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คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
ซ่ึงจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
หรือการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 
จ�านวน 4 คน เพื่อก�ากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล โดยความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

 81รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)



 คณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคุณจรัมพร โชติกเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม ่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมีประธาน 
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิส่วนกลาง และผูอ้�านวยการกลุม่บรษิทัฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่งเข้าร่วมประชมุด้วยในฐานะเลขานกุาร
และผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พยายามสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะน�าในเรื่องการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหารรวมทั้งได้ทบทวน 
ถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแล 
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบอย่างเป็นอสิระกบัฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทัเพือ่ทบทวน 
และประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคุม 
ภายในและแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส�าหรับ 
ทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท�าการประเมินผลและน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี 
ในการท�าให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการด�าเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
เวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการทบทวนและ 
ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัตินโยบายและหลักการทางบัญชีรวมถึงการรายงานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและข้อบกพร่อง 
ในการควบคุมภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงด้านการด�าเนินกลยุทธ์ของ 
บริษัท ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการด�าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับภายในกลุ่มบริษัท ผลการตรวจสอบภายใน
จะถูกน�าเข้าหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อก�าหนดแผนการด�าเนินงานแก้ไขปรับปรุงร่วมกันและรายงานให้ผู้บริหาร 
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงส�าหรับการปรับปรุง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกลุ ่มบริษัท ผ่านกระบวนการการตรวจสอบ
ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�าหน้าท่ี 
ให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจในเรื่องการควบคุมภายในที่ส�าคัญและการบริหารความเส่ียงส�าหรับการด�าเนินโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมท้ัง 
การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัท และยังท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแต่ละหน่วยธุรกิจเพ่ือสนับสนุน 
ให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท 
ในภาพรวม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 82รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรายไตรมาสและประจ�าปีโดยได้พิจารณารายการเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึ้น 
ในรอบปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ท�าการประเมินและให้ค�าแนะน�า 
กับคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนในทุกๆ ไตรมาสถึงสถานะของบริษัทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณาความส�าเร็จของบริษัทในด้านประสิทธิภาพของผลการด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโครงการ 
ใหม่ๆ และบริษัทลูกในต่างประเทศ

4. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมและด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการ 
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไขปรับปรุงจาก 
ฝ่ายบริหาร

5. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถึงเพิ่มการก�ากับดูแลธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
6. ติดตามและก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงส�าหรับแต่ละธุรกิจ
7. พิจารณาอย่างอิสระและแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมในระหว่างปี 2560
8. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเดน็ส�าคญัจะถกูน�าขึน้หารอืในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ระบบการควมคุมภายในส�าหรับการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของ

บริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการที่มีความเกี่ยวโยงกันซึ่งเกิดขึ้นในปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
7. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อ  ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการตรวจสอบ 4/4
3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบ 4/4
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร* กรรมการตรวจสอบ 2/3

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้แต่งตัง้บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัช ี
ของบริษัทส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2561

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 
ผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจ้ามีความเปน็อิสระจากกลุ่มกจิการ
และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การรวมธุรกิจ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 35 ของงบการเงิน เกี่ยวกับการซ้ือ 

กิจการบริษัทย่อย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ 

เข้าซือ้บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วยรายการตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหต ุ35 
ซึ่งผู้บริหารประเมินว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกิจ

ผลจากรายการดังกล่าว ผู้บริหารได้บันทึกก�าไรจากการซื้อใน 
ราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ�านวน 7.55 ล้านบาท และค่าความนิยม 
1,396.19 ล้านบาท การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 
ได้ถูกจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนราคาซื้อ

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ 
ก�าไรจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม 
มีสาระส�าคัญ อีกทั้งลักษณะของรายการเกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่า 
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้ วิธีการ 
วัดมูลค่าเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ โดยอ้างอิงกับตัวแปรและ 
สมมตฐิานต่างๆ ซึง่มผีลต่อมลูค่าของก�าไรจากการซือ้ในราคาต�า่กว่า 
มูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาวิธีการประเมินของผู้บริหารว่าการซื้อกิจการ 

ควรบันทึกเป็นการซื้อธุรกิจหรือไม่ 
ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเหมาะสมของสนิทรพัย์สทุธทิีไ่ด้มา และ 

ภาระหนี้สิน ณ วันซื้อธุรกิจ ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบถามในเชิงทดสอบ 
ต่อกระบวนการของผูบ้รหิารในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ 
สทุธทิีไ่ด้มา โดยการเปรยีบเทยีบสมมตฐิานของผูบ้รหิารกบัข้อมลูจรงิ 
จากแหล่งข้อมูลอิสระอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมของสมมติฐาน
ทางการเงินที่ส�าคัญที่ใช้ในการปันส่วนราคาซื้อด้วย

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�านวณก�าไรจากการซื้อในราคาต�่ากว่า 
มลูค่ายตุธิรรมและค่าความนยิมทีเ่กดิซือ้ธรุกจิดงักล่าว ซึง่เป็นผลต่าง 
ระหว่างสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้สุทธิและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน 
ทีส่�าคญัทีผู่บ้รหิารใช้ในการพจิารณามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์สทุธิ 
ที่ได้มามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่ 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
 ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหต ุ4 ของงบการเงนิเกีย่วกบัการประมาณการ 
ทางบัญชีที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม 

กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 8,776.84 ล้านบาท ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งรายการหลักเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา 
และธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มกิจการต้องท�าการทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมอย่างน้อยเป็นประจ�าทุกปี 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ
ค่าความนิยมมีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม และ 
การประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเกี่ยวข้องกับการใช ้
ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารอย่างมนียัส�าคญั ซึง่อ้างองิสมมตฐิานต่างๆ ท่ีมี
ผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้จัดท�า 
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมโดย

1.  ค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย ์
ทีก่่อให้เกดิเงนิสดโดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด วธิกีารดงักล่าวใช้กระแส
เงนิสด (รายได้และค่าใช้จ่าย) ส�าหรบัแต่ละหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิ
เงนิสดในระยะเวลา 5 ปี และคดิมลูค่าสดุท้ายด้วยอตัราการเตบิโตของ
ธุรกิจคงท่ีตั้งแต่ปีท่ี 5 หลังจากนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมา
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินทุน

2.  เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์ของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
แต่ละหน่วย 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจ�าปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
โดยสมมติฐานท่ีส�าคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 18 ของ 
งบการเงิน

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้
ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ ประเมิน และท�าการสอบถามในเชิง

ทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
กระบวนการทีใ่ช้ในการค�านวณ และทดสอบการค�านวณของผูบ้รหิาร 

ข้าพเจ้าได้เปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในปีปัจจบุนั
กับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการด�าเนินงาน 
ที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเป็นการประมาณการในแง่บวกเกินกว่า 
ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

ข ้าพเจ ้าประเมินสมมติฐานท่ีส�าคัญของผู ้บริหารท่ีใช ้ใน 
การคาดการณ ์ โดยการเปรียบเ ทียบกับตัว เลขในอดีตและ 
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่น�ามาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลด
และทดสอบการค�านวณของอัตราดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบถามในเชิงทดสอบต่อผู้บริหารในเรื่อง 
ความพอเพียงของการค�านวณค่าความอ่อนไหวในแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่าของค่าความนิยม 
มคีวามอ่อนไหวตามการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานทีส่�าคญั เช่น อตัรา
การเติบโตของธุรกิจ และอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดังกล่าวไม่เป็น
ไปตามที่คาดไว้ จะเป็นผลให้คาดการณ์ได้ถึงค่าเผื่อการด้อยค่าที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับสมมติฐานท่ีส�าคัญ
และความอ่อนไหวในสมมติฐานนั้นๆ 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
ท่ีส�าคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่
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ข้อมูลอื่น 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ัน 
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ 
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง 
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท 
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน 
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนั
ว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน 
  และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล 
  ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
  อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 
  ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยข้อมลู 
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 
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• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
  ทีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญั 
  ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ 
  ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุป 
  ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ ์
  หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วร 
  หรือไม่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายใน 
  กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได ้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ 
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า 
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า 
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 5,336,158,898 4,398,761,426 1,079,134,211 101,512,128
เงินลงทุนระยะสั้น 12 1,695,238,408 - - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 8,261,569,127 6,074,117,592 1,121,135,591 909,469,072
สินค้าคงเหลือ 9 3,116,646,560 2,762,633,585 6,810,348 5,800,010
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 10 1,886,563,777 2,548,643,885 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 1,233,641,355 1,247,134,896 84,404,578 116,171,053
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,529,818,125 17,031,291,384 2,291,484,728 1,132,952,263

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว 8 3,237,938,264 3,693,583,838 - -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 29,940,218 24,765,904 28,554,770 23,040,895
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 6,073,492,298 6,073,492,298
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 13 3,542,424,779 2,693,888,953 5,484,460 5,484,460
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 67,325 100,044,306 - 100,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14 6,174,383,316 5,738,633,698 55,931,483,047 39,243,653,377
ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา 15 104,444,220 - - -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 1,189,713,028 923,035,620 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 51,271,864,189 48,698,892,599 233,013,162 269,486,629
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 19,664,822,157 18,483,497,332 3,838,534 40,194,053
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 19 2,012,665,669 1,984,700,325 622,849 1,245,867
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32 805,406,498 1,005,428,063 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 20 1,792,900,010 1,383,221,401 44,014,816 42,410,648
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96,913,735,917 91,421,855,107 65,087,570,834 48,566,075,125

รวมสินทรัพย์ 118,443,554,042 108,453,146,491 67,379,055,562 49,699,027,388
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น  
 จากสถาบันการเงิน 21 1,554,533,245 1,123,537,522 1,000,962,153 430,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 8,952,708,641 7,575,457,052 468,123,899 450,505,438
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21 - - 1,707,306,993 2,317,923,667
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายในหนึ่งปี  21 7,474,588 8,442,935 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี  21 1,757,932,380 2,389,121,022 653,618,000 -

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21 2,000,000,000 4,300,000,000 2,000,000,000 4,300,000,000
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 125,473,201 142,559,913 194,642 944,263
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 325,609,358 496,304,869 17,969,252 7,665,700
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 1,878,956,661 1,973,735,281 54,088,637 68,669,233
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,602,688,074 18,009,158,594 5,902,263,576 7,575,708,301

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 21 10,264,789 11,575,476 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว 21 21,698,332,404 20,498,861,507 13,546,109,566 3,818,902,500
หุ้นกู้ 21 23,134,045,000 21,500,000,000 23,134,045,000 21,500,000,000
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 24 222,234,045 222,770,643 16,823,424 16,387,683
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32 5,519,599,364 6,050,821,453 153,454,388 154,480,840
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 25 1,235,461,944 1,363,132,558 162,588,090 187,379,864
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51,819,937,546 49,647,161,637 37,013,020,468 25,677,150,887

รวมหนี้สิน 68,422,625,620 67,656,320,231 42,915,284,044 33,252,859,188

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามัญจ�านวน 4,621,828,347 หุ้น          
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

26

4,621,828,347 4,621,828,347 4,621,828,347 4,621,828,347

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
   หุ้นสามัญจ�านวน 4,618,914,291 หุ้น
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
   (พ.ศ. 2559 : 4,410,368,436 หุ้น
         มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 26 4,618,914,291 4,410,368,436 4,618,914,291 4,410,368,436
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 15,014,609,717 7,639,594,103 14,988,957,341 7,613,941,727
ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก
 โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว 104,788,723 104,788,723 - -

ก�าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 28 464,178,907 464,178,907 464,178,907 464,178,907
  ยังไม่ได้จัดสรร 31,062,493,233 27,190,682,429 4,972,290,549 4,542,659,138
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 29 (3,936,391,289) (2,407,887,023) (580,569,570) (584,980,008)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 47,328,593,582 37,401,725,575 24,463,771,518 16,446,168,200
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,692,334,840 3,395,100,685 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 50,020,928,422 40,796,826,260 24,463,771,518 16,446,168,200

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 118,443,554,042 108,453,146,491 67,379,055,562 49,699,027,388
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

รายได้ 6
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
 และบริการที่เกี่ยวข้อง 23,387,663,340 21,371,382,029 493,033,352 504,469,200
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,258,264,213 3,137,819,105 - -

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 345,183,360 363,716,284 - -

รายได้จากกิจการบันเทิง 103,050,292 113,311,355 105,210,292 113,311,355
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 20,016,221,594 19,971,890,313 - -

รายได้จากการจัดจ�าหน่ายและการผลิตสินค้า 4,054,865,362 3,474,300,686 - -

รายได้จากการบริหารจัดการ 1,171,025,296 1,102,820,089 48,646,248 287,270,156
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 1,664,741,570 1,616,392,248 - -

เงินปันผลรับ 38,849,153 7,992,324 1,564,210,709 1,774,531,532
ดอกเบี้ยรับ 501,660,627 480,260,515 1,894,414,520 1,433,168,701
รายได้อื่น 30 2,027,900,447 4,741,037,999 46,104,452 63,013,554
รวมรายได้ 57,569,425,254 56,380,922,947 4,151,619,573 4,175,764,498

ค่าใช้จ่าย 31

ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
 และบริการที่เกี่ยวข้อง 12,500,810,129 11,744,569,441 261,720,656 270,218,623
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 10 1,091,159,005 959,859,208 - -

ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 253,393,100 249,641,248 - -

ต้นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 41,997,594 44,834,021 74,138,607 79,152,280
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 6,395,633,930 6,545,208,819 - -

ต้นทุนขายการจัดจ�าหน่ายและการผลิตสินค้า 2,363,440,317 2,070,626,222 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 16,140,465,730 16,631,190,906 97,055,038 389,626,332
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,693,016,227 9,279,776,441 500,637,267 610,578,710
ต้นทุนทางการเงิน 1,756,739,216 1,605,814,932 1,241,409,985 1,014,963,095
รวมค่าใช้จ่าย 52,236,655,248 49,131,521,238 2,174,961,553 2,364,539,040

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กําไรจากการดําเนินงาน 5,332,770,006 7,249,401,709 1,976,658,020 1,811,225,458

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 13 1,074,244,208 591,855,162 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 6,407,014,214 7,841,256,871 1,976,658,020 1,811,225,458

ภาษีเงินได้ 32 (787,072,461) (1,032,049,748) (3,440,402) 41,246,951
กําไรสําหรับปี 5,619,941,753 6,809,207,123 1,973,217,618 1,852,472,409

การแบ่งปันกําไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,415,397,011 6,589,995,865 1,973,217,618 1,852,472,409
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 204,544,742 219,211,258 - -

5,619,941,753 6,809,207,123 1,973,217,618 1,852,472,409

กําไรต่อหุ้น 33

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.2192 1.4955 0.4442 0.4204
 ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 1.2192 1.4935 0.4442 0.4198

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ก�าไรส�าหรับปี 5,619,941,753 6,809,207,123 1,973,217,618 1,852,472,409
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในงบก�าไรขาดทุนภายหลัง
 ผล (ขาดทุน) ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี (105,615,051) (89,337,453) 4,410,438 2,293,013
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษี (982,605,819) (333,087,480) - -

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิ

 จากภาษี (1,088,220,870) (422,424,933) 4,410,438 2,293,013

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,531,720,883 6,386,782,190 1,977,628,056 1,854,765,422

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,376,909,271 6,108,357,598 1,977,628,056 1,854,765,422
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 154,811,612 278,424,592 - -

4,531,720,883 6,386,782,190 1,977,628,056 1,854,765,422

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

 94รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) งบการเงิน



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วน

ของเจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย
ที่หมดอายุ

แล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้

จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น

เจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

ส่วนต�่าจาก
การรวม

กิจการ
ภายใต้

การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุน

เพิ่มในบริษัท
ย่อย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตี

มูลค่า
ยุติธรรม
ของเงิน

ลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง

ค่า
งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,402,311,611 7,354,672,555 104,788,723 464,178,907 22,140,776,139 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 32,802,523,012 3,908,633,527 36,711,156,539

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 8,056,825 284,921,548 - - - - - - - - 292,978,373 - 292,978,373

ซื้อธุรกิจ - - - - - - (126,436,106) - - (126,436,106)  (126,436,106) (722,687,945) (849,124,051)

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย - - - - - - - (135,607,727) - (135,607,727) (135,607,727) - (135,607,727)

เงินปันผลจ่าย 34 - - - - (1,540,089,575) - - - - -  (1,540,089,575) (69,269,489) (1,609,359,064)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 6,589,995,865 - - (89,337,453) (392,300,814)  (481,638,267) 6,108,357,598 278,424,592 6,386,782,190

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 7,639,594,103 104,788,723 464,178,907 27,190,682,429 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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หมายเหตุ หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วน

ของเจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย
ที่หมดอายุ

แล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้

จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น

เจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

ส่วนต�่าจาก
การรวม

กิจการ
ภายใต้

การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุน

เพิ่มในบริษัท
ย่อย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตี

มูลค่า
ยุติธรรม
ของเงิน

ลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง

ค่า
งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368,436 7,639,594,103 104,788,723 464,178,907 27,190,682,429 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 208,545,855 7,375,015,614 - - - - - - - - 7,583,561,469 157,363,926 7,740,925,395

ซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - (203,973,721) (203,973,721)

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย - - - - - - (490,016,526) - - (490,016,526) (490,016,526) (695,582,008) (1,185,598,534)

เงินปันผลจ่าย 34 - - - - (1,543,586,207) - - - - - (1,543,586,207) (115,385,654) (1,658,971,861)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 5,415,397,011 - - (105,615,051) (932,872,689) (1,038,487,740) 4,376,909,271 154,811,612 4,531,720,883

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 31,062,493,233 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 47,328,593,582 2,692,334,840 50,020,928,422

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
การรวมกิจการภายใต้

การควบคุมเดียวกัน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,402,311,611 7,329,020,179 464,178,907 4,230,276,304 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 15,838,513,980

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 8,056,825 284,921,548 - - - - - 292,978,373

เงินปันผลจ่าย 34 - - - (1,540,089,575) - - - (1,540,089,575)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,852,472,409 - 2,293,013 2,293,013 1,854,765,422

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 7,613,941,727 464,178,907 4,542,659,138 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 16,446,168,200
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
การรวมกิจการภายใต้

การควบคุมเดียวกัน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368,436 7,613,941,727 464,178,907 4,542,659,138 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 16,446,168,200

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 208,545,855 7,375,015,614 - - - - - 7,583,561,469

เงินปันผลจ่าย 34 - - - (1,543,586,207) - - - (1,543,586,207)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,973,217,618 - 4,410,438 4,410,438 1,977,628,056

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 4,972,290,549 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 24,463,771,518
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งบการเงิน



งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,407,014,214 7,841,256,871 1,976,658,020 1,811,225,458

รายการปรับปรุง

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 16	-	19 4,130,145,554 3,860,327,886 103,932,157 101,597,442

	 ตัดจ�าหน่ายต้นทุนการกู้ยืม 21 7,486,760 14,751,674 - -

	 ก�าไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต�่ากว่า

	 	 มูลค่ายุติธรรม 30 - (2,511,841,219) - -

	 ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก

	 	 การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (40,901,207) - -

	 ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก

	 	 การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30 - (135,607,728) - -

	 ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก

	 	 การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนเพื่อค้า 30 (163,784,778) - - -

	 หนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรายการ) (104,519,657) 282,227,708 42,845 251,653

	 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	(กลับรายการ) 9 (272,219) 22,101,494 - -

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 	 และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 13 (1,074,244,208) (591,855,162) - -

	 ดอกเบี้ยจ่าย 1,756,739,216 1,605,814,932 1,241,409,985 1,014,963,095

	 ดอกเบี้ยรับ (501,660,627) (480,260,515) (1,894,414,520) (1,433,168,701)

	 เงินปันผลรับ (38,849,153) (7,992,324) (1,564,210,709) (1,774,531,532)

	 ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน (12,523,061) 208,446,713 - -

	 (ก�าไร)	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก

	 	 อัตราแลกเปลี่ยน (517,795,215) (541,637,048) 14,684,502 (237,637,358)

	 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 3,569,800

	 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 3,047,295 - 18,800,000

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการขาย	การด้อยค่า	 	

	 	 และตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

	 	 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 206,450,464 140,104,254 (181,978) (4,811,656)

	 ขาดทุนจากการขาย	การด้อยค่า

	 	 และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 85,861,856 25,874,279 - -

	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 24 34,073,098 25,501,609 1,858,741 2,014,009

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 104 ถงึ 260 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1,975,366,438) 426,086,603 (211,709,364) 233,918,883

	 สินค้าคงเหลือ (132,957,931) (361,896,189) (1,010,337) 987,631

	 ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 578,398,385 658,190,162 - -

	 ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา (104,444,220) - - -

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 151,231,117 (196,834,923) 15,700,051 (8,320,820)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 653,505,890 (22,010,304) (1,604,168) (7,947,501)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 323,732,314 (926,956,691) (16,015,672) (62,398,190)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (170,244,186) 549,760,911 (12,429,133) (1,195,889)

	 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 24 (33,322,197) (64,787,806) (1,423,000) (1,158,100)

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (278,762,424) (676,668,892) 716,238 (14,498)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 9,225,892,554 9,104,242,383 (347,996,342) (343,856,274)

	 จ่ายดอกเบี้ย (1,747,165,299) (1,571,797,247) (1,208,160,133) (912,624,060)

	 ภาษีเงินได้	(จ่าย)	รับคืน (998,359,468) (1,038,390,989) 5,044,435 (31,039,344)

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 6,480,367,787 6,494,054,147 (1,551,112,040) (1,287,519,678)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ

	 ที่เกี่ยวข้องกัน 14 (1,219,329,012) (911,783,618) (17,408,469,125) (5,034,712,049)

เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ

	 ที่เกี่ยวข้องกัน 14 321,783,378 320,304,127 - -

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (562,149,622) - (570,000) -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	

	 (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา) (856,816,967) (3,116,737,941) - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย (1,487,754,483) - - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป 12 (23,019) (16,611) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 (2,044,983,332) (43,349,777) (827) -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 13 - - - (343,569,800)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม 13 (72,439,811) (40,670,200) - (30,950,801)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า 13 (647,885,097) (234,519,735) - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 7,445,960 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	

	 เผื่อขาย 12 513,550,388 - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่ถือจนครบ	 	

	 ก�าหนด 12 100,000,000 - 100,000,000 -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 2,593,620 - - -

ดอกเบี้ยรับ 437,675,910 415,223,119 1,894,414,520 1,433,168,701

เงินปันผลรับ 355,036,414 258,043,093 1,564,210,709 1,774,531,532

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา - (7,960,774) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 (33,982,935) (8,668,361) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (5,912,688,157) (5,619,918,113) (54,156,887) (124,167,418)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (594,894,270) (443,729,294) (291,775) (18,307,210)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย 50,509,176 - - -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		

	 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  67,668,922 276,594,829 1,304,453 21,169,547

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		

	 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - 5,097,908 36,655,306 4,642,693

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,584,128,897) (9,144,645,388) (13,866,903,626) (2,318,194,805)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 (ลดลง)	เพิ่มขึ้น	 14 - (18,795,000) (548,078,729) 757,099,801

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน 10,051,435,785 29,461,908,040 10,051,435,785 27,350,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน (9,543,912,709) (30,956,957,560) (9,452,932,759) (28,250,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

	 จากสถาบันการเงิน 21 11,974,838,170 4,199,573,302 11,063,764,370 714,526,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

	 จากสถาบันการเงิน 21 (10,608,030,668) (2,233,927,299) (148,356,180) (66,154,250)

เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (6,778,138) (11,343,848) - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 21 3,689,830,000 4,000,000,000 3,689,830,000 4,000,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ 21 (4,300,000,000) - (4,300,000,000) -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

	 จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 26 7,583,561,469 292,978,334 7,583,561,469 292,978,373

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านวจควบคุม	

	 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 509,900 - -

เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม		

	 เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,183,465,338) (121,400,917) - -

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านวจควบคุม		

	 จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 157,363,926 - - -

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น 34 (1,543,586,207) (1,540,089,575) (1,543,586,207) (1,540,089,575)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (115,385,654) (69,269,489) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,155,870,636 3,003,185,888 16,395,637,749 3,258,360,349
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  

 (ลดลง) สุทธิ 1,052,109,526 352,594,647 977,622,083 (347,354,134)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 4,305,175,604 3,978,726,002 101,512,128 448,866,262

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (65,725,574) (26,145,045) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5,291,559,556 4,305,175,604 1,079,134,211 101,512,128

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 5,336,158,898 4,398,761,426 1,079,134,211 101,512,128

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 21 (44,599,342) (93,585,822) - -

5,291,559,556 4,305,175,604 1,079,134,211 101,512,128

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2559	ประกอบด้วย			 	

 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และที่ดิน

	 และโครงการระหว่างการพัฒนาโดยยังไม่ช�าระเงิน 20,049,150 336,712,219 384,280 -

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 117,048,870 - -
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยเม่ือเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
  ประเทศไทย 
พทัยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20260 ประเทศไทย 
 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลูจงึรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัในด้ำนกำรลงทนุ กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร และกำรจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ กลุ่ม
กิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศตำ่ง ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลงักำ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
บรำซลิ ประเทศโปรตเุกส ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ และสหรำชอำณำจกัร เป็นต้น 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึน้ตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบญัญัติ
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเว้นเงินลงทนุบำงประเภทซึง่ใช้มลูคำ่ยตุธิรรมตำมท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและ
กำรใช้ดลุยพินิจของผู้บริหำรซึง่จดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฎิบตัิ และต้องเปิดเผย
เร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซบัซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4   
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ (ตอ่) 

 
ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพ่ือให้เปรียบเทียบได้ถึงกำรแสดงรำยกำรท่ีเปล่ียนไปในปี
ปัจจบุนั และให้สอดคล้องกบัลกัษณะที่แท้จริงของรำยกำร มีดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบการเงนิรวม 

 
ตามที่ 

รายงานไว้เดมิ 
จัดประเภท 
รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    
งบแสดงฐานะการเงนิ    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 5,058,818,894 1,015,298,698 6,074,117,592 
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว 4,708,882,536 (1,015,298,698) 3,693,583,838 
    
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด    
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ต้นทนุโดยตรงของกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวข้อง 11,891,003,702 (146,434,261) 11,744,569,441 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 15,899,913,860 731,277,046 16,631,190,906 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 9,864,619,226 (584,842,785) 9,279,776,441 
    
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ตามที่ 

รายงานไว้เดมิ 
จัดประเภท 
รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด    
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 586,582,570 (196,956,238) 389,626,332 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 413,622,472 196,956,238 610,578,710 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เนือ้ควำมขดัแย้งกนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกตำ่งกนั ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือกเพิ่มในกำรบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
กำรร่วมค้ำ หรือบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 
2559) เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีให้ใช้วิธีรำคำทนุ หรือวิธีมูลค่ำยุติธรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช้) ทัง้นีก้ำรเลือกใช้นโยบำยบญัชี
ส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจำกกัน โดยหำกกิจกำรเลือกท่ีจะ
เปล่ียนมำใช้วธีิส่วนได้เสียจะต้องท ำโดยปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงั  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ ให้ทำงเลือกเพิ่มส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ใช่
กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทนุท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะ
ด้ำนกำรลงทนุ โดยในกำรบนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนิน
ธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทนุนัน้ จะมีทำงเลือกในกำรท่ีจะยงัคงกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือกำร
ร่วมค้ำนัน้ๆด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมตำมท่ีบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำนัน้ๆใช้อยู่ เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีต้องถอดกำรวดัมูลค่ำ
ยตุิธรรมออกและแทนด้วยกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำน
กำรลงทนุ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีกำรเปล่ียนแปลงโดยให้มีกำรสันนิษฐำนว่ำกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยกำรอ้ำงอิงจำกรำยได้นัน้ไม่เหมำะสม ข้อสนันิษฐำนนีอ้ำจตกไปหำกเข้ำข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี ้คือ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรำยได้ (นั่นคือรำยได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ำกัดของมูลค่ำท่ีจะได้รับ
จำกสินทรัพย์) หรือสำมำรถแสดงได้ว่ำรำยได้และกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีได้จำกสินทรัพย์มีควำมสมัพนัธ์กนัเป็น
อย่ำงมำก  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้ก ำหนดให้มีควำมชดัเจนมำกขึน้ส ำหรับ 1) กำรซือ้ส่วน
ได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัท่ีกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนร่วมกนันัน้ประกอบกนัขึน้เป็นธุรกิจ ให้ผู้ซือ้น ำหลกักำรบญัชี
ของกำรรวมธุรกิจมำถือปฏิบตั ิและ 2) ในกรณีท่ีผู้ ร่วมด ำเนินงำนมีกำรซือ้ส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเพิ่มขึน้นัน้ 
ส่วนได้เสียเดมิที่มีอยู่ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมลูคำ่ใหม่ หำกผู้ ร่วมด ำเนินงำนยงัคงมีกำรควบคมุร่วมอยู่  
 
ผู้บริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
กลุ่มกิจกำร 
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23 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้อง (ตอ่) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำร
ไม่ได้น ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตักิ่อนวนับงัคบัใช้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจกำรอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงใน
หนีส้ินของกิจกำรท่ีเกิดขึน้จำกกิจกรรมจดัหำเงินทัง้ที่เป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้รอตดั
บญัชีกรณีมีสินทรัพย์ท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมที่มีจ ำนวนต ่ำกว่ำมลูคำ่ฐำนภำษีของสินทรัพย์ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้
 
- กรณีสินทรัพย์ท่ีวดัด้วยมลูค่ำยุติธรรมมีมลูค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์นัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน จะ

ถือวำ่มีผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีเกิดขึน้ 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสนันิษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ในมลูค่ำ

ท่ีสงูกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีได้  
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีข้อจ ำกัดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษี

เงินได้รอตดับญัชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดั
บญัชีจะต้องน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนัน้ 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หกัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีนัน้  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตัิกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นกำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินโดย
สรุป 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำว ข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัตอ่กลุ่มกิจกำร 
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24 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 
(1) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่ม
กิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเก่ียวข้องกับผู้ ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ ได้รับกำรควบคมุ กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ใน
งบกำรเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำ
รวมไว้ในงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุ 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซื อ้  สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซือ้บริษัทย่อย 
ประกอบด้วยมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรัพย์ท่ีผู้ซือ้โอนให้และหนีส้ินท่ีก่อขึน้เพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดมิของผู้ถกูซือ้และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้รวมถงึมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหนีส้ินท่ี
ผู้ซือ้คำดวำ่จะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ มลูค่ำเร่ิมแรกของ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ีซือ้ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ ถูกซือ้ด้วยมูลค่ำ
ยตุธิรรม หรือ มลูคำ่ของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตำมสดัส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ ผู้ ซือ้ต้องวดัมลูค่ำส่วนได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้ำกำร
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูคำ่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่นัน้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ กำรเปล่ี ยนแปลงในมูลค่ำ
ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซือ้ซึง่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินให้รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุ สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และให้บนัทึกกำร
จ่ำยช ำระในภำยหลงัไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
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25 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
(1) บริษัทย่อย (ตอ่) 

 
ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มลูค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซือ้ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซือ้
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถกูซือ้ท่ีผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ที่มำกกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซือ้ของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มำ ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมลูค่ำของมลูค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มลูคำ่ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุในผู้ถูกซือ้ และมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซือ้ท่ีผู้
ซือ้ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยท่ีได้มำเน่ืองจำกกำรซือ้ในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูคำ่ยตุธิรรม จะรับรู้ส่วนตำ่งโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทนุ 
 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทนุท่ียงั
ไม่เกิดขึน้จริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เว้นแตร่ำยกำรนัน้มีหลกัฐำนวำ่สินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกนัเกิดกำรด้อยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทย่อยได้ถกูปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทย่อยจะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่  ต้นทนุจะมีกำรปรับ
เพ่ือสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำย ต้นทนุนัน้
จะรวมต้นทนุทำงตรงที่เก่ียวข้องกบักำรได้มำของเงินลงทนุนี ้
 
รำยช่ือของบริษัทย่อยของบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 13 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
(2) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซือ้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซือ้มำในบริษัทย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจ้ำของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคมุจะถกูบนัทกึในส่วนของเจ้ำของ 

 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคมุหรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญั ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมลูคำ่ใหม่โดยใช้
รำคำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ มลูค่ำยุติธรรมนัน้จะถือเป็นมลูค่ำตำมบญัชีเ ร่ิมแรก
ของมูลค่ำของเงินลงทุนท่ีเหลือของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ใน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุนเสมือนมีกำรขำยสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้
ออกไป 
 
ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรต้องจัด
ประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้ำก ำไรหรือขำดทนุเฉพำะสดัส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง 
ก ำไรและขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
(3) บริษัทร่วม 

 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุซึง่โดยทัว่ไปก็คือกำรท่ีกลุ่มกิจกำรถือ
หุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วธีิส่วน
ได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใต้วธีิส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทนุเม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ มลูค่ำตำมบญัชี
ของเงินลงทนุนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุของผู้ ได้รับกำรลงทนุตำมสดัส่วนท่ีผู้
ลงทนุมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรรวมถึงคำ่ควำมนิยมท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ (ดหูมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 2.14 ส ำหรับกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์รวมถงึค่ำควำมนิยม) 
 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วธีิรำคำทนุ 
 
รำยช่ือของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 13 

 
(4) กำรร่วมกำรงำน 

 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยู่กบัสิทธิและภำระผูกพัน
ตำมสญัญำของผู้ลงทนุแตล่ะรำย กลุ่มกิจกำรได้ประเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำว่ำเป็นกำรร่วมค้ำ เงิน
ลงทนุในกำรร่วมค้ำรับรู้โดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 
 
เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วธีิรำคำทนุ 
 
รำยช่ือของกิจกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบกำรเงินข้อ 13 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

(5) กำรบนัทกึเงินลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 
 
ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทนุเม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ มลูคำ่ตำมบญัชีของเงินลงทนุนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลง
ในภำยหลังวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู้ ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผู้ ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทนุใน
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร รวมถงึคำ่ควำมนิยมท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ 
 
ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรต้องจัด
ประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้ำก ำไรหรือขำดทนุเฉพำะสดัส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง 
ก ำไรและขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำท่ีเกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผล
สะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรได้มำดงักล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ เม่ือส่วนแบ่ง
ขำดทนุของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมลูค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมลูค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัท
ร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ ซึง่รวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใด ๆ ซึง่โดยเนือ้หำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทนุสุทธิของกลุ่ม
กิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบง่ขำดทนุอีกตอ่ไป เว้นแตก่ลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัใน
หนีข้องบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำหรือรับวำ่จะจ่ำยหนีแ้ทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทกุสิน้รอบระยะเวลำบญัชีวำ่มีข้อบ่งชีท่ี้แสดงวำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเกิดกำร
ด้อยค่ำหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชีเ้กิดขึน้กลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับคืนกับมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำในก ำไรหรือขำดทนุ 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้
เสียในกำรร่วมค้ำนัน้ รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั  เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำน
ว่ำสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกนัเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือให้
สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมลูคำ่โดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษัท
ด ำเนินงำนอยู่ (สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงิน
ท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินของบริษัท 
 
กลุ่มกิจกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศให้เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรและแปลงคำ่สินทรัพย์และหนีส้ินเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศให้เป็นเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุ  
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ให้รวมผลต่ำง
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน ส่วนผลตำ่งจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทนุใน
ตรำสำรทุนท่ีถือไว้เพ่ือค้ำ ให้รวมผลต่ำงดงักล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี ้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีถือไว้เผ่ือขำยให้รวมไว้ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมซึ่งแสดงอยู่ใน
ส่วนของเจ้ำของ 
 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำท โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน
ถัวเฉล่ียในระหว่ำงปี และรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้รวมไปยงัส่วน
ของผู้ ถือหุ้น และเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทัง้หมดดงักล่ำว ถือเป็นส่วน
หนึง่ของรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนตำ่งประเทศนัน้ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซือ้หน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินของหน่วยงำนใน
ตำ่งประเทศนัน้และแปลงคำ่ด้วยอตัรำปิด 
 

2.5 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบง่ตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตร์ของกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร  
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้
มีอ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พิจำรณำวำ่คือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงิน
ลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซึง่มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  เงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำรจะแสดงไว้ในส่วนของของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.7 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลกูหนีก้ำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคำ่ตำมใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่ำตอ่มำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
ซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ  หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนีก้ำรค้ำ หนีสู้ญท่ีเกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วน
หนึง่ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 
ลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนีจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวดซึ่ง
ครอบคลุมระยะเวลำมำกกวำ่หนึ่งปี ลูกหนีก้ำรค้ำวดัมลูค่ำเร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินตำมสญัญำหกัด้วยยอดผ่อนช ำระท่ีได้รับแล้ว 
และจะวดัมลูค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนั
สิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ หมำยถึง ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของลูกหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
จำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึง่ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

2.8 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนไหว สินค้ำส ำเร็จรูปและวตัถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ำประเภทสปำ ค ำนวณโดย
วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั ส่วนสินค้ำประเภทแฟชัน่และเคร่ืองส ำอำง ค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน ต้นทนุของกำรซือ้ประกอบด้วย
รำคำซือ้ และคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรซือ้สินค้ำนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หกัด้วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เง่ือนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกนัสินค้ำ หรือส่วนลดกำรน ำบตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงินสด (rebate) ต้นทนุของสินค้ำส ำเร็จรูปและ
งำนระหวำ่งท ำประกอบด้วย ค่ำออกแบบ คำ่วตัถดุิบ คำ่แรงทำงตรง คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนทำงตรง และคำ่โสหุ้ยในกำรผลิตซึง่ปันส่วนตำม
เกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิแตไ่ม่รวมต้นทนุกำรกู้ ยืม มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับประมำณจำกรำคำปกตท่ีิคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหกั
ด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชีค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำ
เก่ำ ล้ำสมยั หรือเส่ือมคณุภำพเทำ่ท่ีจ ำเป็น 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.9 ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

 
ท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย แสดงด้วยรำคำทนุหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำ
ทนุค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั รำคำทุนประกอบด้วย ท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบีย้เงินกู้ ยืมที่เก่ียวข้อง ซึง่จะหยดุบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยเข้ำมำเป็นต้นทนุเม่ืองำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
 

2.10 เงนิลงทุนอ่ืน 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทนุท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็นส่ีประเภทคือ เงินลงทนุ
เพ่ือค้ำ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก ำหนด และเงินลงทนุทัว่ไป กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมำย
ขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทนุ ณ เวลำลงทนุและทบทวนกำรจัดประเภท
เป็นระยะ 
 
1. เงินลงทนุเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทนุเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และแสดงรวม

ไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน 
 
2. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย คือ เงินลงทนุท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบชุ่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออัตรำ

ดอกเบีย้เปล่ียนแปลง  
 
3. เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก ำหนดเวลำและผู้บริหำรตัง้ใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบ

ก ำหนด 
 
4. เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรับ 
 
ทกุหมวดหมู่ของเงินลงทนุบนัทกึเร่ิมต้นในรำคำต้นทนุ ซึง่เท่ำกบัมลูค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซึง่เงินลงทนุ
นัน้ รวมทัง้คำ่ใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.10 เงนิลงทุนอ่ืน (ตอ่) 

 
เงินลงทนุเพ่ือค้ำและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำด้วยมลูค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเพ่ือค้ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเผ่ือขำยรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก ำหนดวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรได้มำด้วยวธีิรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงหกัด้วยคำ่เผ่ือ
กำรลดลงของมลูคำ่ 
 
เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่ 
 
บริษัทจะทดสอบค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบ่งชีว้่ำเงินลงทุนนัน้อำจมีค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำเกิดขึน้ 
หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรลดลงของ
มลูคำ่รวมไว้ในงบก ำไรขำดทนุ 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัด้วยรำคำตำมบญัชี
จำกจ ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
อสงัหำริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมลูค่ำของสินทรัพย์หรือทัง้
สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน รวม ถึง
อสงัหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพ่ือเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในอนำคต 
 
กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุด้วยวธีิรำคำทนุ รวมถงึต้นทนุในกำรท ำรำยกำรและต้นทนุกำรกู้ ยืม 
ต้นทนุกำรกู้ ยืมท่ีเกิดขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทนุของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ต้นทนุกำรกู้ ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซือ้หรือกำรก่อสร้ำงและจะหยดุพกัทนัที
เม่ือสินทรัพย์นัน้ก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือระหวำ่งที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรัพย์ท่ีเข้ำเง่ือนไขหยุดชะงกัลง 
 
หลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนจะบนัทึกด้วยวิธีรำคำทุน หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือผลขำดทุน
จำกกำรด้อยคำ่ 
 
ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพ่ือท่ีปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ดงันี ้
 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเข้ำเป็นมลูคำ่บญัชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ทัง้หมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ จะตดัมลูค่ำตำมบญัชี
ของส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนออก  
 

2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์อ่ืนทัง้หมดวดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุหกัด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ต้นทนุเร่ิมแรกจะรวมต้นทนุทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้สินทรัพย์นัน้ รวมถึงต้นทนุท่ีประมำณในเบือ้งต้นส ำหรับกำรรือ้ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนท่ีตัง้ของ
สินทรัพย์ซึง่เป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหนึง่ของรำคำทนุของสินทรัพย์ 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เม่ือ
ต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำรจะ
รับรู้ต้นทนุดงักล่ำวเป็นคำ่ใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 
ท่ีดนิไม่มีกำรคดิคำ่เส่ือมรำคำ  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนค ำนวณโดยใช้วธีิเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทนุแต่ละชนิดตลอดอำยกุำร
ให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี 
อำคำรและอปุกรณ์ประกอบ อำยสุญัญำเช่ำ 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และ 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และอปุกรณ์อ่ืน 4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 
ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์สูงกวำ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำ
จะได้รับคืนทนัที  
 
เคร่ืองใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ส่วนท่ีซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเคร่ืองใช้ใน
โรงแรมและถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยทนัทีเม่ือมีกำรเบกิใช้  
 
เม่ือมีกำรซือ้อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนและเคร่ืองใช้ในครัวของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงด้วยรำคำทนุ โดยท่ียงัไม่มีกำรคิดค่ำ
เส่ือมรำคำ จนกระทั่งเม่ือมีกำรเบิกครัง้แรกเพ่ือใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน  เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมใช้ครัง้แรก กำรเบกิใช้ครัง้ตอ่ไปเพ่ือกำรเปล่ียนแทนจะถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยทนัที  
 
ในกรณีท่ีมีกำรปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบกำรตกแต่งของภตัตำคำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จะบนัทกึเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรหรือค่ำปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเส่ือมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุท่ีเหลือของสญัญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยกุำรใช้งำนโดยประมำณ 3 - 7 ปี 
แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์กบัมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทนุอ่ืนสุทธิในงบก ำไรขำดทนุ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้วยรำคำทนุหกัด้วยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อย
ค่ำ ต้นทนุของสิทธิดงักล่ำวตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนของอำคำรท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ 
40 ปี 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมลูค่ำเน่ืองจำกไม่ได้มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมี
กำรทบทวนทกุสิน้งวดบญัชี 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำวดัมลูค่ำด้วยรำคำซือ้และประกอบด้วยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจดักำรสินทรัพย์ (Management 
letting rights) และด ำเนินกำรเก่ียวกบัสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ท่ีพฒันำขึน้
เอง ซึง่ท ำให้กลุ่มกิจกำรได้เปรียบกวำ่คูแ่ข่ง ทรัพย์สินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยท่ีระยะเวลำ 20 ปี และ 40 ปี  
 
ต้นทุนการพัฒนาแฟรนชายส์ 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้เพ่ือกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพฒันำอ่ืน
รับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุกำรพฒันำท่ีได้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถดัไป 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยต้นทนุกำรพฒันำท่ีบนัทกึเป็นสินทรัพย์จะเร่ิมต้นตัง้แตเ่ม่ือเร่ิมด ำเนินงำนแฟรนชำยส์เพ่ือกำรพำณิชย์โดย
ตดัจ ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 20 ปี ต้นทนุกำรพฒันำท่ีบนัทกึ
เป็นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแตล่ะปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยคำ่เกิดขึน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 

 
ค่าลิขสิทธ์ิแฟรนชายส์ 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ได้มำซึง่สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ และใบอนญุำตของแฟรนชำยส์ต่ำง ๆ บนัทกึไว้เป็นสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่ำวจะไม่มีกำรตี
รำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแตล่ะปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่ำควำมนิยม คือ ต้นทนุของเงินลงทนุท่ีสูงกว่ำมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ณ วนัท่ีได้มำซึง่บริษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึง่บริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร
แยกตำ่งหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม คำ่ควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรได้มำซึง่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ จะรวมไว้ในบญัชีเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยคำ่โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำร
ร่วมค้ำ 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทกุปี และแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทัง้นีม้ลูคำ่คงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถกูรวมค ำนวณในงบก ำไรขำดทนุ
เม่ือมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแส เงินสด โดยท่ีหน่วยนัน้
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกนัซึง่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดขึน้และระบุส่วน
งำนด ำเนินงำนได้ 
 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตรำสินค้ำ ช่ือทำงกำรค้ำหรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรท่ีได้รับควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลูกค้ำในเชิงพำณิชย์ ไม่
มีกำรตดัจ ำหน่ำย แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแตล่ะปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยคำ่เกิดขึน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำร
ด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 
ต้นทนุท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำท่ีเก่ียวข้อง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึง่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ดแูล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดทกุข้อดงันี ้
 
 มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้ 
 ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์และน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำย 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้มำใช้ประโยชน์หรือขำย 
 สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพ่ือท ำให้กำรพัฒนำ

เสร็จสิน้สมบรูณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์หรือน ำมำขำยได้ 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมลูคำ่ของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรพฒันำได้อย่ำง

น่ำเช่ือถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอ่ืนท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขเหล่ำนีจ้ะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนีรั้บรู้เป็น
คำ่ใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแตไ่ม่เกิน 3 - 10 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึง่ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถกูทดสอบกำรด้อยคำ่เป็นประจ ำ
ทกุปี สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชีอำจสูง
กวำ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์สูงกวำ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับคืน ซึง่หมำยถงึจ ำนวนท่ีสงูกว่ำระหวำ่งมลูค่ำยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูคำ่จำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึง่รับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ไปแล้ว จะถกูประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทนุ
จำกกำรด้อยคำ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพย์ซึง่ผู้ ให้เช่ำเป็นผู้ รับควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นัน้ถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผู้ ให้เช่ำ) จะ
บนัทกึในก ำไรหรือขำดทนุโดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ เช่ำเป็นผู้ รับควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ หรือมลูคำ่ปัจจุบนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ี
ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแตม่ลูคำ่ใดจะต ่ำกวำ่  
 
จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้ินและคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงค้ำงอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีสิ้นระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อัตรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับยอดคงเหลือของ
หนีส้ินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดคำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยขุอง
สญัญำเช่ำ แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะน้อยกวำ่ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.15 สัญญาเช่าระยะยาว (ตอ่) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า  
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทกึเป็นลูกหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินด้วยมลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำ
เช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีเ้บือ้งต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนีบ้นัทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสญัญำ
เช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทนุสุทธิซึง่สะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ทกุงวด ต้นทนุทำงตรงเร่ิมแรก
ท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมลูคำ่ลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ และตดั
คำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซึง่
มีลกัษณะคล้ำยคลึงกนั รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ำยให้แก่ผู้ ให้เช่ำ) รับ รู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำร
ให้เช่ำ 
 

2.16 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกู้ ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหกัด้วยต้นทนุกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ เงินกู้ ยืมวดัมลูค่ำในเวลำ
ตอ่มำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทน (หกัด้วยต้นทนุกำรจดัท ำรำยกำรท่ี
เกิดขึน้) เม่ือเทียบกบัมลูคำ่ท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนีน้ัน้จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุตลอดช่วงเวลำกำรกู้ ยืม 
 
เงินกู้ ยืมจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อย
กวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.17 ประมาณการหนีส้ิน 
 
กลุ่มกิจกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้ิน (ซึง่ไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลตอบแทนพนกังำน) อนัเป็นภำระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจดัท ำไว้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีตซึง่กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มีควำม
เป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่จะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรต้องสญูเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนท่ีต้องจ่ำยได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยก
ตำ่งหำกเม่ือคำดวำ่น่ำจะได้รับรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 125
งบการเงิน



 

40 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทนุในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระ
ผกูพนัจำกกำรอนมุำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถงึแม้กองทนุไม่มีสินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนกังำนทัง้หมดส ำหรับกำรให้บริกำร
จำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั บริษัทจะจ่ำยสมทบให้กบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึง่บริหำรโดยผู้จดักำรกองทนุภำยนอกตำม
เกณฑ์และข้อก ำหนดของ พระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภำระผูกพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเม่ือได้
จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถกูรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำ
จะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกวำ่จะมีกำรได้รับเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ ำนวนปีท่ีให้บริกำรและ
คำ่ตอบแทน 
 
หนีส้ินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และปรับปรุงด้วยต้นทนุบริกำรในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภำระผูกพนันีค้ ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทกุปีด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซึง่เป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบ
ก ำหนดของพนัธบตัรใกล้เคียงกบัระยะเวลำท่ีต้องช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 
 
ก ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัเกิดขึน้จำกกำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนของเจ้ำของในงวดท่ีเกิด 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีนี ้ภำษีเงินได้ต้องรับรู้
ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบตัิขึน้อยู่กบักำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี ท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษีแก่
หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีตัง้เต็มจ ำนวนตำมวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก
ของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้ินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไม่มี
ผลกระทบตอ่ก ำไรทำงบญัชีและก ำไร(ขำดทนุ)ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) 
ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำว
จะน ำไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้มีกำรจ่ำย
ช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตัง้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับ
รำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยในระยะเวลำท่ี
คำดกำรณ์ได้ในอนำคต  
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีจะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนีสิ้นภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร
ตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดย
กำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนีสิ้นและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วย
ยอดสทุธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.20 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสำมญัจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ   
 
ต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีจ่ำยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีกำรรวมธุรกิจ แสดงรำยกำร
ดงักล่ำวด้วยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไว้เป็นรำยกำรหกัในส่วนของเจ้ำของ โดยน ำไปหกัจำกสิ่งตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรออกหุ้น  
 
สิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยออกไปและเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรท่ีบริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้คืนหุ้นสำมญัของบริษัทซึง่รวมถงึต้นทนุ
เพิ่มเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทนุซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วน
ของเจ้ำของของบริษัทจนกว่ำหุ้นทนุซือ้คืนดงักล่ำวจะถกูยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีได้รับจำกกำรขำยหรือน ำ
หุ้นทุนซือ้คืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทนุเพิ่มเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง จะ
แสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
 

2.21 ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
 
บริษัทได้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ เงินสดรับจำกกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหลงัจำก
หกัคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องแล้วได้แสดงไว้ภำยใต้หวัข้อ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั” ในส่วนของผู้ ถือหุ้นสำมญั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.22 การรับรู้รายได้ 

 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้ค่ำห้องพัก ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม และบริกำรท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนจะบนัทกึเป็นรำยได้เม่ือได้ให้บริกำรแล้ว 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนท่ีพักอำศยั จะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือเร่ิมระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรง รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทคงท่ี จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมสัดส่วนท่ีตกลงในสัญญำสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์  รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทผันแปร จะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือขำย
สินค้ำหรือได้ให้บริกำรแล้ว 
 
รำยได้คำ่ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มรับรู้เป็นรำยได้เม่ือส่งของและให้บริกำรแล้วท่ีจ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจะ
รับรู้เป็นรำยได้ในจ ำนวนท่ีเท่ำ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้จำกกิจกำรบนัเทงิจะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือมีกำรแสดง 
 
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองตกแต่งและติดตัง้รับรู้เม่ื อผู้ ซือ้ได้รับโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของแก่ผู้ซือ้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำรับรู้เป็นรำยได้เม่ือได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำร
เป็นเจ้ำของสิทธิดงักล่ำวไปให้กบัผู้ซือ้สิทธิ และสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน
แล้ว กลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รับรู้รำยได้จำกกำรขำยสิทธิดงักล่ำวถ้ำสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้ 
 
รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
ห้ำงสรรพสินค้ำตำมจ ำนวนสินค้ำท่ีห้ำงสรรพสินค้ำขำยได้ รำยได้จำกกำรขำยเป็นจ ำนวนท่ีสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 
2.22 การรับรู้รายได้ (ตอ่) 

 
รำยได้จำกกำรบริหำรจดักำร จะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือได้ให้บริกำรแล้ว 
 
รำยได้อ่ืนรับรู้ตำมเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
-  รำยได้ค่ำสิทธิและแฟรนชำยส์ - รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึง่เป็นไปตำมเนือ้หำของสญัญำท่ีเก่ียวข้อง 
-  รำยได้ดอกเบีย้และคำ่นำยหน้ำ - รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ  
-  รำยได้เงินปันผล - รับรู้เม่ือผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

2.23 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยประจ ำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท และบริษัทย่อยได้อนมุตักิำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยได้อนมุตักิำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซึ่งได้ แก่ กำรเปล่ียนแปลงอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบีย้ แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงแสวงหำวิธีก ำรลด
ผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินและสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้  
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มกิจกำร ฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง
ของกลุ่มกิจกำรจะชีป้ระเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเส่ียงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับ หน่วย
ปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงโดยรวม อีกทัง้ยงัปฏิบตัิตำมนโยบำย
ท่ีเขียนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือครอบคลุมควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ และ
กำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน ทัง้นีก้ลุ่มกิจกำรไม่มีนโยบำยท่ีจะใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือเก็งก ำไรหรือซือ้ขำย 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ่) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 
3.1.1 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทกึสญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรได้ท ำข้อตกลงกบัคู่สญัญำท่ีจะแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ำ กำรแลกเปล่ียนเงินต้นในสกุลเงินท่ีต่ำงกันจะท ำเม่ือวัน
เร่ิมแรกของสญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอตัรำแลกเปล่ียนท่ีได้ตกลงกนัไว้ และจะท ำกำรแลกเปล่ียนสกุล
เงินท่ีตรงข้ำมกนัในจ ำนวนเดียวกนัระหว่ำงระยะเวลำของสญัญำและเม่ือถึงก ำหนดตำมสญัญำ รำยกำรลูกหนีแ้ละเจ้ำหนี ้
ตำมสญัญำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้งวดบญัชี ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ตำ่งประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทกึในงบก ำไรขำดทนุ คู่สญัญำแตล่ะฝ่ำยจะจ่ำยและรับดอกเบีย้ตำมที่ตกลงกนัล่วงหน้ำใน
รูปของสกุลเงินท่ีแตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญญำ ส่วนแตกต่ำงท่ีจะต้องจ่ำยหรือรับตำมสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัรำดอกเบีย้ได้บนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่ของดอกเบีย้รับหรือดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง 
 

3.1.2 สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทกึสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนด้วยกำร
ก ำหนดอัตรำท่ีจะใช้รับรู้สินทรัพย์ท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะได้ รับจริง หรือท่ีจะใช้รับรู้หนีสิ้นท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศซึง่จะต้องจ่ำยช ำระ จ ำนวนท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงจำกจ ำนวนเงินท่ีจะได้รับจริงจำกสินทรัพย์หรือท่ีจะต้องจ่ำย
ช ำระหนีส้ิน จะน ำไปหักกลบกับมูลค่ำท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีเก่ีย วข้อง 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทนุจำกเคร่ืองมืออนพุนัธ์จะน ำมำหกักลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน  ค่ำใช้จ่ำย
ท่ีก่อให้เกิดสัญญำแต่ละฉบบัจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรจ่ำย
คำ่ธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ่) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 
3.1.3 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ช่วยป้องกนัควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ส่วนต่ำงที่จะต้องจ่ำย
หรือท่ีจะได้รับจำกสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้รับรู้เป็นส่วนประกอบของดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำ
ให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวตัิสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม คู่สัญญำในอนุพันธ์ทำง
กำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มกิจกำรมีนโยบำย
จ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรให้สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแตล่ะแหง่อย่ำงเหมำะสม 

 
3.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทนุของบริษัทนัน้เพ่ือด ำรงไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่ม
กิจกำรเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไว้ซึง่โครงสร้ำงของทนุท่ีเหมำะสม
เพ่ือลดต้นทนุทำงกำรเงินของทนุ  
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทนุ กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น กำรคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น กำร
ออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สินเพ่ือลดภำระหนีส้ิน 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตกุำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตผุลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ข้อสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและข้อสมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็น
เหตใุห้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินในรอบระยะเวลำบญัชีหน้ำ มีดงันี ้
 

4.1 การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทกุปี ตำมท่ีได้กล่ำวในหมำยเหตขุ้อ 2.14 มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศัยกำรประมำณกำร (หมำยเหต ุ
18) 
 

4.2 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรมในการรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตัง้ผู้ ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพ โดยใช้วิธีกำรกำรประเมินมลูค่ำท่ีเหมำะสม บนพืน้ฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรได้มำซึง่มูลค่ำ
ยตุธิรรมของกำรซือ้กิจกำร กำรค ำนวณดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหำร 
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5 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 
สินทรัพย์ซึง่วดัมลูค่ำตำมมลูคำ่ยุติธรรม จะถกูจดัประเภทตำมระดบัของล ำดบัขัน้กำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม ดงัตอ่ไปนี  ้
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ข้อมลูระดบัท่ี 2: ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับท่ี 1 ทัง้ท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

ข้อมลูรำคำ) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูที่ค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้  
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 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจค้ำปลีก สี่ส่วนงำนที่รำยงำนในปีปัจจบุนั แบ่งตำมส่วน
งำนที่น ำเสนอและได้รับกำรสอบทำนโดยผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึง่ได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำนที่มีลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริกำรที่
คล้ำยคลงึกนัเข้ำด้วยกนัตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ2.5 ข้อมลูที่แสดงด้ำนล่ำงเป็นข้อมลูที่ผู้ มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำนใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแตล่ะส่วนงำน  
 

6.1 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
  ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
รายได้             
   รวมรำยได้ 24,935 25,559 5,709 4,574 23,090 22,710 4,080 3,495 (245) (135) 57,569 56,203 
             
ต้นทุน             
   รวมต้นทนุ (10,710) (9,695) (1,377) (1,271) (6,349) (6,498) (2,340) (2,048) - 65 (20,776) (19,447) 
             
ก าไรขัน้ต้น 14,225 15,864 4,332 3,303 16,741 16,212 1,740 1,447 (245) (70) 36,793 36,756 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (8,962) (7,648) (2,492) (2,777) (12,948) (12,583) (1,436) (1,180) 245 70 (25,593) (24,118) 
ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา             
   และค่าตัดจ าหน่าย 5,263 8,216 1,840 526 3,793 3,629 304 267 - - 11,200 12,638 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,387) (2,195) (244) (195) (1,322) (1,247) (157) (146) - - (4,110) (3,783) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (1,157) (1,089) (178) (190) (403) (320) (19) (6) - - (1,757) (1,605) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 257 231 325 11 492 350 - - - - 1,074 592 
ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,976 5,163 1,743 152 2,560 2,412 128 115 - - 6,407 7,842 
ภำษีเงินได้ (182) (488) (162) (119) (442) (390) (1) (36) - - (787) (1,033) 

ก าไรสุทธิ 1,794 4,675 1,581 33 2,118 2,022 127 79 - - 5,620 6,809 

รวมสินทรัพย์           118,444 108,453 

รวมหนีส้ิน           68,422 67,656 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

6.2 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

 
ธุรกิจโรงแรมและสปา 

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 

 
ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายได้  
 

 
 

 
 

 
 

   
 ประเทศไทย 9,106 8,253 2,236 1,915 13,815 13,279 4,080 3,495 (245) (135) 28,992 26,807 

ประเทศสิงคโปร์ - - - - 1,965 2,344 - - - - 1,965 2,344 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 6,209 6,109 - - 3,195 3,530 - - - - 9,404 9,639 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 34 122 - 8 3,265 3,178 - - - - 3,299 3,308 
ประเทศมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐเอมิเรตส์ 1,837 1,777 - - 364 331 - - - - 2,201 2,108 
ประเทศโปรตเุกส 3,609 5,427 - - - - - - - - 3,609 5,427 
อื่น ๆ 4,140 3,871 3,473 2,651 486 48 - - - - 8,099 6,570 

รวม 24,935 25,559 5,709 4,574 23,090 22,710 4,080 3,495 (245) (135) 57,569 56,203 
             
ก าไรสุทธิ  

 
 

 
 

 
 

 
   

 ประเทศไทย 96 187 1,240 461 1,323 1,532 127 79 - - 2,786 2,259 
ประเทศสิงคโปร์ 5 (2) 6 (7) 199 100 - - - - 210 91 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 332 210 - - 379 363 - - - - 711 573 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (27) 84 40 (20) 273 76 - - - - 286 140 
ประเทศมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐเอมิเรตส์ 869 636 - - 16 17 - - - - 885 653 
ประเทศโปรตเุกส 417 2,588 - - - - - - - - 417 2,588 
อื่น ๆ 102 972 295 (401) (72) (66) - - - - 325 505 

รวม 1,794 4,675 1,581 33 2,118 2,022 127 79 - - 5,620 6,809 

รวมสินทรัพย์  
 

 
 

 
 

 
 

  118,444 108,453 

รวมหนีส้ิน  
 

 
   

 
 

  68,422 67,656 
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  118,444 108,453 

รวมหนีส้ิน  
 

 
   

 
 

  68,422 67,656 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 136
งบการเงิน



51 

 
6 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 
6.2 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ตอ่) 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจดักำรส่วนงำนธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนัและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้ ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตร์หลกั มี
ดงันี ้
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลกัในเขต
ภูมิศำสตร์นีป้ระกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย ธุรกิจจัด
จ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจให้เช่ำศนูย์กำรค้ำ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจดักำร 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม  
 
ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจขำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 
 
สำธำรณรัฐโปรตเุกส - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 
 
อ่ืน ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรำซลิ สหรำชอำณำจกัร และประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ 
เป็นต้น 
 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
  บาท บาท บาท บาท 

 เงินสดในมือ 320,532,902 221,360,956 2,346,024 1,372,023 
 เงินฝำกธนำคำร 5,004,383,604 4,166,413,627 1,076,788,187 100,140,105 
 เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 11,242,392 10,986,843 - - 
 รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,336,158,898 4,398,761,426 1,079,134,211 101,512,128 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเฉล่ียของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำร้อยละ 0.05 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 
3 เดือน (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.05 ตอ่ปี) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและลูกหนีก้ารค้าตามสัญญาระยะยาว 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 2,938,379,967 2,537,420,037 31,428,154 31,645,355 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (160,934,340) (158,973,785) (294,498) (251,653) 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 2,777,445,627 2,378,446,252 31,133,656 31,393,702 
ส่วนของลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - สทุธิ 2,310,666,198 1,015,298,698 - - 
คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 820,434,365 565,225,393 11,232,972 5,955,585 
ลกูหนีอ่ื้น 1,625,662,204 1,525,613,251 22,914,793 16,887,219 
ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ14) 727,360,733 589,533,998 1,055,854,170 855,232,566 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 8,261,569,127 6,074,117,592 1,121,135,591 909,469,072 
 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช ำระได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 1,978,484,639 1,580,723,845 29,107,095 27,892,891 
ค้ำงช ำระ     
   น้อยกวำ่ 90 วนั 545,494,491 506,929,245 272,681 1,677,660 
   91 ถงึ 180 วนั 83,488,805 230,992,548 163,334 1,269,507 
   181 ถงึ 365 วนั 295,289,508 184,307,008 1,885,044 805,297 
   มำกกว่ำ 365 วนั 35,622,524 34,467,391 - - 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 2,938,379,967 2,537,420,037 31,428,154 31,645,355 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (160,934,340) (158,973,785) (294,498) (251,653) 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 2,777,445,627 2,378,446,252 31,133,656 31,393,702 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและลูกหนีก้ารค้าตามสัญญาระยะยาว (ตอ่) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว 3,954,721,703 4,673,548,524 - - 
หกั  รำยได้ดอกเบีย้รอกำรรับรู้ (522,720,199) (671,988,319) - - 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (194,063,240) (307,976,367) - - 
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,237,938,264 3,693,583,838 - - 

 
9 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 257,414,489 191,288,465 2,703,373 2,618,722 
สินค้ำส ำเร็จรูป (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 1,182,882,779 856,309,978 150,745 - 
วตัถดุิบ (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 942,600,327 948,439,198 - - 
งำนระหวำ่งท ำ  105,060,423 67,053,871 - - 
สินค้ำระหวำ่งทำง 130,586,384 274,776,155 - - 
วสัดสุิน้เปลืองและอ่ืน ๆ  498,102,158 424,765,918 3,956,230 3,181,288 
รวมสินค้ำคงเหลือ 3,116,646,560 2,762,633,585 6,810,348 5,800,010 
 
ต้นทนุของสินค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทนุขำยเป็นจ ำนวน 13,277  ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 12,683 ล้ำนบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรบันทึกกลับรำยกำรค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 0.27 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2559 : บนัทกึคำ่เผ่ือ 22 ล้ำนบำท) 
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10 ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ืออยู่อำศยั 1,750,671,904 2,294,068,446 
สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบง่เวลำ 135,891,873 254,575,439 
รวมที่ดนิและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 1,886,563,777 2,548,643,885 
 
ต้นทุนของท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยท่ีรับรู้เป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 1,091 ล้ำนบำท (พ.ศ. 
2559 : 960 ล้ำนบำท) 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภำษีเงินได้จ่ำยล่วงหน้ำ 146,082,764 210,254,880 8,744,517 22,847,182 
ภำษีรอขอคืน 421,286,898 667,168,575 72,732,867 79,599,222 
เงินมดัจ ำ 37,784,868 69,982,628 - - 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 141,202,662 177,163,343 - 13,424,992 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืนท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 182,556,328 6,746,306 - - 
อ่ืน ๆ 304,727,835 115,819,164 2,927,194 299,657 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,233,641,355 1,247,134,896 84,404,578 116,171,053 
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12 เงนิลงทุนทั่ วไป 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิลงทุนระยะสัน้     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 1,695,238,408 - - - 
รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 1,695,238,408 - - - 
     
เงนิลงทุนระยะยาว     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 29,940,218 24,765,904 28,554,770 23,040,895 
เงินลงทนุท่ีถือจนครบก ำหนด - 100,000,000 - 100,000,000 
เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 67,325 44,306 - - 
รวมเงินลงทนุระยะยำว 30,007,543 124,810,210 28,554,770 123,040,895 

 
12.1 เงนิลงทุนระยะสัน้ 

 
ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นปี - - - - 
กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุจำกเงินลงทนุใน     
   หลกัทรัพย์เผ่ือขำย 1,695,238,408 - - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,695,238,408 - - - 
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12 เงนิลงทุนทั่ วไป (ตอ่) 

 
12.2 เงนิลงทุนระยะยาว 
 

ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นปี 24,765,904 1,113,284,999 23,040,895 20,245,238 
ลงทนุเพิ่ม 2,044,983,332 43,349,777 827 - 
ขำยเงินลงทนุ (513,550,388) (86,100)  (86,100) 
กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุใน     
   หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ (1,531,453,630) - - - 
กำรเปล่ียนสถำนะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุใน     
   บริษัทร่วม  - (887,498,067) - - 
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมที่เคย     
   รับรู้ในก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน (163,784,778) (135,607,728) - - 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของ          
   เงินลงทนุ 169,977,907 (88,748,708) 5,513,048 2,881,757 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (998,129) (19,928,269) - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 29,940,218 24,765,904 28,554,770 23,040,895 
 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยในบริษัทอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 20,725,712 20,713,801 20,019,829 20,019,002 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของ 
   เงินลงทนุ 

 
9,214,506 

 
4,052,103 8,534,941 3,021,893 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยในบริษัทอ่ืน 29,940,218 24,765,904 28,554,770 23,040,895 
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12 เงนิลงทุนทั่ วไป (ตอ่) 
 
12.2 เงนิลงทุนระยะยาว (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนที่ถือจนครบก าหนด 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
ขำยเงินลงทนุ (100,000,000) - (100,000,000) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - 100,000,000 - 100,000,000 
 
เงินลงทนุท่ีถือจนครบก ำหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เป็นเงินลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ซึง่มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
4.38 ตอ่ปี และมีก ำหนดไถ่ถอนภำยในปี พ.ศ. 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่ำวทัง้จ ำนวนก่อนวนัครบก ำหนด 
ไถ่ถอน 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีถือจนครบก ำหนดของกลุ่มกิจกำรและบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงันี ้

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
มลูคำ่ยตุธิรรม - 101,051,027 
 
มลูค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
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12 เงนิลงทุนทั่ วไป (ตอ่) 
 
12.2 เงนิลงทุนระยะยาว (ตอ่) 

 
ค) เงนิลงทุนทั่ วไป 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  44,306 27,695 - - 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรซือ้กิจกำรในบริษัทย่อย - 7,445,960 - - 
ลงทนุเพิ่ม 23,019 16,611 - - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - (7,445,960) - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 67,325 44,306 - - 
 
เงินลงทนุทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย 
 
  งบการเงนิรวม 
   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   บาท บาท 
     
เงินลงทนุทัว่ไป - รำคำทนุ   2,707,876 2,684,857 
หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ   (2,640,551) (2,640,551) 
เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ   67,325 44,306 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทย่อย - - 6,073,492,298 6,073,492,298 
บริษัทร่วม 7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898 
ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 3,542,424,779 2,693,888,953 5,484,460 5,484,460 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     
   และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 10,629,591,023 9,386,052,021 8,846,043,656 8,846,043,656 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
วนัท่ี 1 มกรำคม 6,073,492,298 5,733,492,298 
ลงทนุเพิ่ม  - 343,569,800 
กำรด้อยคำ่ - (3,569,800) 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 6,073,492,298 6,073,492,298 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทนุหุ้นสามญัของบริษัทย่อย ดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
สัดส่วนของการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั โรงแรมและศนูย์การค้า ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริ่มเทอเรซ รีซอร์ท จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
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 วิลเลจ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 
   จํากดั 

โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บชี คลบั โอนเนอร์ จํากดั โรงแรมและให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

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

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 

บริษัท รอยลัการ์เด้น พลาซา่ จํากดั ศนูย์การค้า ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
   (“MST”) 

ธรุกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษัท สมยุ บชี เรสซิเด้นท์ จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ เรสซิเดน็ซ์ จํากดั ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั (“MHG”) บริหารโรงแรม ประเทศไทย 27.80(3) 27.80(3) 
บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลชูัน่ จํากดั บริหารงานจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ จํากดั อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทนุหุ้นสามญัของบริษัทย่อย ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   
สัดส่วนของการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ โรงแรมและขาย ประเทศไทย 100 100 
   จํากดั อสงัหาริมทรัพย์    
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)   
   (“MINOR”) 

จําหน่ายสินค้า ประเทศไทย 91.35(4) 91.35(4) 

RGR International Limited บริหารจดัการ หมูเ่กาะบริติช
เวอร์จิน 

100 100 

R.G.E. (HKG) Limited บริหารจดัการ ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารจดัการ ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเข้าพกั ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

 ในสถานที่พกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเข้าพกั ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

 ในสถานที่พกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั บริหารจดัการ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั ธรุกิจบนัเทงิ ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส 
 
(1) สดัสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั อีกร้อยละ 25.84 

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 
(2) สดัสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 
(3) สดัสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 27.80 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บริษัทย่อย 
(4) สดัสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

บริษัทย่อย 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
 บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ MFG     
บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ ำกดั ผลิตและขำย

ไอศครีม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จ ำกดั ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซเิอตส์ จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนอำหำร ประเทศไทย 51 51 
 และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
   

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 97 97 

International Franchise Holding   เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศมำเลเซีย 100 100 
   (Labuan) Limited     
บริษัท เอส.แอล.อำร์.ที จ ำกดั ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศไทย 100 100 

Primacy Investment Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย)   
   จ ำกดั 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 100 100 

The Pizza Company Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
     

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited   
Franchise Investment Corporation of เจ้ำของลิขสิทธ์ิ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 
   Asia Ltd.     
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Franchise Investment Corporation of Asia Ltd 
The Minor (Beijing) Restaurant  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited 
Delicious Food Holding (Singapore)   
   Pte. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Minor Food Group (Singapore)  
   Pte. Ltd.  

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MFG International Holding  
   (Singapore) Pte. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     
บริษัทย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Over Success Enterprise Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 85.9 69.2 
The Minor Food Group (India) Private  
   Limited 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
อินเดีย 

70 70 

The Minor Food Group (Myanmar)  
   Limited 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ 
แหง่สหภำพเมียนมำร์ 

100 100 

Grab Food Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 70 - 

     
บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Delicious Food Holding (Australia)  
   Pty. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Delicious Food Australia Finance  
   Pty. Ltd. 

บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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64 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd.’s subsidiaries 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
    

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชำยส์ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองดื่ม    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ตอ่)   
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองดื่ม    
TCC Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองดื่ม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองดื่ม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
     
บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating  ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Company Pty. Ltd. เคร่ืองดื่ม    
Ribs and Rumps Properties ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. เคร่ืองดื่ม    
Ribs and Rumps International  ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. เคร่ืองดื่ม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

 
(1) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย VGC Food Group Pty. Ltd. เทำ่กบัร้อยละ 70 โดยถือผ่ำนบริษัทย่อยของกลุ่ม

กิจกำร 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.    
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
VGC Management Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
 เคร่ืองดื่ม    
Groove Train System Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
 อสงัหำริมทรัพย์    
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 
 อสงัหำริมทรัพย์    
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 49(1) 49(1) 

 เคร่ืองดื่ม    
Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 28.2(2) - 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ากัด 
Hospitality Investment International  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding   
   (Singapore) Pte. Ltd. 

บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MHG International Holding (Mauritius)  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 

บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จ ำกดั  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศไทย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัร 100 100 
  เนเธอร์แลนด์   
MHG Management (India) Private  
   Limited 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
อินเดีย 

100 100 

MHG Australia Holding Pte. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG IP Holding (Singapore)     
   Pte. Ltd. 

บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     
บริษัทย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V. 
Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 100 100 
Hoi An Riverpark Hotel Company  โรงแรม ประเทศเวียดนำม 91 91 
   Limited          
บริษัทย่อยของ MHG Australia Holding Pte. Ltd. 
MHG Australia Investments Pty. Ltd. บริหำรสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 

(1) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย VGC Food Group Pty. Ltd. เทำ่กบัร้อยละ 70 โดยถือผ่ำนบริษัทย่อยของกลุ่ม
กิจกำร 

(2) สัดส่วนของกำรถือหุ้ นในบริษัท Veneziano (SA) Pty. Ltd. เท่ำกับร้อยละ 57.5 โดยถือผ่ำนบริษัทย่อยของกลุ่ม
กิจกำร 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อยของบริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited   
Sands Hotels (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศนำมิเบีย 100 80 
Minor Hotel Group Gaborone  
   (Proprietary) Limited  

โรงแรม ประเทศบอตสวำนำ 80 64 

Minor Hotel Group MEA DMCC บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับเอมิเรตส์   
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมำเลเซีย 60 60 
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขำย ประเทศมำเลเซีย 60 60 
 อสงัหำริมทรัพย์    
Minor Hotels Zambia Limited  โรงแรม ประเทศแซมเบีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Minor Hotel Gaborane (Proprietary) Limited    
Letsatsi Casino (Pty) Ltd. โรงแรม ประเทศบอตสวำนำ 64 51 
     

บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan)  
   Limited 

บริหำรโรงแรม ประเทศมำเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius)  
   Limited 

บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 
PT Lodging Management (Indonesia) 
   Limited 

บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย 

93.3 93.3 
Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 87 84.6 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 154
งบการเงิน



69 

 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited    
Sothea Pte. Ltd. โรงแรม รำชอำณำจกัรกมัพูชำ 80 80 
Minor Hotel Group South Africa (PTY)  บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
   Limited  แอฟริกำใต้   
     
บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ากัด    
บริษัท รำชด ำริ เรสซเิด้นท์ จ ำกดั ขำย

อสงัหำริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท รำชด ำริ ลอดจ์จิง้ จ ำกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ ำกดั จดักำรด้ำนกำร

ทอ่งเท่ียว 
ประเทศไทย 49(1) 49(1) 

Corbin and King Limited (หมำยเหต ุ35) ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 74 - 
     
บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited    
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริกำรด้ำน

กำรตลำด 
ประเทศฮ่องกง 100 100 

AVC Vacation Club (Singapore)   
   Pte. Ltd. 

ขำยและบริกำร
ด้ำนกำรตลำด 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     
บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited    
PT MHG Indonesia Limited ขำยและบริกำร

ด้ำนกำรตลำด 
ประเทศสำธำรณรัฐ

อินโดนีเซีย 
-(2) -(2) 

PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

ประเทศสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย 

-(2) -(2) 
     

 
(1)  สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ ำกดัเทำ่กบัร้อยละ 49 แตก่ลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 
(2) กลุ่มกิจกำรให้เงินกู้ ยืมแก่กรรมกำรทัง้สองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดย

กรรมกำรทัง้สองคนได้ใช้หุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมดงักล่ำวและให้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นแก่กลุ่มกิจกำร ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทดงักล่ำว ดงันัน้ บริษัทดงักล่ำวจึงถือรวมเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัท 
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70 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited    
Paradise Island Resorts (Private)  
   Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 87 84.6 

Kalutara Luxury Hotel & Resort  
   (Private) Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 87 84.6 

     
บริษัทย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited    
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 87 84.6 

     
บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited    
Sanya Anantara Consulting Limited บริกำรให้

ค ำปรึกษำ 
ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
100 100 

 
บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius) 

   

Minor Continental Holding  
   (Luxembourg) S.A.R.L 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศลกัเซมเบร์ิก 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L    

Minor Continental (Portugal) S.A.  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

Pojuca S.A โรงแรม ประเทศสหพนัธ์
สำธำรณรัฐบรำซลิ 

100 100 
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71 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Minor Continental Portugal, S.A.    
Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ

โปรตเุกส 
100 100 

Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

Tivoli Gave do Oriente S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Marinoteis S.A.     
Sotal S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ

โปรตเุกส 
100 100 

Hotelagos S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Corbin and King Limited     
Corbin and King Holding Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 74 - 
Corbin and King Hotel Group Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 74 - 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัทย่อยของ Corbin and King Holding Limited    
Corbin and King Restaurant Group  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Delaunay Restaurant Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Wolseley Restaurant Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

Brasserie Zedel Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Collbert Restaurant Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

Fischer’s Restaurant Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Bellanger Restaurant Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Wolseley Restaurant Property Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

The Delaunay Property Limited ให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพย์ 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

Brasserie Zedel Property Limited ให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพย์ 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

Rex Restaurant Property Limited ให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพย์ 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

Corbin and King Restaurants Limited ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 74 - 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 158
งบการเงิน



73 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.    
BBZ Design International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

YTF Pte. Ltd.  ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

PS07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TES07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

XWS Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศมำเลเซีย 100 100 

Riverside & Courtyard (International)  
   Pte. Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ MINOR    
บริษัท อำร์มิน ซสิเทม็ส์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย - 

เคร่ืองครัว  
ประเทศไทย 100 100 

 เสือ้ผ้ำและรองเท้ำ    
บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั ผลิตสินค้ำอุปโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั กำรพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์  
   เซอร์วสิ จ ำกดั 

กำรจดัจ ำหน่ำย - 
กระเป๋ำ 

ประเทศไทย 100 100 

 เดนิทำง    
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย  ประเทศไทย 100 100 
   (ช่ือเดมิ “บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จ ำกดั”) เคร่ืองครัว    
บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย - 

เสือ้ผ้ำ 
ประเทศไทย 90.8 90.8 

Marvelous Wealth Limited อยู่ระหว่ำงกำร
ช ำระบญัชี 

หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน  100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Concierge Apartments Australia  
   Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Goldsbrough Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MINT RESIDENTIAL PTY LTD บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MH Management (Qld) Pty Ltd บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1  
   Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MH Management Pty Ltd. (NSW)   
   Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MH Management (SA) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MH Management (VIC) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Queensland Accommodation  
   Corporation Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Seaforth Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Oaks Resorts & Hotels  
   Management Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ OAKS (ตอ่)     
Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Brisbane Apartment Management  
   Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Housekeepers Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Hotels & Resorts DMCC บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Oaks Hotels & Resorts Investments  
   Pty. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels and Resorts No.4   
   Pty. Ltd.  

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts  
   (Management) Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Leasing  
   (Collins) Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels and Resorts (NT)  บริหำรสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts Asset Holding  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd   
Queen Street Property Management Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

ACN 153 970 944 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee)  
   Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 163
งบการเงิน



78 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd (ตอ่) 
Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ 
ออสเตรเลีย 

100 100 

ACN 153 490 227 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ 
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer  
   Apartments) Pty. Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.    
Queensland Nominee Management Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ 
ออสเตรเลีย 

100 100 

Wrap No. 1 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.    
Emerald Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

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

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.    
Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd.    
The Milton Residences Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

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

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.    
Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.    
Moranbah Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

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

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

     
บริษัทย่อยของ MH Management (NSW) Pty. Ltd.   
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.    
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

187 Kent Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

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

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.    
Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd   
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั 

อำศยั 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

MH Residential (leasing) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

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

บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd.    
Exclusive Pinnacle Management Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกั 
อำศยั 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.    
187 Cashel Management Limited บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
187 Cashel Apartments Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Cashel Management Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Housekeepers (NZ) Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.    
Tidal Swell Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.    
Grand (Gladstone) Management Pty.  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศ
ออสเตรเลีย 

100 80 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd.    
Accom (VIC) Pty.Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 

     

บริษัทย่อยของ Accom (VIC) Pty. Ltd.     
Accom Melbourne Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศ

ออสเตรเลีย 
100 100 
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84 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Wrap No.1 Pty. Ltd.’s subsidiary    
Wrap Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd.   
Wrap No. 2 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Wrap No. 2 Pty. Ltd.     
Wrap Letting Pty. Ltd.  บริหำรด้ำนท่ีพกั

อำศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise    
Beijing Qian Bai Ye Investment  
   Counsultation Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Riverside & Courtyard  
   Investment Management Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Riverside & Courtyard Catering 
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 
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85 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่) 
Beijing Longkai Catering Ltd. ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
85.9 69.2 

Beijing Three Two One Fastfood Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing JiangShang Catering Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Yunyu Catering Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing  Xiejia Catering Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Feng Sheng Ge Restaurant ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 
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86 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่) 
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard &  
   Gongning Catering Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard  
   Zhenbai Catering Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Yanggaang Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Jinan Riverside & Courtyard Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 
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86 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่) 
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard &  
   Gongning Catering Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard  
   Zhenbai Catering Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Yanggaang Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Jinan Riverside & Courtyard Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

 
 

 

86 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่) 
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard &  
   Gongning Catering Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shanghai Riverside & Courtyard  
   Zhenbai Catering Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Beijing Yanggaang Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Jinan Riverside & Courtyard Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ตอ่)    
Nanjing Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Shenyang Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Wuhan Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd.    

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Nantong Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Yangzhou Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Red Matches Catering Ltd.   ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Hangzhou Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd.     

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Dalian Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 

Zhenjiang Riverside& Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

85.9 69.2 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 
Sands Hotels (Proprietary) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแหง่หนึง่ของกลุ่มกิจกำรได้ซือ้เงินลงทนุจำกส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท Sands Hotels (Proprietary) Limited คดิเป็นจ ำนวนเงิน 28 ล้ำนแรนด์ของแอฟริกำใต้ หรือเทียบเทำ่ 
78 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 
Jada Resort and Spa (Private) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของบริษัท  Jada 
Resort and Spa (Private) Limited จ ำนวน 66 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 รูปีศรีลังกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
659 ล้ำนรูปีศรีลงักำ หรือเทียบเทำ่ 153 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 84.6 เป็นร้อยละ 87 
 
Minor Food (Seychelles) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท Minor 
Food (Seychelles) Limited ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่ จ ำนวน 1.5 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
คดิเป็นจ ำนวนเงิน 1.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเทำ่ 52 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 100 

 
Grab Food Ltd. (“Grab”) 
 
ในระหวำ่งไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรซือ้กิจกำรใน Grab โดยรำยละเอียดกำรซือ้
กิจกำรได้เปิดเผยในหมำยเหต ุ35 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 174
งบการเงิน



89 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (ตอ่) 
 
Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึง่ของกลุ่มกิจกำรได้ซือ้เงินลงทนุจำกส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited คิดเป็นจ ำนวนเงิน 68 ล้ำนแรนด์แอฟริกำใต้ 
หรือเทียบเทำ่ 177 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 80 
 
Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท  Over Success 
Enterprise Pte. Ltd. คดิเป็นจ ำนวนเงิน 187 ล้ำนหยวน หรือเทียบเท่ำ 928 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำก
ร้อยละ 69.2 เป็นร้อยละ 85.9 
 
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของ MHG Desaru 
Hotel Sdn. Bhd. จ ำนวน 19.1 ล้ำนหุ้ น โดยมีมูลค่ำตรำไว้หุ้ นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 19.1 ล้ำนริงกิต
มำเลเซีย หรือเทียบเทำ่ 148 ล้ำนบำท สดัส่วนกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดมิ 
 
MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญของ MHG Desaru 
Villa Sdn. Bhd. จ ำนวน 11.4 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 11.4 ล้ำนริงกิต
มำเลเซีย หรือเทียบเทำ่ 88 ล้ำนบำท สดัส่วนกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดมิ 
 
กลุ่มบริษัท Corbin and King  
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรซือ้กิจกำรในกลุ่มบริษัท Corbin and King 
โดยรำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรได้เปิดเผยในหมำยเหต ุ35 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญัตอ่กลุ่มบริษัท ตวัเลขท่ีเปิดเผยแตล่ะบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 Minor Hotel    
 Group Gaborone Over Success   

 
(Proprietary) 

Limited 
Enterprise Pte. 

Ltd. 
Minor DKL Food 
Group Pty. Ltd. รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ส่วนที่หมุนเวียน     
สินทรัพย์ 247,804 1,009,398 541,075 1,798,277 
หนีส้ิน (48,512) (589,314) (463,284) (1,101,110) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 199,292 420,084 77,791 697,167 
     
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพย์ 1,845,347 1,476,093 5,111,549 8,432,989 
หนีส้ิน (72,660) (19,523) (1,472,507) (1,564,690) 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สุทธิ 1,772,687 1,456,570 3,639,042 6,868,299 
     
สินทรัพย์สุทธิ 1,971,979 1,876,654 3,716,833 7,565,466 
     
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ 
   ควบคุม 388,648 280,265 1,123,065 1,791,978 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

Minor Hotel 
Group Gaborone 

(Propriety) 
Limited 

Over Success 
Enterprise 

Pte. Ltd. 
Minor DKL Food 
Group Pty. Ltd. รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายได้ 455,692 2,555,320 3,197,733 6,208,745 
กําไรหลงัภาษีจากการดําเนินงาน 
   ตอ่เนือง 18,211 346,976 375,277 740,464 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,211 346,976 375,277 740,464 
     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนทีเป็น     
   ของสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจ 
   ควบคมุ 3,642 48,976 112,583 165,201 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 
 สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

Minor Hotel 
Group Gaborone 

(Propriety) 
Limited 

Over Success 
Enterprise Pte. 

Ltd. 
Minor DKL Food 
Group Pty. Ltd. รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรม     
   ดําเนินงาน 18,644 649,020 481,822 1,149,486 
เงินสดสุทธใิช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (146,552) (62,196) (126,656) (335,404) 
เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรม    
   จดัหาเงิน  (236,330) (435,061) (671,391) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       
   เพิมขึ น(ลดลง)สุทธิ (127,908) 350,494 (79,895) 142,691 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
วนัท่ี 1 มกรำคม 6,692,163,068 5,417,529,960 2,767,066,898 2,736,116,097 
ลงทนุเพิ่ม 72,439,811 40,670,200 - 30,950,801 
ขำยเงินลงทนุ (2,593,620) - - - 
เปล่ียนแปลงสถำนะจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำย - 1,023,105,795 - - 
จดัประเภทใหม่ - (30,462,810) - - 
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 620,537,337 472,229,292 - - 
เงินปันผลรับ (295,305,291) (230,909,369) - - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (75,061) - - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
บริษัทร่วม มีดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบการเงนิรวม 

  
 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ 

เอมิเรตส์ 
49 49 

Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
Tanzania Tourism and  
   Hospitality Investment 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Limited     
Zanzibar Tourism and  
   Hospitality Investment 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์  
   จ ำกดั 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Harbour View Corporation  
   Limited 

โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 

บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
 เคร่ืองดื่ม    
 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัท

ดงักล่ำวในอัตรำร้อยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทดงักล่ำวในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกบัร้อยละ 51 แต่ตำมสญัญำของกำรถือหุ้น กลุ่มกิจกำรมี
สิทธิออกเสียงเพียงร้อยละ 35 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
บริษัทร่วม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 
 งบการเงนิรวม 

  
 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จ ำกดั ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.7 35.7 
   (มหำชน)  เคร่ืองดื่ม    
Rani Minor Holding Limited 
 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ 

25 25 

Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 22.7 
MHG Lesotho (Proprietary)  
   Limited 

โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 37.5 

Veneziano Coffee (NSW) Pty.  
   Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศออสเตรเลีย - 21.6 

Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย - 12.3(3) 
 เคร่ืองดื่ม    
บริษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั  

ขำย
อสงัหำริมทรัพย์ 

ประเทศไทย 40 40 

Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและ ประเทศสิงคโปร์ 14.1(4) 14.1(4) 
 เคร่ืองดื่ม    
 
 (3) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท Veneziano (SA) Pty. Ltd. เทำ่กบัร้อยละ 25 โดยถือผ่ำนบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร 
(4) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท Breadtalk Group Limited เทำ่กบัร้อยละ 14.1 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทร่วมดงักล่ำว 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
บริษัทร่วม มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   สัดส่วนการถือหุ้น 
   (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     
บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.7 35.7 
   จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองดื่ม    
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited คิดเป็นจ ำนวนเงิน 19 ล้ำนแรนด์ของแอฟริกำใต้ หรือเทียบเท่ำ 51 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำร
ลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 37.5 เป็นร้อยละ 46.9 
 
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) 
 
ในระหวำ่งไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559 เงินลงทนุในบริษัท Breadtalk Group Limited ซึง่เดมิจดัประเภทเป็นเงินลงทนุ
ในหลักทรัพย์เผ่ือขำย ได้ถูกเปล่ียนสถำนะเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงคณะกรรมกำร
บริษัทท่ีท ำให้กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในบริษัทร่วมดงักล่ำว 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินตำมส่วนได้เสียร้อยละ 13.98 ท่ีได้มำจำกกำรลงทุนคือ สินทรัพย์มูลค่ำ 2,588 
ล้ำนบำทหกัด้วยหนีส้ินมลูค่ำ 1,399 ล้ำนบำท มลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุคิดเป็น 
1,189 ล้ำนบำท และเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุมลูค่ำ 1,023 ล้ำนบำท ท ำให้เกิดส่วนตำ่งระหว่ำง
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีระบุได้เฉพำะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัทสูงกว่ำต้นทุนของเงินลงทุนเป็น
จ ำนวน 166 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรท ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และ
หนีส้ินท่ีรับมำสุทธิจำกกำรซือ้กิจกำรนีเ้สร็จสมบูรณ์ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้พิจำรณำกำรวดั
มลูคำ่ของสินทรัพย์และค ำนงึถงึควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ข้อมลูด้ำนล่ำงได้แสดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรับบริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคญักับกลุ่มกิจกำร ข้อมลูทำงกำรเงินนี ้
ปฏิบตัติำมวธีิส่วนได้เสีย ซึง่รวมกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร   
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ประกำศข้อมูล
ทำงกำรเงินส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยหลังกลุ่มกิจกำร ดงันัน้ ข้อมูลทำงกำรเงินส ำหรับปี พ.ศ. 
2560 ยังไม่ได้เปิดเผย เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้ำนล่ำงนีเ้ท่ำนัน้  กลุ่ม
กิจกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็น
ข้อมลูส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
 
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึง่ประกำศ
ข้อมูลทำงกำรเงินส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยหลังกลุ่มกิจกำร ดงันัน้ ข้อมูลทำงกำรเงินส ำหรับปี 
พ.ศ. 2560 ยงัไม่ได้เปิดเผย เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินด้ำนล่ำงนีเ้ท่ำนัน้ กลุ่ม
กิจกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) ท่ีประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็น
ข้อมลูส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
 
อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรใช้ข้อมูลทำง
กำรเงินส ำหรับปี พ.ศ. 2560 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และ Breadtalk Group Limited (ในประเทศ
สิงคโปร์) ในกำรปฏิบตัติำมวธีิส่วนได้เสีย 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2560  

 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซนิดเิคท จ ากัด 

(มหาชน) 
Breadtalk 

Group Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 622,310 3,050,517 78,107 3,750,934 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  729,098 2,017,981 159,254 2,906,333 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,351,408 5,068,498 237,361 6,657,267 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,268,497 7,551,549 1,656,464 11,476,510 

สินทรัพย์รวม 3,619,905 12,620,047 1,893,825 18,133,777 
     
หนีส้ินหมุนเวียน     
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน     
   (ไม่รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 21,586 1,106,058 156,868 1,284,512 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (รวมเจ้ำหนี ้
   กำรค้ำ) 1,001,533 4,503,599 303,115 5,808,247 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 1,023,119 5,609,657 459,983 7,092,759 
     
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินทำงกำรเงิน 22,101 953,048 - 975,149 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 234,923 2,155,856 - 2,390,779 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 257,024 3,108,904 - 3,365,928 
     
หนีส้ินรวม 1,280,143 8,718,561 459,983 10,458,687 
     
สินทรัพย์สุทธิ 2,339,762 3,901,486 1,433,842 7,675,090 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป (ตอ่) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีถือโดยกลุ่ม
กิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 3,834 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : จ ำนวน 
4,459 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 3,020 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 
จ ำนวน 3,025 ล้ำนบำท)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) ท่ีถือโดย
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศสิงคโปร์มีจ ำนวน 1,640 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 
จ ำนวน 1,143 ล้ำนบำท) และมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,283 ล้ำนบำท (พ.ศ. 
2559 : จ ำนวน 1,085 ล้ำนบำท)  
 
ทัง้นีบ้ริษัทอ่ืนเป็นบริษัทจ ำกดัและหุ้นของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 

 
ส าหรับงวดเก้าเดือน 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2560  

 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซนิดเิคท จ ากัด 

 (มหาชน) 
Breadtalk 

Group Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รำยได้ 5,706,485 11,046,187 1,595,899 18,348,571 
     
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำน 
   ตอ่เน่ือง 288,272 555,491 187,507 1,031,270 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 8,493 (34,138) - (25,645) 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม 296,765 521,353 187,507 1,005,625 
     
เงินปันผลได้รับจำกบริษัทร่วม 134,817 37,795 87,546 260,158 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 
 

 
ส าหรับงวดเก้าเดือน  

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2560  

 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซนิดเิคท จ ากัด 

(มหาชน) 
Breadtalk 

Group Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
สรุปข้อมูลทางการเงนิ     
สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,420,611 3,715,101 1,573,427 7,709,139 
ก ำไรสทุธิส ำหรับปี  288,272 555,491 187,507 1,031,270 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 8,493 (34,138) - (25,645) 
อตัรำแลกเปล่ียน - (66,918) (152,001) (218,919) 
จ่ำยเงินปันผล (377,614) (268,050) (175,091) (820,755) 
สินทรัพย์สทุธิ  2,339,762 3,901,486 1,433,842 7,675,090 
สดัส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร ร้อยละ 35.7 ร้อยละ 14.1 ร้อยละ 50  
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  835,295 550,110 716,921 2,102,326 
คำ่ควำมนิยม 2,156,886 614,219 30,694 2,801,799 
มลูคำ่ตำมบญัชี 2,992,181 1,164,329 747,615 4,904,125 
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100 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึง่ ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2560 
 พันบาท 
มลูคำ่ตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึง่กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชีตำมวธีิส่วนได้เสีย  
   แตล่ะรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,183,041 
จ ำนวนรวมของส่วนแบง่ในบริษัทร่วม :  
   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 347,328 
   ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม 347,328 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 2,693,888,953 3,531,420,395 5,484,460 24,284,460 
ลงทนุเพิ่ม 647,885,097 234,519,735 - - 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ (76,711,420) - - - 
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 453,706,871 119,625,870 - - 
เงินปันผลรับ (20,881,970) (19,141,400) - - 
กำรเปล่ียนสถำนะเป็นเงินลงทนุใน     
   บริษัทย่อย (หมำยเหต ุ35) (56,831,444) (1,169,488,352) - - 
ส่วนแบง่ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจำก 
   เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ (109,757,940) - - - 
กำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - (3,047,295) - (18,800,000) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 11,551,167 - - - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (424,535) - - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 3,542,424,779 2,693,888,953 5,484,460 5,484,460 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 186
งบการเงิน



101 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
กิจกำรร่วมค้ำ มีดงัตอ่ไปนี ้

 งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
     
บริษัท ไม้ขำว เวเคชัน่ วลิล่ำ  
   จ ำกดั 

อยู่ระหวำ่งกำร 
ช ำระบญัชี 

ประเทศไทย 50 50 

บริษัท มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท  กำรจดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จ ำกดั     
Harbour Residences Oaks  
   Ltd. 

บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 50 50 

Per Aquum Management  
   JLT 

บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 
อำหรับเอมิเรตส์ 

- 50 

Per Aquum Maldives Private  
   Limited 

บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

- 50 

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ

มอริเชียส 
50 50 

O Plus E Holdings Private  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

50 50 

บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
The Food Theory Group Pte.  
   Ltd. 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

Liwa Minor Food &  
   Beverage LLC 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ 

49 49 

Rani Minor Holding II  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ 

49 49 

บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน  
   จ ำกดั 

โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 40 

บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)  
   จ ำกดั 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 50 50 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเม้นท์ จ ำกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
กิจกำรร่วมค้ำ มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

 งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
บริษัท ภทัรำ ฟำยน์ ไทยคซูีน     
จ ำกดั 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สหรำชอำณำจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor   
   Development 

โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
2015 CM Investors  
   Corporation 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะเคย์แมน 50 50 

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 - 
บริษัท ลำยนั ฮิลล์ เรสซเิดน็ซ์  
   จ ำกดั 

ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 - 

บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 - 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั     
Plexus Maldives Private  
   Limited  

โรงแรม สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 - 

Cardamom Tented Camp  
   Co., Ltd. 

โรงแรม รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 35 - 

บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค  
   จ ำกดั 

โรงแรม ประเทศไทย 50 - 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ)  
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
บริษัท ไม้ขำว เวเคชัน่ วลิล่ำ จ ำกดั อยู่ระหวำ่งกำร ประเทศไทย 50 50 
 ช ำระบญัชี    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ากัด 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในบริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน 
จ ำกัด จ ำนวน 0.15 ล้ำนหุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 15 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุน
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 40.0 เป็นร้อยละ 43.8 
 
Per Aquum management DMCC และ Per Aquum Maldives Private Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี  1 ของปี  พ .ศ . 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนใน  Per Aquum 
management DMCC และ Per Aquum Maldives Private Limited ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 77 ล้ำนบำท โดยไม่มี
ก ำไรขำดทนุจำกรำยกำรดงักล่ำว 
 
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทนุเพิ่มในบริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั จ ำนวน 0.25 ล้ำนหุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุน
ยงัคงเป็นร้อยละ 50 ตำมเดมิ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (ตอ่) 
 
บริษัท อวาดีนะ ฮลิส์ จ ากัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในบริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จ ำกัด จ ำนวน 
25,000 หุ้นโดยมีมลูคำ่มีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท โดยสดัส่วนกำรลงทนุเป็นร้อยละ 50 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินตำมส่วนได้เสียร้อยละ 50 ท่ีได้มำจำกกำรลงทนุคือ สินทรัพย์มลูคำ่ 762 ล้ำนบำท
หกัด้วยหนีส้ินมูลค่ำ 434 ล้ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุนคิดเป็น 329 
ล้ำนบำท และเม่ือเปรียบเทียบกับรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุนท ำให้เกิดส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีระบุได้เฉพำะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มกิจกำรสูงกว่ำต้นทนุของเงินลงทนุเป็นจ ำนวน 304 ล้ำนบำท เม่ือ
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรท ำกำรวดัมลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และหนีส้ินท่ีรับมำสุทธิจำกกำร
ซือ้กิจกำรนีเ้สร็จสมบูรณ์ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้พิจำรณำกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์และ
ค ำนงึถงึควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จ ากัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ภัทรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน 
จ ำกัด จ ำนวน 3.9 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 1 ปอนด์ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.9 ล้ำนปอนด์ หรือเทียบเท่ำ 169 
ล้ำนบำท โดยสดัส่วนกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 50 ตำมเดมิ 
 
บริษัท ลายัน ฮลิล์ เรสซเิดน็ซ์ จ ากัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุในบริษัท ลำยนั ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จ ำกดั ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ใหม่ จ ำนวน 0.25 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท โดย
สดัส่วนกำรลงทนุเป็นร้อยละ 50 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (ตอ่) 
 
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุในบริษัท ลำยนั บำงเทำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ใหม่ จ ำนวน 0.25 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท โดย
สดัส่วนกำรลงทนุเป็นร้อยละ 50 
 
Plexus Maldives Private Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท Plexus 
Maldives Private Limited จ ำนวน 0.24 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 รูฟิยำมลัดีฟส์ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 23.6 ล้ำน
รูฟิยำมลัดีฟส์ หรือเทียบเทำ่ 51 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 50 
 
บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จ ากัด 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เฮชแอนด์
เอ พำร์ค จ ำกดั จ ำนวน 2 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 292 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 50  
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
  พันบาท 
   
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ  291,956 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ  253,464 
รำคำซือ้สงูกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีสุทธิท่ีได้มำ  38,492 
 
กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิและหนีส้ินสุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ ผลต่ำงระหว่ำง
ต้นทุนกำรได้มำของสินทรัพย์กับมูลค่ำยุติธรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัค่ำควำมนิยมหรือก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำ
กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ซึ่งเก่ียวข้องกับการร่วมค้า 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ซึง่เก่ียวข้องกบัส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 191
งบการเงิน



106 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับกิจการร่วมค้า 
 

ข้อมลูด้ำนล่ำงได้แสดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำท่ีในควำมเหน็ของผู้บริหำรมีสำระส ำคญักบับริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมลูทำงกำรเงินนีป้ฏิบตัิตำมวิธีส่วนได้เสีย ซึง่รวมกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
บญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

บริษัททัง้หมดเป็นบริษัทจ ำกดัและ หุ้นของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

2015 CM  
Investors  

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวาดีนะ 

ฮลิส์ จ ากัด   
 

รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 9,929 20 9,949 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (ไม่รวม 
   เงินสด) 1,711,695 56,929 162,618 1,931,242 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,711,695 66,858 162,638 1,941,191 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 1,371,864 1,574,393 2,946,257 

สินทรัพย์รวม 1,711,695 1,438,722 1,737,031 4,887,448 
     

หนีส้ินหมุนเวียน     
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน     
   (รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 31,014 132,791 43,934 207,739 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 31,014 132,791 43,934 207,739 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน     
   (ไม่รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) - 731,867 759,000 1,490,867 
หนีส้ินอ่ืน - 6,334 210,969 217,302 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม - 738,201 969,969 1,708,169 

หนีส้ินรวม 31,014 870,992 1,013,903 1,915,908 

สินทรัพย์สุทธิ 1,680,681 567,730 723,128 2,971,540 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 
สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

2015 CM 
Investors 

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวาดีนะ 

ฮลิส์ จาํกัด  
 

รวม 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

    รายได้ 73,409 330,145 494 404,048 
คา่เสือมราคาและคา่ตดั
จําหน่าย  67,693  67,693 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี ย  30,291 1,957 32,248 
กําไรหรือขาดทนุจากการ     
   ดําเนินงานตอ่เนือง 73,409 (40,337) 163,067 196,139 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  25,310 4,075 29,385 
กําไรหลงัภาษีจากการ 
   ดําเนินงานตอ่เนือง 73,409 (65,647) 158,992 166,754 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (219,516)   (219,516) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (146,107) (65,647) 158,992 (52,762) 
     
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า     
รายการขายให้บริษัทที 
   เกียวข้องกนั   (94,421) (94,421) 
 (146,107) (65,647) 64,571 (147,183) 
 
ข้อมลูข้างต้นเป็นจํานวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของกิจการร่วมค้า และปรับปรุงเกียวกับความแตกต่างของนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

2015 CM  
Investors  

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวาดีนะ 

ฮลิส์ จ ากัด   
 

รวม 

 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 1 
   มกรำคม 2,013,426 709,367 - 2,722,793 
ซือ้กิจกำรร่วมค้ำ - - 658,557 658,557 
ก ำไร(ขำดทนุ)ในระหวำ่งปี 73,409 (65,647) 64,571 72,333 
องค์ประกอบอ่ืนของ     
   ส่วนของเจ้ำของ (219,516) - - (219,516) 
ผลตำ่งจำกอตัรำแลกเปล่ียน (186,638) (75,990) - (262,628) 
สินทรัพย์สทุธิ 1,680,681 567,730 723,128 2,971,539 
ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ  ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  
มลูคำ่ตำมบญัชี 840,341 283,865 361,564 1,485,770 
คำ่ควำมนิยม 93,801 69,901 - 163,702 
มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ 934,142 353,766 361,564 1,649,472 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 
กิจการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึง่ ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 
 
 พ.ศ. 2560 
 พันบาท 
  
มลูคำ่ตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำซึง่กิจกำร  
   บนัทกึบญัชีตำมวธีิส่วนได้เสียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระสำคญั 1,892,953 
จ ำนวนรวมของส่วนแบง่ในกิจกำรร่วมค้ำ :  
   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 417,540 
   ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม 417,540 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 195
งบการเงิน



110 

14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
 
กิจกำรและบคุคลท่ีควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่วำ่จะ
โดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดงักล่ำวเป็นบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล ำดบั
ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผู้บริหำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลเหล่ำนัน้ กิจกำรและบคุคล
ทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัซึ่งอำจมีขึน้ได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุท้ำย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดงันัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยกำรค้ำท่ีส ำคญักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม     
บริษัทร่วม 207,392,440 188,824,192 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 13,918,109 12,205,154 - - 
รวมรำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 221,310,549 201,029,346 - - 
     
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 205,471,602 - - 
รวมรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ - 205,471,602 - - 
     
รายได้ค่าเช่า     
บริษัทย่อย - - 38,809,366 38,861,796 
บริษัทร่วม 6,123,715 2,936,673 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 7,571,728 5,692,975 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 77,510 - - 
รวมรำยได้ค่ำเช่ำ 13,695,443 8,707,158 38,809,366 38,861,796 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 196
งบการเงิน



111 

14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ตอ่) 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

รายได้ค่าบริการจัดการ     
บริษัทย่อย - - 41,185,519 257,291,757 
บริษัทร่วม 282,275,102 263,921,821 - 2,826,686 
กิจกำรร่วมค้ำ 107,120,480 106,547,890 7,000,000 1,880,460 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 2,168,314 4,383,111 - - 
รวมรำยได้ค่ำบริกำรจดักำร 391,563,896 374,852,822 48,185,519 261,998,903 

     
เงนิปันผลรับ     
บริษัทย่อย - - 1,429,390,358 1,599,889,778 
บริษัทร่วม - - 134,816,697 174,641,060 
รวมเงินปันผลรับ - - 1,564,207,055 1,774,530,838 
     
ดอกเบีย้รับ     
บริษัทย่อย - - 1,881,809,541 1,425,200,058 
บริษัทร่วม 48,269,183 38,376,150 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 81,340,705 62,417,096 2,714,425 - 
รวมดอกเบีย้รับ 129,609,888 100,793,246 1,884,523,966 1,425,200,058 
     
รายได้อ่ืน     
บริษัทย่อย - - 7,085,160 5,843,160 
บริษัทร่วม 6,867,902 77,355 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 70,479 7,684,659 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 650 - - 
รวมรำยได้อ่ืน 6,938,381 7,762,664 7,085,160 5,843,160 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 

 
14.2 การซือ้สินค้าและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ซือ้สินค้า     
บริษัทร่วม 111,117,278 77,095,951 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 86,330,293 73,924,975 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 212,811,500 356,286,094 - - 
รวมซือ้สินค้ำ 410,259,071 507,307,020 - - 
     
ค่าเช่า     
บริษัทย่อย - - 45,740,614 60,461,655 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 27,198,166 24,831,579 - - 
รวมคำ่เช่ำ 27,198,166 24,831,579 45,740,614 60,461,655 
     
ค่าบริการจัดการจ่าย     
บริษัทย่อย - - 71,293,934 70,278,953 
รวมคำ่บริกำรจดักำรจ่ำย - - 71,293,934 70,278,953 
     
ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า     
บริษัทย่อย - - 4,509,843 1,488,045 
รวมคำ่ลิขสิทธ์ิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ - - 4,509,843 1,488,045 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
บริษัทย่อย - - 36,061,030 31,112,845 
รวมดอกเบีย้จ่ำย - - 36,061,030 31,112,845 
     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน      
บริษัทย่อย - - 9,339,347 2,540,321 
กิจกำรร่วมค้ำ - 643,988 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 16,602,067 22,266,779 10,082,412 13,253,396 
รวมคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 16,602,067 22,910,767 19,421,759 15,793,717 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 

14.2 การซือ้สินค้าและบริการ (ตอ่) 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีจ ำนวน 235 ล้ำนบำท 
และ 105 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2559 : 210 ล้ำนบำท และ 94 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็น
ผลประโยชน์ระยะสัน้ซึง่ได้แก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิำรอ่ืน 

 
14.3 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 1,047,531,595 842,839,031 
บริษัทร่วม 365,836,066 328,669,159 3,947,298 4,754,996 
กิจกำรร่วมค้ำ 351,224,247 257,805,330 4,353,855 7,632,231 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 10,300,420 3,059,509 21,422 6,308 
รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
   (หมำยเหต ุ8) 727,360,733 589,533,998 1,055,854,170 855,232,566 
     
เจ้าหนีก้ิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 35,350,889 40,848,843 
บริษัทร่วม 16,070,707 12,814,841 3,162 3,162 
กิจกำรร่วมค้ำ 9,886,874 14,099,483 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 142,253,979 109,216,429 669,766 1,803,646 
รวมเจ้ำหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
   (หมำยเหต ุ22) 168,211,560 136,130,753 36,023,817 42,655,651 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 

 
14.4 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 55,516,550,059 39,243,653,377 
บริษัทร่วม 1,163,188,910 1,239,465,885 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 5,011,194,406 4,499,167,813 414,932,988 - 
รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวข้องกนั 6,174,383,316 5,738,633,698 55,931,483,047 39,243,653,377 

 
บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 39,243,653,377 34,221,547,173 
เพิ่มขึน้  - - 16,990,842,257 5,034,712,049 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (717,945,575) (12,605,845) 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 55,516,550,059 39,243,653,377 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 

 
14.4 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 55,516,550,059 39,243,653,377 
บริษัทร่วม 1,163,188,910 1,239,465,885 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 5,011,194,406 4,499,167,813 414,932,988 - 
รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวข้องกนั 6,174,383,316 5,738,633,698 55,931,483,047 39,243,653,377 

 
บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 39,243,653,377 34,221,547,173 
เพิ่มขึน้  - - 16,990,842,257 5,034,712,049 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (717,945,575) (12,605,845) 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 55,516,550,059 39,243,653,377 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 

 
14.4 เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ตอ่) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม  1,239,465,885 1,067,877,483 - - 
เพิ่มขึน้  105,215,309 226,216,067 - - 
กำรจดัประเภท - 32,732,120 - - 
จ่ำยช ำระคืน (86,693,021) (76,106,979) - - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (94,799,263) (11,252,806) - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  1,163,188,910 1,239,465,885 - - 
     
กิจการร่วมค้า     
วนัท่ี 1 มกรำคม  4,499,167,813 4,085,082,938 - - 
เพิ่มขึน้ 1,114,113,703 685,567,551 417,626,868 - 
จ่ำยช ำระคืน (235,090,357) (244,197,148) - - 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (2,693,880) - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (366,996,753) (27,285,528) - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  5,011,194,406 4,499,167,813 414,932,988 - 
 
เงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มี
อตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ ยืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม แตก่ลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
 
ศนูย์บริหำรเงิน 
 
บริษัทซึง่เป็นศนูย์บริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงั เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเงิน รวมถึง
กำรกู้ยืม และให้ยืมเงินเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรเป็นตวัแทนรับจ่ำยเงินแก่กลุ่มบริษัททัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ใน พ.ศ. 2560 ธุรกิจศนูย์บริหำรเงินของบริษัทข้อมลูกำรได้ให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัทในต่ำงประเทศโดยท ำ
สญัญำเงินกู้ เป็นสกุลบำทจ ำนวน 202 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 6.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ทัง้นีจ้ ำนวนเงินให้กู้ยืม
สะสมระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวน 1,078 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 30.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
 
เงินกู้ดงักล่ำวไม่ได้ท ำสญัญำคุ้มครองควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 

14.5 เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
บริษัทย่อย - - 1,707,306,993 2,317,923,667 
รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ี     
    เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ21) - - 1,707,306,993 2,317,923,667 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 2,317,923,667 1,542,893,032 
เพิ่มขึน้ - - - 757,099,801 
จ่ำยช ำระคืน - - (548,078,729) - 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงั 
   ไม่เกิดขึน้ - - (62,537,945) 17,930,834 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 1,707,306,993 2,317,923,667 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - 18,795,000 - - 
จ่ำยช ำระคืน - (18,795,000) - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - - - 
 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเ ม่ือทวงถำม และมี
อตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ 
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15 ที่ดนิและโครงการระหว่างการพัฒนา 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ - - 
เพิ่มขึน้    
   ต้นทนุค่ำก่อสร้ำงและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง 104,444,220 - 
   ต้นทนุกำรกู้ ยืม - - 

รวมที่ดนิและโครงกำรระหว่ำงกำรพฒันำ 104,444,220 - 
 
 งบการเงนิรวม 
 ล้านบาท 
  
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงและกำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 214 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงและกำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 - 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
รำคำทนุ 57,227,186 1,656,447,558 1,713,674,744 
หกั  คำ่เส่ือมรำคำสะสม (1,038,536) (1,083,454,778) (1,084,493,314) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 

รำคำยตุธิรรม   746,137,271 
    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
ซือ้สินทรัพย์ - 8,668,361 8,668,361 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (77,078) (77,078) 
โอนไปบญัชีอ่ืน - (793,038) (793,038) 
โอนมำจำกอำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหต ุ17) - 350,826,230 350,826,230 
คำ่เส่ือมรำคำ (116,798) (64,653,487) (64,770,285) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
    
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รำคำทนุ 57,227,186 2,014,049,949 2,071,277,135 
หกั  คำ่เส่ือมรำคำสะสม (1,155,334) (1,147,086,181) (1,148,241,515) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
รำคำยตุธิรรม   1,426,901,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 204
งบการเงิน



119 

 
16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ตอ่) 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
ซือ้สินทรัพย์ - 33,982,935 33,982,935 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (60,760) (60,760) 
โอนมำจำกอำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหต ุ17) - 339,116,249 339,116,249 
คำ่เส่ือมรำคำ (96,518) (106,264,498) (106,361,016) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
    
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 57,227,186 2,392,365,978 2,449,593,164 
หกั  คำ่เส่ือมรำคำสะสม (1,251,852) (1,258,628,284) (1,259,880,136) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
    
รำคำยตุธิรรม   1,453,063,409 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ตอ่) 

 
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตัง้และ
ประเภทของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุท่ีมีกำรประเมินนัน้  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมโดยใช้วธีิรำยได้และวธีิรำคำตลำด ซึง่ถือเป็นกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมระดบัท่ี 3  
 
การวัดมูลค่ายุตธิรรมซึ่งใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส าคัญ (ข้อมูลระดับท่ี 3) 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรเปิดเผยกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุซึง่เป็นข้อมลูระดบัท่ี 3 กลุ่มกิจกำรได้ว่ำจ้ำง
ผู้ประเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะ ตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับวธีิกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมระหวำ่งปี 
 
ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกิจการ 
 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกบัผู้ประเมินอิสระ ได้ท ำกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ส ำหรับกำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ด้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) กำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกบักระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้
อย่ำงน้อยหนึง่ครัง้ในแตล่ะปี ซึง่สอดคล้องกบัวนัท่ีรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมลูหลกัท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 ได้แก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำ
เช่ำในปัจจุบนั รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เง่ือนไขของตลำดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำงๆท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้เน่ืองจำกอสงัหำริมทรัพย์ และอตัรำคดิลดอ้ำงอิงจำกสดัส่วนโครงสร้ำงเงินทนุและต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัทซึง่ผู้บริหำร
เห็นสมควร บวกด้วยอตัรำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม อตัรำคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบนัในเร่ืองมลูค่ำของ
กำรเงินและปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตัรำคดิลดร้อยละ 12 ตอ่ปี  
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวข้องอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุท่ีได้รับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
รำยได้ค่ำเช่ำ 345,183,360 363,716,284 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก   
   อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุซึง่ก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำ 106,361,016 64,770,285 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 งบการเงินรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดินและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ติดตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การด าเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 5,582,007,336 22,144,699,419 8,856,130,706 13,110,265,944 345,490,441 1,700,280,094 4,076,497,346 55,815,371,286 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (267,285,180) (7,071,179,918) (3,900,354,368) (8,438,643,310) (233,813,580) (803,206,341) - (20,714,482,697) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (62,504,198) (21,206,195) - (3,340,997) - (87,051,390) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 893,732,756 4,076,497,346 35,013,837,199 
         

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 893,732,756 4,076,497,346 35,013,837,199 
ซือ้สินทรัพย์ 148,503,437 382,302,570 400,437,460 946,999,424 53,044,304 343,121,810 2,574,648,612 4,849,057,617 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ 4,200,766,060 4,433,831,143 57,542,454 227,751,975 9,410,654 107,294,755 7,717,293 9,044,314,334 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (5,950,330) (101,817,658) (25,273,619) (79,067,510) (5,120,776) (26,856,748) (63,737,825) (307,824,466) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (208,087) (2,997,166) (82,907,077) (20,750,068) (5,205,198) (2,981,787) (310,845) (115,360,228) 
จดัประเภทใหม ่ 27,526,539 1,490,663,235 1,160,126,737 1,368,050,793 4,585,397 108,381,382 (4,159,334,083) - 
โอนไปอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ16) - - - - - - (350,826,230) (350,826,230) 
โอนไปสินทรัพย์รอกำรขำย  (18,698,685) (67,243,482) - - - - - (85,942,167) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น 1,104,452,022 3,319,626,206 62,355,226 31,880,852 - (361,920) (46,483,702) 4,471,468,684 
ค่ำเสื่อมรำคำ (20,174,660) (1,020,994,914) (896,158,411) (1,211,456,671) (35,759,160) (155,177,102) - (3,339,720,918) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยค่ำ - (75,580,317) 29,820,173 10,477,503 - 1,844,142 - (33,438,499) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (215,082,738) (194,176,954) (51,789,561) 25,997,587 (21,307) (5,904,954) (5,694,800) (446,672,727) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
         

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 10,852,923,869 33,540,411,509 10,025,356,051  15,470,878,258  378,474,223 3,688,137,883 2,032,475,766 75,988,657,559 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (317,068,155) (10,227,699,028)  (4,446,139,394)  (9,509,886,858) (245,863,448) (2,423,592,853) - (27,170,249,736) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (75,580,317)  (31,791,135)  (10,691,076) - (1,452,696) - (119,515,224) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 งบการเงินรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดินและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ติดตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การด าเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 5,582,007,336 22,144,699,419 8,856,130,706 13,110,265,944 345,490,441 1,700,280,094 4,076,497,346 55,815,371,286 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (267,285,180) (7,071,179,918) (3,900,354,368) (8,438,643,310) (233,813,580) (803,206,341) - (20,714,482,697) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (62,504,198) (21,206,195) - (3,340,997) - (87,051,390) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 893,732,756 4,076,497,346 35,013,837,199 
         

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 893,732,756 4,076,497,346 35,013,837,199 
ซือ้สินทรัพย์ 148,503,437 382,302,570 400,437,460 946,999,424 53,044,304 343,121,810 2,574,648,612 4,849,057,617 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ 4,200,766,060 4,433,831,143 57,542,454 227,751,975 9,410,654 107,294,755 7,717,293 9,044,314,334 
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รำคำทนุ 10,852,923,869 33,540,411,509 10,025,356,051  15,470,878,258  378,474,223 3,688,137,883 2,032,475,766 75,988,657,559 
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หกั  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (75,580,317)  (31,791,135)  (10,691,076) - (1,452,696) - (119,515,224) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 งบการเงนิรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การด าเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
ซือ้สนิทรัพย์ 472,883,994 881,763,911 383,454,844 803,810,317 25,756,677 948,159,499 3,017,674,432 6,533,503,674 
สนิทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ35) - 740,974,866 - 150,721,246 - 7,385,777 - 899,081,889 
กำรปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์จำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 26,438,700 - - - - - 26,438,700 
จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (8,108,850) (1,266) (19,563,765) (12,310,723) (738,092) (38,554,622) (24,702,068) (103,979,386) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (2,763,649) (65,745,248) (87,976,208) (20,531,255) (2,005,850) (10,100,868) (6,992,797) (196,115,875) 
จดัประเภทใหม ่ 56,350,400 173,305,186 844,862,188 792,451,371 7,707,420 74,690,232 (1,949,366,797) - 
โอนไปอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ16) - - - (337,763,374) - - (1,352,875) (339,116,249) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น - - (1,789,306) 33,795,027 - (311,661) (93,516,358) (61,822,298) 
คำ่เสื่อมรำคำ (22,388,565) (1,093,120,984) (965,550,704) (1,249,732,953) (39,596,072) (263,268,588) - (3,633,657,866) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยคำ่ - - 19,340,693 5,243,246 - 1,452,696 - 26,036,635 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (29,853,800) (246,637,756) (73,531,653) (36,186,100) (1,834,067) (3,977,113) (185,377,145) (577,397,634) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158 51,271,864,189 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 11,359,826,278 34,907,071,203 10,539,017,005 16,488,821,841 395,343,726 4,722,161,896 2,788,842,158 81,201,084,107 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (357,851,034) (11,178,718,878) (4,872,250,205) (10,403,830,169) (273,442,935) (2,743,594,210) - (29,829,687,431) 
หกั  คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ - (74,242,752) (20,095,189) (5,194,546) - - - (99,532,487) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158 51,271,864,189 
 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 2,236 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 2,134 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 1,211 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,147 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 186 ล้ำน
บำท (พ.ศ. 2559 : 58 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 งบการเงนิรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การด าเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
ซือ้สนิทรัพย์ 472,883,994 881,763,911 383,454,844 803,810,317 25,756,677 948,159,499 3,017,674,432 6,533,503,674 
สนิทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ35) - 740,974,866 - 150,721,246 - 7,385,777 - 899,081,889 
กำรปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์จำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 26,438,700 - - - - - 26,438,700 
จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (8,108,850) (1,266) (19,563,765) (12,310,723) (738,092) (38,554,622) (24,702,068) (103,979,386) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (2,763,649) (65,745,248) (87,976,208) (20,531,255) (2,005,850) (10,100,868) (6,992,797) (196,115,875) 
จดัประเภทใหม ่ 56,350,400 173,305,186 844,862,188 792,451,371 7,707,420 74,690,232 (1,949,366,797) - 
โอนไปอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ16) - - - (337,763,374) - - (1,352,875) (339,116,249) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น - - (1,789,306) 33,795,027 - (311,661) (93,516,358) (61,822,298) 
คำ่เสื่อมรำคำ (22,388,565) (1,093,120,984) (965,550,704) (1,249,732,953) (39,596,072) (263,268,588) - (3,633,657,866) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยคำ่ - - 19,340,693 5,243,246 - 1,452,696 - 26,036,635 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (29,853,800) (246,637,756) (73,531,653) (36,186,100) (1,834,067) (3,977,113) (185,377,145) (577,397,634) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158 51,271,864,189 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 11,359,826,278 34,907,071,203 10,539,017,005 16,488,821,841 395,343,726 4,722,161,896 2,788,842,158 81,201,084,107 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (357,851,034) (11,178,718,878) (4,872,250,205) (10,403,830,169) (273,442,935) (2,743,594,210) - (29,829,687,431) 
หกั  คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ - (74,242,752) (20,095,189) (5,194,546) - - - (99,532,487) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158 51,271,864,189 
 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 2,236 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 2,134 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 1,211 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,147 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 186 ล้ำน
บำท (พ.ศ. 2559 : 58 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การด าเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
         
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 10,011,983 606,798,444 126,537,592 551,273,075 32,441,513 16,680,870 4,134,528 1,347,878,005 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (415,235) (525,996,245) (85,829,871) (444,732,524) (31,184,571) (12,707,342) - (1,100,865,788) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
         
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
ซือ้สนิทรัพย์ - - 13,126,571 51,670,468 14,619,037 4,483,617 40,267,724 124,167,417 
จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ - - - (57,163) (422,338) - (15,852,024) (16,331,525) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ - - - (45) (26,321) - - (26,366) 
จดัประเภทใหม ่ - - 3,119,061 1,595,962 - 25,915 (4,740,938) - 
คำ่เสื่อมรำคำ (34,108) (28,748,935) (14,966,887) (38,289,930) (3,103,851) (191,403) - (85,335,114) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 10,011,983 606,798,444 142,783,224 596,576,490 20,579,369 21,190,403 23,809,290 1,421,749,203 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (449,343) (554,745,180) (100,796,758) (475,116,647) (8,255,900) (12,898,746) - (1,152,262,574) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
    เครื่องตกแต่ง     
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วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 10,011,983 606,798,444 126,537,592 551,273,075 32,441,513 16,680,870 4,134,528 1,347,878,005 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (415,235) (525,996,245) (85,829,871) (444,732,524) (31,184,571) (12,707,342) - (1,100,865,788) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
         
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
ซือ้สนิทรัพย์ - - 13,126,571 51,670,468 14,619,037 4,483,617 40,267,724 124,167,417 
จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ - - - (57,163) (422,338) - (15,852,024) (16,331,525) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - สทุธิ - - - (45) (26,321) - - (26,366) 
จดัประเภทใหม ่ - - 3,119,061 1,595,962 - 25,915 (4,740,938) - 
คำ่เสื่อมรำคำ (34,108) (28,748,935) (14,966,887) (38,289,930) (3,103,851) (191,403) - (85,335,114) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
รำคำทนุ 10,011,983 606,798,444 142,783,224 596,576,490 20,579,369 21,190,403 23,809,290 1,421,749,203 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (449,343) (554,745,180) (100,796,758) (475,116,647) (8,255,900) (12,898,746) - (1,152,262,574) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

         
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
ซือ้สินทรัพย์ - - 8,917,383 43,237,115 - 5,736,035 10,120,966 68,011,499 
จําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (1,260) - (167,663) - (3,128) (921,893) (1,093,944) 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (22) - (28,509) - - - (28,531) 
จดัประเภทใหม ่ - - 10,183,411 9,603,753 - 3,132,652 (22,919,816) - 
โอนไปยงับญัชีอื่น - - - - - - (1,075,178) (1,075,178) 
คา่เสื่อมราคา (34,037) (28,327,695) (25,587,531) (43,130,609) (3,156,465) (2,050,976) - (102,287,313) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทนุ 10,011,983 593,789,452 161,884,018 623,619,687 20,579,369 28,261,935 9,013,369 1,447,159,813 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (483,380) (570,065,165) (126,384,289) (492,645,757) (11,412,365) (13,155,695) - (1,214,146,651) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

         
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
ซือ้สินทรัพย์ - - 8,917,383 43,237,115 - 5,736,035 10,120,966 68,011,499 
จําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (1,260) - (167,663) - (3,128) (921,893) (1,093,944) 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (22) - (28,509) - - - (28,531) 
จดัประเภทใหม่ - - 10,183,411 9,603,753 - 3,132,652 (22,919,816) - 
โอนไปยงับญัชีอื่น - - - - - - (1,075,178) (1,075,178) 
คา่เสื่อมราคา (34,037) (28,327,695) (25,587,531) (43,130,609) (3,156,465) (2,050,976) - (102,287,313) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทนุ 10,011,983 593,789,452 161,884,018 623,619,687 20,579,369 28,261,935 9,013,369 1,447,159,813 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (483,380) (570,065,165) (126,384,289) (492,645,757) (11,412,365) (13,155,695) - (1,214,146,651) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

         
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
ซือ้สินทรัพย์ - - 8,917,383 43,237,115 - 5,736,035 10,120,966 68,011,499 
จําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (1,260) - (167,663) - (3,128) (921,893) (1,093,944) 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ - (22) - (28,509) - - - (28,531) 
จดัประเภทใหม ่ - - 10,183,411 9,603,753 - 3,132,652 (22,919,816) - 
โอนไปยงับญัชีอื่น - - - - - - (1,075,178) (1,075,178) 
คา่เสื่อมราคา (34,037) (28,327,695) (25,587,531) (43,130,609) (3,156,465) (2,050,976) - (102,287,313) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
         
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทนุ 10,011,983 593,789,452 161,884,018 623,619,687 20,579,369 28,261,935 9,013,369 1,447,159,813 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (483,380) (570,065,165) (126,384,289) (492,645,757) (11,412,365) (13,155,695) - (1,214,146,651) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

 
ต้นทนุกำรกู้ ยืมจ ำนวน 14 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ ยืมเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร และได้บนัทกึเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ซึง่แสดงอยู่
ในรำยกำร ซือ้สินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรใช้อัตรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนร้อยละ 4 ต่อปีในกำรค ำนวณต้นทุนท่ีรวมเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้ เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์อ่ืน มี
รำยละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำคำทนุของสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 40,205,010 31,865,702 - - 
หกั  คำ่เส่ือมรำคำสะสม (14,301,098) (7,102,567) - - 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 25,903,912 24,763,135 - - 
 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ใช้อำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 100 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย  หรือเทียบเท่ำ 2,545 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2559 : 101 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,611 ล้ำนบำท) เพ่ือค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ 
(หมำยเหต ุ21) 
 
ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม 
  

ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย 

   
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรับปรุงอำคำรและกำรซือ้อปุกรณ์   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 153 11 
   
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรับปรุงอำคำรและกำรซือ้อปุกรณ์   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 157 15 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตัง้ 

 
 

รวม 
          

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559          
รำคำทนุ 4,038,243,491 629,850,888 166,037,722 174,910,793 8,004,337,681 5,712,826,569 1,155,994,968 234,632,049 20,116,834,161 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (601,294,633) (72,662,426) (162,697,663) (125,870,080) (391,808,040) - (738,136,214) - (2,092,469,056) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (12,445) (1,855,372) (128,983,077) - (21,111) - (130,872,005) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
ซือ้สินทรัพย์ 70,433,117 - - 24,889,461 - - 101,156,506 128,651,168 325,130,252 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย 514,246,913 - - - 56,420,427 4,958,013 - - 575,625,353 
ขำยสินทรัพย์ - สทุธิ - - - - - - (5,183,599) (218,200) (5,401,799) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - - - - - - (1,362,338) - (1,362,338) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - - - - 56,412,280 (56,412,280) - 
โอนมำจำก(ไป)บญัชีอื่น - - - 2,940,085 - - 6,506,388 (5,590,753) 3,855,720 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (104,866,343) (23,499,764) (215,861) (9,710,798) - - (137,891,445) - (276,184,211) 
กำรด้อยค่ำ (3,371,706) - - - (24,792,777) (801) (35,712) - (28,200,996) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (45,408,034) (44,682,450) (13,701) 790,554 134,275,532 (47,332,941) (935,002) (151,707) (3,457,749) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
          
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
รำคำทนุ 4,569,301,642 585,168,438 166,037,722 199,800,254 8,195,033,639 5,670,451,641 1,281,041,800 300,910,277 20,967,745,413 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (697,947,131) (96,162,190) (162,927,225) (131,850,239) (391,808,039) - (844,480,256) - (2,325,175,080) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (3,371,706) - (12,445) (1,855,372) (153,775,854) (801) (56,823) - (159,073,001) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตัง้ 

 
 

รวม 
          

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559          
รำคำทนุ 4,038,243,491 629,850,888 166,037,722 174,910,793 8,004,337,681 5,712,826,569 1,155,994,968 234,632,049 20,116,834,161 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (601,294,633) (72,662,426) (162,697,663) (125,870,080) (391,808,040) - (738,136,214) - (2,092,469,056) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (12,445) (1,855,372) (128,983,077) - (21,111) - (130,872,005) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
ซือ้สินทรัพย์ 70,433,117 - - 24,889,461 - - 101,156,506 128,651,168 325,130,252 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย 514,246,913 - - - 56,420,427 4,958,013 - - 575,625,353 
ขำยสินทรัพย์ - สทุธิ - - - - - - (5,183,599) (218,200) (5,401,799) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - - - - - - (1,362,338) - (1,362,338) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - - - - 56,412,280 (56,412,280) - 
โอนมำจำก(ไป)บญัชีอื่น - - - 2,940,085 - - 6,506,388 (5,590,753) 3,855,720 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (104,866,343) (23,499,764) (215,861) (9,710,798) - - (137,891,445) - (276,184,211) 
กำรด้อยค่ำ (3,371,706) - - - (24,792,777) (801) (35,712) - (28,200,996) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (45,408,034) (44,682,450) (13,701) 790,554 134,275,532 (47,332,941) (935,002) (151,707) (3,457,749) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
          
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
รำคำทนุ 4,569,301,642 585,168,438 166,037,722 199,800,254 8,195,033,639 5,670,451,641 1,281,041,800 300,910,277 20,967,745,413 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (697,947,131) (96,162,190) (162,927,225) (131,850,239) (391,808,039) - (844,480,256) - (2,325,175,080) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (3,371,706) - (12,445) (1,855,372) (153,775,854) (801) (56,823) - (159,073,001) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตัง้ 

 
 

รวม 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
ซือ้สินทรัพย์ 172,738,030 5,885,368 - 23,204,447 - - 177,754,521 82,241,295 461,823,661 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย (หมำยเหต ุ35) 51,878,125 2,713,347 - - 1,395,817,468 - 2,091,756 - 1,452,500,696 
กำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย              
     (หมำยเหต ุ35) - - - - (13,089,000) - - - (13,089,000) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (168,888) - (720,100) - (76,890,852) (6,018,759) - (83,798,599) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - 18,332,909 - - - (18,332,909) 154,473,912 (154,473,912) - 
โอนมำจำก(ไป)บญัชีอื่น - - - (2,800,301) - - 1,439,371 1,043,208 (317,722) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (106,809,626) (1,383,394) (98,621) (8,931,993) - - (162,425,865) - (279,649,499) 
กำรด้อยค่ำ (กลบัรำยกำร) - (1,086,727) - - - - 13,146 - (1,073,581) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (78,107,251) (10,879,310) (106,240) (614,090) (255,332,139) 6,679,393 (16,599,570) (111,924) (355,071,131) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 
          
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
รำคำทนุ 4,700,183,655 601,051,866 166,931,768 222,284,601 9,168,654,114 5,581,907,273 1,668,201,627 229,608,944 22,338,823,848 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (789,189,537) (97,545,586) (164,038,577) (144,196,623) (391,808,039) - (1,080,924,718) - (2,667,703,080) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (3,312,035) (1,086,727) - (1,855,372) - (801) (43,676) - (6,298,611) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 155 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 134 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 41 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 33 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 83 ล้ำนบำท (พ.ศ. 
2559 : 109 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตัง้ 

 
 

รวม 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
ซือ้สินทรัพย์ 172,738,030 5,885,368 - 23,204,447 - - 177,754,521 82,241,295 461,823,661 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย (หมำยเหต ุ35) 51,878,125 2,713,347 - - 1,395,817,468 - 2,091,756 - 1,452,500,696 
กำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย              
     (หมำยเหต ุ35) - - - - (13,089,000) - - - (13,089,000) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (168,888) - (720,100) - (76,890,852) (6,018,759) - (83,798,599) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - 18,332,909 - - - (18,332,909) 154,473,912 (154,473,912) - 
โอนมำจำก(ไป)บญัชีอื่น - - - (2,800,301) - - 1,439,371 1,043,208 (317,722) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (106,809,626) (1,383,394) (98,621) (8,931,993) - - (162,425,865) - (279,649,499) 
กำรด้อยค่ำ (กลบัรำยกำร) - (1,086,727) - - - - 13,146 - (1,073,581) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (78,107,251) (10,879,310) (106,240) (614,090) (255,332,139) 6,679,393 (16,599,570) (111,924) (355,071,131) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 
          
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
รำคำทนุ 4,700,183,655 601,051,866 166,931,768 222,284,601 9,168,654,114 5,581,907,273 1,668,201,627 229,608,944 22,338,823,848 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (789,189,537) (97,545,586) (164,038,577) (144,196,623) (391,808,039) - (1,080,924,718) - (2,667,703,080) 
หกั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (3,312,035) (1,086,727) - (1,855,372) - (801) (43,676) - (6,298,611) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 155 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 134 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 41 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 33 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 83 ล้ำนบำท (พ.ศ. 
2559 : 109 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
  

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ระหว่างตดิตัง้ 
 

รวม 
    

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
รำคำทนุ 46,083,044 20,902,523 66,985,567 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (38,141,910) - (38,141,910) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
    
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
ซือ้สนิทรัพย์ 2,597,802 15,709,408 18,307,210 
ขำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (4,642,693) - (4,642,693) 
กำรจดัประเภทใหม่ 22,000 (22,000) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (2,314,121) - (2,314,121) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
    
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รำคำทนุ 43,105,539 36,589,931 79,695,470 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (39,501,417) - (39,501,417) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
    
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
ซือ้สนิทรัพย์ 107,500 184,275 291,775 
ขำยสนิทรัพย์ - สทุธิ (65,375) (36,589,931) (36,655,306) 
กำรจดัประเภทใหม่ 430,000 599,838 1,029,838 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,021,826) - (1,021,826) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
    
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 43,404,029 784,113 44,188,142 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (40,349,608) - (40,349,608) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 

 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนเงิน 142 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,614 ล้ำนบำท (พ.ศ. 
2559 : 143 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,711 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ ยืมจำกธนำคำร
ตำ่งประเทศ (หมำยเหต ุ21) 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 

 
มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อตัรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่
สงูกวำ่อตัรำกำรเตบิโตเฉล่ียของส่วนงำนท่ีหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
คำ่ควำมนิยมได้ถกูปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ท่ีถกูก ำหนดตำมส่วนงำน 
 
กำรปันส่วนของคำ่ควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำให้แก่หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจ  
ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจ  
 และสปา ร้านอาหาร รวม และสปา ร้านอาหาร รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม        
   และรำคำซือ้สงูกว่ำ            
   มลูคำ่ตำมบญัชีสุทธิ 3,875 4,902 8,777 2,667 4,838 7,505 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 264 5,318 5,582 274 5,339 5,613 
 

รายงานประจ�าปี 2560
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตอ่) 
 

ข้อสมมตฐิำนท่ีใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจร้านอาหาร 
   
ก ำไรขัน้ต้น1 ร้อยละ 11 - ร้อยละ 72 ร้อยละ 26 - ร้อยละ 77 
อตัรำกำรเตบิโต2 ร้อยละ 3 - ร้อยละ 34 ร้อยละ 5 - ร้อยละ 20 
อตัรำคดิลด3 ร้อยละ 7 - ร้อยละ 12 ร้อยละ 8 - ร้อยละ 9 
 
1 ก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณ 
2 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีครอบคลมุโดยงบประมำณหรือประมำณกำรทำง
กำรเงินล่ำสดุ 
3 อตัรำคดิลดก่อนภำษีท่ีใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
 
ข้อสมมตฐิำนเหล่ำนีไ้ด้ถกูใช้เพ่ือกำรวเิครำะห์หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีใช้สอดคล้องกับประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึง่อัตรำคิดลด
ต้องเป็นอตัรำก่อนหกัภำษี ท่ีสะท้อนถงึควำมเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
 
หำกประมำณกำรต้นทุนของเงินทุนก่อนภำษีท่ีใช้ในกำรค ำนวณกระแสเงินสดคิดลด สูงกว่ำร้อยละ 1 ของอัตรำท่ีผู้ บริหำร
ประมำณไว้ กลุ่มกิจกำรจะต้องรับรู้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของคำ่ควำมนิยมเพิ่มขึน้อีก 142 ล้ำนบำท 

รายงานประจ�าปี 2560
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19 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   
รำคำทนุ 4,148,524,641 18,690,531 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,184,089,775) (16,821,647) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,964,434,866 1,868,884 
   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 1,964,434,866 1,868,884 
ซือ้สินทรัพย์ 117,766,905 - 
สินทรัพย์ท่ีได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย  141,027,845 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (4,386) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน (61,668,586) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (169,054,035) (623,017) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (7,802,284) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
   

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
รำคำทนุ 4,377,044,982 18,690,531 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,392,344,657) (17,444,664) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
ซือ้สินทรัพย์ 133,070,609 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (989,676) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน (1,733,573) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (110,477,173) (623,018) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 8,095,157 - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,012,665,669 622,849 
   

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
รำคำทนุ 4,405,895,298 18,690,531 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,393,229,629) (18,067,682) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,012,665,669 622,849 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 52 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 55 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 
99 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 9 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 15 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

รายงานประจ�าปี 2560
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20 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน 386,636,848 297,248 - - 
เงินมดัจํา 1,164,204,279 1,074,646,272 11,120,351 10,811,854 
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 177,287,672 164,999,354 32,894,465 31,598,794 
อ่ืน ๆ 64,771,211 143,278,527 - - 
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  1,792,900,010 1,383,221,401 44,014,816 42,410,648 

 
21 เงนิกู้ยมื 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 44,599,342 93,585,822 - - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,509,933,903 1,029,951,700 1,000,962,153 430,000,000 
รวม 1,554,533,245 1,123,537,522 1,000,962,153 430,000,000 

     

เงินกู้ ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ14) - - 1,707,306,993 2,317,923,667 
     

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี    
   หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 7,474,588 8,442,935 - - 
   เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,757,932,380 2,389,121,022 653,618,000 - 
รวม 1,765,406,968 2,397,563,957 653,618,000 - 

     

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 2,000,000,000 4,300,000,000 2,000,000,000 4,300,000,000 
     

รวมเงินกู้ ยืมหมนุเวียน 5,319,940,213 7,821,101,479 5,361,887,146 7,047,923,667 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 10,264,789 11,575,476 - - 
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 21,698,332,404 20,498,861,507 13,546,109,566 3,818,902,500 
หุ้นกู้  23,134,045,000 21,500,000,000 23,134,045,000 21,500,000,000 
รวมเงินกู้ ยืมไมห่มนุเวียน 44,842,642,193 42,010,436,983 36,680,154,566 25,318,902,500 

     

รวมเงนิกู้ยมื 50,162,582,406 49,831,538,462 42,042,041,712 32,366,826,167 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ได้ดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

 บาท บาท 
   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีต้นปี 22,887,982,529 3,818,902,500 
กำรกู้ ยืมเพิ่ม 11,974,838,170 11,063,764,370 
กำรจ่ำยช ำระคืน (10,608,030,668) (148,356,180) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 7,486,760 - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (574,807,277) (534,583,124) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (231,204,730) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 23,456,264,784 14,199,727,566 
 
เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
23,456 ล้ำนบำทและ 14,199 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ประกอบด้วย 
 
ก) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 2,000 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้

คงท่ี และจะช ำระเงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีส ำคัญบำงประกำรท่ีก ำหนดไว้
ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม  

 
ข) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 36.8 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลักประกนั โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY 6 เดือน บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2563  

 
ค) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มี

หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่) 
 

ง) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 238 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มี
หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 
2562 ถงึ พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
จ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มี

หลกัประกนัโดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2562 
 

ฉ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแหง่หนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 20 ล้ำนปอนด์สเตอริง เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนั 
โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2562 

 
ช) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 12.95 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่

มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั SOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2563 
 

ซ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวน 104.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลักประกัน
โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยุ
สญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฌ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำร 2 แห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ ำนวนทัง้สิน้ 154 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั 

โดยมีอัตรำดอกเบีย้ Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนด 
ช ำระคืนดงันี ้ 
 

ยอดเงนิต้น  
(ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ก าหนดช าระเงนิ 

  117 ไตรมำสละไม่เกิน 2 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลำ 5 ปี 
37 ไตรมำสละไม่เกิน 2 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลำ 3 ปี 

154  
 
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีส ำคัญบำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ ยืม เงินกู้ ยืมดงักล่ำวค ำ้
ประกนัด้วย อำคำรและสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแหง่นัน้ (หมำยเหต ุ17 และหมำยเหต ุ18) 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 
เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่) 
 
ญ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 35 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี

หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ี 
ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีส ำคัญ 
บำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฎ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 20 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี

หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ี 
ตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 

 
ฏ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 25.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี

หลกัประกนัโดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฐ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 6.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี

หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว  30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ี 
ตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 
ฑ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 3.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี

หลกัประกนัโดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อ
ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนตลุำคม พ.ศ. 2561 

 
ฒ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 5.5 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกันโดยมีอตัรำ

ดอกเบีย้ลอยตวั 3 เดือน Euribor บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 
2565 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
รำคำตำมบญัชีของเงินกู้ ยืมระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีมลูคำ่ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 
หุ้นกู้ 
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย 

   

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   

  
ระยะเวลา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 อัตรา 

 วันท่ีออก ก าหนดช าระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

   
 

   ธนัวำคม 2553 ธนัวำคม 2560 7 - 1,000 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2554 มีนำคม 2661  7 1,500 1,500 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2561 7 500 500 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สงิหำคม 2555 สงิหำคม 2560 5 - 1,800 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สงิหำคม 2555 สงิหำคม 2565 10 2,700 2,700 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ธนัวำคม 2555 ธนัวำคม 2560 5 - 1,500 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 4,500 4,500 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กรกฏำคม 2560 กรกฏำคม 2570 10 1,634 - ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 - ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 - ร้อยละคงที ่ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
รวมหุ้นกู้    25,134 25,800 

   
กำรเปล่ียนแปลงของหุ้นกู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้

 

งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

 บาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีต้นปี 25,800,000,000 
ออกหุ้นกู้ เพิ่ม 3,689,830,000 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,300,000,000) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (55,785,000) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 25,134,045,000 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
หุ้นกู้ (ตอ่) 
 
หุ้นกู้ทัง้หมดดงักล่ำวข้ำงต้นมีเง่ือนไขของข้อก ำหนดและสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ได้ระบุข้อปฏิบตัิและข้อจ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรัพย์สินอันเป็นสำระส ำคญัท่ีใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจหลกั 
 
ท่ีประชุมสำมัญของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ซึง่เม่ือรวม
กบัหุ้นกู้ เดิมของบริษัทท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีวงเงินรวมกนัไม่เกิน 45,000 ล้ำนบำท (ตำมหลกัเกณฑ์เงินทุน
หมนุเวียน) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 19,866 ล้ำนบำท ตำมมตท่ีิประชมุผู้
ถือหุ้นข้ำงต้น 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูคำ่ยตุธิรรมของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงันี ้
 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

     
หุ้นกู้  25,134,045,000 25,800,000,000 26,033,836,967 26,491,691,292 
 
มลูค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อัตรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท มีดงันี  ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงินกู้ ยืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงที่ 27,685 21,000 27,205 23,318 
   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 22,478 28,832 14,837 9,049 
รวมเงินกู้ ยืม 50,163 49,832 42,042 32,367 
 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 3.56 3.28 3.31 3.31 
หุ้นกู้  3.33 3.34 3.33 3.34 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงินกู้ ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่คดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูคำ่ยุตธิรรมถือกำรวดัเป็นมลูคำ่ระดบั
ท่ี 2 ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำระยะยำวใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีของรำยกำร
ดงักล่ำว 
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21 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกู้ ยืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ปี 1,757,932,380 2,389,121,022 653,618,000  
ครบกําหนดภายในระหว่าง 2  5 ปี 21,698,332,404 20,498,861,507 13,546,109,566 3,818,902,500 
รวมเงินกู้ ยืมระยะยาว 23,456,264,784 22,887,982,529 14,199,727,566 3,818,902,500 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุม่กิจการและกจิการมีวงเงินกู้ยืมทียงัไมไ่ด้ใช้ดงัตอ่ไปนี  
 
 วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ล้านเหรียญ   ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกา ล้านยโูร ล้านหยวน เรียล ล้านบาท สหรัฐอเมริกา ล้านบาท 
        

อัตราดอกเบี ยลอยตัว       
   ระยะสั น 328 15 74 5 6,445 328 6,445 
   ระยะยาว 11 9      
 339 24 74 5 6,445 328 6,445 

 
 วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ล้านเหรียญ   ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกา ล้านยโูร ล้านหยวน ออสเตรเลีย ล้านบาท สหรัฐอเมริกา ล้านบาท 
        

อัตราดอกเบี ยลอยตัว        
   ระยะสั น 352 15 59 41 6,310 332 6,310 
   ระยะยาว 5   29    
 357 15 59 70 6,310 332 6,310 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 225
งบการเงิน



140 

 
22 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน 2,825,297,803 2,502,049,495 21,590,889 16,894,453 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ14) 19,134,824 26,008,458 32,349,220 32,603,342 
เจ้ำหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ14) 149,076,736 110,122,295 3,674,597 10,052,309 
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 4,089,965,591 3,657,455,946 390,950,617 372,040,510 
เจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำง 47,817,236 116,364,787 384,280 - 
เจ้ำหนีอ่ื้น 1,821,416,451 1,163,456,071 19,174,296 18,914,824 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 8,952,708,641 7,575,457,052 468,123,899 450,505,438 
 

23 หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินมดัจ ำคำ่ห้องพกั 617,924,209 551,298,784 15,552,910 11,898,764 
เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 447,759,012 565,808,243 1,166,368 2,189,253 
อ่ืน ๆ 813,273,440 856,628,254 37,369,359 54,581,216 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,878,956,661 1,973,735,281 54,088,637 68,669,233 
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24 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน  

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์พนกังำน 222,234,045 222,770,643 16,823,424 16,387,683 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับเงิน
เกษียณอำยุท่ีจะได้รับ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อนท่ีจะ
เกษียณอำย ุ
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัท่ีไม่ได้     
   จดัให้มีกองทนุ 222,234,045 222,770,643 16,823,424 16,387,683 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ระหว่ำงปีมีดงันี  ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
วนัท่ี 1 มกรำคม 222,770,643 258,023,797 16,387,683 15,531,774 
หนีส้ินได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - 3,835,069 - - 
ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 27,470,178 18,814,412 1,307,211 1,482,840 
ต้นทนุดอกเบีย้ 6,602,920 6,687,197 551,530 531,169 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (33,322,197) (64,787,806) (1,423,000) (1,158,100) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,287,499) 197,974 - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 222,234,045 222,770,643 16,823,424 16,387,683 
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24 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุส ำหรับแตล่ะรำยกำรมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ต้นทนุบริกำรปัจจุบนั 27,470,178 18,814,412 1,307,211 1,482,840 
ต้นทนุดอกเบีย้ 6,602,920 6,687,197 551,530 531,169 
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึง่ของคำ่ใช้จ่ำย     
   ผลประโยชน์พนกังำน) 34,073,098 25,501,609 1,858,741 2,014,009 
 
คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดจ ำนวน 33 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 25 ล้ำนบำท) ถกูรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้โดยแยกแสดงเป็นแตล่ะประเทศ มีดงันี  ้
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกา รวม ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกา รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
มลูค่ำปัจจบุนั 

                ของภำระผกูพนั 
         

รวม 195,641,755 16,497,089 6,809,779 3,285,422 222,234,045 177,346,665 15,271,861 26,597,594 3,554,523 222,770,643 

 
ข้อสมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช้เป็นดงันี  ้
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   
อตัรำคดิลด ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 3.75 
อตัรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนท่ีคำดไว้ ร้อยละ 5 - ร้อยละ7 ร้อยละ 5 - ร้อยละ 7 
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24 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
  การเปล่ียนแปลงในข้อ

สมมติ การเพิ่มขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 อตัรำคดิลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 

8.3 
ลดลง ร้อยละ 

8.3 
เพิ่มขึน่ ร้อยละ 

9.5 
เพิ่มขึน่ ร้อยละ 

9.5 
 อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของ

เงินเดือน 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

9.3 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

9.3 
ลดลง ร้อยละ 

8.3 
ลดลง ร้อยละ 

8.3 
 อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ลดลง ร้อยละ 

33.5 
ลดลง ร้อยละ 

33.5 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

41.5 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

41.5 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนีอ้้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมตอิำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้  Projected Unit Credit Method ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
ธุรกิจโรงแรม

และสปา 
ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 
    
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ 7.5 ปี 11.4 ปี 8.2 ปี 
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24 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (ตอ่) 
 

 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ท่ียงัไม่ได้คดิลด สำมำรถวเิครำะห์ตำมก ำหนดช ำระมีดงันี  ้
 
 งบการเงนิรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 11,379 15,675 39,915 346,718 413,687 
รวม 11,379 15,675 39,915 346,718 413,687 
      
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 3,326 18,641 48,328 346,718 417,013 
รวม 3,326 18,641 48,328 346,718 417,013 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 226 2,250 2,248 26,836 31,560 
รวม 226 2,250 2,248 26,836 31,560 
      
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 1,436 593 2,097 28,870 32,996 
รวม 1,436 593 2,097 28,870 32,996 
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25 หนี สนิไม่หมุนเวียนอืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายได้รอตดับญัชี 161,149,890 134,672,691 609,555 8,466 
เงินมดัจําคา่เชา่ 113,879,621 139,427,633 640,500 610,500 
ค่าเชา่ทีดินค้างจา่ย 71,617,488 46,584,117   
ประมาณการรื อถอน 165,867,839 132,450,419   
อืน ๆ 722,947,106 909,997,698 161,338,035 186,760,898 
รวมหนี สนิไม่หมุนเวียนอืน 1,235,461,944 1,363,132,558 162,588,090 187,379,864 

 
26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 งบการเงนิรวม 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ 
ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้น รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,402,311,611 4,402,311,611 7,354,672,555 11,756,984,166 
การออกหุ้น 8,056,825 8,056,825 284,921,548 292,978,373 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 4,410,368,436 7,639,594,103 12,049,962,539 
การออกหุ้น  208,545,855 208,545,855 7,375,015,614 7,583,561,469 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ 
ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้น รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,402,311,611 4,402,311,611 7,329,020,179 11,731,331,790 
การออกหุ้น 8,056,825 8,056,825 284,921,548 292,978,373 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 4,410,368,436 7,613,941,727 12,024,310,163 
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27) 208,545,855 208,545,855 7,375,015,614 7,583,561,469 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 
 
ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้ นจดทะเบียนทั งหมดประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 4,621,828,347  หุ้น (พ.ศ. 2559 : จํานวน 
4,621,828,347 หุ้น) ซึงมีมลูค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญจํานวน 4,618,914,291  หุ้น (พ.ศ. 2559 : จํานวน 4,410,368,436 
หุ้น) ทีได้ออกและชําระเตม็มูลคา่แล้ว 
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27 ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนมุัติจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ก ลุ่มกิจกำรไม่ได้บนัทกึต้นทุนส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำที่
แท้จริงของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงิน 
 

    
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม      

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

    พ.ศ. 2559 ลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2560 

   

 
 

ก าหนดวันที่ใช้สิทธิ 

 
 

จ านวนคงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้
สิทธิ 

ซือ้หุ้นสามัญต่อ
ใบส าคัญแสดง

สิทธิ  

หุ้นสามัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสามัญ  

 
 

จ านวนเงิน 

 
 

หมดอายุ 

 
 

จ านวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันที่อนุมัติ ครัง้แรก ครัง้สุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  พันบาท หน่วย หน่วย 

             
บริษัท ผู้ ถือหุ้นเดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกำยน 25 กมุภำพนัธ์ 3 พฤศจิกำยน         

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 192,187,384 (189,587,525) 1.1 (208,545,855) 36.36 7,583,561 (2,599,859) - 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    192,187,384 (189,587,525)  (208,545,855)  7,583,561 (2,599,859) - 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั (MINT-W5) มีก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ณ วนัที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
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27 ใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนมุัติจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ก ลุ่มกิจกำรไม่ได้บนัทกึต้นทุนส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำที่
แท้จริงของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงิน 
 

    
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม      

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

    พ.ศ. 2559 ลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2560 

   

 
 

ก าหนดวันที่ใช้สิทธิ 

 
 

จ านวนคงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้
สิทธิ 

ซือ้หุ้นสามัญต่อ
ใบส าคัญแสดง

สิทธิ  

หุ้นสามัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสามัญ  

 
 

จ านวนเงิน 

 
 

หมดอายุ 

 
 

จ านวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันที่อนุมัติ ครัง้แรก ครัง้สุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  พันบาท หน่วย หน่วย 

             
บริษัท ผู้ ถือหุ้นเดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกำยน 25 กมุภำพนัธ์ 3 พฤศจิกำยน         

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 192,187,384 (189,587,525) 1.1 (208,545,855) 36.36 7,583,561 (2,599,859) - 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    192,187,384 (189,587,525)  (208,545,855)  7,583,561 (2,599,859) - 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั (MINT-W5) มีก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ณ วนัที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
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28 ส ารองตามกฎหมาย 

 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
วนัท่ี 1 มกรำคม  464,178,907 464,178,907 
จดัสรรระหวำ่งปี - - 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 464,178,907 464,178,907 
 
ภำยใต้พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัทต้องจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกั
ขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดงักล่ำวเป็น
ส ำรองที่ไม่สำมำรถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
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29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม 

 

 
ส่วนต ่าจากการ 

รวมกิจการ 
ภายใต้การ 

ควบคุมเดียวกัน 

 
 

ส่วนต ่าจากการ 
ลงทุนเพิ่ม 

ในบริษัทย่อย 

ส่วนเกินทุน 
จากการตีมูลค่า 

ยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
จากการแปลงค่า 

งบการเงนิ 

 
 
 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - - (135,607,727) - (135,607,727) 
กำรรวมธุรกิจ - (126,436,106) - - (126,436,106) 
กำรตีรำคำ - - (89,337,453) - (89,337,453) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (392,300,814) (392,300,814) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
      
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - (490,016,526) - - (490,016,526) 
กำรตีรำคำ - - (105,615,051) - (105,615,051) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (932,872,689) (932,872,689) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 148 

 
29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม 

 

 
ส่วนต ่าจากการ 

รวมกิจการ 
ภายใต้การ 

ควบคุมเดียวกัน 

 
 

ส่วนต ่าจากการ 
ลงทุนเพิ่ม 

ในบริษัทย่อย 

ส่วนเกินทุน 
จากการตีมูลค่า 

ยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
จากการแปลงค่า 

งบการเงนิ 

 
 
 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - - (135,607,727) - (135,607,727) 
กำรรวมธุรกิจ - (126,436,106) - - (126,436,106) 
กำรตีรำคำ - - (89,337,453) - (89,337,453) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (392,300,814) (392,300,814) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
      
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - (490,016,526) - - (490,016,526) 
กำรตีรำคำ - - (105,615,051) - (105,615,051) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (932,872,689) (932,872,689) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 

รายงานประจ�าปี 2560
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29 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ส่วนต ่าจากการ ส่วนเกินทุนจากการ  
 รวมกิจการ ตีมูลค่ายุตธิรรมของ  
 ภายใต้การ เงนิลงทุนใน  
 ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผ่ือขาย รวม 
 บาท บาท บาท 
    
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 
กำรตีรำคำ - 2,293,013 2,293,013 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 
    
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 
กำรตีรำคำ - 4,410,438 4,410,438 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 

 

รายงานประจ�าปี 2560
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30 รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำยได้ค่ำเช่ำ 165,615,784 153,082,314 36,809,366 37,468,247 
รำยได้จำกกำรขำยของสมนำคณุ 138,612,284 133,802,809 - - 
รำยได้ค่ำขนส่ง 165,931,163 142,765,582 - - 
เงินสนบัสนนุ 203,047,417 257,562,449 - - 
รำยได้ค่ำบริกำรจดักำร 165,811,811 282,757,713 - - 
ขำยวตัถดุบิให้แฟรนชำยส์ 48,903,618 40,553,136 - - 
รำยได้ค่ำซอ่มบ ำรุง 51,744,111 54,094,010 - - 
รำยได้ภำษีโรงเรือน 16,181,369 14,450,027 - - 
รำยได้จำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 204,121,771 221,204,677 - - 
รำยได้จำกเงินชดเชยประกนัภยั - 46,812,744 - - 
ก ำไรจำกกำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมกำรเปล่ียนแปลง  
   สถำนะหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ (หมำยเหต ุ12) 163,784,778 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 34,131,286 - - - 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูคำ่ยตุธิรรม 
   สทุธิ - 2,511,841,219 - - 
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรเปล่ียน     
   สถำนะของเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 40,901,207 - - 
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรเปล่ียน     
   สถำนะของเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 135,607,728 - - 
อ่ืน ๆ 670,015,055 705,602,384 9,295,086 25,545,307 
รวมรำยได้อ่ืน 2,027,900,447 4,741,037,999 46,104,452 63,013,554 
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
คำ่เสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ     
   (หมำยเหต ุ16) 106,361,016 64,770,285 - - 
จ ำหน่ำยของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ   30,760 47,078 - - 
คำ่เสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์      
   (หมำยเหต ุ17) 3,633,657,866 3,339,720,918 102,287,313 85,335,114 
กำรด้อยคำ่ (กลบัรำยกำร) ของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์      
   (หมำยเหต ุ17) (26,036,635) 33,438,499 - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์     
   (หมำยเหต ุ17) 196,115,875 115,360,228 28,531 26,366 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (หมำยเหต ุ18) 279,649,499 276,184,211 1,021,826 2,314,121 
กำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (หมำยเหต ุ18) 1,073,581 28,200,996 - - 
คำ่ตดัจ ำหนำ่ยของคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ (หมำยเหต ุ19) 110,477,173 169,054,035 623,018 623,017 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) (104,519,657) 282,227,708 294,498 251,653 
คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน 15,341,651,823 13,673,767,389 382,689,325 728,356,067 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ได้ดงันี  ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1,054,801,711 1,005,428,063 - - 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (5,768,994,577) (6,050,821,453) (153,454,388) (154,480,840) 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (4,714,192,866) (5,045,393,390) (153,454,388) (154,480,840) 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะสำมำรถแสดงหกัลบกลบกันได้เม่ือสินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้ดงักล่ำว
เก่ียวข้องกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย์และหนีส้ินสทุธิในแตล่ะบริษัท 

รายงานประจ�าปี 2560
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกราคม ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน การซือ้ธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
กำรขำยสนิค้ำฝำกขำย 38,976,429 12,284,799 - - - 51,261,228 
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 18,759,526 119,733,060 - - - 138,492,586 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 192,005,708 60,639,259 - - - 252,644,967 
คำ่เสื่อมรำคำ 53,817,309 35,364,199 - - - 89,181,508 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 17,809,285 (786,247) - - - 17,023,038 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 282,983,464 10,896,862 - - - 293,880,326 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 155,882,570 - - - 7,129,440 163,012,010 
อ่ืนๆ 7,387,056 (7,454,656) - - - (67,600) 
 767,621,347 230,677,276 - - 7,129,440 1,005,428,063 
       
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรค้ำ 5,747,414 (16,618,450) - - - (10,871,036) 
สทิธิในกำรบริหำรสนิทรัพย์ (962,866,380) (173,274,512) - - - (1,136,140,892) 
รำยได้ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (593,466,576) 23,094,838 - - - (570,371,738) 
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (228,264,776) - (629,277) - - (228,894,053) 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์       
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (37,540,002) 39,843,931 - - - 2,303,929 
กำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์        
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (2,721,117,439) 43,512,140 - (1,283,722,000) - (3,961,327,299) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (2,579,708) - - - (2,192,200) (4,771,908) 
อ่ืน ๆ (149,999,087) 9,250,631 - - - (140,748,456) 
 (4,690,086,554) (74,191,422) (629,277) (1,283,722,000) (2,192,200) (6,050,821,453) 
       
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (3,922,465,207) 156,485,854 (629,277) (1,283,722,000) 4,937,240 (5,045,393,390) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกราคม ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน การซือ้ธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
กำรขำยสนิค้ำฝำกขำย 38,976,429 12,284,799 - - - 51,261,228 
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 18,759,526 119,733,060 - - - 138,492,586 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 192,005,708 60,639,259 - - - 252,644,967 
คำ่เสื่อมรำคำ 53,817,309 35,364,199 - - - 89,181,508 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 17,809,285 (786,247) - - - 17,023,038 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 282,983,464 10,896,862 - - - 293,880,326 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 155,882,570 - - - 7,129,440 163,012,010 
อ่ืนๆ 7,387,056 (7,454,656) - - - (67,600) 
 767,621,347 230,677,276 - - 7,129,440 1,005,428,063 
       
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรค้ำ 5,747,414 (16,618,450) - - - (10,871,036) 
สทิธิในกำรบริหำรสนิทรัพย์ (962,866,380) (173,274,512) - - - (1,136,140,892) 
รำยได้ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (593,466,576) 23,094,838 - - - (570,371,738) 
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (228,264,776) - (629,277) - - (228,894,053) 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์       
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (37,540,002) 39,843,931 - - - 2,303,929 
กำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์        
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (2,721,117,439) 43,512,140 - (1,283,722,000) - (3,961,327,299) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (2,579,708) - - - (2,192,200) (4,771,908) 
อ่ืน ๆ (149,999,087) 9,250,631 - - - (140,748,456) 
 (4,690,086,554) (74,191,422) (629,277) (1,283,722,000) (2,192,200) (6,050,821,453) 
       
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (3,922,465,207) 156,485,854 (629,277) (1,283,722,000) 4,937,240 (5,045,393,390) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้ (ตอ่) 
 
 งบการเงนิรวม 
  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกราคม ในก าไรหรือ ในก าไรขาดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน การซือ้ธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
กำรขำยสนิค้ำฝำกขำย 51,261,228 17,659,765 - - - 68,920,993 
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์       
   (กลบัรำยกำร) 138,492,586 (124,623,214) - - - 13,869,372 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 252,644,967 (66,034,672) - - - 186,610,295 
คำ่เสื่อมรำคำ 89,181,508 7,005,370 - - - 96,186,878 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 17,023,038 (237,241) - - - 16,785,797 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 293,880,326 142,108,199 - - - 435,988,525 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 163,012,010 - - - 73,495,441 236,507,451 
อ่ืนๆ (67,600) - - - - (67,600) 
 1,005,428,063 (24,121,793) - - 73,495,441 1,054,801,711 
       
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรค้ำ (10,871,036) 6,042,358 - - - (4,828,678) 
สทิธิในกำรบริหำรสนิทรัพย์ (1,136,140,892) (2,457,216) - - - (1,138,598,108) 
รำยได้ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (570,371,738) (64,320,191) - - - (634,691,929) 
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (228,894,053) - (1,102,610) - - (229,996,663) 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์       
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรท่ียงัไม่เกิดขึน้ 2,303,929 (36,965,986) - - - (34,662,057) 
กำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์       
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (3,961,327,299) 189,634,480 - (11,655,433) - (3,783,348,252) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (4,771,908) - - - 232,647,417 227,875,509 
อ่ืน ๆ (140,748,456) (29,995,943) - - - (170,744,399) 
 (6,050,821,453) 61,937,502 (1,102,610) (11,655,433) 232,647,417 (5,768,994,577) 
       
หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (5,045,393,390) 37,815,709 (1,102,610) (11,655,433) 306,142,858 (4,714,192,866) 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 240
งบการเงิน



155 

 
32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้ (ตอ่) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   เพิ่ม / (ลด)  
 1 มกราคม เพิ่ม / (ลด) ในก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 ในก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 686,000 4,473,960 - 5,159,960 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,106,355 250,090 - 3,356,445 
ผลขำดทนุสะสมยกไป - 44,757,626 - 44,757,626 
อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 4,085,999 (424,393) - 3,661,606 
 7,878,354 49,057,283 - 56,935,637 
     
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (210,787,200) - (629,277) (211,416,477) 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (202,908,846) 49,057,283 (629,277) (154,480,840) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   เพิ่ม / (ลด)  
 1 มกราคม เพิ่ม / (ลด) ในก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ในก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 5,159,960 - - 5,159,960 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,356,445 136,259 - 3,492,704 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 44,757,626 2,236,474 - 46,994,100 
อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 3,661,606 (243,671) - 3,417,935 
 56,935,637 2,129,062 - 59,064,699 
     
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,416,477) - (1,102,610) (212,519,087) 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (154,480,840) 2,129,062 (1,102,610) (153,454,388) 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 241
งบการเงิน
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทนุทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ยกไป
เพ่ือหกักลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 509 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 305 ล้ำนบำท) ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ ซึง่จะสิน้สดุระยะเวลำกำรหกักลบกนัในปีดงัตอ่ไปนี ้
 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 
บาท บาท 

  
 

พ.ศ. 2560 - 19,142,318 
พ.ศ. 2561 33,148,805 45,701,889 
พ.ศ. 2562 52,129,811 72,031,046 
พ.ศ. 2563 107,193,838 45,333,367 
พ.ศ. 2564 186,834,126 123,092,664 
พ.ศ. 2565 129,474,979 - 

 
508,781,559 305,301,284 

 
ภาษีเงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ภำษีเงินได้:     
ภำษีเงินได้ในปีปัจจบุนั 876,842,651 1,190,065,576 3,982,946 7,706,233 
ภำษีเงินได้ของปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจบุนั (51,954,481) (1,529,974) 1,586,518 104,099 
รวมภาษีเงนิได้ 824,888,170 1,188,535,602 5,569,464 7,810,332 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี:     
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกตำ่งชัว่ครำว (19,815,909) (186,198,530) 147,954 (4,299,727) 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีไม่ได้รับรู้ (16,312,463) 55,374,528 (3,616,472) 40,533 
รับรู้ผลขำดทนุงวดก่อน (1,687,337) (25,661,852) 1,339,456 (44,798,089) 
รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (37,815,709) (156,485,854) (2,129,062) (49,057,283) 
     
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 787,072,461 1,032,049,748 3,440,402 (41,246,951) 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 242
งบการเงิน
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของ
ประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก ำไรก่อนภำษี 6,407,014,214 7,841,256,871 1,976,658,020 1,811,225,458 

     
ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 1,281,402,843 1,568,251,374 395,331,604 362,245,092 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมสทุธิจำกภำษี (212,138,374) (112,372,970) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีทีแ่ตกตำ่ง (187,082,672) (164,489,952) (76,422,016) (7,593,065) 
คำ่ใช้จำ่ยที่ไมส่ำมำรถหกัภำษี 160,509,782 384,003,192 1,693,034 3,707,750 
รำยได้ที่ไมต้่องเสียภำษี (272,896,026) (611,828,056) (312,842,141) (354,627,044) 
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน (73,793,003) 47,532,868 (2,029,954) 104,099 
ผลประโยชน์จำกกำรหกัภำษีได้เพ่ิมเตมิ (20,696,632) - (1,665,843) - 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกตำ่งชัว่ครำว     
   ที่ไมไ่ด้รับรู้ (7,651,297) (77,864,447) (624,282) (45,083,783) 
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรขำดทนุงวดกอ่นที่ไมไ่ด้รับรู้ (3,067,335) (4,031,647) - - 
ขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้บนัทกึเป็นสินทรัพย์     
   ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 122,485,175 2,849,386 - - 

ภำษีเงินได้ 787,072,461 1,032,049,748 3,440,402 (41,246,951) 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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งบการเงิน
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
ภำษีเงินได้ท่ี(ลด) / เพิ่ม ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยที่ยงั       
   ไมเ่กิดขึน้ (104,512,441) (1,102,610) (105,615,051) (88,708,176) (629,277) (89,337,453) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (464,382,960) - (464,382,960) (333,087,568) - (333,087,568) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (568,895,401) (1,102,610) (569,998,011) (421,795,744) (629,277) (422,425,021) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยที่ยงั       
   ไมเ่กิดขึน้ 5,513,048 (1,102,610) 4,410,438 2,922,290 (629,277) 2,293,013 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 5,513,048 (1,102,610) 4,410,438 2,922,290 (629,277) 2,293,013 

 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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33 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแล้ว
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งปี 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเทำ่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หมำยเหต ุ27) 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพ่ิมขึน้หำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิท ธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีต้องออกเพิ่ม 
แล้วน ำจ ำนวนหุ้นสำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุ้นสำมญัท่ีมีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ ในงบก ำไรขำดทนุ 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 หุ้น หุ้น 
   
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัที่ใช้ค ำนวณก ำไรตอ่หุ้น - สทุธิ 4,441,818,312 4,406,519,451 
   
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด   
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสำมญั - 5,950,752 

หุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด - 5,950,752 
   
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุ้นปรับลด 4,441,818,312 4,412,470,203 
 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
ก ำไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั 5,415,397,011 6,589,995,865 
   
ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 1.2192 1.4955 
   
ก ำไรตอ่หุ้นปรับลด 1.2192 1.4935 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
ก ำไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั 1,973,217,618 1,852,472,409 
   
ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.4442 0.4204 
   
ก ำไรตอ่หุ้นปรับลด 0.4442 0.4198 
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34 เงนิปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใน
อตัรำหุ้นละ 0.35 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นหลกัทรัพย์ท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั (MINT-W5) จ ำนวนรวม
ไม่เกิน 4,622 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,618 ล้ำนบำท เงินปันผลจ ำนวน 1,544 ล้ำนบำทจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใน
อตัรำหุ้นละ 0.35 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นหลกัทรัพย์ท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั (MINT-W5) จ ำนวนรวม
ไม่เกิน 4,622 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,618 ล้ำนบำท เงินปันผลจ ำนวน 1,540 ล้ำนบำทจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 
 

35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย 
 

35.1 การซือ้กิจการใหม่ 
 
Grab Food Limited 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้แปลงเงินให้กู้ ยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Grab 
Food Limited เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1.1 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.1 ล้ำนปอนด์สเตอริง หรือเทียบเท่ำ 57 ล้ำนบำท คิดเป็น
สดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 70  
 
บริษัทดงักล่ำวจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรนับตัง้แต่วนัท่ีมีอ ำนำจ
ควบคมุ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้

 พันบาท 
  
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 56,831 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 20,836 
รำคำซือ้สงูกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน)  35,995 
 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 246
งบการเงิน



161 

 
35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
35.1 การซือ้กิจการใหม่ (ตอ่) 

 
Grab Food Limited (ตอ่) 
 
มลูคำ่ตำมบญัชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 70 ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้

 พันบาท 
  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,231 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 109 
สินค้ำคงเหลือ 939 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  24,532 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,315 
สินทรัพย์อ่ืน 6,240 
หนีส้ิน (18,600) 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำ 29,766 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ (8,930) 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 20,836 
 
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำจำกกำรซือ้กิจกำรข้ำงต้น  เป็นรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
กิจกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมินมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้
เป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุเม่ือกำรขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ ผลตำ่งระหว่ำงต้นทนุกำรได้มำของสินทรัพย์
กบัมลูคำ่ยตุธิรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัคำ่ควำมนิยมหรือก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูคำ่ยตุธิรรม 

 
Metropolis Auckland 
 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด ำเนินงำนท่ีตัง้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นจ ำนวน
เงินทัง้สิน้ 11.2 ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ หรือเทียบเทำ่มลูคำ่ 278 ล้ำนบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 พันบาท 
  
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 278,213 
มลูคำ่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 285,763 
มลูคำ่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์สงูกวำ่รำคำซือ้ (7,550) 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

35.1 การซือ้กิจการใหม่ (ตอ่) 
 
Metropolis Auckland (ตอ่) 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี  ้
 
 พันบาท 
  
สินทรัพย์ด ำเนินงำน 306,917 
หนีส้ิน (21,154) 
มลูคำ่ยตุธิรรมสทุธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำ 285,763 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้  
 
กลุ่มบริษัท Corbin and King  
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เข้ำซือ้กิจกำรของกลุ่มบริษัท Corbin and King ในสดัส่วนร้อยละ 74 
โดยมีมลูคำ่เงินลงทนุทัง้สิน้ 17.3 ล้ำนปอนด์สเตอริง หรือเทียบเทำ่ 751 ล้ำนบำท  
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 พันบาท 
  
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 751,022 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ (หนีส้ิน) สทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (608,800) 
รำคำซือ้สงูกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน)  1,359,822 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

35.1 การซือ้กิจการใหม่ (ตอ่) 
 
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ตอ่) 
 
มลูคำ่ตำมบญัชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 พันบาท 
  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 159,139 
ลกูหนีแ้ละคำ่ใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 181,133 
สินค้ำคงเหลือ 46,005 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  874,550 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,490 
หนีส้ิน (2,084,032) 
  
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิท่ีได้มำ (821,715) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 212,915 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (608,800) 
 
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำจำกกำรซือ้กิจกำรข้ำงต้น เป็นรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
กิจกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมินมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้
เป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุเม่ือกำรขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ ผลตำ่งระหว่ำงต้นทนุกำรได้มำของสินทรัพย์
กบัมลูคำ่ยตุธิรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัคำ่ควำมนิยมหรือก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูคำ่ยตุธิรรม 
 

35.2 การซือ้กิจการในงวดก่อน 
 
M on Palmer 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มอีกร้อยละ 50 ในธุรกิจของบริษัท M on Palmer 
ซึง่ทัง้หมดด ำเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย โดยมีมลูค่ำเงินลงทุนทัง้สิน้ 2.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 68 ล้ำน
บำท โดยคดิเป็นสดัส่วนกำรลงทนุจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคมุในธุรกิจของ M on Palmer  
 
ธุรกิจดงักล่ำวจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นบัตัง้แต่วนัท่ีมีอ ำนำจ
ควบคมุ 
 
กลุ่มกิจกำรท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และหนีส้ิ นท่ีรับมำสุทธิของธุรกิจ M on Palmer เสร็จสมบูรณ์ใน
ระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2560 โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้พิจำรณำกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์และ
ค ำนงึถงึควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

35.1 การซือ้กิจการใหม่ (ตอ่) 
 
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ตอ่) 
 
มลูคำ่ตำมบญัชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 พันบาท 
  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 159,139 
ลกูหนีแ้ละคำ่ใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 181,133 
สินค้ำคงเหลือ 46,005 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  874,550 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,490 
หนีส้ิน (2,084,032) 
  
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิท่ีได้มำ (821,715) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 212,915 
มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (608,800) 
 
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำจำกกำรซือ้กิจกำรข้ำงต้น เป็นรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
กิจกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมินมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้
เป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุเม่ือกำรขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ ผลตำ่งระหว่ำงต้นทนุกำรได้มำของสินทรัพย์
กบัมลูคำ่ยตุธิรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัคำ่ควำมนิยมหรือก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูคำ่ยตุธิรรม 
 

35.2 การซือ้กิจการในงวดก่อน 
 
M on Palmer 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มอีกร้อยละ 50 ในธุรกิจของบริษัท M on Palmer 
ซึง่ทัง้หมดด ำเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย โดยมีมลูค่ำเงินลงทุนทัง้สิน้ 2.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 68 ล้ำน
บำท โดยคดิเป็นสดัส่วนกำรลงทนุจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคมุในธุรกิจของ M on Palmer  
 
ธุรกิจดงักล่ำวจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นบัตัง้แต่วนัท่ีมีอ ำนำจ
ควบคมุ 
 
กลุ่มกิจกำรท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และหนีส้ิ นท่ีรับมำสุทธิของธุรกิจ M on Palmer เสร็จสมบูรณ์ใน
ระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2560 โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้พิจำรณำกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์และ
ค ำนงึถงึควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

35.1 การซือ้กิจการใหม่ (ตอ่) 
 
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ตอ่) 
 
มลูคำ่ตำมบญัชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 พันบาท 
  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 159,139 
ลกูหนีแ้ละคำ่ใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 181,133 
สินค้ำคงเหลือ 46,005 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  874,550 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,490 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
35.2 การซือ้กิจการในงวดก่อน (ตอ่) 

 
M on Palmer (ตอ่) 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 พันบาท 
  
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุเร่ิมแรก 67,657 
มลูคำ่ตำมบญัชีของเงินลงทนุเดมิ ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (108,029) 
ขำดทนุจำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมจำกกำรเปล่ียนสถำนะของเงินลงทนุ  (40,372) 
  
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุส่วนเพิ่ม 68,000 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุเร่ิมแรก 67,657 
มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (135,287) 
  
คำ่ควำมนิยม 370 
คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 13,589 
ปรับปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ18) (13,219) 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมตำมส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 

 พันบาท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10,575 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 13,827 
สินค้ำคงเหลือ 872 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,363 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  387,592 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 74,557 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (22,367) 
หนีส้ิน (334,132) 
มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มำ 135,287 
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35 การซือ้กิจการบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
35.3  ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรม  

 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยใช้วธีิรำยได้ซึง่ถือกำรวดัเป็นมลูคำ่
ยตุธิรรมระดบัท่ี 3 
 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกบัผู้ประเมินอิสระ ได้ท ำกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ส ำหรับกำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถงึมลูค่ำยตุิธรรมระดบัท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ด้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินกำรประชมุระหว่ำง
คณะท ำงำนกับผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตร
มำส ซึง่สอดคล้องกบัวนัท่ีรำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมลูหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมลูค่ำยุตธิรรมระดบัท่ี 3 ได้แก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ในอนำคต
ซึง่อ้ำงอิงกับสภำวะตลำดปัจจุบนั สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ และอตัรำคิดลดซึง่อ้ำงอิงกบัโครงสร้ำง
ทำงกำรเงินของบริษัทและปัจจยัทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึง่ผู้บริหำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยบวกด้วยอตัรำ
ควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม อตัรำคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำม
เส่ียงท่ีเหมำะสม โดยมีอตัรำคดิลดในระหวำ่งร้อยละ 9 ถงึร้อยละ 11 ตอ่ปี  
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับวธีิกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมระหวำ่งปี 
 

36 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ทำงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบีย้ ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ และควำมเส่ียงทำงด้ำน
ควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีนโยบำยหลักเป็นไปเพ่ือกำรบริหำรและกำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน มิได้มีไว้
เพ่ือกำรเก็งก ำไร 
 
ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง โดยรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอเพ่ือ
สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท จดัหำแหล่งเงินทนุระยะยำว และมีกำรกระจำยแหล่งได้มำของเงินทนุไว้ล่วงหน้ำ 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ตอ่) 

 
ความเส่ียงทางด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่ม
กิจกำร และกิจกำรได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงข้ำงต้นให้เป็นไปตำมนโยบำยและคู่มือกำร
บริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีวำงไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้ำนลบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้และ
สภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ดงันัน้ กิจกำรจึงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือรักษำสมดุลย์ระหว่ ำงกำรกู้ ยืมด้วยอตัรำ
ดอกเบีย้คงท่ี และอัตรำดอกเบีย้ลอยตวัให้สอดคล้องกบัสภำวะของตลำดกำรเงิน  ทัง้นี ้สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ทำง
กำรเงินเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัทใช้เพ่ือบริหำรควำมผันผวนตลอดจนควำมเส่ี ยงด้ำนอตัรำ
ดอกเบีย้ เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ ยืมสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจ ำนวน 158 ล้ำนเหรียญ จำกอตัรำดอกเบีย้

ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ี สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนปี พ .ศ . 2563 
 
ข) สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ สกุลเงินบำทจ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบีย้คงท่ีเป็นอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนปี พ.ศ. 2568 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำและบริกำร กำร
กู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศ และเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ กลุ่ม
กิจกำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือบริหำรควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน คือ สญัญำแลกเปล่ียน
สกลุเงิน และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ ดงันี ้
 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (Cross currency swap contracts)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency swap) ส ำหรับ
หุ้ นกู้ สกุลเงินบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 106.1 ล้ำนยูโร และ สัญญำ
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency swap) ส ำหรับหุ้ นกู้ สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,800 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำ
ดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกลุเงินยโูร จ ำนวน 72.7 ล้ำนยโูร  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency swap) คือ เงินกู้ ยืม
จ ำนวน 61.73 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ท่ีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัแปลงเป็นสกลุเงินไทยบำท จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 252
งบการเงิน



 

167 

36 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 
สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
สัญญำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรซือ้สินค้ำท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึง่ครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน 
ดงันี ้ 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
5,926,764 เหรียญสหรัฐฯ (32.62 บำทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 193,304,855 141,278,457 
   (พ.ศ. 2559 : 3,950,102 เหรียญสหรัฐฯ (35.77 บำทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ))   
เงินเยนของญ่ีปุ่ น - ไม่มี - 716,352 
   (พ.ศ. 2559 : 2,310,070 เงินเยนของญ่ีปุ่ น (0.37 บำทตอ่ 1 เงินเยนของญ่ีปุ่ น))   
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงเป็นปกติจำกกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกับลูกหนี  ้อย่ำงไรก็ตำม กำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงด้ำนกำรให้
สินเช่ือท่ีเป็นผลจำกลูกหนีก้ำรค้ำ เกิดขึน้แบบจ ำกดัเน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีลูกค้ำจ ำนวนมำกรำย ดงันัน้กลุ่มกิจกำรไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลกูหนีเ้หล่ำนัน้ 
 
มูลค่ายุตธิรรม 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ ยืมท่ีเปิดสถำนะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เป็นหนีส้ินสทุธิจ ำนวน 247 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 368 ล้ำนบำท) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำรซือ้สินค้ำท่ีเปิดสถำนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
เป็นสินทรัพย์สทุธิจ ำนวน 0.3 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 0.3 ล้ำนบำท) 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ตอ่) 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 2 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตวัอย่ำงเช่น ตรำสำรอนพุนัธ์ท่ีมีกำรซือ้ขำย
ในตลำดรองท่ีไม่ได้มีกำรจัดตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (over-the-counter) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิคกำร
ประเมินมลูค่ำนีใ้ช้ประโยชน์สูงสุดจำกข้อมลูในตลำดท่ีสงัเกตได้ท่ีมีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยท่ีสุด
เท่ำท่ีเป็นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูลท่ีสงัเกตได้ เคร่ืองมือนัน้จะรวมอยู่ใน
ระดบั 2 
 
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมลูค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมลูค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถงึรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 รำคำเสนอซือ้ขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซือ้ขำยของตวัแทนส ำหรับเคร่ืองมือท่ีคล้ำยคลงึกนั;  
 มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตโดย

อ้ำงอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได้; 
 มลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ

ล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคดิลดมลูคำ่ท่ีได้กลบัมำเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั; 
 เทคนิคอ่ืน เช่นกำรวเิครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในกำรก ำหนดมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหลือ  
 
สญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรรวมอยู่ใน
ระดบั 2  
 

37 ภาระผูกพัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้
 
เฉพำะบริษัท 
 
- บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้อำคำรโรงแรมของบริษัทมีก ำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัท

ผกูพนัท่ีจะจ่ำยคำ่เช่ำตำมอตัรำร้อยละของรำยได้รวมซึง่จะปรับเพิ่มขึน้ในแตล่ะปีจนถงึอตัรำร้อยละคงท่ีของรำยได้รวมตอ่ปี
ตำมท่ีก ำหนดในสญัญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 บริษัทมีภำระผูกพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
5 ล้ำนบำท 

 
- บริษัทได้ท ำสัญญำกำรใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำและสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี ้

บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ ในเคร่ืองหมำยกำรค้ำและคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอตัรำร้อยละของ
รำยได้ตำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีมี้ก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 254
งบการเงิน



169 

 
37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 
เฉพำะบริษัท (ตอ่) 
 
- บริษัทได้ท ำสัญญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำและช่ือทำงกำรค้ำจ ำนวนสองสัญญำกับ

บริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึง่ค ำนวณเป็นอตัรำร้อยละของยอดขำยตำมท่ีระบุไว้ในสญัญำ 
โดยสัญญำแรกมีผลตัง้แต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยทัง้สองสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะยกเลิกสัญญำ ตำม
สญัญำทัง้สองสัญญำ บริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำร้อยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีระบุไว้ใน
สญัญำ 

 
ส่วนของบริษัทย่อย 
 
สัญญาบริหารและบริการ 
 
- บริษัทย่อยแหง่หนึง่ได้ท ำสญัญำบริหำรโรงแรมกบับริษัทแหง่หนึง่ในตำ่งประเทศ โดยบริษัทคูส่ญัญำรับเป็นผู้บริหำรงำนโรงแรมของ

บริษัทย่อย ตำมสญัญำนีบ้ริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโรงแรมในอัตรำระยะเวลำ และวิธีกำรค ำนวณตำมท่ี
ระบใุนสญัญำ สญัญำนีมี้ก ำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2564 ซึง่สญัญำจะสำมำรถตอ่อำยไุด้อีก 10 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญำ รวมทัง้ผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำซึ่งสัญญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549 และ
สิน้สดุเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2567 ซึง่สญัญำจะสำมำรถตอ่อำยไุด้อีก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญำ รวมทัง้ผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละสญัญำ ซึง่สญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2549 และ
สิน้สดุเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 และเม่ือสญัญำหมดอำยแุล้วจะตอ่อำยไุด้อีก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแหง่หนึง่ได้ท ำสญัญำบริกำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนโรงแรมกบับริษัทสำมแหง่โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริกำร
และได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขตำ่ง ๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญำ รวมทัง้ผกูพนัท่ีจะจ่ำยคำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ ในอตัรำระยะเวลำ
และวิธีกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละสญัญำ ซึง่สัญญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550 และสิน้สุดใน
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเม่ือสญัญำหมดอำยแุล้วจะตอ่อำยไุด้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 
 
ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
สัญญาบริหารและบริการ (ตอ่) 

 
- บริษัทย่อยแหง่หนึ่งได้ท ำสญัญำคำ่ท่ีปรึกษำ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนโรงแรมกบับริษัทในตำ่งประเทศสองแหง่ โดยบริษัทย่อย

จะได้รับบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและสิทธิอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง บริษัทย่อยผกูพนัท่ีจะจ่ำยคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ในอตัรำ ระยะเวลำและวธีิกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวในแตล่ะสญัญำ ซึง่สญัญำ
ทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แตเ่ดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิน้สดุในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2574 
 

- บริษัทย่อยแหง่หนึง่ได้ท ำสญัญำอนญุำตให้ท ำกำรตลำดส ำหรับอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรอยู่อำศยั ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนกบั
บริษัทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของบริษัท และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำท่ีระบุสัญญำ ซึ่ง
สญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2550 และสิน้สดุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2580 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้ค ำปรึกษำ ติดตัง้ ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรในอัตรำ 
ระยะเวลำและวธีิกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไว้ในสญัญำ ซึง่สญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 และสิน้สดุใน
เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
สัญญาเช่า 
 
- บริษัทย่อยสำมแห่งได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินมีก ำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2530 

วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมล ำดบั โดยบริษัทย่อยผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำ
ตำมอตัรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมซึง่จะปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถงึอตัรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมตอ่ปีตำมที่ก ำหนด
ในสญัญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำท่ีดินขัน้ต ่ำท่ีระบุไว้ในสญัญำเช่ำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
59 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 70 ล้ำนบำท) 

  
บริษัทย่อยแหง่หนึ่งได้มีกำรต่อสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัเดิมไปอีก 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทย่อยมี
ภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำร้อยละคงท่ีของรำยได้รวมซึง่จะปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอตัรำร้อยละคงท่ีของ
รำยได้รวมต่อปีตำมท่ีก ำหนดในสญัญำหรือตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำที่ดินขัน้ต ่ำและค่ำตอบแทนพิเศษท่ีระบุไว้ในสญัญำเช่ำ
ท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,132 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,132 ล้ำนบำท) 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 
ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
สัญญาเช่า (ตอ่) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเกำะ Kihavah Huravalhi เป็นเวลำ 23 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 23 ตลุำคม 

พ.ศ. 2550 เพ่ือก่อสร้ำงโรงแรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ จ ำนวนเงินประมำณ 33.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (พ.ศ. 2559 : 35.5 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

 
- บริษัทย่อยสองแหง่ได้ท ำสญัญำเพ่ือเช่ำท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้โรงแรมของบริษัท ตำมสญัญำเช่ำนี ้บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ

ในอำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ ให้เช่ำ บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ 
สญัญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิน้สุดในปี พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2590 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระ
ผกูพนัตำมอตัรำคำ่เช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตดงันี ้

 
ปี  ล้านบาท 
   

ภำยใน 1 ปี  50 
ระหวำ่ง 2 - 5 ปี  217 
เกิน 5 ปี  2,188  

  2,455 
 
-  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำรับท ำกำรปลูกสร้ำงและเช่ำท่ีดินกบัอำคำรท่ีปลูกสร้ำงแล้วกับส ำนักงำนพระคลงัข้ำงท่ี

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสัญญำนีส้ ำนกังำนพระคลงัข้ำงท่ีตกลงให้บริษัทย่อยท ำกำรปลูกสร้ำงและบริษัท
ย่อยตกลงรับท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรชุดพกัอำศยัและโรงแรมบนท่ีดินของส ำนกังำนพระคลงัข้ำงท่ี โดยอำคำรท่ีจะปลูก
สร้ำงต้องขออนญุำตปลูกสร้ำงในนำมส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่และส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆบนท่ีดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดจนกำรปลูกสร้ำงอำคำรโครงกำรดงักล่ำว
แล้วเสร็จ ซึง่กำรปลูกสร้ำงอำคำรมีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนกรุงเทพมหำนครให้
ปลูกสร้ำงได้ และเม่ือกำรปลูกสร้ำงอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนพระคลงัข้ำงท่ีตกลงให้บริษัทย่อยเช่ำท่ีดินและ
อำคำรท่ีบริษัทย่อยท ำกำรปลูกสร้ำงโรงแรม และกำรพำณิชย์ท่ีเก่ียวข้องมีก ำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรกับ
ส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่เป็นรำยเดือนตำมอตัรำท่ีตกลงกนั คิดเป็นจ ำนวนเงิน 456 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยได้บนัทกึส่วน
หนึง่ของคำ่เช่ำดงักล่ำวเป็นต้นทนุโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้วจ ำนวน 273 ล้ำนบำท 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 
ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
สัญญาเช่า (ตอ่) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพันท่ี

จะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ สญัญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิน้สุดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 
2582 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินตำมอตัรำท่ีตกลงกนัเป็นจ ำนวนเงิน 
116 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นต้นทนุโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แล้วจ ำนวน 47 ล้ำนบำท 

 
- ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำพืน้ท่ีภัตตำคำร  รวมถึง

สญัญำเช่ำและสญัญำบริกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำนกังำน 
โดยมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ปี ถงึ 30 ปี ซึง่จะต้องจ่ำยดงัตอ่ไปนี ้
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้านบาท 

ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย 

     
ภำยใน 1 ปี 1,390 26 1,182 27 
ระหวำ่ง 2 ปี - 5 ปี 1,758 73 919 63 
หลงัจำก 5 ปี 12 10 18 12 
รวม 3,160 109 2,119 102 
 
นอกจำกนีย้งัมีคำ่เช่ำพืน้ท่ีซึง่กลุ่มกิจกำรต้องจ่ำยเป็นอตัรำร้อยละของยอดขำยหรือยอดขำยสทุธิตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ 
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37 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

 
ส่วนของบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
สัญญาการใช้เคร่ืองหมายการค้า แฟรนชายส์และค่าสิทธิ 
 
- บริษัทย่อยหลำยแห่งได้ท ำสัญญำแฟรนชำยส์เพ่ือให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรต่ำงๆ โดยบริษัทย่อยเหล่ำนัน้จะต้อง

จ่ำยค่ำตอบแทนโดยคดิจำกร้อยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำคำ่ลิขสิทธ์ิจ่ำยได้
รวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 

 
- บริษัทย่อยหลำยแห่งซึง่ประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำได้ท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ สญัญำแฟรนชำยส์ กำรใช้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำและรับบริกำรทำงด้ำนเทคนิคทำงกำรตลำดกบับริษัทในต่ำงประเทศ ซึง่สญัญำดงักล่ำวมีอำยุระหว่ำง  
2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้อีก หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ทัง้นีบ้ริษัทย่อยต้องปฎิบตัิตำม
เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำ 

 

-  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำสิทธิส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรโรงภำพยนตร์กบับริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศโดยบริษัท
ย่อยผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจ ำนวนเงินท่ีระบุไว้ในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะสิน้สุด
ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่สญัญำนีจ้ะสำมำรถตอ่อำยสุญัญำได้อีกครัง้ละ 1 ปี 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึง่ได้ท ำสญัญำสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำคำรชุดพกัอำศยักบับริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึง่เพ่ือให้

ได้สิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และช่ือกำรค้ำในกำรขำยโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยบริษัทย่อยแห่งนัน้
จะต้องจ่ำยคำ่ตอบแทนโดยคดิจำกร้อยละของยอดขำย และปฎิบตัติำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมท่ีระบใุนสญัญำ  

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

 259
งบการเงิน



174 

38 หนังสือค า้ประกัน 
 
หนงัสือค ำ้ประกนัเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  ้
 
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน  ล้าน 
 ล้าน เหรียญ เหรียญ ล้าน ล้าน อาหรับ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ ล้าน เหรียญ 
 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร หยวน เอมิเรตส์ เรียล บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร เรียล 
             
หนงัสอืค ำ้ประกนัที่ธนำคำร             
    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,104.6 5.6 9.5 1.6 123.1 23.3 - 624.0 2.7 - - - 
หนงัสอืค ำ้ประกนั              
   ที่กลุม่กิจกำรออก               
   ให้แก่สถำบนักำรเงินเพื่อ              
   ค ำ้ประกนั สนิเชื่อ             
   ของกลุม่กิจกำร 3,593.9 361.8 139.5 16.2 125.0 - 5.0 1,764.3 123.8 139.5 15.0 5.0 

 
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน  ล้าน 
 ล้าน เหรียญ เหรียญ ล้าน ล้าน อาหรับ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ ล้าน เหรียญ 
 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร หยวน เอมิเรตส์ เรียล บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร เรียล 
             
หนงัสอืค ำ้ประกนัที่ธนำคำร             
    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,021.7 11.1 11.6 0.3 130.3 15.0 - 626.8 3.1 - - - 
หนงัสอืค ำ้ประกนั              
   ที่กลุม่กิจกำรออก               
   ให้แก่สถำบนักำรเงินเพื่อ              
   ค ำ้ประกนั สนิเชื่อ             
   ของกลุม่กิจกำร 6,418.1 463.0 144.5 16.2 125.0 - 5.0 4,624.5 463.0 144.5 15.0 5.0 

 
39 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มกิจกำรและพนกังำนได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ .ศ. 
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ำยสมทบให้ในอัตรำ
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั ธนำคำร 
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทสิโก้ จ ำกดั 
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ภ�พรวมธุรกิจ

ผลก�รดำ�เนินง�นในไตรม�ส 4 ปี 2560 และปี 2560

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) รำยงำนผลประกอบกำร โดยมีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในไตรมำส 4 
ปี 2560 และร้อยละ 8 ในปี 2560 ในขณะที่ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในไตรมำส 4 ปี 2560 และร้อยละ 18 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับ 
รำยได้รวมและก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 และปี 2559 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีกำรบันทึกรำยกำร 
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ตำมรำยละเอียดในตำรำงหน้ำ 265

เพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ถือหุ ้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติที่จะเสนอกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 3 เมษำยน 2561 ต่อไป

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวม 15,578 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับรำยได้
จำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 เนื่องจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรำยได้เติบโตในอัตรำร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 
เน่ืองจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกสและบรำซิล 
กำรพลิกฟื้นผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ รวมถึงรำยได้ที่แข็งแกร่งของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรลงทนุในคอร์บนิ แอนด์ คงิ ซึง่เป็นผูด้�ำเนนิธรุกจิร้ำนอำหำรและบรหิำรโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ส่วนธรุกจิร้ำนอำหำรมรีำยได้เตบิโต
ในอตัรำร้อยละ 8 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกกำรเตบิโตของกลุม่ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศไทยและจนี ท้ำยสดุ ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำย
และรับจ้ำงผลิตมีรำยได้เติบโตในอัตรำร้อยละ 29 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรเติบโตของกลุ่มแบรนด์เดิม ผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นของแบรนด์ใหม่ และกำรฟื้นตัวของธุรกิจรับจ้ำงผลิต 

ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54 ของรำยได้รวม ธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วนรำยได้
คิดเป็นร้อยละ 39 ขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 7

รายได้จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 6,053 5,621 8
โรงแรมและอื่นๆ 8,352 7,872 6
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 1,173 910 29
รายได้รวม 15,578 14,403 8

จากผลการดำาเนินงาน*

ร้ำนอำหำร 6,053 5,621 8
โรงแรมและอื่นๆ 8,352 7,344 14
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 1,173 910 29
รายได้รวม 15,578 13,875 12

* รายไดจ้ากผลการด�าเนินงานไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2560 บรษิทัมรีำยได้รวม 58,644 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 8 เมือ่เทยีบกบัรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนในปี 2559 กำรเตบิโต
ดงักล่ำวมสีำเหตหุลกัมำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีแ่ขง็แกร่งของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ โดยเฉพำะจำกกำรเตบิโตของโรงแรมในประเทศไทย
และกลุ่มโรงแรมภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบรำซิลและโปรตุเกส รำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรเพ่ิมสัดส่วน 
เงินลงทุนในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 และกำรลงทุนในคอร์บิน แอนด์ คิงในไตรมำส 4 ปี 2560  
รวมถึงกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ นอกจำกนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยยังช่วยให้ 
รำยได้รวมของกลุ่มเติบโตขึ้น

ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 40 ของรำยได้รวม ตำมล�ำดับ  
ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 7 

รายได้จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 23,582 23,157 2
โรงแรมและอื่นๆ 30,970 30,310 2
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 4,091 3,505 17
รายได้รวม 58,644 56,973 3

จากผลการดำาเนินงาน*

ร้ำนอำหำร 23,582 23,022 2
โรงแรมและอื่นๆ 30,970 27,758 12
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 4,091 3,505 17
รายได้รวม 58,644 54,285 8

* รายไดจ้ากผลการด�าเนินงานไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265 

ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีและค่ำเส่ือม (EBITDA) จ�ำนวน 3,435 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นในอัตรำ  
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 กำรเติบโตดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของ
ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจร้ำนอำหำรมี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 20 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและระบบกำรจัดซื้อและขนส่งของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและ
รับจ้ำงผลิตเติบโตในอัตรำร้อยละ 26 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นของธุรกิจ 
จดัจ�ำหน่ำย ท้ำยสดุ ธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ม ีEBITDA เพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 3 เมือ่เทยีบกบั EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 
ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำกก�ำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของอัตรำกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำของกลุ่มโรงแรมในประเทศ
โปรตเุกสในช่วงนอกฤดกูำลท่องเทีย่ว ทัง้นี ้ด้วยกำรเตบิโตของ EBITDA ทีช้่ำกว่ำกำรเตบิโตของรำยได้ ส่งผลให้อตัรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA 
ลดลงเป็นร้อยละ 22.0 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที ่
ร้อยละ 22.7 

ในไตรมำส 4 ปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ำนอำหำร มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 33 ตำมล�ำดับ 
ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีสัดส่วน EBITDA อีกร้อยละ 3
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 1,118 933 20
โรงแรมและอื่นๆ 2,201 2,078 6
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 115 91 26
รวม 3,435 3,102 11

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.0 21.5

จากผลการดำาเนินงาน*

ร้ำนอำหำร 1,118 933 20
โรงแรมและอื่นๆ 2,201 2,132 3
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 115 91 26
รวม 3,435 3,156 9

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.0 22.7

* EBITDA จากผลการด�าเนินงานไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265 

ในปี 2560 บริษัทมี EBITDA จ�ำนวน 12,274 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 
อันมีผลมำจำกกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.9 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 20.7

ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 63 ของ EBITDA รวม ธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็น
ร้อยละ 35 และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตอีกร้อยละ 2

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 4,285 3,978 8
โรงแรมและอื่นๆ 7,685 8,984 -14
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 304 267 14
รวม 12,274 13,229 -7

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.9 23.2

จากผลการดำาเนินงาน*

ร้ำนอำหำร 4,285 3,843 12
โรงแรมและอื่นๆ 7,685 7,146 8
จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 304 267 14
รวม 12,274 11,256 9

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.9 20.7

* EBITDA จากผลการด�าเนินงานไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,611 ล้ำนบำท เติบโตในอัตรำร้อยละ 20 จำกไตรมำส 4 ปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ
จำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 1,347 ล้ำนบำท ทั้งนี้ อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรสุทธิซึ่งมำกกว่ำอัตรำกำรเติบโตของ EBITDA มีสำเหตุหลัก 
มำจำกสทิธปิระโยชน์ทำงด้ำนภำษจีำกกำรขำดทนุในกำรด�ำเนนิงำนในบำงประเทศ ส่งผลให้อตัรำกำรท�ำก�ำไรสทุธสิงูขึน้เป็นร้อยละ 10.3 
ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 9.7

ในปี 2560 บรษิทัมกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน 5,415 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 18 เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ซึง่มกี�ำไรสทุธจิำกกำรด�ำเนนิงำน
จ�ำนวน 4,576 ล้ำนบำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 8.4

กำาไรสุทธิ

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

กำาไรสุทธิ 1,611 1,293 25

อัตราการทำากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.3 9.0

จากผลการดำาเนินงาน*

กำาไรสุทธิ 1,611 1,347 20

อัตราการทำากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.3 9.7

หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ตามงบการเงิน

กำาไรสุทธิ 5,415 6,590 -18

อัตราการทำากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.2 11.6

จากผลการดำาเนินงาน*

กำาไรสุทธิ 5,415 4,576 18

อัตราการทำากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.2 8.4

* ก�าไรจากผลการด�าเนินงานไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ไตรม�ส จำ�นวน
(ล้�นบ�ท) ร�ยก�รที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ไตรมำส 4
ปี 2559

490 • ก�ำไรจำกกำรซื้อกลุ่มโรงแรมในประเทศแซมเบียในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม

38 • ก�ำไรจำกกำรซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกสในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
-359 • ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ (บันทึกอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย

 ในกำรขำยและบริหำร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมำตรกำรป้องกันหนี้เสียในอนำคต ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้
 จำกลูกหนี้กำรค้ำของโครงกำรเฟสแรก ซึ่งขำยในระหว่ำงปี 2553 - 2558

-223 • ค่ำใช้จ่ำยและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรของกลุ่มโอ๊คส์ 
 (บันทึกอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ไตรมำส 3
ปี 2559

92 • ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนในโรงแรมโอ๊คส์บำงแห่ง สุทธิด้วย;

-136 • ค่ำใช้จ่ำยกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บำงแห่ง (บันทึกอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
 ในกำรขำยและบริหำร ก่อนหักภำษี) ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อก�ำไรสุทธิ
 จำกกำรด�ำเนินงำน หลังหักภำษี ในไตรมำส 3 ปี 2559

ไตรมำส 2
ปี 2559

136 • ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร ์
 จำก “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย” เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วม”

ไตรมำส 1
ปี 2559

1,932 • ก�ำไรจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรของกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  
 ในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญในไตรม�ส 4 ปี 2560

พัฒน�ก�ร

ร้ำนอำหำร • เปิดร้ำนอำหำรสุทธิจ�ำนวน 22 สำขำ เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2560 โดยส่วนใหญ่
 เป็นร้ำนเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, เบอร์เกอร์ คิง และแดรี่ ควีน ในประเทศไทย
• รับโอนธุรกิจร้ำนอำหำรภัทรำจ�ำนวน 4 สำขำ และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในกำรพัฒนำและบริหำร
 ร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ภัทรำและสุดำในสหรำชอำณำจักร
• เปิดร้ำนเบอร์เกอร์ คิงและเดอะ คอฟฟี่ คลับสำขำแรกในประเทศเซเชลส์ 

โรงแรมและอื่นๆ • เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเข้ำถือหุ้นและบริหำรโรงแรมอวำนี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่ำส์  
 ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 196 ห้อง
• เข้ำลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บิน แอนด์ คิง จำกสหรำชอำณำจักร ซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
 ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ยุโรป (Brasserie) จ�ำนวน 6 สำขำ และบริหำรโรงแรมระดับ 5 ดำว 
 คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ในลอนดอน สหรำชอำณำจักร
• เปิดโรงแรมอวำนี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภำยใต้สัญญำบริหำรจัดกำรห้องชุด 
 (Management Letting Rights Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• เปิดตัวแบรนด์อวำนีเป็นครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยกำรรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท 
 เป็นโรงแรมอวำนี เมโทรโพลิส โอ๊คแลนด์ เรสซิเดนเซส
• โอนและบันทึกกำรขำยวิลล่ำในโครงกำรดิ เอสเตท สมุย จ�ำนวน 1 หลัง 
 และคอนโดมิเนียมของโครงกำรอนันตรำ เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท จ�ำนวน 2 ยูนิต
• เพิ่มห้องพักจ�ำนวน 7 ยูนิตในภูเก็ต เพื่อรองรับสมำชิกของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ
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พัฒน�ก�ร

ไลฟ์สไตล์ • เปิดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์ฟำสต์แฟชั่นจำกประเทศอิตำลี ในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง  
 อำคำร 2 ในกรุงเทพฯ 

อื่นๆ • สิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ MINT-W5  
 รวมเงินทุนที่ได้รับจำกกำรแปลงสภำพทั้งสิ้น 7.9 พันล้ำนบำท
• ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2560 
 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผลก�รดำ�เนินง�นจำ�แนกร�ยธุรกิจ

ธุรกิจร้�นอ�ห�ร

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีสำขำร้ำนอำหำรทั้งสิ้น 2,064 สำขำ แบ่งเป็นสำขำที่บริษัทลงทุนเอง 1,072 สำขำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 52 ของสำขำทั้งหมด และสำขำแฟรนไชส์ 992 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสำขำในประเทศไทย 1,341 สำขำ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และเป็นสำขำในต่ำงประเทศ 723 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ภูมิภำค
ตะวันออกกลำง นิวซีแลนด์ เซเชลส์ สิงคโปร์ มัลดีฟส์ สหรำชอำณำจักร และประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชีย 

ร้านอาหารจำาแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์

จำ�นวนร้�นส�ข� ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

บริษัทลงทุนเอง 1,072 37 54
• ประเทศไทย 866 30 52
• ต่ำงประเทศ 206 7 2
สำขำแฟรนไชส์ 992 -15 14
• ประเทศไทย 475 8 17
• ต่ำงประเทศ 517 -23 -3
รวมสาขาร้านอาหาร 2,064 22 68

ร้านอาหารจำาแนกตามแบรนด์

จำ�นวนร้�นส�ข� ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี 447 18 56
สเวนเซ่นส์ 328 0 -2
ซิซซ์เลอร์ 66 3 6
แดรี่ ควีน 447 10 11
เบอร์เกอร์ คิง 93 9 19
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 433 -25 -28
ไทย เอ็กซ์เพรส 91 0 -6
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จำ�นวนร้�นส�ข� ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

ริเวอร์ไซด์ 56 -1 -2
เบร็ดทอล์ค 46 4 10
อื่นๆ* 57 4 4
รวมสาขาร้านอาหาร 2,064 22 68

* อืน่ๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซ่ึงอยู่ภายใตบ้ริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์, ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์  
ซ่ึงอยู่ภายใตบ้ริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 บริษัท เดอะ ฟู้ ด เธียร่ี กรุ๊ป จ�ากดั และร้านอาหารในสหราชอาณาจกัรภายใตแ้บรนด์ “แกรบบ์” และ “ภทัรา”

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

ในไตรมำส 4 ปี 2560 ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำ (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขำยสำขำแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 3.2 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรขยำยสำขำเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ กำรเติบโตของยอดขำย 
ต่อร้ำนเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจที่ท้ำทำยในตลำดหลักที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่

ในไตรมำส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยมียอดขำยโดยรวมทุกสำขำเติบโตในอัตรำร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มำจำกกำรขยำยสำขำอย่ำงมีวินัยในอัตรำร้อยละ 5 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ช่วงไว้อำลัยของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบเชิงลบต่อควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคตลอด 10 เดอืนแรกของปี และท�ำให้ยอดขำยต่อร้ำนเดมิของกลุม่ร้ำนอำหำร
ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 1.0 ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม แบรนด์สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ และ 
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ประสบควำมส�ำเร็จในกำรพลิกฟื้นผลกำรด�ำเนินงำน แม้ว่ำจะเผชิญกับสภำวะกำรบริโภคที่อ่อนตัว โดยมีกำรเติบโต
ของยอดขำยต่อร้ำนเดิมเป็นบวกในไตรมำส 4 ปี 2560 ยอดขำยต่อร้ำนเดิมของสเวนเซ่นส์เติบโตอย่ำงโดดเด่นในอัตรำมำกกว่ำร้อยละ 6  
ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกควำมส�ำเร็จในออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เมนูไอศกรีม บิงซู และเมนูคริสต์มำส ช็อกโกแลต โดม รวมถึง 
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้ำเด็กและกลยุทธ์ทำงกำรตลำดออนไลน์ที่มีประสิทธิภำพ ส่วนซิซซ์เลอร์มีกำรเติบโตของยอดขำย 
ต่อร้ำนเดมิเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมำสทีผ่่ำนมำ จำกควำมส�ำเรจ็ในกำรออกแคมเปญทำงกำรตลำด ซึง่รวมถงึโปรโมชัน่สลดับำร์ ส่งผลให้ 
จ�ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้นในอัตรำมำกกว่ำร้อยละ 10 ในไตรมำส 4 ปี 2560 ท้ำยสุด เดอะ คอฟฟี่ คลับ มียอดขำยต่อร้ำนเดิมเติบโตในอัตรำ
มำกกว่ำร้อยละ 7 ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมำจำกควำมพยำยำมของแบรนด์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม ่
ที่น่ำตื่นเต้นอย่ำงต่อเนื่อง และกำรด�ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรตลำดออนไลน์ที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ แม้ว่ำผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่ม
ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมำส 4 ปี 2560 แต่ไมเนอร์ ฟู้ดได้เริ่มเห็นสัญญำณกำรฟื้นตัวของยอดขำย
ต่อร้ำนเดิมของทุกแบรนด์ในเดือนธันวำคม และคำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนจะฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องในปี 2561 ด้วยสภำพเศรษฐกิจและ 
แนวโน้มกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น 

ในไตรมำส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีนมียอดขำยโดยรวมทุกสำขำเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน เนื่องจำกกำรขยำยสำขำเพิ่มในอัตรำร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยต่อร้ำนเดิมลดลงร้อยละ 0.6  
ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ แบรนด์ริเวอร์ไซด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีสัดส่วนรำยได้สูงสุดของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร 
ในประเทศจีน ยังคงมีอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมเป็นบวกอย่ำงต่อเนื่อง แต่ซิซซ์เลอร์และไทย เอ็กซ์เพรสมียอดขำยต่อ 
ร้ำนเดมิลดลง เนือ่งจำกยงัอยูใ่นช่วงปรบัปรงุเมนอูำหำรและกำรด�ำเนนิงำน ท�ำให้ยอดขำยได้รบัผลกระทบในระยะสัน้ แต่จะเป็นประโยชน์ 
กับแบรนด์ในระยะยำว โดยไมเนอร์ ฟู้ดเชื่อว่ำกำรปรับปรุงเมนูอำหำรและรูปแบบร้ำนจะช่วยให้ทั้ง 2 แบรนด์ตอบสนองต่อควำมนิยม 
ของคนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และจะท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนกลับมำเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม ริเวอร์ไซด์จะยังคงเป็น 
แรงผลักดันหลักของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีนจะน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย 
ปรับปรุงประสบกำรณ์ของลูกค้ำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรให้แข็งแกร่ง

กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียยังคงได้รับแรงกดดันจำกสภำพตลำด ส่งผลให้ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำและยอดขำย 
ต่อร้ำนเดิมลดลงในไตรมำส 4 ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยำว กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศ
ออสเตรเลียอยู่ในระหว่ำงปรับโครงสร้ำงธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือโดยให้ควำมส�ำคัญกับแบรนด์หลักมำกย่ิงขึ้น ในไตรมำส 4 ปี 2560  
กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียได้ขำยเดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวีจีซี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรในปี 2557  
ด้วยกำรขำยร้ำนอำหำรเดอะ กรูฟ๊ เทรน ซึง่เป็นสำขำแฟรนไชส์ทัง้หมดจ�ำนวน 24 สำขำ ส่งผลให้กลุม่ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลยี
มจี�ำนวนสำขำลดลงร้อยละ 7 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แม้ว่ำผลกำรด�ำเนนิงำนในประเทศออสเตรเลยีจะ
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อ่อนตัวลง แต่ผลกำรด�ำเนินงำนในประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แบรนด์เดอะ คอฟฟี่ คลับในภูมิภำคตะวันออกกลำงและประเทศไทย 
ยังคงมีกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมอย่ำงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียจะสร้ำงกำรเติบโตด้วย 
กำรมุ่งขยำยธุรกิจกำแฟ ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทจะให้ควำมส�ำคัญในกำรปรับปรุงสินค้ำและบริกำรของเดอะ คอฟฟี่ คลับ 
และกำรขยำยธุรกิจเมล็ดคั่วกำแฟ ส่วนในตลำดต่ำงประเทศ บริษัทมีแผนที่จะขยำยสำขำของเดอะ คอฟฟี่ คลับอย่ำงรวดเร็ว โดยคำดว่ำ
จะมีจ�ำนวนสำขำเพิ่มขึ้นอีกกว่ำ 2 เท่ำภำยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ

แม้ว่ำกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์จะมียอดขำยต่อร้ำนลดลงในไตรมำส 4 ปี 2560 แต่กำรลดลงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ ด้วยยอดขำยต่อร้ำนเดิมที่ลดลงร้อยละ 3.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรชะลอตัวของ 
กำรบริโภคภำยในประเทศและกำรแข่งขันที่รุนแรงในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำรยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม 
ไมเนอร์ ฟูด้จงึได้เลอืกปิดสำขำทีไ่ม่ท�ำก�ำไรในปี 2560 ส่งผลให้กลุม่ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์กลบัมำมกี�ำไรอกีครัง้ในไตรมำส 4  
ปี 2560 แม้ว่ำยอดขำยโดยรวมทุกสำขำจะลดลง ทั้งนี้ ด้วยสภำพตลำดที่ท้ำทำย กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์จะยังคง 
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือ โดยให้ควำมส�ำคัญในกำรเพิ่มยอดขำยของร้ำนสำขำที่มีอยู่เดิม พิจำรณำปิดสำขำที่ไม่ท�ำก�ำไร 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนให้สูงสุด ในอนำคต ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงเชื่อมั่นในศักยภำพของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรและแบรนด์ 
ในประเทศสิงคโปร์ในระยะยำว โดยจะมองหำโอกำสในขยำยแบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรสในต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงผลก�ำไรอย่ำงยั่งยืน

ในปี 2560 ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 5.1 เนื่องมำจำกกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยและจีน แม้ว่ำ 
ควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจและกำรแข่งขันในตลำดหลักที่ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจอยู่จะสร้ำงควำมกดดันให้กับผลกำรด�ำเนินงำนของ 
กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรหลักของบริษัท แต่บริษัทสำมำรถลดแรงกดดันได้บำงส่วน ด้วยควำมแข็งแกร่งของกลุ่มแบรนด์ที่หลำกหลำย และ
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ยอดขำยต่อร้ำนเดิมของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 0.8 ในปี 2560

ผลการดำาเนินงานธุรกิจร้านอาหาร

ร้อยละ ไตรม�ส 4 
ปี 2560

ไตรม�ส 4 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

อัตรำเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเฉลี่ย 
Average Same-Store-Sales Growth

-1.1 -0.9 -0.8 -1.3

อัตรำเติบโตของยอดขำยรวมเฉลี่ย 
Average Total-System-Sales 

3.2 6.4 5.1 9.1

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายค�านวณจากยอดขายทีเ่ป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน เพือ่ขจดัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

ผลการดำาเนินงาน

ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้รวมของธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรเติบโต 
ของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยและจีน รวมถึงรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ของไมเนอร์ ฟู้ด เช่น ซีเล็ค เซอร์วิส  
พำร์ทเนอร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจร้ำนอำหำรในสนำมบิน และเบร็ดทอล์ค ส่วนรำยรับจำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ลดลงเล็กน้อย ในอัตรำร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินออสเตรเลียในช่วงเวลำดังกล่ำว ในไตรมำส 4 ปี 2560 EBITDA ของ
ธุรกิจร้ำนอำหำรเติบโตในอัตรำร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรจัดกำรระบบจัดซื้อและขนส่ง 
ที่มีประสิทธิภำพของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศ 
สิงคโปร์ ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.5 ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกร้อยละ 16.6 ในไตรมำส 4 ปี 2559

ในปี 2560 รำยได้รวมของธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 จำก
กำรเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยและจีน ส่วน EBITDA ในปี 2560 เติบโตในอัตรำร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ EBITDA  
จำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 ซ่ึงสูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ดีขึ้นของ 
กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน และกำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ต่ำงๆ ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.2 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 16.7
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ผลการดำาเนินงาน*

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน** 5,641 5,203 8
รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 412 418 -1
รวมรายได้ 6,053 5,621 8

EBITDA 1,118 933 20

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.5 16.6

หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน** 21,918 21,405 2
รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 1,665 1,616 3
รวมรายได้ 23,582 23,022 2

EBITDA 4,285 3,843 12

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.2 16.7

* รายไดแ้ละ EBITDA ในตารางขา้งตน้ไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายไดอื้น่

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจโรงแรม

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 70 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รับจ้ำงบริหำรอีก 88 แห่ง  
ใน 25 ประเทศ มีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 20,209 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทลงทุนเอง 9,099 ห้อง และห้องที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรภำยใต้ 
แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น และเดอะ โบมอนต์ จ�ำนวน 11,110 ห้อง โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย  
4,387 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และเป็นห้องพักในต่ำงประเทศ 15,822 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ในประเทศออสเตรเลีย  
บอตสวำนำ บรำซิล กัมพูชำ จีน เคนยำ นิวซีแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย เลโซโท มำเลเซีย โมซัมบิก นำมิเบีย โอมำน โปรตุเกส กำตำร์  
เซเชลส์ ศรีลังกำ แทนซำเนีย มัลดีฟส์ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ สหรำชอำณำจักร เวียดนำม และแซมเบีย

ห้องพักจำาแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร

จำ�นวนห้องพัก ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

บริษัทลงทุนเอง* 9,099 196 195
• ประเทศไทย 2,692 196 185
• ต่ำงประเทศ 6,407 0 10
รับจ้ำงบริหำร 11,110 153 238
• ประเทศไทย 1,695 0 0
• ต่ำงประเทศ 9,415 153 238
รวมห้องพัก 20,209 349 433

* จ�านวนหอ้งพกัทีบ่ริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมทีบ่ริษัทร่วมลงทนุ
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ห้องพักจำาแนกตามการลงทุน

จำ�นวนห้องพัก ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

ลงทุนเอง 7,039 0 -79
ร่วมทุน 2,060 196 274
รับจ้ำงบริหำร 4,692 73 159
MLR* 6,418 80 79
รวมห้องพัก 20,209 349 433

* การบริหารโรงแรมภายใตสิ้ทธิบริหารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน

ในไตรมำส 4 ปี 2560 กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 56 ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 
และอื่นๆ มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13  
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยรำยได้เฉลี่ย 
ต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดมีรำยได้เฉลี่ย 
ต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นในอัตรำมำกกว่ำร้อยละ 10 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูกำล 
ท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำรกำรขำยห้องพักอย่ำงมีประสิทธิภำพของบริษัท ในต่ำงประเทศ รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม 
(Organic) ทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเองเพิม่ขึน้อย่ำงแขง็แกร่งในอตัรำร้อยละ 12 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ขีอง 
กลุ่มโรงแรมในประเทศโปรตุเกส บรำซิล และมัลดีฟส์ กลุ่มโรงแรมภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกสมีรำยได้เฉล่ียต่อห้อง 
ต่อคืนเติบโตในอัตรำมำกกว่ำร้อยละ 20 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกค่ำห้องเฉล่ียต่อคืนที่สูงขึ้นหลังจำกกำรปรับปรุงโรงแรม 
ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำส 4 ปี 2559 ส่วนโรงแรมทิโวลี 2 แห่งในประเทศบรำซิลมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยรำยได้ 
เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จำกอัตรำกำรเข้ำพักและค่ำห้องเฉล่ียต่อคืนที่สูงขึ้น จำกสภำพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและ 
ควำมส�ำเร็จของกำรขำยและกำรตลำดของบริษัท ท้ำยสุด โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ด้วย 
กลยุทธ์กำรตลำดแบบเจำะกลุ่มที่มีประสิทธิภำพของบริษัท ประกอบกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจำกยุโรปที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งในช่วง 
ฤดูกำลท่องเที่ยวส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัท 
ไม่มกีำรเปิดโรงแรมใหม่ในไตรมำส 4 ปี 2560 ส่งผลให้รำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืของโรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเองทัง้หมด (System-Wide) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน

โอ๊คส์ ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 ปี 2560 ยังคงมีจ�ำนวนแขกที่เข้ำพัก 
เพิ่มขึ้น ด้วยกำรเข้ำพักเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 80 ส่งผลให้รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินออสเตรเลียเติบโตในอัตรำร้อยละ 5  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินออสเตรเลีย ส่งผลให้รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของ
โอ๊คส์อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 ปี 2560 
โดยกลุ่มโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรมีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงในอัตรำร้อยละ 5 ในไตรมำส 4 
ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกผลกระทบชั่วครำวจำกกำรปะทุของภูเขำไฟในเมืองบำหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย และกำรขำยเงินลงทุนในแบรนด์เปอร์ อควัมเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรบริหำรโรงแรมเปอร์ อควัมในประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และมัลดีฟส์ โดยทั้ง 2 โรงแรมดังกล่ำวมีค่ำห้องเฉลี่ยต่อคืนสูง ทั้งนี้ หำกรวมโรงแรมใหม่ซึ่งยังอยู่ระหว่ำงกำรเติบโต 
รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรทั้งหมด (System-Wide) ลดลงในอัตรำร้อยละ 9 ในไตรมำส 4 ปี 2560  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส�ำหรับภำพรวมในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทั้งหมดของบริษัทเติบโตในอัตรำ 
ร้อยละ 3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของโรงแรมทั้งในประเทศไทยและตลำดหลักในต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง
ประเทศโปรตเุกส บรำซลิ และมลัดฟีส์ หำกรวมโรงแรมใหม่ รำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืของโรงแรมทัง้หมด (System-Wide) เตบิโตในอตัรำ
ร้อยละ 1 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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ส�ำหรับในปี 2560 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทั้งหมดของบริษัทเติบโตในอัตรำร้อยละ 1 เนื่องมำจำก 
ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงโอ๊คส์ ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจำก 
ผลกำรด�ำเนินงำนที่อ่อนตัวของกลุ่มโรงแรมภำยใต้กำรรับจ้ำงบริหำร หำกรวมโรงแรมใหม่ กำรเติบโตของรำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน 
ของโรงแรมทัง้หมด (System-Wide) อยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกรำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืของโรงแรมใหม่ 
มีระดับต�่ำกว่ำรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมของบริษัท

ผลการดำาเนินงานธุรกิจโรงแรมจำาแนกตามการลงทุน

(System-Wide) 
อัตร�ก�รเข้�พัก (ร้อยละ)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 59 56 62 63
ร่วมทุน 53 49 49 44
รับจ้ำงบริหำร 64 62 64 63
MLR* 80 79 78 77
เฉลี่ย 67 65 67 67

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 75 69 77 73
ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย*** 69 66 68 67

(System-Wide) 
ค่�ห้องเฉลี่ย (บ�ท/คืน)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 6,617 6,143 6,228 5,811
ร่วมทุน 9,032 10,603 9,336 11,176
รับจ้ำงบริหำร 6,075 6,886 6,108 6,724
MLR* 4,689 4,772 4,588 4,557
เฉลี่ย 5,850 5,963 5,705 5,744

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,278 5,201 4,844 4,859
ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย*** 1,801 1,555 1,613 1,461

(System-Wide) 
ร�ยได้เฉลี่ยต่อห้อง (บ�ท/คืน)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 3,881 3,445 3,865 3,653
ร่วมทุน 4,801 5,154 4,577 4,955
รับจ้ำงบริหำร 3,876 4,244 3,917 4,241
MLR* 3,740 3,747 3,596 3,495
เฉลี่ย 3,903 3,858 3,837 3,821

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,972 3,602 3,753 3,555
ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย*** 1,250 1,019 1,104 973

* การบริหารโรงแรมภายใตสิ้ทธิบริหารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
** ผลการด�าเนินงานของโรงแรมทีล่งทนุเองและร่วมทนุในปี 2559 ถูกปรบัหลงัจากมีการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้

ในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบีย ในเดือนกรกฎาคม 2559
*** ขอ้มูลอตุสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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(Organic) 
อัตร�ก�รเข้�พัก (ร้อยละ)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 59 56 62 63
ร่วมทุน 56 49 51 44
รับจ้ำงบริหำร 66 62 65 63
MLR* 80 79 78 77
เฉลี่ย 68 65 68 67

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 77 69 78 73

(Organic) 
ค่�ห้องเฉลี่ย (บ�ท/คืน)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 6,617 6,143 6,228 5,811
ร่วมทุน 9,680 10,603 9,628 11,176
รับจ้ำงบริหำร 6,084 6,886 6,140 6,724
MLR* 4,689 4,772 4,588 4,557
เฉลี่ย 5,868 5,963 5,719 5,744

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,299 5,201 4,848 4,859

(Organic) 
ร�ยได้เฉลี่ยต่อห้อง (บ�ท/คืน)

ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559**

ลงทุนเอง 3,881 3,445 3,865 3,653
ร่วมทุน 5,439 5,154 4,904 4,955
รับจ้ำงบริหำร 4,031 4,244 4,007 4,241
MLR* 3,740 3,747 3,596 3,495
เฉลี่ย 3,973 3,858 3,875 3,821

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 4,061 3,602 3,774 3,555

* การบริหารโรงแรมภายใตสิ้ทธิบริหารจดัการหอ้งชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
** ผลการด�าเนินงานของโรงแรมทีล่งทนุเองและร่วมทนุในปี 2559 ถูกปรบัหลงัจากมีการเพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้

ในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบีย ในเดือนกรกฎาคม 2559
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ผลการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้ของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องเติบโตในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 
ในไตรมำส 4 ปี 2559 กำรเติบโตดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรม
ภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบรำซิลและโปรตุเกส ผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นในประเทศมัลดีฟส์ และรำยได้ส่วนเพ่ิมจำกคอร์บิน  
แอนด์ คิง ส่วนรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 19 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เนื่องมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรในประเทศไทย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และมัลดีฟส์ ซึ่งบริษัท
ได้รับค่ำจ้ำงในกำรบริหำรโรงแรม จำกทั้งโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรและโรงแรมร่วมลงทุน รวมถึงรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้น 
ของจ�ำนวนห้องที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรในอัตรำร้อยละ 4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปี 2560 รำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องเติบโตในอัตรำร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 
เน่ืองจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบรำซิลและโปรตุเกส รำยได้
ส่วนเพิ่มจำกกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียในเดือนกรกฎำคม 2559 และรำยได้ส่วนเพิ่มจำกคอร์บิน 
แอนด์ คิงในไตรมำส 4 ปี 2560 ส่วนรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรในปี 2560 มีกำรเติบโตในอัตรำร้อยละ 6 เนื่องมำจำกผลกำรด�ำเนินงำน 
ที่ดีของโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรในประเทศไทยและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ รวมถึงรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ�ำนวนห้อง 
ที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรในอัตรำร้อยละ 4

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

หนึ่งในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิง บริษัทเป็นเจ้ำของและบริหำรศูนย์กำรค้ำ ซึ่งรวมถึง 
ศูนย์กำรค้ำ 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์กำรค้ำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำ (2) ศูนย์กำรค้ำเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต และ (3) ศูนย์กำรค้ำ 
ริเวอร์ไซด์ พลำซ่ำ กรุงเทพฯ นอกจำกนี้ บริษัทยังด�ำเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยำ ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s 
Believe It or Not! (2) โรงภำพยนตร์ 12 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์เขำวงกต (5) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค  
(6) Ripley’s Scream in the Dark และ (7) Ripley’s The Vault ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 112 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของศูนย์กำรค้ำ 
ริเวอร์ไซด์ พลำซ่ำ กรุงเทพฯ และผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีขึ้นของศูนย์กำรค้ำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำ ด้วยจ�ำนวนลูกค้ำท่ีเพิ่มขึ้น 
ในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว ส�ำหรับปี 2560 รำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิงลดลงในอัตรำร้อยละ 5 อยู่ที่ 473 ล้ำนบำท 
เนื่องมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่อ่อนตัวของศูนย์กำรค้ำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำในช่วง 9 เดือนแรกของปี และกำรชะลอตัวของ 
ผลกำรด�ำเนินงำนศูนย์กำรค้ำเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำงศูนย์กำรค้ำเฟส 2

อกีส่วนหนึง่ของธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม ซึง่คดิเป็นสดัส่วนทีส่�ำคญัของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องของบรษิทั 
คอื ธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ ซึง่รวมถงึกำรพฒันำโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัเพือ่ขำยและโครงกำรพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ส�ำหรบัธรุกจิกำรพฒันำ
โครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำย บริษัทจะพัฒนำโครงกำรควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินกิจกำรโรงแรมในพ้ืนที่เดียวกัน บริษัทได้พัฒนำโครงกำร 
แห่งแรกบนเกำะสมุย ช่ือโครงกำรดิ เอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกำะสมุย โดยโครงกำรดังกล่ำวมีบ้ำนพัก 
ตำกอำกำศจ�ำนวน 14 หลัง ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีกำรโอนและบันทึกกำรขำยวิลล่ำในโครงกำรดิ เอสเตท สมุยไปจ�ำนวน  
1 หลัง รวมเป็นจ�ำนวนที่ขำยไปแล้วทั้งสิ้น 12 หลัง นอกจำกนี้ บริษัทมีโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียมระดับบนจ�ำนวน 53 ยูนิตในอำคำรเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ปัจจุบัน บริษัทได้ปิดกำรขำยคอนโดมิเนียม
ของโครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซสทั้งหมดแล้ว โครงกำรล่ำสุด คือ โครงกำรลำยัน เรสซิเดนเซส บำย อนันตรำ ในภูเก็ต มีบ้ำนพัก 
ตำกอำกำศจ�ำนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต รีสอร์ท จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้บันทึกกำรขำยบ้ำนพักตำกอำกำศ
ที่ภูเก็ตทั้งสิ้น 9 หลัง นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมลงทุนพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยอีก 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรอนันตรำ เชียงใหม่ 
เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับโรงแรมอนันตรำ 
เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 44 ยูนิต ในไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีกำรโอนและบันทึกกำรขำยคอนโดมิเนียม
จ�ำนวน 2 ยูนิต รวมเป็นจ�ำนวนที่ขำยไปแล้วทั้งสิ้น 31 ยูนิต ส่วนอีกหนึ่งโครงกำรที่บริษัทร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ คือ โครงกำรทอร์เรส  
รำนี ในเมืองมำปูโต ประเทศโมซัมบิก ซึ่งสร้ำงเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประกอบด้วยห้องพักคอนโดมิเนียมทั้งหมด 187 ห้อง ในขณะที่ 
ห้องพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้เช่ำ บริษัทจะขำยห้องพักเพ้นท์เฮ้ำส์ที่มีอยู่จ�ำนวน 6 ห้อง โดยได้มีกำรโอนและบันทึกยอดขำยแล้วทั้งสิ้น
จ�ำนวน 3 ห้องจนถึงปัจจุบัน นอกจำกนี้ บริษัทยังประกำศโครงกำรใหม่เพิ่มอีก 3 โครงกำร ซึ่งได้แก่ โครงกำรอวำดินำ ฮิลส์ บำย อนันตรำ 
ในภูเก็ต โครงกำรอนันตรำ เดซำรู ในประเทศมำเลเซีย และโครงกำรอนันตรำ อูบุด ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้มีโครงกำรที่อยู่อำศัย 
เพื่อขำยอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
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อีกส่วนหน่ึงของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ คือ โครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ภำยใต้แบรนด์ของบริษัท ชื่อ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ  
ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2560 อนันตรำ เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงกำรเพ่ือรองรับกำรขำยสิทธิในกำรเข้ำพักอำศัยจ�ำนวนทั้งหมด 
186 ยนูติ ทีส่มยุ ภเูกต็ กรงุเทพฯ และเชยีงใหม่ ในประเทศไทย ควนีส์ทำวน์ในประเทศนวิซแีลนด์ บำหลใีนประเทศอนิโดนเีซยี และซำนย่ำ
ในประเทศจีน ด้วยควำมส�ำเรจ็ในกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรขำย ส่งผลให้อนนัตรำ เวเคชัน่ คลบัยงัคงมรีำยได้เตบิโตอย่ำงโดดเด่นในอตัรำ 
ร้อยละ 28 ในปี 2560 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนือ่งมำจำกจ�ำนวนสมำชกิทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 27 จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน อยู่ที่ 10,193 คน ณ สิ้นปี 2560 

โดยภำพรวม รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 39 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก
รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั และกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งของรำยได้ของอนนัตรำ เวเคชัน่ คลบั ส�ำหรบัปี 2560 รำยได้จำกธรุกจิ
อสังหำริมทรัพย์เติบโตในอัตรำร้อยละ 36 ด้วยเหตุผลเดียวกับในไตรมำส 4 ปี 2560

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำน 
ในไตรมำส 4 ปี 2559 อันมีผลมำจำกกำรเติบโตที่แข็งแกร่งของรำยได้ของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  
รวมถึงกำรรวมงบกำรเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำส 4 ปี 2560 EBITDA มีกำรเติบโตในอัตรำที่ช้ำกว่ำกำรเติบโต 
ของรำยได้ ในอัตรำร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2559 เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำ
ของกลุ่มโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกสในช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว และกำรรวมงบกำรเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง ซึ่งมีควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรเฉลี่ยของไมเนอร์ โฮเทลส์ ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 26.4 
ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 29.0

ในปี 2560 รำยได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 
อันมีผลมำจำกกำรเติบโตของรำยได้ของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม และรำยได้จำกธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ ส่วนในปี 2560 EBITDA มีกำรเติบโตในอัตรำร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนใน 2559 ซึ่งช้ำกว่ำ
กำรเติบโตของรำยได้ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรปรับปรุงโรงแรม ซึ่งส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของกลุ่มโรงแรมในประเทศ
โปรตุเกสลดลง ดังนั้น ในปี 2560 อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA 
จำกกำรด�ำเนินงำนอยู่ที่ร้อยละ 25.7

โครงสร้างรายได้*

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง** 6,459 5,917 9
ธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 328 277 19
ธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิง 112 107 4
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 1,453 1,042 39
รวมรายได้ 8,352 7,344 14

EBITDA 2,201 2,132 3

EBITDA Margin (ร้อยละ) 26.4 29.0

* รายไดแ้ละ EBITDA ในตารางขา้งตน้ไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียว ตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายไดอื้น่
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หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง** 24,010 22,233 8
ธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 1,171 1,103 6
ธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิง 473 500 -5
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 5,316 3,922 36
รวมรายได้ 30,970 27,758 12

EBITDA 7,685 7,146 8

EBITDA Margin (ร้อยละ) 24.8 25.7

* รายไดแ้ละ EBITDA ในตารางขา้งตน้ไม่นบัรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวตามรายละเอียดในตารางหนา้ 265
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายไดอื้น่

ธุรกิจจัดจำาหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีร้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยจ�ำนวนทั้งสิ้น 398 แห่ง เพิ่มขึ้น 71 แห่งจำก 327 แห่งในไตรมำส 4 ปี 2559 
จำกจ�ำนวนร้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยทั้งหมด 398 แห่ง ร้อยละ 91 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภำยใต้แบรนด์เอสปรี, บอสสินี่, แก็ป, บำนำน่ำ  
รีพับบลิค, บรูคส์ บรำเธอร์ส, เอแตม, โอวีเอส, แรทลีย์, อเนลโล่, ชำร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในขณะที่ร้อยละ 9 เป็นของกลุ่มเครื่องใช้ 
ในบ้ำนและครัวเรือน ภำยใต้แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโจเซฟ โจเซฟ

จำานวนสาขาและจุดจำาหน่ายของธุรกิจจัดจำาหน่าย

จำ�นวนส�ข�/จุดจำ�หน่�ย ไตรม�ส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง 
(q-q)

เปลี่ยนแปลง 
(y-y)

กลุ่มสินค้ำแฟชั่น 364 37 59
กลุ่มเครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน 34 7 12
รวม 398 44 71

ในไตรมำส 4 ปี 2560 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตเติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอัตรำร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่ง 
ของท้ังกลุ่มสินค้ำแฟชั่นและกลุ่มเครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน ส่วนรำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลิตมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ด้วยกำรเติบโตของรำยได้ร้อยละ 20 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกลูกค้ำหลักประสบควำมส�ำเร็จในกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และออกแคมเปญส่งเสรมิกำรขำย หลงัจำกทีช่่วงไว้อำลยัสิน้สดุลง EBITDA ของธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติเตบิโตในอตัรำทีช้่ำกว่ำ
กำรเติบโตของรำยได้เล็กน้อย ในอัตรำร้อยละ 26 ในไตรมำส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกค่ำแรง
ที่สูงขึ้นของธุรกิจรับจ้ำงผลิตและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ยังต�่ำของแบรนด์ใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงก�ำลังเติบโต ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไร 
EBTIDA ของธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติลดลงเลก็น้อยอยูท่ีร้่อยละ 9.8 ในไตรมำส 4 ปี 2560 จำกร้อยละ 10.0 ในไตรมำส 4 ปี 2559

ในปี 2560 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ 17 ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 14  
กำรเติบโตของ EBITDA ซึ่งช้ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้ มีสำเหตุมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงของธุรกิจรับจ้ำงผลิตและ
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ยังต�่ำของแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2560 
จำกร้อยละ 7.6 ในปี 2559
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รายได้ของธุรกิจจัดจำาหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

หน่วย : ล้�นบ�ท ไตรม�ส 4
ปี 2560

ไตรม�ส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 904 685 32
ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 269 225 20
รวมรายได้* 1,173 910 29

EBITDA 115 91 26

EBITDA Margin (ร้อยละ) 9.8 10.0

หน่วย : ล้�นบ�ท ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 3,112 2,551 22
ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 979 954 3
รวมรายได้* 4,091 3,505 17

EBITDA 304 267 14

EBITDA Margin (ร้อยละ) 7.4 7.6

* รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายไดอื้น่

งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 118,444 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9,990 ล้ำนบำท จำก 108,453 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 
กำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำก: 

1. กำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 2,187 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำยแบบผ่อนช�ำระของ 
 อนันตรำ เวเคชั่น คลับ และกำรรวมงบกำรเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง

2. กำรเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินลงทุนของบริษัทจ�ำนวน 2,844 ล้ำนบำท ซึ่งรวมถึงกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในริเวอร์ไซด์ กำรแปลงเงิน 
 ให้กู้เป็นทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 70 ในแกรบบ์ ฟู้ด ในสหรำชอำณำจักร และกำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
 ในทวีปแอฟริกำ 

3. กำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์จ�ำนวน 2,573 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกกำรปรับปรุงโรงแรมของกลุ่มทิโวลีและ
 กำรลงทุนในคอร์บิน แอนด์ คิง

บริษัทมีหนี้สินรวม 68,423 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 เพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 766 ล้ำนบำท จำก 67,656 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2559 โดย 
มีสำเหตุหลักมำจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 1,377 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจโรงแรมและกำรรวม 
งบกำรเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง สุทธิด้วย (2) กำรลดลงของหุ้นกู้จ�ำนวน 666 ล้ำนบำท เนื่องจำกหุ้นกู้บำงส่วนครบก�ำหนดไถ่ถอน 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9,224 ล้ำนบำทจำก 40,797 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 50,021 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก (1) ก�ำไรสุทธิในปี 2560 จ�ำนวน 5,415 ล้ำนบำท (2) กำรเพิ่มขึ้นของหุ้นสำมัญและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน 7,584 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในเดือนพฤศจิกำยน 
2560 สุทธิด้วย (3) กำรลดลงของก�ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมจ�ำนวน 696 ล้ำนบำท จำกกำรเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน
ในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกำ และ (4) เงินปันผลจ่ำยจ�ำนวน 1,544 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับ 12 เดือนในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 6,480 ล้ำนบำท ลดลง  
14 ล้ำนบำทจำกปีก่อน โดยมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำก (1) กำรเพ่ิมขึ้นของก�ำไรก่อนหักภำษีจำกกำรด�ำเนินงำน (ไม่รวมก�ำไรที่เกิดขึ้น 
เพียงคร้ังเดียว) จ�ำนวน 1,254 ล้ำนบำท สุทธิด้วยกำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ (2) กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไร 
จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำจ�ำนวน 482 ล้ำนบำท (3) กำรลดลงของส่วนปรบัปรงุจำกกำรแปลงค่ำเงนิจ�ำนวน 221 ล้ำนบำท 
และ (4) กำรลดลงของกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนจ�ำนวน 373 ล้ำนบำท
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บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำรลงทุนจ�ำนวน 11,584 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย 
บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำจ�ำนวน 2,765 ล้ำนบำท และกำรลงทนุตำมปกตขิองธรุกจิโรงแรม ร้ำนอำหำร และอืน่ๆ จ�ำนวน 5,913 ล้ำนบำท 

บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 6,156 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก (1) เงินสดรับสุทธิจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบัน 
กำรเงินระยะยำวจ�ำนวน 1,367 ล้ำนบำท (2) เงินสดรับจำกกำรแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน 7,584 ล้ำนบำท 
สุทธิด้วย (3) เงินปันผลจ่ำยจ�ำนวน 1,544 ล้ำนบำท และ (4) กำรช�ำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 1,183 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในริเวอร์ไซด์ ประเทศจีน

โดยภำพรวม กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรจัดหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธ ิ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 986 ล้ำนบำทในปี 2560

ก�รวิเคร�ะห์อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 

บริษัทมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 57.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 58.8 ในปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกอัตรำกำรท�ำก�ำไร 
ที่ดีข้ึนของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ อัตรำก�ำไรสุทธิตำมกำรรำยงำนของบริษัทลดลงจำกร้อยละ 11.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2559 (ตำมรำยละเอียดในตำรำงหน้ำ 265) หำกไม่นับรวมรำยกำร 
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังกล่ำว อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560 เนื่องจำก 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ 

อตัรำผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงจำกร้อยละ 17.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 11.9 ในปี 2560 เช่นเดยีวกนั อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์
ลดลงจำกร้อยละ 6.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.8 ในปี 2560 ซึ่งอัตรำส่วนทั้ง 2 ลดลงมำอยู่ในระดับปกติ เนื่องจำกก�ำไรสุทธิของปี 2560 
เป็นก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน ในขณะที่ก�ำไรสุทธิของปี 2559 รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตำมรำยละเอียดในหน้ำ 265

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดลงจำก 61 วันในปี 2559 เป็น 58 วันในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรปรับปรุงรูปแบบ 
กำรขำยของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้กำรค้ำลดลงจำกร้อยละ 6.3 ณ สิ้นปี 2559  
เป็นร้อยละ 5.5 ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มำจำกรูปแบบกำรขำยใหม่ของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วยวัตถุดิบ สินค้ำระหว่ำงผลิต และสินค้ำส�ำเร็จรูปของธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิต ขณะท่ีธุรกิจ
โรงแรมมสีนิค้ำคงเหลอืค่อนข้ำงน้อยเนือ่งจำกลกัษณะของธรุกจิ โดยอำยเุฉลีย่ของสนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้จำก 51 วนัในปี 2559 เป็น 56 วนั 
ในปี 2560 ส่วนใหญ่เนือ่งมำจำกกำรชะลอตวัของธรุกจิร้ำนอำหำร ท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกจิทีท้่ำทำย อำยเุฉลีย่ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิม่ขึน้
จำก 47 วันในปี 2559 เป็น 48 วันในปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำของธุรกิจโรงแรม

อัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก 0.9 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เป็น 1.3 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มำจำก 
กำรเพิ่มขึ้นของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ด้วยเงินที่ได้รับจำกกำรแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท  
กำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นๆ จำกกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ และกำรลดลงของหุ้นกู้ส่วนท่ีถึง
ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี เนื่องจำกครบก�ำหนดไถ่ถอน อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 1.2 เท่ำ 
ณ สิ้นปี 2559 เป็น 1.0 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของส่วนของหุ้นสำมัญ หลังจำกมีกำรแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดง 
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในเดือนพฤศจิกำยน 2560 รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ดีขึ้นตลอดปี 2560 ส่วนอัตรำส่วน 
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบ้ียลดลงจำก 5.7 เท่ำในปี 2559 เป็น 5.1 เท่ำในปี 2560 เนื่องจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่เพ่ิมขึ้นและ 
กำรลดลงของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 

อัตราส่วนทางการเงิน

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร ปี 2560 ปี 2559

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 58.8 57.5
อัตรำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 9.2 11.6
อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (ร้อยละ) 9.2 8.4
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คว�มมีประสิทธิภ�พ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.9 17.0
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.8 6.4
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58 61
อำยุเฉลี่ยของสินค้ำคงเหลือ (วัน) 56 51
อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำ (วัน) 48 47
คว�มส�ม�รถในก�รดำ�รงสภ�พคล่อง 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ) 1.3 0.9
ภ�ระหนี้สินต่อทุน 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.0 1.2
อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.9 1.1

ปี 2560 ปี 2559

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 5.1 5.7

แนวโน้มในอน�คต

ในปี 2560 บริษัทมีพัฒนำกำรทำงธุรกิจทั้งเชิงกลยุทธ์และกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือผลักดันกำรเติบโตของรำยได้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำก�ำไร และมูลค่ำของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น แม้ว่ำจะเผชิญกับสภำพเศรษฐกิจที่ท้ำทำยในตลำดหลักที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ ส�ำหรับ 
ในปี 2561 บรษิทัมคีวำมเชือ่มัน่ว่ำธรุกจิจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้และมผีลก�ำไรทีด่ ีด้วยควำมแขง็แกร่งของกลยทุธ์กำรกระจำยธรุกจิ กลุม่แบรนด์ 
ที่แข็งแกร่ง กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีระเบียบวินัย รวมถึงแนวโน้มสภำพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะช่วยผลักดัน
กำรเติบโตในปี 2561 ดังต่อไปนี้

แนวโน้มก�รท่องเที่ยวที่ดีจะช่วยผลักดันก�รเติบโตของธุรกิจโรงแรมอย่�งรวดเร็ว

ฐำนกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งระดับสำกลและควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินงำนจะช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์สำมำรถผลักดันกำรเติบโต 
ของผลกำรด�ำเนนิงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร ด้วยแนวโน้มทีด่ขีองอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในตลำดหลกัทีบ่รษิทัด�ำเนนิธรุกจิ 
อยู่ รวมถึงนโยบำยเชิงรุกของบริษัทในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย กำรขำยห้องพักและกำรท�ำกำรตลำด 
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงคำดว่ำจะสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเข้ำพัก ค่ำห้องเฉล่ียต่อคืน และรำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทเป็น 
เจ้ำของเองให้สูงขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• ในประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทลส์มั่นใจว่ำกำรท่องเที่ยวของประเทศจะยังคงได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและ 
 ชำวต่ำงชำติ นอกจำกนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์อย่ำงสูง จำกกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในระดับบน  
 โดยเฉพำะจำกกำรที่รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญในกำรเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ

• ในประเทศโปรตเุกส ไมเนอร์ โฮเทลส์คำดว่ำอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วจะยงัคงได้รบัผลประโยชน์จำกจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วชำวยโุรป 
 ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกมีควำมกังวลเกี่ยวกับควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองของประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้หันมำ 
 ท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกสแทน นอกจำกนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์จะได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี 
 จำกกำรปรับปรุงโรงแรม ด้วยห้องพักและกำรบริกำรที่ดีขึ้น และค่ำห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงขึ้น

• ในประเทศบรำซิลและแอฟริกำ ไมเนอร์ โฮเทลส์คำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ด้วยสภำพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จ�ำนวน 
 นักท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น และจ�ำนวนโรงแรมเปิดใหม่ที่ยังมีไม่มำก ทั้งนี้ ด้วยห้องพักที่ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
 จึงมีควำมพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเข้ำพัก และสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนให้เติบโตในตลำดทั้ง 2 แห่ง
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ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย ไมเนอร์ โฮเทลส์คำดว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะเติบโตอย่ำงม่ันคง 
ด้วยกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกจะเพ่ิมห้องพักภำยใต้สิทธิบริหำรจัดกำรห้องชุดแล้ว ไมเนอร์ 
โฮเทลส์ยงัคงมองหำโอกำสในกำรลงทนุเพือ่กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงัมองหำโอกำสในกำรขยำยแบรนด์โอ๊คส์
ในต่ำงประเทศ โดยมีแผนเปิดโรงแรมโอ๊คส์ในประเทศจีน เกำหลี เลบำนอน และกำตำร์

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม แบรนด์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ได้รับกำรยกย่องในด้ำนควำมโดดเด่นของห้องพักและประสบกำรณ ์
ของแขก ทีมงำนผู้บริหำรมำกด้วยประสบกำรณ์ และผลงำนในอดีต ซึ่งบริษัทสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่เป็นเลิศให้กับเจ้ำของโรงแรม 
ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ประสบควำมส�ำเร็จในกำรลงนำมในสัญญำรับจ้ำงบริหำรมำกกว่ำ 40 สัญญำ ซึ่งจะทยอยเปิดในอีก 4 ปี 
ข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเพิ่มโรงแรมภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำรจำก 35 แห่งในปัจจุบัน เป็นมำกกว่ำ 70 แห่งภำยในปี 
2565

ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังผลักดันกำรขำยโครงกำรที่อยู่อำศัยที่มีอยู่เดิม และเริ่มขำยโครงกำรบ้ำนพัก 
ตำกอำกำศหรูใหม่ ภำยใต้ช่ือ อวำดินำ ฮิลส์ บำย อนันตรำ ประกอบด้วยบ้ำนพักตำกอำกำศจ�ำนวน 16 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโครงกำร 
ลำยัน เรสซิเดนเซส บำย อนันตรำ ในจังหวัดภูเก็ต ในขณะเดียวกัน โครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับจะยังคงขยำยฐำนสมำชิกและ 
เพิ่มสถำนที่พักผ่อนเพื่อผลักดันกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน

ธุรกิจร้�นอ�ห�รในประเทศไทยและจีนจะช่วยผลักดันก�รเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้�นอ�ห�ร

ไมเนอร์ ฟู้ดจะผลักดันกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน ด้วยเครือข่ำยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ ไมเนอร์ ฟู้ด
คำดว่ำประเทศไทยและจีนจะเป็นตลำดหลักที่สร้ำงกำรเติบโตให้กับกลุ่มในปี 2561 ด้วยสภำพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและกำรเติบโต
ของชนชั้นกลำง 

• ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดจะได้รับประโยชน์จำกกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
 ที่แข็งแกร่ง เนื่องจำกรำยได้เกษตรกรที่สูงขึ้น กำรลงทุนพัฒนำสำธำรณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และกำรฟื้นตัวของกำรลงทุนภำคเอกชน 
 ทั้งนี้ ควำมเป็นผู้น�ำในตลำดของแต่ละแบรนด์ของบริษัทจะช่วยให้บริษัทสำมำรถผลักดันผลกำรด�ำเนินงำนให้เติบโต นอกจำก 
 กำรขยำยสำขำอย่ำงมรีะเบยีบวนิยัแล้ว แบรนด์แต่ละแบรนด์จะให้ควำมส�ำคญัในกำรเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของคณุลกัษณะหลกั 
 ของตนเอง ซึง่รวมถงึกำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรใหม่ และกำรท�ำกำรตลำดทีเ่ป็นเลศิ นอกจำกนี ้เทคโนโลยจีะเข้ำมำมบีทบำทส�ำคญั 
 ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ของแบรนด์ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของลูกค้ำ  
 และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ

• ในประเทศจนี ไมเนอร์ ฟูด้จะยงัขยำยฐำนธรุกจิเพือ่สร้ำงผลก�ำไร ด้วยกำรขยำยแบรนด์รเิวอร์ไซด์ ซึง่เป็นร้ำนอำหำรจนีทีม่เีอกลกัษณ์ 
 ทั้งนี้ ด้วยกำรเติบโตของชนชั้นกลำงและแนวโน้มขยำยตัวของชุมชนเมือง ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมีเป้ำหมำยที่จะเพ่ิมจ�ำนวนสำขำ 

 ของร้ำนริเวอร์ไซด์อีกเท่ำตัวในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ บริษัทยังคงเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของระบบ 
 และควำมสำมำรถในกำรจัดซื้อและกระจำยสินค้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรสูงสุด 

เปิดประสบก�รณ์ก�รซื้อของในรูปแบบใหม่เพื่อก�รเติบโตของธุรกิจไลฟ์สไตล์

เทคโนโลยีได้ท�ำให้พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงมีแผนผลักดันกลยุทธ์เชื่อมโยงธุรกิจ 
ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้ำด้วยกัน เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรซื้อของที่ดีและขยำยฐำนลูกค้ำ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับกลยุทธ์ดังกล่ำว  
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน ตั้งแต่ระบบกำรจัดซื้อและบริหำรสินค้ำคงคลัง ระบบกำรส่ังซื้อ กำรขำย 
ตลอดจนกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ นอกจำกนี ้ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยงัจะเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัแบรนด์ในเครอื ด้วยกำรมองหำโอกำส
ในกำรเปิดตัวแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
มั่นใจว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเป็นฐำนที่แข็งแกร่งในกำรสร้ำงกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยต่อไปในอนำคต 



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

 1.  บจก. เอ็มเจ็ท
   ความสัมพันธ์ :
   มีกรรมกำรร่วมกับ 
   บริษัท

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริกำรเช่ำเครื่องบิน 
ในลักษณะที่เป็นกำรเช่ำเหมำล�ำ 
(Chartered Flight) ให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ แบ่งตำมบริษัท ดังนี้
• บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
• บจก. หัวหิน รีซอร์ท
• บจก. รำชด�ำริ เรสซิเด้นซ์

14.29
0.77
1.30
1.00

บริษัทและบริษัทย่อย เช่ำเครื่องบิน
เหมำล�ำให้แก่ผู้บริหำร เพื่อใช้เดินทำง 
ไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจกำร 
ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเป็น 
กำรให้บริกำรตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำน 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
และสำรสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท  
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน  
ตำมลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.82 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ 
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 2.  บจก. ซีเลค เซอร์วิส  
   พ�ร์ทเนอร์
   ความสัมพันธ์ : 
   มีกรรมกำรร่วมกัน 
   และมี บมจ. 
   เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
   ถือหุ้นร้อยละ 51

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย 
แยกตำมบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ  
 (ประเทศไทย) 
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

21.78
21.94

159.41
0.18

1.11

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ 
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำ
ตำมปกติ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และด้ำนกำรเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 
พำร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

4.78 เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้น
ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

25.50 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้ 
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ

0.38 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 3.  บจก. ไม้ข�ว เวเคชั่น  
   วิลล่�
   ความสัมพันธ์ : 
   เป็นกิจกำรร่วมค้ำ
   ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์  
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นร้อยละ 50 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีแก่ 
บจก. ไม้ขำว เวเคชั่น วิลล่ำ 
โดยคิดค่ำบริกำรตำมลักษณะ
และปริมำณงำน 

0.49 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี เพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 4.  Eutopia Private  
   Holding Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรมแก่ Eutopia Private 
Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

176.39 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคิดอัตรำตำมลักษณะและปริมำณ
งำน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.74 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม 
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับรำคำ
ตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

4.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ RGR International 
Limited ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรแก่ Eutopia Private Holding 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

26.23 เนื่องจำก RGR International Limited 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures 
Limited ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
สปำแก่ Eutopia Private Holding 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

18.22 เนื่องจำก MSpa Ventures Limited 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรสปำ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว 
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ RGR International 
Limited ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้น
ของ Eutopia Private Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

87.55 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส ์
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ Eutopia Private 
Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็นรายได้
จากการขาย

1.89 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ 
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ 
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 5.  MHG Deep Blue
   Financing
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน 
แก่ MHG Deep Blue Financing 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

22.11 กำรบริหำรจัดกำรเงินเป็นไปตำม
สัญญำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมสมเหตุสมผล
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 6.  O Plus E Holding  
   Private Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Mauritius) Limited ให้ O Plus E 
Holding Private Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ย
ตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน 
และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำว มีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

804.46
47.22

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group 
MEA DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
โรงแรมแก่ O Plus E Holding Private 
Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

39.84 เนื่องจำก Lodging Management 
(Mauritius) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรท่ีเกิดข้ึนมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม 
แก่ O Plus E Holding Private 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.76 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 7.  Harbour View 
   Corporation 
   Limited 
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 30.39   
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ RGR International 
Limited ให้ Harbour View Corporation 
Limited กู้ยืมเงินตำมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น โดยคิดอัตรำดอกเบี้ย
ตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 107.38
 4.72

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ Harbour View Corporation 
Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

4.82 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 8.  Tanzania Tourism  
   and Hospitality  
   Investment Limited 
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Tanzania 
Tourism and Hospitality Investment 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยคิด
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

259.74
13.57

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 9.  Zanzibar Tourism
   and Hospitality  
   Investment Limited
   ความสัมพันธ์ :
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Zanzibar 
Tourism and Hospitality Investment 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

15.40
 0.51

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 10.  Rocky Hill   
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Rocky Hill 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยคิด
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

90.85
 4.46

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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 11.  Sand River Eco  
   Camp Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Sand River 
Eco Camp Limited กู้ยืมเงิน 
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบ้ียตำมท่ี 
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

52.97
2.99

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 12.  Elewana Afrika 
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Elewana 
Afrika Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

236.09
15.06

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน
แก่ Elewana Afrika Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าตรวจสอบ
ภายใน

0.22 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 13.  Harbour Residence  
   Oaks Ltd.
   ความสัมพันธ์ : 
   บริษัทย่อย คือ 
   Oaks Hotels & Resorts  
   Limited ถอืหุน้ Harbour  
   Residence Oaks Ltd.  
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotels & Resorts 
Limited ให้ Harbour Residence 
Oaks Ltd. กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม 19.41

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotels & Resorts 
Limited ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้น
ของ Harbour Residence Oaks Ltd.
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

13.55 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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 14.  บจก. ซูม่� กรุงเทพ
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 51 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. รำชด�ำริ ลอดจ์จิ้ง 
ให้ บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ กู้ยืมเงิน 
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

63.54 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีแก่ 
บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ โดยคิดค่าบริการ
ตำมลักษณะและปริมำณงำน 

0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี เพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส ์
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ บจก. ซูม่ำ 
กรุงเทพ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย

1.03 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 15.  Arabian Spa (Dubai)  
   (LLC)
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures 
Limited ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสปำแก่ Arabian Spa (Dubai) 
(LLC)โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

5.67 เนื่องจำก MSpa Ventures Limited 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรสปำ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 16.  บจก. ศรีพัฒน์ 
   ก�ร์เด้น
   ความสัมพันธ์ : 
   มี บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
   (ไทย) เป็นผู้ถือหุ้น
   รำยใหญ่ ซึ่งถือหุ้น
   ในบริษัท เป็นสัดส่วน
   ร้อยละ 16.53 จึงมี
   ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ 
รีซอร์ท เช่ำที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ 
กำร์เด้น เพื่อใช้ประกอบกำรโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ 
โดยบันทึกเป็นค่าเช่า

27.20 กำรเช่ำที่ดินเพื่อปลูกสร้ำงโรงแรม
และด�ำเนินกิจกำรโรงแรม เป็นรำยกำร
ค้ำตำมปกติ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชี ด้ำนกำรจัดกำร 
ภำษี และด้ำนกำรเงินแก่ 
บจก. ศรีพัฒน์ กำร์เด้น โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.27 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี
ด้ำนกำรจัดกำรภำษีและด้ำนกำรเงิน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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 17.  บจก. ภูเก็ต เวสเซล 
   โฮลดิ้ง
   ความสัมพันธ์ : 
   มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล 
โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรำค่าบริการ
ตำมลักษณะและปริมำณงำน 

0.04 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 18.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง  
   (ไทย)
   ความสัมพันธ์ : 
   เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
   โดยถือหุ้นร้อยละ 16.50  
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ 
โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
ตำมลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.48 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ 
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าเช่า

0.08 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกในปริมำณ
มำก ท�ำให้ได้ต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 19.  บมจ. เอส แอนด์ พี
   ซินดิเคท
   ความสัมพันธ์ : 
   บริษัทถือหุ้น
   ร้อยละ 35.70

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
โดยบันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ

134.82 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จำก 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง 
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า 
แบ่งแยกตำมรำยบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. เอส.แอล.อำร์.ที 
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
 (ประเทศไทย) 

26.90
52.71

3.64
 27.33

0.31

เป็นกำรซื้อสินค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้ำพระยำ รีสอร์ท 
ให้บริกำรแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
ตำมลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

6.12 เป็นกำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำร
ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

 20.  บจก. ไมเนอร์ 
   แอร์คร�ฟ โฮลดิ้ง
   ความสัมพันธ์ :
   มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ 
แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
ตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี 
และด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ และ
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. 
ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรรำยเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกในปริมำณ
มำก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 21.  บจก. เอ็มเจ็ท 
   เมนเทนแนนซ์
   ความสัมพันธ์ :
   มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
   ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ แก่ บจก. 
เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำร ตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.39 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 22.  บจก. เอ็มดีเจ็ท
   ความสัมพันธ์ :
   มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้น 
   ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
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 23.  บจก. ม�ยเซล 
   ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
   ความสัมพันธ์ : 
   บริษัทย่อย คือ บมจ.  
   ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
   ถือหุ้น บจก. มำยเซล  
   ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 
   ในสัดส่วนร้อยละ 50.1

บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ 
คอร์ปอเรชั่นให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำร
แก่ บจก. มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท 
ทีเอช โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรตำม
ลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

2.70 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร และ
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 24.  บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
   และบริษัทย่อย
   ความสัมพันธ์ : 
   มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อผลิตภัณฑ์จำก บมจ. ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์ 
และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง 
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า 
แบ่งแยกตำมรำยบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
• บจก. เอส.แอล.อำร์.ที 
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
 (ประเทศไทย)
• บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

25.33
39.60

7.38
3.95

2.44
7.76
0.13

เป็นกำรซื้อสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยน์สูงสุดของบริษัท

 25.  บจก. อินชัวร์
   เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
   อินชัวร์รันซ์ 
   โบรกเกอร์ส 
   ความสัมพันธ์ :  
   มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
และบริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย 
ให้ บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส รำคำประกันภัย
ดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคียง
กับรำคำตลำด

22.91 เนื่องจำก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส
มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจประกันภัย 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 289รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

 26.  บจก. บีทีเอ็ม 
   (ไทยแลนด์)
   ความสัมพันธ์ : 
   บริษัทย่อย คือ บมจ.  
   เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
   ถือหุ้น บริษัท บีทีเอ็ม 
   (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ 
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)  
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย 

6.89 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ 
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
ด้วยเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติและ
รำคำตำมรำคำตลำด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จำก 
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า 

0.07 เป็นกำรซื้อสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้ค�ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ บริกำร
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน และบริกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแก่ บจก.
บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.59   เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรให้ค�ำปรึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ และกำรบริหำรงำน และ
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ 
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.16 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกในปริมำณ 
มำก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่ำพื้นที ่
อำคำรจำกบริษัทย่อย คือ บจก. 
เจ้ำพระยำ รีสอร์ท โดยก�ำหนดอัตรำ
ค่ำเช่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด 
และมีก�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

2.04 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่ำพื้นที่
จำกบริษัทย่อย คือ บจก. รอยัลกำร์เด้น 
พลำซ่ำ โดยมีก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ 
ที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด และมีก�ำหนด
ระยะเวลำที่ชัดเจน ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

2.24 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

 27.  MHG Signity Asset 
   Holding (Mauritius)  
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม  
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG 
Signity Asset Holding (Mauritius) 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

120.92
9.33

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ
และมีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 28.  Per Aquum  
   Management JLT
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแก่ 
Per Aquum Management JLT 
โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.14 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Mauritius) Limited ได้เงินปันผลรับ 
จำกกำรถือหุ้นของ Per Aquum 
Management JLT และบันทึกเป็น
เงินปันผลรับ

7.33 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Mauritius) Limited ไดด้อกเบี้ยรับ
จำกกำรให้ Per Aquum Management 
JLT กู้ยืมเงินตำมสัญญำ

0.13 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 29.  Per Aquum 
   Maldives Private  
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแก่ 
Per Aquum Maldives Private 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกลและใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.14 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และเพื่อ
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Per Aquum Maldives Private 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ

1.89 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

 30.  Indigo Bay SA 
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 25

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริกำร
ด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ Indigo Bay 
SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.74 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรม และด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

6.22 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 31.  Rani Minor Holding  
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 25

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ให้ Rani Minor Holding Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ

245.90 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 32.  Cabo Delgado 
   Hoteis & Resorts,  
   Lda.
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 25

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, 
Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

2.06 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรมและด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, 
Lda โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

3.76 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรมและกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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 33.  Elewana Afrika (T)  
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Elewana 
Afrika (T) Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

29.41
2.25

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 34.  บจก. เอ็มเอชจี 
   เอ็น พ�ร์ค 
   ดีเวลอปเม้นท์  
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค 
ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.08 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีสอร์ท 
ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค 
ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงิน ตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

87.48
5.11

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค ดีเวลอปเม้นท ์
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปริมำณมำก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีแก่ บจก.
เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และเพื่อ
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนเครื่องหมำยกำรค้ำ
แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค 
ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้
เครื่องหมายการค้า

2.64 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำยี่ห้อ 
อนันตรำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท   

 35.  The Food Theory  
   Group Pte. Ltd
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MFG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน 
และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

30.19
0.12

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 36.  Liwa Minor Food 
   & Beverages LLC
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment 
Limited ให้ Liwa Minor Food & 
Beverages LLC กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

120.13
2.63

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 37.  บจก. พลูหลวง
   ความสัมพันธ์ : 
   มีกรรมกำรร่วมกับ
   บริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรตำมลักษณะ
และปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.09 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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 38.  บจก. พีแคน เดอลุกซ์
   (ประเทศไทย)
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49.9

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. พีแคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.14 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ บจก. พีแคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้จากการขาย 

7.03 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีแก่ 
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
โดยคิดอัตรำค่าบริการรำยเดือน
ตำมลักษณะและปริมำณงำน

0.54 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และเพื่อ
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
เช่ำอำคำรจำกบริษัทย่อย คือ 
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีก�ำหนด
อัตรำค่ำเช่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด 
และมีก�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

3.29 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมอัตรำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

บริษัทย่อยซื้อผลิตภัณฑ์จำก 
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย
ส่วนประกอบอำหำร บริษัทบันทึกเป็น
รำยกำรซื้อสินค้ำ แบ่งแยกตำมรำย
บริษัท ดังนี้
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 
• บจก. เอส.แอล.อำร์.ที  

37.95
14.63
33.38

0.37

เป็นกำรซื้อสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 295รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

 39.  บจก. เอ็มเอสซี ไทย 
   คูซีน
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 43.8

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ 
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรรำยเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า 

0.23 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปริมำณมำก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชี โดยคิด
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน
แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.26 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และ
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ

0.11 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและ
มีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 40.  บจก. จีไฟว์ เจ็ท
   ความสัมพันธ์ :
   มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
   ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท 
โดยคิดค่ำบริกำรตำมลักษณะและ
ปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.03 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 41.  MHG Lesotho 
   (Proprietary)
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 46.9 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

MHG International Holding 
(Mauritius) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรแก่ MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

19.54 เนื่องจำก MHG International Holding 
(Mauritius) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรม และด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ MHG Lesotho (Proprietary) 
Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.46 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

28.70
3.27

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
และมีเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรมแก่ MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

2.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 42.  Serendib Hotels 
   PLC
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 25 
   และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมี
กำรคิดอัตรำค่ำบริหำรตำมมำตรฐำน
สำกลและอิงกับรำคำตลำด

1.20 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว 
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 43.  PH Resorts (Private) 
   Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49.9

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม 
ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในแก่ PH Resorts (Private) Ltd. 
โดยรับรู้เป็นรำยได้ค่ำบริกำรจัดกำร  
ซ่ึงมีกำรคิดอัตรำค่ำบริหำรตำมมำตรฐำน
สำกลและอิงกับรำคำตลำด

 1.63 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรมแก่ PH Resorts 
(Private) Ltd. และรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีกำรคิดอัตรำ 
ค่ำบริหำรตำมมำตรฐำนสำกล
และอิงกับรำคำตลำด

12.54 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และเพื่อ
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรตลำดแก่ PH Resorts (Private) Ltd. 
โดยคิดค่าบริการตำมต้นทุนที่เกิดขึ้น 
จริง ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับบุคคล
ภำยนอก

2.56 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรตลำด เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 44.  Bodhi Hotel Resort 
   Pvt. Ltd.
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 25

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนเทคนิค เช่น 
กำรออกแบบโรงแรม และกำรออกแบบ
และตกแต่งภำยในแก่ Bodhi Hotel 
Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตำม
อัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จตำมสัญญำ

2.24 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มี
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนในกำรบริกำร
ด้ำนเทคนิค และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 45.  บจก. น�ยณ์ 
   แอนด์ อ�ร์จีพี 
   ดีเวลลอปเม้นท ์
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 40

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัลกำร์เด้น 
พลำซ่ำ ให้ บจก. นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

33.20
1.06

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แก่โรงแรม บจก. นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี 
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

2.25 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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 46.  Rani Minor 
   Holding II Limited
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ 
Rani Minor Holding II Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 

2,923.20 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 47.  PT. WIKA Realty
   Minor Development
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้ 
PT. WIKA Realty Minor Development  
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

126.27 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ปให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แก่ PT. WIKA Realty Minor 
Development โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

3.18 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 48.  บจก. อว�ดีนะ ฮิลส์  
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 49.99

บริษัทย่อย คือ บจก. รำชด�ำริ 
เรสซิเด้นซ์ ให้ บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ 
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

364.50
10.57

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไป
ตำมรำคำตลำด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้ บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ 
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

15.00
0.10

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ ด้ำนกำรตลำด 
และด้ำนกำรจัดกำรโครงกำรแก่ บจก. 
อวำดีนะ ฮิลส์ โดยบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

8.14 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น 
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 49.  บจก. ล�ยัน บ�งเท� 
   ดีเวลลอปเม้นท์
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. ลำยัน บำงเทำ ดีเวลลอปเม้นท์
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 
45.00

0.06

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ บจก. ลำยัน บำงเทำ 
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.37 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 50.  บจก. ล�ยัน ฮิลล์ 
   เรสซิเดนท์
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้ บจก. ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์ 
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 45.00
0.06

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร 

ปี 2560
(ล้�นบ�ท)

เหตุผลและคว�มจำ�เป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ลำยัน ฮิลล์ 
เรสซิเดนท์ โดยบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.37 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
 มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 51.  บจก. เอชแอนด์เอ 
   พ�ร์ค
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม 
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้ บจก. เอชแอนด์เอ พำร์ค กู้ยืมเงิน 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

192.28
 1.40

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 52.  Plexus Maldives 
   (Pvt) Ltd.
   ความสัมพันธ์ : 
   บมจ. ไมเนอร์ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล 
   ถือหุ้นทำงอ้อม
   ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. 
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 117.65
 2.71

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเทคนิค 
โดยบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

5.69 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรบริกำร
ด้ำนเทคนิค และด้ำนกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 53.  บมจ. คริสเตียนี
   และนีลเส็น (ไทย) 
   และบริษัทย่อย
   ความสัมพันธ์ : 
   มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
ก่อสร้ำงโรงแรมให้กับบริษัทย่อย 
โดยค�ำนวณค่าก่อสร้างตำมสัญญำ

5.73 กำรให้บริกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงธุรกิจปกติ ซ่ึงคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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ขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำว 
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และใช้รำคำที่ยุติธรรมหรือไม่ เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้อง 
ท�ำกำรวเิครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทนุ โดยอำจมีกำรว่ำจำ้งผูเ้ชี่ยวชำญภำยนอกเพือ่ให้ควำมเหน็เพิม่เตมิ จำกนัน้จงึน�ำเสนอตำมขัน้ตอน
และกระบวนกำรอนมุตั ิโดยผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่มส่ีวนในกำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว นอกจำกนี ้กรรมกำรตรวจสอบ
จะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำ จะเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรมีสำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ด�ำเนินกำร 
ให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมประกำศที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นรำยกำรที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทเองและกำรด�ำเนินกำร
ของบริษัทย่อย 

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

กรรมกำรตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตว่ำจะเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็น 
และให้เป็นไปในรำคำที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรคิดรำคำส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ดังนี้

นโยบ�ยก�รคิดร�ค�

รำยได้จำกกำรขำยและกำรซื้อสินค้ำ รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก
รำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก
รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก
ค่ำสิทธิแฟรนไชส์ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก
รำยได้ค่ำบริกำรจัดกำรและรำยได้อื่น รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก
ดอกเบี้ยรับ อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตรำซึ่งอิงจำกอัตรำ

ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์
ค่ำเช่ำจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก
ค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งเป็นรำคำต้นทุนบวกกับค่ำด�ำเนินกำร
ค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก
ดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำซึ่งอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์
ค่ำบริกำรทำงวิชำชีพ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย  
โดยมีร้ำนอำหำรกว่ำ 2,000 สำขำ ใน 19 ประเทศ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน,  
เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ อีกทั้งยังเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจโรงแรม 
ทั้งในรูปแบบเป็นเจ้ำของเอง บริหำรจัดกำร และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทั้งส้ิน 158 โรง ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ  
อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว แมริออท, เรดิสัน บลู, เดอะ โบมอนต์ และ 
โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ใน 25 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริกำ มหำสมุทรอินเดีย ยุโรป และ
อเมริกำใต้ อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ประกอบด้วยธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์ 
ซึ่งรวมถึงโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ 
และอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจำกนี้ บริษัทยังเป็นผู้น�ำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่นไลฟ์สไตล์จำกต่ำงประเทศ  
โดยเครื่องหมำยกำรค้ำที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, บำนำน่ำ รีพับบลิค, บรูคส์ บรำเธอร์ส, เอสปรี, บอสสินี่, เอแตม, 
โอวีเอส, แรทลีย์, อเนลโล่, ชำร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ และไมเนอร์ สมำร์ท คิดส์ และมีธุรกิจรับจ้ำง
ผลิตสินค้ำ ซึ่งผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคตำมสัญญำว่ำจ้ำงผลิต โดยมีโรงงำนเป็นของตัวเอง

โครงสร้�งร�ยได้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ 

 (1) ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ร้อยละ 37.0
 (2) ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 41.6
 (3) ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์ ร้อยละ 0.6
 (4) ธุรกิจบันเทิง ร้อยละ 0.2
 (5) ธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์ ร้อยละ 7.5
 (6) ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ ร้อยละ 6.9
 (7) รำยได้อื่น ร้อยละ 6.2

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2560

เดือน เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2560

มกร�คม • เปิดให้บริกำรโอ๊คส์ พุทธคยำ ซึ่งเป็นโรงแรมร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในรัฐพิหำร 
 ประเทศอินเดีย

• เปิดร้ำนอำหำรไทย เอ็กซ์เพรส ในรูปแบบแฟรนไชส์สำขำแรกในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 
 ปักกิ่ง ประเทศจีน

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4 Good Emerging Index ประจ�ำปี 2559

มีน�คม • เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในโรงแรมอวำนี วินด์ฮ็อก โฮเทล แอนด์ คำสิโน ในประเทศนำมิเบีย 
 จำกร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100

• ขำยหุ้นในแบรนด์เปอร์ อควัม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50

• เปิดตัวโจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวดีไซน์อันทันสมัยจำกสหรำชอำณำจักร
 ในประเทศไทย

เมษ�ยน • เปิดตัวแบรนด์อนันตรำและอวำนีในทวีปยุโรป ด้วยกำรรีแบรนด์โรงแรมทิโวลี 2 แห่ง   
 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมอนันตรำ วิลำมัวรำ อัลกำร์ฟ รีสอร์ท และโรงแรมอวำนี 
 อเวนิดำ ลิเบอร์ดำเด ลิสบอน โฮเทล ในประเทศโปรตุเกส

พฤษภ�คม • เพิม่สดัสว่นกำรถอืหุ้นในโรงแรมอวำนี กำโบโรเน โฮเทล แอนด ์คำสโิน ในประเทศบอตสวำนำ  
 จำกร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 80

• เข้ำบริหำรโรงแรมเมโทร  สวีท ภำยใต้สัญญำบริหำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting 
 Rights Contract) ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

• เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท คำจิมำ คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนำและบริหำร 
 โครงกำรบ้ำนพักตำกอำกำศ ภำยใต้ชื่อ อวำดินำ ฮิลส์ บำย อนันตรำ ในจังหวัดภูเก็ต

• เข้ำลงทุนในโครงกำรพัฒนำสถำนที่พักผ่อนเพื่อรองรับสมำชิกของโครงกำรอนันตรำ 
 เวเคชั่น คลับ จ�ำนวน 97 ยูนิต โดยมีท�ำเลตั้งอยู่ใกล้กับโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
 ไม้ขำวเดิม ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

• เข้ำลงทุนเพื่อขยำยศูนย์กำรค้ำเทอเทิล วิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต   
 ประเทศไทย

• แปลงเงินให้กู้เป็นหุ้นในแกรบบ์ ฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจร้ำนอำหำรไทยในสหรำชอำณำจักร
 ในสัดส่วนร้อยละ 70

มิถุน�ยน • เปิดให้บริกำรโรงแรมอนันตรำ กุ้ยหยำง รีสอร์ท ภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำร มีห้องพัก
 เพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 218 ห้อง ในประเทศจีน 

• เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในริเวอร์ไซด์ ร้ำนอำหำรจำนปลำเสฉวนบำร์บีคิวจำกประเทศจีน 
 จำกร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 85

• ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
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สิงห�คม • เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อพัฒนำโรงแรมอวำนี ฟำเรส รีสอร์ท ในประเทศมัลดีฟส์

• เปิดตัวคำร์ดำมอม เต็นท์ แคมป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท  
 เพื่อปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศกัมพูชำ

กันย�ยน • เปิดตัวแบรนด์ทิโวลีในภูมิภำคตะวันออกกลำง ด้วยกำรเปิดให้บริกำรโรงแรมซุค วำคิฟ บูทีค  
 โฮเทลส์ ในเมืองโดฮำ ประเทศกำตำร์

• เปลี่ยนชื่อธุรกิจ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสื่อในกำรเรียนรู้และหนังสือเด็ก
 ในประเทศไทย เป็น “ไมเนอร์ สมำร์ท คิดส์”

• ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท อำยุ 7 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2  
 จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท อำยุ 15 ปี

ตุล�คม • เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเข้ำถือหุ้นและบริหำรโรงแรมอวำนี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์  
 วิลล่ำส์ ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 196 ห้อง

• เปิดตัวแบรนด์อวำนีในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยกำรรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท 
 เป็นโรงแรมอวำนี เมโทรโพลิส โอ๊คแลนด์ เรสซิเดนเซส 

พฤศจิก�ยน • รับโอนธุรกิจร้ำนอำหำรภัทรำจ�ำนวน 4 สำขำ และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในกำรพัฒนำ 
 และบริหำรร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ภัทรำและสุดำในสหรำชอำณำจักร

• สิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ MINT-W5 
 รวมเงินทุนที่ได้รับจำกกำรแปลงสภำพทั้งสิ้น 7.9 พันล้ำนบำท

ธันว�คม • เข้ำลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บิน แอนด์ คิง จำกสหรำชอำณำจักร    
 ซึ่งด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ยุโรป (Brasserie) จ�ำนวน 6 สำขำ 
 และบริหำรโรงแรม 5 ดำว คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ในลอนดอน สหรำชอำณำจักร

• เปิดโรงแรมอวำนี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภำยใต้สัญญำบริหำรจัดกำรห้องชุด (Management  
 Letting Rights Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

• เปิดร้ำนอำหำรเบอร์เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับสำขำแรกในประเทศเซเชลส์

• เปิดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์เสื้อผ้ำอันดับหนึ่งจำกประเทศอิตำลี 
 ในท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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บริษัทต้องเผชิญควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อรำยได้ ผลก�ำไร 
มูลค่ำสินทรัพย์ สภำพคล่อง มูลค่ำหุ้น และชื่อเสียงของบริษัท 

กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงปัจจุบัน และกำรก�ำหนดควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่มีนัยส�ำคัญในปัจจุบัน แต่อำจมีควำมส�ำคัญต่อไป 
ในอนำคต จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในควำมส�ำเร็จและควำมยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจัยควำมเส่ียงต่อไปนี้ ได้พิจำรณำครอบคลุมทั้งควำมเสี่ยง 
ปัจจุบันและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของบริษัท ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจำรณำผลกระทบและควำมเป็นไปได้ที่จะ 
เกิดขึ้น รวมถึงพิจำรณำถึงปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ด้วย

1. คว�มเสีย่งจ�กผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิจ�กคว�มไม่แน่นอนด้�นเศรษฐกจิ ก�รเมอืง ภ�วะภยัธรรมช�ติ 
 และเหตุก�รณ์ร้�ยแรง 

รำยได้ ก�ำไร และแผนกำรขยำยงำนของบริษัท ล้วนต้องอำศัยภำคกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำ ผู้บริโภค ตลอดจนควำมเชื่อมั่นของ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งอำจได้รับผลกระทบด้ำนลบจำกปัจจัยภำยนอกหลำยๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท เช่น ภำวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง โรคระบำด หรือภัยธรรมชำติ เป็นต้น และแม้ว่ำปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นควำมเสี่ยงโดยทั่วไป
ที่ผู้ประกอบกำรธุรกิจทุกๆ รำยต้องเผชิญ แต่บริษัทได้จัดท�ำมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
และผลประกอบกำรของบริษัทจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดให้ได้มำกที่สุด ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง 

• สร้ำงควำมสมดลุของโครงสรำ้งรำยได้ อันประกอบไปดว้ยธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม ธรุกจิร้ำนอำหำร  
  ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิต 

• สร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมหลำกหลำยของกลุ ่มแบรนด์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมหลำกหลำยตลำด จำกเซอร์วิส  
  อพำร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู และจำกแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่ำและอำหำรไทย 

• ขยำยฐำนธุรกิจให้หลำกหลำยครอบคลุมทั้งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภูมิภำคแอฟริกำ  
  ตะวันออกกลำง ยุโรป และอเมริกำใต้ เพื่อลดกำรพึ่งพำธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยำยธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (Fee-Based Model) ได้แก่ กำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม และ 
  กำรให้สิทธิแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและตลำดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่คุ้นเคย 

• เตรียมวำงแผนส�ำรองส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Contingency Plan) โดยควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่บริษัทต้องเผชิญในอดีต  
  มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยเพิ่ม 
  ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัท

2. คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 

2.1 ก�รแข่งขันในธุรกิจโรงแรม 
   กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขัน 

   ในด้ำนรำคำ ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับรำยได้และก�ำไรของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับ 
   ควำมกดดันทั้งในเรื่องของรำคำจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ต�่ำ และจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยคงท่ีสูง  
   (Operating Leverage) อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำคณุภำพของกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจ 
   ว่ำโรงแรมของบริษัทจะมีคุณภำพและกำรให้บริกำรที่เหนือกว่ำคู ่แข่งในตลำดนั้นๆ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีมำตรกำร 
   ในกำรลดควำมเสี่ยง โดยกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของธุรกิจ ขยำยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลำยๆ แห่ง มีประเภทและระดับ 
   กำรให้บริกำรของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชื้อชำติของแขกที่มำเข้ำพักโรงแรมที่หลำกหลำย ซึ่งนอกจำกแบรนด์อนันตรำ, 

ปั จจัยคว�มเสี่ยง 
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   อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับบนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังได้ว่ำจ้ำงบริษัทชั้นน�ำ 
   ให้บริหำรโรงแรมภำยใต้กำรลงทุนของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์, เจดับบลิว แมริออท, เซ็นต์ รีจิส และเรดิสัน บลู อีกทั้ง 
   กำรกระจำยธุรกิจโรงแรมในหลำกหลำยภูมิภำค ทั้งในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก แอฟริกำ ตะวันออกกลำง ยุโรป และ 
   อเมริกำใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยังช่วยให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง และ 
   ลดควำมผันผวนของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
   ธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปำ ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถ 
   ให้บริกำรแก่ผู้บริโภคได้อย่ำงครบวงจร

2.2 ก�รแข่งขันในธุรกิจร้�นอ�ห�ร 
   ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกคู่แข่งธุรกิจรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขันได้ง่ำยกว่ำเม่ือ 

   เปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทวำงเป้ำหมำยในกำรคงควำมเป็นผู้น�ำของธุรกิจร้ำนอำหำร โดยกำรพัฒนำทั้งสินค้ำเดิมและสินค้ำใหม่ๆ  
   รวมถึงรูปแบบร้ำนใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นกำรตอบสนองให้ทันควำมต้องกำรที่เปล่ียนแปลงของผู้บริโภค 
   ผ่ำนกำรท�ำกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ ท�ำให้บริษัทสำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น�ำและมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่เหนือกว่ำคู่แข่ง  
   ด้วยฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งและขนำดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) นอกจำกนี้  
   บริษัทยังมีนโยบำยกระจำยธุรกิจ เพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทร้ำนอำหำร ซึ่งครอบคลุมทั้งอำหำรตะวันตก เช่น พิซซ่ำ  
   สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอำหำรไทย จีน กำแฟ และเบเกอรี่ และกำรขยำยธุรกิจไปในหลำกหลำยประเทศ  
   ท�ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มำกย่ิงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีกำรกระจำย 
   ควำมเสี่ยงและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

2.3 ก�รแข่งขันในธุรกิจจัดจำ�หน่�ยสินค้� 
   ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง  

   ถึงแม้ว่ำจะมีผู้ประกอบกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่นระดับโลกเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมำกขึ้น หำกแต่ยังกระจุกตัว 
   อยู่เพียงในกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่ๆ เท่ำนั้น ในขณะที่แบรนด์ส่วนใหญ่ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ มีกำรกระจำยตัว 
   มำกกว่ำ โดยเฉพำะในต่ำงจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มในกำรเติบโตของภำคกำรอุปโภคบริโภคที่สูงกว่ำในระยะยำว นอกจำกนี้ บริษัท 
   ได้คัดสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของกลุ่มแบรนด์ในเครือและตำมกระแสผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทยังคง 
   เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอิสระ (Independent Operator) ที่ใหญ่ที่สุดรำยหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจำก 
   ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จำกควำมช�ำนำญและเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงของ 
   ทีมผู้บริหำร นอกจำกนี้ บริษัทยังคงพัฒนำกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองกระแสควำมต้องกำรของลูกค้ำและมีกำรสื่อสำร 
   กับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบสมำชิก ไมเนอร์ พลัส กำร์ด 

3. คว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใหม่ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำทิ กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำกำรลงทุน ควำมส�ำเร็จในกำรริเริ่มโครงกำร ภำระผูกพัน 
ตำมสัญญำ กำรขอใบอนุญำต และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจำกควำมเส่ียงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่ำงไรก็ดี บริษัท 
มีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ อย่ำงใกล้ชิด ทั้งผ่ำนกำรท�ำ Due Diligence อย่ำงละเอียด กำรจัดท�ำแผนงำน 
และขั้นตอนมำตรฐำน กำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่รอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้และควำมช�ำนำญ 
ในประเทศนั้นๆ อำทิ ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ที่ปรึกษำด้ำนบัญชี ซึ่งจะท�ำงำนร่วมกับทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ำ 
บริษัทจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำหรือเข้ำซื้อโครงกำรนั้นๆ ต่อไป เพื่อให้มีผลก�ำไรที่น่ำพอใจรวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงส�ำหรับกำรลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยด�ำเนินธุรกิจมำก่อน โดยในช่วงแรก 
บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้ำทำงธุรกิจที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่ำว เพ่ือศึกษำสภำวะตลำด กฎหมำย
และกฎระเบียบต่ำงๆ และเรียนรู ้กำรด�ำเนินกิจกำร จนกว่ำจะมีควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมี 
กำรตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นกำรลงทุนของบริษัทที่ผ่ำนมำในภูมิภำคแอฟริกำ ประเทศมัลดีฟส์ ศรีลังกำ เวียดนำม จีน 
สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจำกนี้ ส�ำหรับประเทศใหม่ที่บริษัทเข้ำลงทุนโดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตุเกส และบรำซิล 
บริษัทจะคงไว้ซึ่งคณะผู้บริหำร ซึ่งมีควำมรู้ควำมช�ำนำญในประเทศนั้นๆ 
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4. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มส�ม�รถในก�รได้ม�ซึ่งที่ตั้งในก�รประกอบธุรกิจที่ต้องก�ร 

โรงแรมบำงแห่งของบริษัทต้ังอยู่บนที่ดินที่บริษัทเช่ำจำกเจ้ำของที่ดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออำยุสัญญำ ด้วยอัตรำค่ำเช่ำตำมที่จะ 
ตกลงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ และจำกกำรที่บริษัทได้ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำและมีควำมสัมพันธ์ท่ีดี 
กับเจ้ำของที่ดินตลอดมำ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลำอันใกล้ 

ส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ท�ำเลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
แต่ละสำขำ ดังนั้น จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงหำกบริษัทไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำพ้ืนที่นั้นๆ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ  
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษัทมีร้ำนอำหำรและจุดจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกมำย อีกทั้งแบรนด์ร้ำนอำหำรและสินค้ำแฟชั่นของบริษัท 
เป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรที่ห้ำงสรรพสินค้ำ ส่งผลให้บริษัทมีอ�ำนำจต่อรองกับห้ำงสรรพสินค้ำและ
เจ้ำของพื้นที่ และสำมำรถท�ำสัญญำเช่ำระยะยำวได้ 

5. คว�มเสี่ยงในก�รต่อสัญญ�และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญ�แฟรนไชส์และสัญญ�ตัวแทน
 จำ�หน่�ยสินค้�

บริษัทด�ำเนินงำนร้ำนอำหำรบำงส่วนภำยใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศตำมข้อตกลงภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์  
จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่มิได้รับอนุญำตให้ต่อสัญญำหรือหำกมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดในสัญญำแฟรนไชส์ บริษัท 
ได้ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยกำรขอต่ออำยุสัญญำแฟรนไชส์ล่วงหน้ำ โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญำ) อีกทั้งกำรที่บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้น�ำตลำดในประเภทอำหำรนั้นๆ  
จึงเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสที่จะได้รับกำรต่อสัญญำมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ลดกำรพึ่งพำแบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส ์
จำกต่ำงประเทศ โดยกำรเพิ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรที่เป็นของตนเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี,  
กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ และริเวอร์ไซด์ 

ส�ำหรับธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญำของบริษัทมี 2 ลักษณะ ได้แก่  
แบบที่ต่อสัญญำโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดเวลำ ส�ำหรับสัญญำในลักษณะที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรต่อสัญญำ บริษัท 
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สัญญำจะไม่ต่อสัญญำเมื่อถึงก�ำหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสสูญเสียรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย 
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรด�ำเนินธุรกิจระหว่ำงกันมำเป็นเวลำนำนและบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด ส่งผลให ้
บรษิทัได้รบัควำมไว้วำงใจให้ต่ออำยสุญัญำ ยกเว้นในกรณทีีบ่รษิทัตกลงทีจ่ะไม่ต่ออำยสุญัญำ นอกจำกนัน้ หำกคูส่ญัญำขอเปลีย่นแปลง
เงื่อนไขข้อตกลง โดยเฉพำะอัตรำค่ำตอบแทน บริษัทจะเจรจำต่อรองเพื่อให้กำรเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นไปในอัตรำ 
ที่บริษัทและคู่สัญญำได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทยังคงหำโอกำสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง

6. คว�มเสี่ยงจ�กก�รที่ลูกค้�จะไม่ต่อสัญญ�จ้�งบริห�รโรงแรมและจ้�งผลิตสินค้� 

บริษัทมีกำรขยำยธุรกิจโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ของ 
บริษัทเอง โดยรับจ้ำงบริหำรจัดกำรโรงแรมที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้ำของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร ท้ังน้ี  
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง  
ซึ่งเป็นรำยได้ท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดด�ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรเมื่อโรงแรมเปิดด�ำเนินกำร โดยจะขึ้นอยู่กับ 
รำยได้และผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่บริษัทบริหำรงำน โดยทั่วไป สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรโรงแรมจะมีอำยุ 10 - 20 ปี  
ในกรณีที่ลูกค้ำบอกเลิกสัญญำก่อนครบก�ำหนด บริษัทสำมำรถเรียกเก็บค่ำเสียหำยในรูปของค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกสัญญำ  
(Cancellation Fee) ได้ ทั้งนี้ ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรธุรกิจโรงแรมในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท 
เป็นที่รู้จักในควำมหลำกหลำยและคุณภำพในกำรให้บริกำรของแบรนด์ ควำมสำมำรถในกำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ตลอดจนควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่รับจ้ำงบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดของ 
ทั้งผู้ว่ำจ้ำงบริษัทและแขกที่มำพัก 

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้ำงผลิตสินค้ำ 
ให้กับบริษัทสินค้ำอุปโภคระดับสำกล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่ำวมีกำรแข่งขันไม่มำกนัก เนื่องจำกยังมีผู้ประกอบกำรที่ได้มำตรฐำนและ 
ได้รบัอนญุำตให้ผลติน้อยรำย แต่รำคำและคณุภำพเป็นตวัแปรทีส่�ำคญัในกำรทีจ่ะได้รบัค�ำสัง่ซือ้ อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรทีบ่รษิทัได้ด�ำเนนิ
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ธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภคมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 30 ปี บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม 
นอกจำกน้ี กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องยังสำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น เป็นผลให้
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก และได้รับกำรว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำในระยะยำว

7. คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน 

7.1 คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน 
   บริษัทและบริษัทในเครือมีรำยได้บำงส่วนเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เช่น รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ รำยได้จำก 

   กำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม เงินปันผลรับ และรำยได้จำกเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่ำงประเทศและอื่นๆ ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวผันแปร 
   ตำมอัตรำแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีค่ำใช้จ่ำยบำงประเภท เช่น ค่ำบริหำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม ค่ำกำรใช้สิทธิ/ 
   เครื่องหมำยกำรค้ำส�ำหรับธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่ำสินค้ำของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ เป็นเงิน 
   สกุลต่ำงประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทในเครือจึงสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนนี้ได้ โดยกำรหักกลบรำยได้ 
   และค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedging) อีกทั้งบริษัทและบริษัทในเครือยังลดควำมเสี่ยงเพิ่มเติม  
   โดยก�ำหนดรำคำค่ำห้องพักในประเทศเป็นเงินสกุลบำทแทนรำคำอ้ำงอิงเงินสกุลอ่ืนๆ เพ่ือให้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็น 
   สกุลเงินเดียวกัน นอกจำกนี้ จำกกำรที่บริษัทขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน 
   ของอัตรำแลกเปลี่ยน เมื่อมีกำรแปลงผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจในต่ำงประเทศเป็นสกุลเงินบำทในงบกำรเงินรวมของบริษัท  
   ในส่วนของกำรจัดหำเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนรวมถึงกระแสเงินสดที่คำดว่ำ 
   จะได้มำจำกสินทรัพย์เหล่ำนั้น เพื่อให้เกิดกำรหักกลบหรือกำรป้องกันควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Natural  
   Currency Hedging) ให้ได้มำกที่สุด บริษัทยังได้ติดตำมควำมเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนในตลำดอันเนื่องมำจำก 
   ควำมผันผวนของสภำพเศรษฐกิจโลกและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และบริษัทได้บริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติมโดย 
   กำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยเงินต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อรองรับควำมผันผวนของตลำดในกรณีที่จ�ำเป็น

7.2 คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอัตร�ดอกเบี้ย 
   ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้เกดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั  

   บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงข้ำงต้นให้เป็นไปตำมนโยบำยและ 
   คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่วำงไว้ เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย 
   และสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงรักษำดุลยภำพระหว่ำงกำรกู้ยืมด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีและ 
   อัตรำดอกเบี้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับสภำพของตลำดกำรเงิน 

7.3 คว�มเสี่ยงจ�กคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน คว�มส�ม�รถในก�รกู้ยืมเงินและปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่กำ�หนด
  ในสัญญ�กู้ยืมเงิน 
   นอกเหนือจำกกำรขยำยธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทอำจต้องกำรเงินทุนเพ่ิมเติม เพ่ือลงทุนพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ และ 

   เข้ำซื้อกิจกำรอื่น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษำสภำพคล่องและส�ำรองวงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินให้เพียงพอ  
   เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวล่วงหน้ำและกระจำยแหล่งที่มำของเงินทุนให้มี 
   ควำมหลำกหลำย อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัและบรษิทัในเครอืมกีำรด�ำรงฐำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งเพือ่ทีจ่ะปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีก่�ำหนด 
   ในสัญญำกู้ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวด้วยดีเสมอมำ

8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รพัฒน�ของเทคโนโลยี 

บริษัทต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพ่ือกำรรองรับระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนสนับสนุน (Back Office) 
เท่ำน้ัน แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ำยขำยและกำรตลำดอีกด้วย เรำก�ำหนดควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่จำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยี เนื่องจำก
เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำอีกต่อไป แต่ยังท�ำให้เกิดคู่แข่งในรูปแบบใหม่ๆ และเปล่ียนแปลง 
ช่องทำงและวิธีกำรตอบสนองกับลูกค้ำ ซ่ึงหำกบริษัทไม่สำมำรถปรับตัวตำมเทคโนโลยีหรือควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลง  
จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดให้ 
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หน่วยงำนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยำวของบริษัท และด้วยฐำนะทำงกำรเงินที่มีควำมมั่นคงและขนำดของธุรกิจ 
ที่ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรลงทุน 
ในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำระบบจองห้องพักส่วนกลำงของแบรนด์อนันตรำ ซึ่งช่วยให้บริษัทสำมำรถติดตำม 
กำรขำยห้องพักและห้องพักคงเหลือได้ทันที กำรคิดรำคำห้องพักให้เท่ำเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) กำรรับจองห้องพักบนเว็บไซต์ 
ที่สำมำรถรองรับได้หลำยภำษำ กำรบริหำรและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลของแขกที่เข้ำพัก หรือเว็บไซต์และระบบ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี ซึ่งได้พัฒนำมำเพื่อให้ลูกค้ำมีประสบกำรณ์ในกำรสั่งอำหำรที่ดีขึ้น  
ลดระยะเวลำในกำรส่ังอำหำรออนไลน์ และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะกำรจัดส่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจำกน้ี  
บริษัทยังมีกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพำะเพ่ือรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจ 
ที่ได้วำงไว้ 

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

บรษิทัด�ำเนนิกจิกำรครอบคลมุภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก ตะวนัออกกลำง คำบสมทุรอนิเดยี แอฟรกิำ ยโุรป และอเมรกิำใต้ จงึมคีวำมเสีย่ง 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยเฉพำะจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงภูมิทัศน์ ภัยธรรมชำติ  
และภำวะอำหำรขำดแคลน ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่ำนมำ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภำคส�ำคัญที่บริษัท 
มีกำรด�ำเนินกิจกำรอยู่ได้ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่ำอย่ำงรุนแรงและบ่อยครั้ง ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้จะ 
ส่งผลกระทบต่ออตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและเกษตรกรรมโดยรวม และต่อกำรด�ำเนนิงำน กำรจดัซือ้และกระจำยสนิค้ำของธรุกจิโรงแรม
และร้ำนอำหำรของบรษิทั บรษิทัมกีำรตดิตำมดแูลควำมเสีย่งเหล่ำนีอ้ย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทั และมกีำรจดัท�ำ 
แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity  
Plan) ของบรษิทั นอกจำกนี ้บรษิทัยงัคงมุง่ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบด้ำนสิง่แวดล้อม มุง่ลดกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้ได้มำกทีส่ดุ 
ด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์

บริษัทเล็งเห็นและให้ควำมส�ำคัญกับผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเส่ียงข้ำงต้น จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ท�ำหน้ำท่ีประเมินควำมเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงำนทุกหน่วยจะ 
ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อหำปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน และท�ำงำนร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
ในกำรวิเครำะห์โอกำสที่อำจเกิดขึ้น ศึกษำผลกระทบ และร่วมกันหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกัน หรือลดควำมเสียหำยจำก 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ตลอดจนร่วมกันติดตำมและประเมินควำมเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและขั้นตอนบริหำร 
ควำมเสีย่งของกลุม่อย่ำงเป็นทำงกำร และกลุม่ธรุกจิทัง้หมดได้ปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั ทัง้ยงัมกีำรรำยงำนประสทิธภิำพของกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็นรำยไตรมำส
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
เป็นกรรมกำรอสิระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรมหีน้ำทีส่นบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรสรรหำ 
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเพื่อพิจำรณำแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีขนำด 
และองค์ประกอบรวมถึงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม พิจำรณำขั้นตอนและวิธีกำรประเมินกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง 
กำรปรับปรุงและด�ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบัติตำมแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำท
หน้ำที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

• สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
• พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒ ิ

  และประสบกำรณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
• พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและดูแลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ 

  คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรแต่ละคณะใช้ในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำน 
  ในปีที่ผ่ำนมำ

• พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ 
  หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

• พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ระเบียบปฏิบัติของ 
  พนักงำน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล ตลอดจนแนวปฏิบัติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรนัน้ คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยเชื่อมั่นว่ำ กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม เป็นส่ิงส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
ให้มีประสิทธิภำพและเติบโตอย่ำงยั่งยืน

น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมกำรจ�ำนวน 5 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ โดย 
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะ 
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทด้วยทุกครั้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

• ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
• พจิำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู จำกกำรประเมนิผลงำนในส่วนทีเ่กีย่วกบัเป้ำหมำย 

  และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด และทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูง 
  ของบริษัทตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

• ทบทวนและประสำนงำนกับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทนของบริษัท ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขของ 
  โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (EJIP) และน�ำเสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนนั้น คณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

 

คุณหญิงชฎ� วัฒนศิริธรรม 
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้
บริษัทบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจและสร้ำงกำรเติบโตให้บริษัทอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกปี เพื่อให้
เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์หรือกฎหมำย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพื่อสร้ำง 
ควำมเข้ำใจและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนทีด่ขีองพนกังำนทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพือ่เป็นข้อมลูให้กบัผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี นกัลงทนุ 
และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นกำรก�ำหนดและเปิดเผยแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�ำหนด
ให้พนักงำนทุกคนเซ็นรับทรำบถึงจรรยำบรรณธุรกิจในกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเริ่มท�ำงำน และในระหว่ำงปี บริษัทมีกำรอบรม ทบทวน 
ระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงำนทุกคนทำงออนไลน์ รวมถึงกำรท�ำแบบทดสอบภำยหลังกำรอบรม และจะมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม 
จรรยำบรรณผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมี 
กำรปรับปรุงให้มคีวำมทนัสมยัและสอดคล้องกบัมำตรฐำนระดบัสำกล นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรประชมุและรบัทรำบหลกักำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีส�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้น�ำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ 
ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยในเบื้องต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและทบทวนกำรน�ำ CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

บรษิทัได้รบัผลกำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรในระดบัดเีลศิต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

อนึ่ง กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในปี 2560 แบ่งตำม 5 หมวดหลัก มีรำยละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และก�ำหนดในหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัให้บรษิทัดแูลผูถ้อืหุน้ และ
ผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำยให้ได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมั่นในอันที่จะปกป้องสิทธิและ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภำยใต้มำตรฐำน 
กำรปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ดังนี้

• สิทธิขั้นพื้นฐ�น
  สทิธขิัน้พืน้ฐำนตำมทีผู่ถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบนัพงึจะได้รบั ทัง้สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินกำรรบัเงนิปันผล  

  สิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรและในกำรอนุมัต ิ
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในกำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ เท่ำเทียมกัน 
  และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

• สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัท  
  และสิทธิในก�รส่งคำ�ถ�มสำ�หรับก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้� 

  เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองค�ำถำมและค�ำเสนอวำระกำรประชุมในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท ตำม 
  หลักเกณฑ์ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองวำระกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง 
  ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในขั้นสุดท้ำย
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  ส�ำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำร 
  สรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำร เพือ่พจิำรณำกลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนน�ำเสนอรำยชือ่บคุคลทีผ่่ำนกำรพจิำรณำให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ 
  เป็นขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

  วำระกำรประชุมและบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมใน 
  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส�ำหรับเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  
  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

  ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชุมและบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ

• สิทธิในก�รได้รับข้อมูลของก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
  ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลำ สถำนที่จัดประชุม  

  วำระกำรประชุม กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ ทั้งนี้ บริษัทจะก�ำหนดวัน เวลำ และ 
  สถำนที่เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

  ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 4 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม  
  โรงแรมอนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนำคม 2560  
  (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อ 
  อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนำคม 2560 (ล่วงหน้ำ 
  เป็นเวลำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง 

  ภำยหลงักำรประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหลงัจำกเสรจ็สิน้กำรประชมุ 
  ในวันเดียวกัน พร้อมทั้งผลกำรลงมติในแต่ละวำระ จ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ 
  รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ 
  ของบริษัท (www.minor.com)

  บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ในรำยงำนประจ�ำปีผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้ำเว็บไซต์ของ 
  บริษัท (www.minor.com) เพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ถือหุ้นและประชำชนทั่วไปได้เข้ำถึงข้อมูลของบริษัท

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
    ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัปี 2560 ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะอนกุรรมกำรได้เข้ำร่วมประชมุ เพือ่เปิดโอกำส 

    ให้ผู้ถือหุ้นซักถำม แนะน�ำหรือแสดงควำมเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
    ได้อย่ำงเต็มที่ ก่อนที่จะมีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถำมที่ส�ำคัญจะได ้
    รับกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

    ก่อนเริม่กำรประชมุ ประธำนในทีป่ระชมุแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบถงึกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรประชมุและขัน้ตอนกำรออกเสยีง 
    ลงมต ิในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถลงมตเิลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล เพือ่ควำมโปร่งใส 
    และตรวจสอบได้ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึใช้บตัรลงคะแนนในทกุวำระกำรประชมุและเพือ่เพิม่ควำมรวดเรว็และแม่นย�ำ  
    บรษิทัได้มกีำรน�ำเทคโนโลยรีะบบบำร์โค้ดและ PDA มำใช้ในกำรลงทะเบยีนและนบัคะแนน เพือ่ให้ผลคะแนนมคีวำมชดัเจน 
    และโปร่งใส

    ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 บรษิทัได้เชญิบคุคลอสิระจำกบรษิทัทีป่รกึษำทำงกฎหมำยมำเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์ 
    ในกำรประชมุและตรวจสอบกำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสยีงและเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน 
    ที่จุดนับคะแนน เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท

  • การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
    จำกจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทได้เพ่ิมจุดลงทะเบียนซึ่งใช้ระบบ 

    บำร์โค้ดในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน เพ่ือควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และบริษัทได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ 
    ที่จุดตรวจเอกสำรส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มีกำรมอบฉันทะมำโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

    บริษัทค�ำนึงถึงช่องทำงกำรสื่อสำรส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติโดยกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นภำษำอังกฤษ รวมถึง 
    กำรจดัท�ำค�ำแปลภำษำองักฤษในสไลด์กำรน�ำเสนอในห้องประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัจะตอบข้อซกัถำม ควำมคดิเหน็ 
    และค�ำแนะน�ำจำกผู้ถือหุ้นต่ำงชำติเป็นภำษำอังกฤษ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



    ประธำนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีน้ำทีค่วบคมุกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัว่ำด้วยกำรประชมุ โดยด�ำเนนิกำร 
    ประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่มระเบียบวำระ 
    กำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงล�ำดับวำระกำรประชุม เว้นแต่กำรเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควร

    ผูถ้อืหุน้ทกุท่ำนมโีอกำสเท่ำเทยีมกนัในกำรตัง้ค�ำถำม ขอค�ำอธบิำยและแสดงควำมคดิเหน็ต่อคณะกรรมกำรและทีป่ระชมุ 
    ได้ตำมควำมเหมำะสม

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยได้ 
ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
และมีควำมโปร่งใส บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้น 
เพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ในอนัทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่ควรเปิดเผยเป็นกรณเีฉพำะ นอกจำกนี ้นโยบำยทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้จะต้อง
เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง นโยบำยหลัก 
ของบริษัทที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภำคเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันมีดังต่อไปนี้

• เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเสนอว�ระก�รประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร 
  และส่งคำ�ถ�มในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้�

  บริษัทเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นและผู้ถือหุ ้นประเภทสถำบันทุกรำยรวมถึงผู้ถือหุ ้นส่วนน้อย โดยอำจเป็นผู้ถือหุ ้นรำยเดียว 
  หรือหลำยรำยรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยและเรียกช�ำระแล้ว สำมำรถ 
  เสนอระเบยีบวำระกำรประชมุในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุ 
  สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทได้ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ 
  เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรส่งค�ำถำมเป็น 
  กำรล่วงหน้ำส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที่ 16 มกรำคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีต่ำงๆ  
  ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.minor.com)

  อย่ำงไรก็ดี เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลำ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 และ 
  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ 

• คว�มเท่�เทียมกันในก�รออกเสียงลงคะแนน
  บรษิทัสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบนัทีไ่ม่สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนด้วยตนเองสำมำรถออกเสยีงลงคะแนน 

  ได้ด้วยกำรมอบฉันทะ
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อ�ำนวยควำมสะดวกโดยกำรเสนอ 

  หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มอบฉันทะสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้  
  หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ก�ำหนดโดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัทอ�ำนวย 
  ควำมสะดวกให้ผู้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์ 
  ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรำยละเอียดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

• คว�มเท่�เทียมกันในก�รรับรู้ข้อมูล
  บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและข้อมูลกำรน�ำเสนอทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็น 

  กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ินอกจำกนี ้กำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีได้มกีำรด�ำเนนิกำรประชมุเป็นภำษำองักฤษ 
  และมีกำรแปลเป็นภำษำไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 315รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



• นโยบ�ยและม�ตรก�รก�รดูแลข้อมูลภ�ยใน
  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในเรื่องกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย 

  ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท ก่อน 
  น�ำส่งต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองภำยใน 3 วัน 
  ท�ำกำรนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

  นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงิน บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร 
  ผู้บริหำรระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ท�ำธุรกรรมซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภำพของบริษัท โดยบริษัทมีกำรแจ้ง 
  ให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

• ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร
  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยรำยงำน 

  กำรมส่ีวนได้เสยี 2 ครัง้ต่อปี ในเดอืนมถินุำยนและธนัวำคม โดยได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัเป็นผูร้วบรวมและจดัเกบ็รำยงำน  
  เลขำนุกำรบริษัทจะส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  เพื่อตรวจสอบและควบคุมกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

• คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และร�ยก�รระหว่�งกัน
  เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 

  ผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เก่ียวโยงกันระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
  ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร

  ในกรณีท่ีมีกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ กรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว รวมทั้งคณะกรรมกำร 
  ได้ก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย 

  ในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและ 
  ท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ เช่น  
  กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนโดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เพ่ือให ้
  ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกนั้นจึงน�ำเสนอตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วน 
  ในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำ จะเป็นรำยกำร 
  ที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุติธรรมหรือไม่

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนี้ได้รับกำรดูแลอย่ำงดี

• ผู้ถือหุ้น
  บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ ้น ซ่ึงจะต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิ สิทธิใน 

  กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุม 
  ล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึง 
  ผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส สร้ำงควำมเจริญเติบโต และ 
  ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว
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• ลูกค้�
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสินค้ำและ 

  บริกำร เพื่อควำมปลอดภัยและควำมพอใจสูงสุดของลูกค้ำ บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำร 
  ที่สร้ำงควำมพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้ำ

  มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำรเป็นสิ่งที่บริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอำหำรและธุรกิจโรงแรมให้ควำมส�ำคัญย่ิง ทั้งนี้ บริษัท 
  ท�ำกำรตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ำ วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมำตรฐำนสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่กำรตรวจสอบและ 
  คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ กระบวนกำรขนส่ง กระบวนกำรจัดเก็บในร้ำนอำหำร จนถึงขั้นตอนกำรผลิต กำรขำยและส่งมอบให้กับ 
  ลูกค้ำ บริษัทมีมำตรกำรคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบอย่ำงเข้มงวดและมีกำรตรวจสอบคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง บริษัท 
  ส่งเสรมิกำรตรวจสอบต้นทำงของอำหำร (Food Traceability) เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ บรษิทัสำมำรถตรวจสอบคณุภำพและควำมปลอดภยั 
  ของวัตถุดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวัตถุดิบมำถึงบริษัท

  นอกจำกนี้ บริษัทมีควำมตั้งใจที่จะให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมปกติ  
  บริษัทได้เริ่มมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของลูกค้ำมำกขึ้น อำทิ กลุ่มธุรกิจอำหำรทุกแบรนด์ในเครือบริษัทได้ริเริ่ม 
  กำรพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อพนักงำนได้เมื่อต้องกำร และบริษัท 
  ยังใช้หลำยช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ เช่น กำรท�ำแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรวิเครำะห์ค�ำติชม 
  ของลูกค้ำผ่ำนโซเซียลมีเดีย และกำรท�ำกำรส�ำรวจทำงกำรตลำด เพื่อน�ำมำพิจำรณำปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ 100%  
  นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบในกำรส่ือสำรกับลูกค้ำผ่ำนส่ือต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำลูกค้ำได้รับข้อมูล 
  ที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้ำนจริยธรรม (Non Controversial Content)

  บริษัทเปิดช่องทำงในกำรร้องเรียนให้กับลูกค้ำผ่ำน feedback@minor.com โดยข้อมูลจำกกำรร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครอง 
  และเก็บเป็นควำมลับ

• คู่ค้�
  ค่ำนิยมองค์กรของบริษัทประกำรหนึ่งคือ “คู่ค้ำ” ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภำคส่วน  

  ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ำย ผู้ด�ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทำงธุรกิจ หรือผู้ให้บริกำรอื่นๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
  อย่ำงเสมอภำคและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

  บริษัทมีเกณฑ์ในกำรเลือกสรรคู่ค้ำที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของอุตสำหกรรม มีจรรยำบรรณ มีควำมเป็น 
  มืออำชีพ ค�ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำน และมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยคู่ค้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจะต้องลงนำม 
  ในหลักปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำคู่ค้ำจะมีควำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมเก่ียวกับจุดมุ่งหมำยทำงธุรกิจ 
  ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรสรรหำคู่ค้ำที่เป็นธรรม โดยมีหลักปฏิบัติโดยรวม ดังนี้

  1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเปิดโอกำสให้คู่ค้ำท�ำกำรแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน
  2. บริษัทจัดท�ำรูปแบบสัญญำกับคู่ค้ำอย่ำงเป็นมำตรฐำน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย
  3. บริษัทจัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกัน 

    กำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
  4. บริษัทมีนโยบำยไม่สนับสนุนคู่ค้ำที่ประพฤติมิชอบ ท�ำผิดกฎหมำย มีควำมเกี่ยวข้องในกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีกำรละเมิด 

    สิทธิมนุษยชน
  ในกำรเตบิโตของบรษิทันัน้ย่อมควบคูไ่ปกบัจ�ำนวนคูค้่ำทีเ่พิม่ขึน้ด้วย บรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรมคีูค้่ำซึง่มคีณุสมบตัิ 

  ตรงตำมมำตรฐำนของบริษัท โดยจะท�ำกำรตรวจสอบมำตรฐำนของคู่ค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและ 
  เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้ำ โดยเรียนรู้ข้อดีและจุดแข็งของกันและกัน เพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นวัตถุดิบที่ผลิตภำยในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหำวัตถุดิบจำกผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียง 
  ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้ำหมำยที่จะใช้วัตถุดิบท้องถ่ินให้มำกที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนำผู้ผลิตในประเทศอย่ำง 
  ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำให้เท่ำเทียมกับมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรร่วมระหว่ำงซิซซ์เลอร์และ 
  โครงกำรหลวง โดยได้น�ำผักที่ปลูกในไร่ทดลองของโครงกำรหลวงมำน�ำเสนอแก่ลูกค้ำและท�ำกำรส�ำรวจผลตอบรับทำงกำรตลำด 
  และด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
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• เจ้�หนี้
  บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรมและจะช�ำระหนีค้นืตรงเวลำตำมเงือ่นไขทีก่�ำหนด โดยจะปฏบิตัติำมเงือ่นไข ข้อก�ำหนด 

  ของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปล่ียนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุส�ำคัญ 
  อันอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงินโดยมีนัยส�ำคัญและอำจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�ำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบ เพื่อร่วมกันหำวิธี 
  แก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้ บริษัทจะน�ำสินเชื่อที่เจ้ำหนี้หรือสถำบันกำรเงิน อนุมัติมำใช้ตำม 
  วัตถุประสงค์ของบริษัทตำมที่ได้แสดงเจตนำไว้ต่อเจ้ำหนี้หรือสถำบันกำรเงิน

• คู่แข่ง
  บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล สนับสนุนนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง  

  ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซึ่งมูลควำมจริง

• พนักง�น
  บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพัฒนำ 

  ศักยภำพ พร้อมให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
  การพัฒนาศักยภาพ: บริษัทมีกำรพัฒนำทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนระดับสูง เน้นควำมเป็นเลิศด้ำน 

  กำรปฏิบัติกำรและกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม มีระบบกำรวัดผลท่ีมีประสิทธิภำพและมีโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงำนมีแนวคิดในกำรท�ำงำนเสมือนว่ำตัวเองเป็นเจ้ำของกิจกำร บริษัทจัดหลักสูตรอบรม 
  ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องในหลำกหลำยสำขำ อำทิ หลักสูตรกำรขำย กำรตลำด กำรบัญชี ภำวะผู้น�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  และหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรรักษำสุขอนำมัย ตลอดจน 
  กำรอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม 

  นอกจำกนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในสังคมไทย บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน เพื่อให้ควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัท และในระหว่ำงปี 2560 แผนกทรัพยำกรบุคคล 
  ได้พัฒนำและจัดอบรมหลักปฏิบัติทำงจริยธรรมและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-training)  
  ให้กับพนักงำนของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับทรำบหลักปฏิบัติทำงจริยธรรมประจ�ำปี รวมถึง 
  มีกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันหลังจำกกำรอบรมแล้ว ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถผ่ำน 
  กำรทดสอบดังกล่ำว

  ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร: บรษิทัก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนให้กบัพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
  และสำมำรถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบำยจ่ำยเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงำน เมื่อบริษัทสำมำรถ 
  ท�ำก�ำไรได้ถึงเป้ำหมำย บริษัทยังมีโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint Investment Program:  
  EJIP) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวให้กับบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 
  นอกเหนือจำกเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ 
  และกำรด�ำรงชีพ

  สุขอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทำางาน: บริษัทยึดมั่นและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน 
  ในกำรปฏิบัติงำนรวมถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

  การรายงานเบาะแสสำาหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงำนต้องกำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ 
  ข้อบังคับ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ผิดจริยธรรม 
   บริษัทมีช่องทำงให้พนักงำนส่งเรื่องรำวมำได้ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้

  1. อีเมล: whistleblower@minor.com
  2. ทำงไปรษณีย์: คณะท�ำงำนรับเรื่องร้องเรียน 
   กลุ่มบริษัทไมเนอร์ แผนกทรัพยำกรบุคคล (แจ้งเรื่องร้องเรียน)
   เลขที่ 75 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 42 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  ผู้ร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครองในเรื่องรำวที่ร้องเรียนและถือเป็นควำมลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รับกำรตรวจสอบอย่ำง 
  เหมำะสม เป็นควำมลับ โดยกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถติดตำมได้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน 
  หรือถูกมุ่งร้ำยจำกเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแส หำกเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแสนั้นกระท�ำด้วยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำย 
  ท�ำลำยบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่ำเสียหำยที่เหมำะสมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมขึ้นกับผู้ร้องเรียน
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• ก�รต่อต้�นก�รทุจริต
  บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อ 

  ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ 
  และควำมถกูต้องชอบธรรม ทัง้นี ้ในปี 2556 บรษิทัได้เข้ำร่วมลงนำมเป็นหนึง่ในรำยชือ่บรษิทัทีป่ระกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วม 
  ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงองค์กรธุรกิจต่ำงๆ เช่น สมำคมส่งเสริมสถำบัน 
  กรรมกำรบริษัทไทย หอกำรค้ำไทย สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หอกำรค้ำ 
  นำนำชำติ สมำคมธนำคำรไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภำธุรกิจตลำดทุนไทย ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน 2558  
  บริษัทได้ยื่นขอรับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย 
  ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559 ซึ่งเป็นส่ิงยืนยัน 
  และสนับสนุนควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ

  ในระหว่ำงปี 2560 แผนกทรัพยำกรบุคคลได้พัฒนำและจัดอบรมหลักปฏิบัติทำงจริยธรรมและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
  ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงำนของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับทรำบ 
  หลกัปฏบัิตทิำงจรยิธรรมประจ�ำปี  รวมถงึมกีำรทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนัหลงัจำกกำรอบรมแล้ว 
  ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำว

  บรษิทัยงัใช้ช่องทำงกำรรำยงำนเบำะแสของพนกังำนและกำรแจ้งข้อร้องเรยีนในกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมกำรทจุรติคอร์รปัชนั 
  และรำยงำนสรุปเป็นรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

  ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท  
  (www.minor.com)

• สิทธิมนุษยชน
  ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้ำวขยำยไปในระดับสำกล บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น 

  ทีบ่รษิทัด�ำเนนิกำรอยู ่ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�ำคญัต่อควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
  ทุกภำคส่วน ด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมต่ำงในเชิงวัฒนธรรมอันหลำกหลำย บริษัทมีพันธสัญญำท่ีจะ 
  ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงำนจะได้รับสิทธิของกำรท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำนที่มี 
  สภำพแวดล้อมที่ดี ปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิทำงวำจำ กำรกระท�ำในแง่ของสิทธิและเสรีภำพของลูกจ้ำง ทั้งนี้ กำรปฏิบัติใดๆ  
  ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนของบุคคลและชุมชน อำทิ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทำงปัญญำ สิทธิ 
  ในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม ไม่พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ และควำมคิดเห็นทำง 
  กำรเมืองและกำรละเมิดสิทธิทำงเพศ ในด้ำนกำรคัดเลือกคู่ค้ำ บริษัทจะพิจำรณำคู่ค้ำของบริษัทที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง 
  หลักสิทธิมนุษยชนในกำรด�ำเนินกิจกำร

  ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

• ทรัพย์สินท�งปัญญ�
  บริษัทตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส�ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่มี 

  ลกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมำยกำรค้ำ ข้อมลูระบบสำรสนเทศ และทรพัย์สนิ 
  ทำงปัญญำทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  • บริษัทจะส�ำรวจตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอว่ำ ข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะน�ำมำใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น หำก 
    เป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและปฏิบัติตำมให้ถูกต้อง

  • บริษัทไม่อนุญำตให้เผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ เพื่อเผยแพร่เอกสำรที่ละเมิดกฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  • บรษิทัไม่อนญุำตให้ใช้หรอืตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีไ่ม่เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืไม่มใีบอนญุำตบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

    ของบริษัท
  • บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงำนเลือกใช้สินค้ำที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
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• สังคมและสิ่งแวดล้อม
  บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม โดยบริษัท 

  ได้จัดตั้งหน่วยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล 
  พัฒนำและเสริมสร้ำงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ควบคู่กับกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืนผ่ำนโครงกำรและ 
  กิจกรรมที่หลำกหลำย  

  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในองค์รวมอย่ำงยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคม โดยได้ริเริ่มโครงกำรและกิจกรรม 
  ที่หลำกหลำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชนและประชำชนที่ขำดแคลนโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
  อำท ิกำรให้โอกำสด้ำนกำรศกึษำ กำรอบรมวชิำชพีและกำรให้ควำมรูเ้รือ่งกำรดแูลสขุอนำมยั นอกจำกนี ้บรษิทัยงัให้ควำมช่วยเหลอื 
  แก่สังคมในยำมที่เกิดวิกฤติภัยทำงธรรมชำติ เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน

  บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงำนและลูกค้ำมีจิตส�ำนึกในกำรดูแล 
  รกัษำสิง่แวดล้อมและส่งเสรมิให้มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ด้วยแนวคดิ “คดิใหม่ ลดกำรใช้งำน มกีำรใช้ซ�ำ้ และแปรรปู 
  มำใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้พัฒนำกลยุทธ์และด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง  
  เพื่ออนุรักษ์พลังงำน ลดปริมำณขยะ อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่บริษัทมีกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเพิ่มกำรมีส่วนร่วม 
  ของชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรจัดอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำน เช่น กำรปลูกจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  ให้กับพนักงำนใหม่ หลักสูตรกำรบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงำนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และ 
  กำรซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน�้ำท่วม 

  รำยละเอียดกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2560 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน”  
  (Sustainability Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

• ก�รแจ้งข้อร้องเรียนและก�รร�ยง�นเบ�ะแส
  บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด 

  เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน สิทธิมนุษยชนหรือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสำมำรถส่งอีเมลถึง 
  กรรมกำรอิสระหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ feedback@minor.com โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะพิจำรณำเร่ือง 
  ร้องเรียนก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บไว้ 
  เป็นควำมลับ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนินกำรตรวจสอบและหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
  ต่อไป

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้อง 
กับมำตรฐำนระดับสำกล

• นักลงทุนสัมพันธ์
  คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ทั้งรำยงำนข้อมูล 

  ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้ำฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำนวำงแผนกลยุทธ์ รำยงำนตรงต่อ 
  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร จะจัดท�ำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีและเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีวิธีกำร ช่องทำง และ 
  ข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้จัดกำรกองทุน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  
  ข้อมูลทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรส่ือสำรข้อมูลกับนักลงทุน โดยกำรใช้ 
  ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่งข่ำว กำรประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ กำรประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส  
  กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ (Roadshow) กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)  
  รำยงำนประจ�ำปี ข้อมูลสรุปของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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  บริษัทได้น�ำเสนอผลงำนให้แก่นักวิเครำะห์ นักลงทุน และพนักงำนเป็นระยะๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting,  
  Roadshow, Conference Call และกำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถำบันต่ำงๆ รวมทั้งกำรร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดย 
  ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่พบทัง้นกัลงทนุสถำบนัและนกัลงทนุรำยย่อย กำรแถลงข่ำวต่อสือ่มวลชน/กำรจดัท�ำจดหมำยข่ำว 
  ที่น�ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท นอกจำกนี้ ผู ้สนใจสำมำรถขอนัดเข้ำประชุมกับผู้บริหำรของบริษัทเพ่ือขอข้อมูล 
  ของบริษัทเพิ่มเติมได้

  โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จัดในปี 2560 มีดังนี้

กิจกรรม จำ�นวนครั้ง

Roadshow ในประเทศ (ทั้งนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย) 8
Roadshow ต่ำงประเทศ 11
Analyst Meeting 4
Company Visit/Conference Call 91
ร่วมกิจกรรมของตลำดหลักทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 
(ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ)

8

กำรเยี่ยมชมกิจกำร 5
กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน/กำรจัดท�ำจดหมำยข่ำวที่น�ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 4

สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลกัทีบ่ริษัทไดจ้ดัในปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

  นอกจำกนี้ บริษัทเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมเคล่ือนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำน และโครงกำรต่ำงๆ  
  แก่สื่อมวลชน รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมและประสำนงำนกับสื่อมวลชนและสำธำรณชน

  ผู้ดูแลส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่
  นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิส่วนกลำงและรองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยทุธ์ 
  นำงจุฑำทิพ อดุลพันธุ์ รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

• ร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน 

  ประจ�ำปี บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินได้ถูกจัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ  
  ภำยใต้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอต่อสำธำรณชน

  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพ 
  ของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำร 
  ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

• ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�ร
  บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดแูลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรน�ำข้อมลูภำยในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนด 

  ให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท ก่อนน�ำส่งต่อ 
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง ภำยใน 3 วันท�ำกำร 
  นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรในกำรประชุม 
  คณะกรรมกำรทุกไตรมำส นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงิน บริษัท 
  มีนโยบำยห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมซื้อขำยและโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภำพของบริษัท  
  โดยบริษัทมีกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  เป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน
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• ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
  บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้อยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถแข่งขนัได้ โดยอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบ 

  ได้กับอุตสำหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและ 
  บ�ำเหน็จกรรมกำร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหำรรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะได้รับ 
  ค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส นอกจำกนี้ บริษัทจัดให้มีโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint  
  Investment Program: “EJIP”) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนด 
  ค่ำตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร จะพิจำรณำค่ำตอบแทนดังกล่ำว รวมถึงเงินเดือน 
  และโบนัสของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ตลอดจนทบทวนและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่ำตอบแทนอื่น 
  ที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่เห็นสมควร

 
  ในปี 2560 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร มีรำยละเอียดดังนี้

  • ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมก�ร เข้�ประชุม
คณะกรรมก�ร 

(ครั้ง)

ประเภทของ 
ค่�ตอบแทน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

คณะกรรมก�ร
บริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
กำ�หนด

ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร

ค่�ตอบแทน
กรรมก�รอื่น

จ�กบริษัทย่อย

รวม

1. นำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - 180,000 380,000

  นบัรวมประชมุทางโทรศพัท์* : 1/8                

2. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม 8/8 รวมค่ำตอบแทน 1,300,000 490,000 175,000 150,000 - 2,115,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 250,000 150,000 100,000 - 500,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

1,200,000 240,000 - - - 1,440,000

  นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000

3. นำยจรัมพร โชติกเสถียร 5/6 รวมค่ำตอบแทน 675,000 205,000 125,000 125,000 - 1,130,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 125,000 100,000 100,000 - 325,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

600,000 80,000 - 680,000

  แต่งตัง้เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 75,000 - 25,000 25,000 - 125,000

4. นำยพำที สำรสิน 6/8 รวมค่ำตอบแทน 975,000 285,000 - - - 1,260,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 125,000 - - - 125,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

900,000 160,000 - - - 1,060,000

  ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2561   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 75,000 - - - - 75,000

5. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง 8/8 รวมค่ำตอบแทน 1,300,000 285,000 125,000 200,000 - 1,910,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 125,000 100,000 150,000 - 375,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

1,200,000 160,000 - - - 1,360,000

      ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000
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กรรมก�ร เข้�ประชุม
คณะกรรมก�ร 

(ครั้ง)

ประเภทของ 
ค่�ตอบแทน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท)

คณะกรรมก�ร
บริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
กำ�หนด

ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร

ค่�ตอบแทน
กรรมก�รอื่น

จ�กบริษัทย่อย

รวม

6. นำยอำนิล ธำดำนี่ 7/8 รวมค่ำตอบแทน 1,275,000 - 125,000 150,000 180,000 1,730,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 100,000 180,000 380,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

1,200,000 - - - - 1,200,000

  นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 75,000 - 25,000 50,000 - 150,000

7. นำยธีรพงศ์ จันศิริ 5/8 รวมค่ำตอบแทน 400,000 - 125,000 - - 525,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 - - 100,000

ค่ำประชุม 
ประจ�ำไตรมำส

300,000 - - - - 300,000

  นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 100,000 - 25,000 - - 125,000

8. นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่ 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000

9. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ 
รำชำกำเรีย

8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - -  419,889** 619,889

10. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000

* การประชมุทางโทรศพัท์ไม่นบัรวมเป็นองค์ประชมุ
** นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมราชด�าริ จ�ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่20 มีนาคม 2560

  นอกจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมแล้ว กรรมกำรยังได้รับสิทธิพิเศษในกำรเข้ำพักหรือใช้บริกำร โรงแรม 
  ในเครือของบริษัทตำมที่ก�ำหนดไว้ มูลค่ำ 25,000 บำทต่อปีต่อโรงแรม

  • ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
    ในปี 2560 บรษิทัได้จ่ำยผลตอบแทนให้กบัผูบ้รหิำรของกลุม่บรษิทัและเฉพำะบรษิทั ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560  

    มีจ�ำนวน 235 ล้ำนบำท และ 105 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะส้ัน ซึ่งได้แก่  
    เงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรอื่น

• ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�ร
  คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำร  
  ควำมเสี่ยง ซึ่งมีบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมรำยละเอียดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

  • ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ

กรรมก�ร คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร 
กำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�กับดูแลกิจก�ร

1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม 4/4 2/2 3/3
2. นำยจรัมพร โชติกเสถียร* 2/3 1/1 1/2
3. นำยพำที สำรสิน** 4/4 - -

4. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง 4/4 2/2 3/3
5. นำยอำนิล ธำดำนี่ - 2/2 3/3
6. นำยธีรพงศ์ จันศิริ - 1/2 -

* แต่งตัง้เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560
** ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2561
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• ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี
  ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย 

  บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนค่ำสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจ�ำนวน 2.23 ล้ำนบำท และบริษัทย่อยจ�ำนวน 65.83 ล้ำนบำท ไม่มี 
  ค่ำตอบแทนส�ำหรับค่ำบริกำรอื่นๆ

5. คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

ข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกนิ 11 ท่ำน โดยกรรมกำร
มำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐำนในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดโดยพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 10 ท่ำน มีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน  
6 ท่ำน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด โดยสำมำรถแยกโครงสร้ำงคณะกรรมกำรได้ดังนี้

• กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 6 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
• กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
• กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัหิลำกหลำยในด้ำนควำมรูเ้ชงิอตุสำหกรรม กำรบญัชแีละกำรเงนิ กำรบรหิำร

จัดกำร กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรเชิงวิกฤติ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกฎหมำย รวมถึงมีควำมแตกต่ำง 
ในเรื่องเพศ เชื้อชำติ กำรศึกษำ สีผิว อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองและศำสนำ

คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำร 
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทก�ำหนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุนและข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพ่ิมเติมให้เข้มกว่ำ 
ที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด

กรรมกำรของบริษัทเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย 
บคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอเป็นกรรมกำรจะผ่ำนกระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใส โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำร จะเป็นผูพ้จิำรณำ
รำยละเอียดในเบื้องต้น ก่อนที่จะน�ำเสนอรำยละเอียดของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บุคคล 
ที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือน�ำเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์และกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรในรำยงำนประจ�ำปีซึ่งได้เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

• ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
  วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ  

  ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3 (หรืออัตรำที่ใกล้เคียง) โดยกรรมกำร 
  ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกและไม่มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนำนที่สุดไว้ เพ่ือกำรท�ำงำนที่ต่อเน่ือง 
  และมีประสิทธิภำพ

  กรรมกำรตรวจสอบมีระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระอีกได้ หลังจำกครบก�ำหนดเวลำ  
  ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ไม่มีก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

• คว�มอิสระของประธ�นกรรมก�ร
  ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัเป็นบคุคลคนเดยีวกนั นอกจำกนี ้ประธำนกรรมกำรมไิด้เป็นกรรมกำร 

  อิสระ ท้ังน้ี โครงสร้ำงดังกล่ำวยังคงเป็นโครงสร้ำงที่มีกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนที่เหมำะสม เนื่องจำกโครงสร้ำง 
  คณะกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรมำกกว่ำก่ึงหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด และเพ่ือเป็น 
  กำรถ่วงดลุอ�ำนำจและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและอ�ำนำจและหน้ำทีร่ะหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้ 
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำร
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



• ก�รจำ�กัดจำ�นวนบริษัทในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
  คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรได้ โดย 

  กรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ 5 แห่ง และกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรสำมำรถ 
  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
  ที่เป็นผู ้บริหำรด้วย) เพื่อให้ควำมมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรจะมีเวลำเพียงพอในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือติดตำม 
  ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2560 กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนตำม 
  ที่ก�ำหนด

  อย่ำงไรก็ตำม กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
  กำรปฏิบัตหิน้ำทีป่ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทั ทัง้นี ้ในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ประธำนเจ้ำหน้ำที ่
  บริหำรสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนไปพัฒนำบริษัทอ่ืนๆ ได้ อีกทั้งยังสำมำรถน�ำควำมรู ้และประสบกำรณ์จำก 
  กำรไปท�ำหน้ำที่กรรมกำรในบริษัทอื่น มำช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มเครือข่ำยพันธมิตร 
  ทำงธุรกิจให้กับบริษัท ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่น 
  อีก 1 บริษัท

  ในส่วนของกรรมกำรอิสระ บริษัทไม่มีกำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องของกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกกรรมกำรอิสระ 
  ของบริษัทมีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและบริษัทก�ำหนด และสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง 
  อิสระในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปี ครบก�ำหนดวำระตำมกฎหมำย  
  และคณะกรรมกำรอนุมัติให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมกำรจะน�ำเสนอถึงเหตุผลในกำรขอให้ที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเลือกกรรมกำรดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระต่อไป

• ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร
  คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรมีกำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุล 

  และสอบทำนกำรบริหำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสัยทัศน์  
  ภำรกจิ กลยทุธ์ นโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรและวตัถปุระสงค์ทำงกำรเงนิโดยรวม ในขณะทีฝ่่ำยจดักำรจะมหีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรบรษิทั 
  ตำมนโยบำยที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำร ทั้งนี้ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรได้แสดง 
  รำยละเอียดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

• ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
  เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำร ส�ำหรับ 

  ปี 2560 ล่วงหน้ำ และได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบตำรำงกำรประชุมดังกล่ำวซึ่งรวมถึงกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทบทวน 
  และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภำรกิจของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีข้ำงหน้ำเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนี้ ก่อนกำรประชุม 
  คณะกรรมกำรทุกครั้ง กรรมกำรสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระประชุมต่อประธำนกรรมกำร โดยมีประธำนกรรมกำรและประธำน 
  กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ร่วมพิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่ง 
  หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันหรืออย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรให้คณะกรรมกำร 
  พิจำรณำ

  ในปี 2560 ทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรประชมุรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ 
  พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันหรืออย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรล่วงหน้ำ ในระหว่ำงกำรประชุม  
  ประธำนในทีป่ระชมุได้เปิดโอกำสและจดัสรรเวลำให้กรรมกำรสอบถำมจำกฝ่ำยจดักำรและพจิำรณำข้อมลูอย่ำงรอบคอบ เหมำะสม  
  และเพียงพอ มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร พร้อมให้กรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้  
  บริษัทได้สรุปผลประกอบกำรของบริษัทและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน

  ในปี 2561 บริษัทจะด�ำเนินกำรตำมระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ จะไม่มีสิทธิเข้ำประชุมในวำระนั้นๆ หรือ 

  ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว เพือ่ให้แน่ใจว่ำ คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรได้พจิำรณำตดัสนิใจในเรือ่งนัน้ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ 
  ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3  
  ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
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  ผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร อีกทั้งเป็นกำรเรียนรู ้
  กำรท�ำงำนของกรรมกำรและนโยบำยในกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแล้ว ในปี 2560 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้ร่วมประชุมระหว่ำงกันเอง เพื่ออภิปรำย 
  ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย

• หลักเกณฑ์ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด
  หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน ทักษะ 

  ที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือก�ำหนดคุณสมบัติ 
  ของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ และใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร เช่น สมำคมกรรมกำรไทย เป็นต้น หรือบริษัทที่ปรึกษำแล้วแต่กรณี  
  เป็นแหล่งในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรจะพจิำรณำคดัเลอืกเบือ้งต้น และน�ำเสนอชือ่ 
  ต่อคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง

  นอกจำกนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะสรรหำบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำร จำกกำรครบวำระ 
  ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกกำรเสนอบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรโดยผู้ถือหุ ้นด้วย 
  กำรน�ำเสนอช่ือต่อคณะกรรมกำรโดยผูถ้อืหุน้จะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองผูถ้กูเสนอชือ่ ซึง่ต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
  ที่ดีของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

  ในขณะท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุดของบริษัท รำยละเอียดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  ของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท  
  (www.minor.com)

• ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่
  บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ โดยเลขำนุกำรบริษัทจัดให้มีกำรพบปะ 

  ระหว่ำงกรรมกำรใหม่ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถำมถึงกำรด�ำเนินธุรกิจ พร้อมน�ำเสนอเอกสำรแนะน�ำ 
  บริษัท รวมถึงรำยงำนประจ�ำปี คู่มือเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ และ 
  ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท  
  วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนด 
  วิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

• ก�รพัฒน�คว�มรู้ของกรรมก�ร
  คณะกรรมกำรมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเลขำนุกำร 

  บริษัทจะประสำนงำน เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำร เพื่อเข้ำร่วมในกำรสัมมนำโครงกำรอบรมและแลกเปล่ียนควำมรู้ 
  ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร เช่น

  • กำรเข้ำร่วมสัมมนำ National Director Conference 2017: “Steering Governance in a Changing World” โดย 
    คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม

  • กำรเข้ำอบรมหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 2/2560 โดยนำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
  นอกจำกนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดสัมมนำ ภำยใต้หัวข้อ Criminal Liabilities of Directors under New Law โดยมี 

  ศำสตรำจำรย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด เป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้  
  ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

• ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรทั้งคณะและ 

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
  ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร 
  สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำ เพ่ือให้คณะ 
  กรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำร 
  สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว โดยเลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 326รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



  จำกกำรประเมินผลคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และสรุปผลกำรประเมินให้กับคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแล 
  กจิกำรเพือ่พจิำรณำน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่น�ำมำพฒันำคณุภำพและเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร 
  และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

  ส�ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปี 2560 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง ประกอบด้วย  
  3 หัวข้อ ได้แก่ (1) บทบำทด้ำนกำรก�ำกับดูแล (2) ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กรและสภำพแวดล้อม (3) ประสิทธิภำพและสัมพันธภำพ  
  ผลกำรประเมินพบว่ำ กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรทั้งคณะประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  
  (2) กำรประชุมคณะกรรมกำร (3) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินพบว่ำ กำรปฏิบัติงำนของ 
  คณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

  ทั้งนี้ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
  และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี

• ก�รประเมินผลง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้บริห�รระดับสูง
  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นรำยบคุคล ซึง่ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

  บรหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิและผูบ้รหิำรอืน่ และยงัมหีน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดหรอือนมุตัค่ิำตอบแทน 
  ของผู้บริหำรระดับสูงด้วย คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับ 
  เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำปีละครั้ง โดยกำรประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำป ี
  ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมกำร 
  ก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงกำรค่ำตอบแทนโดยรวมของผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอและรำยงำนต่อ 
  คณะกรรมกำรบริษัท รำยละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท  
  (www.minor.com)

• แผนสืบทอดง�น
  คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีใ่นกำรพฒันำและพจิำรณำผูท้ีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั ซึง่รวมถงึ 

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และดูแลกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
  เพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนุมัติแผนสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่ำวทุกปี

• เลข�นุก�รบริษัท
  บริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรดังนี้
  1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสำรของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร 

    และผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงงบกำรเงินรำยไตรมำส 
    ของบริษัท

  2. จัดเก็บรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
  3. แนะน�ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
  4. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
  เลขำนุกำรบริษัท ได้แก่ นำงสำวสรัญญำ สุนทรส ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำน และประวัติกำรเข้ำ 

  รับกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้แสดงไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
  และกำรจัดกำร

• ระบบก�รควบคุมและก�รตรวจสอบภ�ยใน
  บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้นี ้เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำย 

  ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจกำรของบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สัมฤทธิผล บริษัท 
  ได้ก�ำหนดภำระหน้ำที่ อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแล 
  กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจำกกันเพื่อให้เกิด 
  กำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
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•	 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

•	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

•	 ความเสี่ยงทางการเงิน

•	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ 
	 ตามกฎระเบียบ

•	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

•	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

  บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนกำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรำยงำน 
  ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัท ได้ด�ำเนินกำร 
  ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด รวมถึงได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นสำระส�ำคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
  ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัท (compliance unit) ซึ่งหำก 
  พบเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่ไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป หวัหน้ำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน คอื นำยต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมู ิผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
  และบริหำรควำมเสี่ยง

• ระบบบริห�รคว�มเสี่ยง
  ในกำรด�ำเนินธุรกิจอำจเกิดควำมเสี่ยงขึ้นตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเกิดจำกปัจจัยภำยในหรือภำยนอก บริษัทได้เล็งเห็นและให้ 

  ควำมส�ำคญักบัผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยในกำรประเมนิควำมเสีย่ง ทกุหน่วยธรุกจิและหน่วยงำนของบรษิทั 
  จะท�ำกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงปัจจุบันและปัจจัยควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ 
  ของหน่วยธุรกิจและหน่วยงำนนั้นๆ ในแง่ของควำมเส่ียงเชิงกลยุทธ์ ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนและ 
  ให้ค�ำปรึกษำแก่หน่วยงำนทีร่ะบคุวำมเสีย่ง เพือ่ทีจ่ะหำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรบรรเทำผลกระทบในทำงลบ อนัเกดิจำกควำมเสีย่ง 
  ที่เกิดขึ้น ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่ประเมินควำมมีประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกควำมเส่ียงของ 
  แต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำ ผ่ำนทำงกระบวนกำรตรวจสอบภำยในต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยและขั้นตอน 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นโยบำยและขั้นตอน 
  ดังกล่ำวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่นและด�ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้ นโยบำย 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและกำรรำยงำนควำมเสี่ยง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเริ่มต้น 
  จำกกำรระบุประเภทของควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิดและผลกระทบของควำมเส่ียงน้ัน  
  กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ โดยใช้ตำรำงประเมินควำมเส่ียงที่เป็นมำตรฐำน กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม (ผ่ำน 
  กำรลดควำมเสีย่ง กำรตรวจจบัควำมเสีย่ง กำรโอนและ/หรอืกระจำยควำมเสีย่ง กำรยตุหิรอืเลกิกจิกรรมทีม่คีวำมเสีย่ง) และกำรตดิตำม 
  และประเมินผล

ระบุ
คว�มเสี่ยง

คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

จัดก�ร
คว�มเสี่ยง

ร�ยง�น
และติดต�ม
ประเมินผล

วัดคว�มเสี่ยง
โดยพิจ�รณ�

โอก�สก�รเกิด
และผลกระทบ
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โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริษัท
 

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 10 ท่ำน ดังนี้

1. น�ยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ตำาแหน่ง • ประธำนกรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2521)
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อายุ • 68 ปี (เกิดปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร วิทยำลัยโยนก จังหวัดล�ำปำง
• โรงเรียนนำนำชำติ กรุงเทพมหำนคร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)

• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บริษัทในเครือ  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

• กรรมกำร บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 
• บริษัททั่วไป 41 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • กรรมกำร บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท ซำทชิ แอนด์ ซำทชิ จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 149,585,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT: 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
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2. คุณหญิงชฎ� วัฒนศิริธรรม

ตำาแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2551)
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

อายุ • 72 ปี (เกิดปี 2488)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน 
 และบรรษัทภิบำล ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมพำรำกอนดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท สยำมพิวรรธน์ จ�ำกัด
• กรรมกำร และเหรัญญิก สภำกำชำดไทย

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
• บริษัททั่วไป 5 บริษัท
   21 องค์กร

ประสบการณ์ทำางาน • กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: - ไม่มี –
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3. น�ยจรัมพร โชติกเสถียร

ตำาแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560)
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

อายุ • 60 ปี (เกิดปี 2500)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำ Electrical Engineering and Computer Science,  

Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นท่ี 1/2555 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547  

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 11 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริหำร ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท อุตสำหกรรมไหมไทย จ�ำกัด (จิม ทอมป์สัน)
• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
• กรรมกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ
• กรรมกำร มูลนิธิศึกษำพัฒน์
• กรรมกำร มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท
   4 องค์กร 

ประสบการณ์ทำางาน • กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)
• คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน (กนส.) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• ประธำนกรรมกำรบริหำร ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
• กรรมกำรและผู้จัดกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำร บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำร บริษัท แฟมมิลี่ โนฮำว จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: -ไม่มี-

 331รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร



4. น�งกอบก�ญจน์ วัฒนวร�งกูร*

ตำาแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2561)
• กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ • 57 ปี (เกิดปี 2503)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศรีปทุม
• ปริญญำตรี สถำปัตยกรรมศำสตร์ Rhode Island School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ รุ่นที่ 2 (นบร.) ปี 2556
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 2 (วพน.) ปี 2556
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCoT) ปี 2554
• โครงกำรฝึกอบรมผู้บริหำรด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รุ่นที่ 1 (EXCET 1) ปี 2553
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550
• ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ปี 2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49)
• หลักสูตร The Role of Chairman Program ปี 2548 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน รุ่นที่ 1 (วธอ.)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรและที่ปรึกษำ บริษัท โตชิบำ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท ไทยโตชิบำอุตสำหกรรม จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท ไทยโตชิบำไลท์ติ้ง จ�ำกัด
• กรรมกำรมูลนิธิวงดุริยำงค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ 
• คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
• ประธำนมูลนิธิ ดร.กร-ท่ำนผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
• คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนำยกรัฐมนตรี
• นำยกกิตติมศักดิ์ สมำคมไทย-ญี่ปุ่น
• ที่ปรึกษำ หอกำรค้ำไทย
• ที่ปรึกษำประธำนสหพันธ์สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
• บริษัททั่วไป 3 บริษัท
   3 องค์กร 

ประสบการณ์ทำางาน • รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
• ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริษัทโตชิบำ ประเทศไทย
• นำยกสมำคม สมำคมไทย-ญี่ปุ่น
• รองประธำน หอกำรค้ำไทย
• กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
• คณะกรรมกำร วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
• ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ Harrow International School Bangkok
• กรรมกำร มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
• กรรมกำร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร

สัดส่วนการถือหุ้น  
ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561

• MINT: 3,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

* แต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ทีไ่ดล้าออกจากต�าแหน่ง

 332รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร



5. น�งส�วสุวภ�  เจริญยิ่ง

ตำาแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559)
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร  

อายุ • 54 ปี (เกิดปี 2506)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและกำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation,  

Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 
 สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย (TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และที่ปรึกษำอำวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ�ำกัด
• อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
• บริษัททั่วไป 2 บริษัท                             
  1 องค์กร

ประสบการณ์ทำางาน • กรรมกำรอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ�ำกัด
• กรรมกำรอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ชโรเดอร์ จ�ำกัด
• ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จ�ำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT:  -ไม่มี-

 333รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร



6. น�ยอ�นิล ธ�ด�นี่

ตำาแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2541)
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

อายุ • 71 ปี (เกิดปี 2489)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำร University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร บริษัท โรงแรมรำชด�ำริ จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้ก่อต้ังและประธำนกรรมกำร บริษัท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ�ำกัด และกรรมกำรบริษัทในเครือ
• ผู้ก่อตั้งและกรรมกำร บริษัท ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด  

(บริษัทจดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร) และกรรมกำรบริษัทในเครือ
• สมำชิกคณะกรรมำธิกำรและประธำนคณะกรรมกำร SMU Enterprise Board,  

The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University
• สมำชิก SMU Committee for Institutional Advancement,  

Singapore Management University
• สมำชิก International Institute for Strategic Studies

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร 1 บริษัท)
• บริษัททั่วไป 52 บริษัท           
  1 องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 59,411,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

7. น�ยธีรพงศ์ จันศิริ

ตำาแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556) 
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

อายุ • 52 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544                    
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
 และกรรมกำรบริษัทในเครือ
• กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร สภำวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 
• บริษัททั่วไป 29 บริษัท
                                      2 องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: -ไม่มี-
• MINT: 14,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
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8. น�ยพอล ช�ลีส์ เคนนี่

ตำาแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2540)
อายุ • 68 ปี (เกิดปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• General Management Program, Ashridge Management College สหรำชอำณำจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
และกรรมกำรบริษัทในเครือ

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน         1 บริษัท 
• บริษัททั่วไป               39 บริษัท                   

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 9,976,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

9. น�ยเอ็มม�นูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ร�ช�ก�เรีย

ตำาแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2551)
อายุ • 52 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สหรำชอำณำจักร
• ปริญญำตรี สำขำ Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551            
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร บริษัทในเครือ  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน         2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกำ 1 บริษัท)
• บริษัททั่วไป                66 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือส�ำรำญ
• หัวหน้ำกลุ่มผู้ตรวจสอบกำรเงิน บริษัท อีซิ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้ตรวจสอบกำรเงิน เครือร้ำนอำหำร Le Piaf
• ผู้ตรวจสอบกำรเงิน บริษัท Desert Express Ltd. T/A Monte’s ลอนดอน สหรำชอำณำจักร
• ผู้ตรวจสอบกำรเงิน/หัวหน้ำกลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 6,142,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 
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10. น�ยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ตำาแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556)
อายุ • 46 ปี (เกิดปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ Washington State University, WA, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด Washington State University, Pullman, WA, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร กลุ่มธุรกิจฮอทเชน  
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

• กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
บริษัท เอสแอนด์พี ซินดีเคท จ�ำกัด (มหำชน)

• กรรมกำร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
• Trustee โรงเรียนนำนำชำติกรุงเทพ

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
• บริษัททั่วไป 7 บริษัท
  1 องค์กร

ประสบการณ์ทำางาน • รองประธำน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท เอสแอลอำร์ที จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท โคคำ-โคลำ จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 3,050,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม และตัดสินใจในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งกำรลงทุน 
ในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจำกแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.minor.com)

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัได้อนมุตัอิ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรไว้อย่ำงชดัเจน 
เพื่อหลีกเลี่ยงอ�ำนำจอนุมัติที่ไม่จ�ำกัด

ประธำนกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพ และท�ำหน้ำที่ประธำน 
ในคณะกรรมกำรบริษัทในทุกๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ก�ำกบั ตดิตำม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 
 และเป้ำหมำยหลักขององค์กร

2. ดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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3. วำงแผนและจัดกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรจัดเตรียมและกำรด�ำเนินกำรประชุม กำรดูแลข้อมูล 
 ส�ำหรับกำรประชมุให้ถงึมอืกรรมกำรบรษิทัทกุท่ำนให้ตรงเวลำ ก�ำหนดวำระกำรประชมุ และดแูลให้กำรประชมุเป็นไปอย่ำงเหมำะสม

4. จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบ 
 โดยทั่วกัน กำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและ 
 ฝ่ำยจัดกำร

6. เป็นประธำนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
หำกในวำระใดที่ประธำนกรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะไม่สำมำรถออกเสียงในวำระดังกล่ำว และเพื่อเป็นกำรถ่วงดุล 

อ�ำนำจและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและอ�ำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำร

เลข�นุก�รบริษัท: น�งส�วสรัญญ� สุนทรส

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2560 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555 
 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประสบการณ์ทำางาน • Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office, 
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.  คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2.  นำยจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3.  นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4.  นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

* แต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิน ทีไ่ดล้าออกจากต�าแหน่ง 

กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
กรรมกำรตรวจสอบมีระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระได้อีกหลังจำกครบก�ำหนดวำระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
 1. ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิำรและผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ เพือ่พจิำรณำงบกำรเงนิตรวจสอบประจ�ำปีและงบกำรเงนิสอบทำนรำยไตรมำส 

รวมถึงพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องอื่นๆ 
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 2. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควรเพ่ือพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อสำธำรณะ รวมถึงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนต่อนักวิเครำะห์และสถำบันจัดอันดับ 
ควำมน่ำเชื่อถือ
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 3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ำมำใหม่ และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม 
และงบกำรเงินของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก ประเมินผล พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงำนที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหำชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรจัดเตรียม หรือกำรน�ำเสนอ
รำยงำนกำรตรวจสอบหรือกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนอื่นๆ นอกจำกนี้ ยังดูแลกำรรับบริกำรด้ำนอื่นของบริษัท 
(รวมถงึมตทิีเ่กีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่มคีวำมเหน็แตกต่ำงกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและผูต้รวจสอบบญัช ีทัง้นี ้ผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ 
และบริษัทที่ให้บริกำรด้ำนบัญชีทุกๆ บริษัท จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีอ�ำนำจ
ในกำรอนุมัติเง่ือนไขและค่ำบริกำรเบ้ืองต้นส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริกำรด้ำนอ่ืนที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
อิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ 
บัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่ำบริกำรตรวจสอบในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น

 4. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำรตรวจสอบ 
และกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรต่อปัญหำหรือข้อจ�ำกัดนั้นๆ และกำรประเมินควำมเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึผลกระทบจำกควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิของบรษิทัทีม่นียัส�ำคญั และมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรควบคมุและ 
ลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 5. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและมำตรฐำนบัญชี หลักเกณฑ์และกำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญของมำตรฐำนบัญชี 
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรตัดสินใจด้ำนบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน ซ่ึงรวมถึงทำงเลือก 
ควำมสมเหตุสมผลของกำรตัดสินใจดังกล่ำว

 6. สอบทำนและอนุมัติกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท  ซึ่งรวมถึง
  • วัตถุประสงค์ อ�ำนำจ และสำยกำรบังคับบัญชำ
  • แผนกำรตรวจสอบ แผนงบประมำณ และแผนงำนด้ำนบุคลำกรประจ�ำปี และ
  • กำรแต่งตั้ง กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน รวมถึงกำรหมุนเวียนผู้บริหำรงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
 7. สอบทำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรฝ่ำยอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เหน็สมควร เพือ่พจิำรณำระบบตรวจสอบภำยในของบรษิทั และระบบควบคมุภำยในด้ำนกำรเงนิ รวมถงึผลกำรตรวจสอบภำยใน
 8. สอบทำนรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรำยงำนประกอบด้วยแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

ของบรษิทัตรวจสอบบญัช ีควำมเป็นอสิระของบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและประเดน็ส�ำคญัทีไ่ด้ถกูน�ำเสนอในช่วงเวลำ 5 ปีทีผ่่ำนมำ 
ไม่ว่ำจะเป็นประเด็นจำกบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน  
ผลกำรสอบทำนเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสำหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงำนรำชกำร หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกต 
ทีเ่กีย่วกบักำรตรวจสอบซึง่ด�ำเนนิกำรโดยบรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนตำมขัน้ตอนตำมทีบ่รษิทัตรวจสอบบญัชี 
ได้ตรวจพบตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี้ เพื่อสอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ 
สอบทำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 9. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. ก�ำหนดนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำน หรือพนักงำนที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
11. สอบทำนและตรวจสอบรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมสุจริตของผู้บริหำร ซึ่งรวมถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ

รำยกำรใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณธุรกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยของบริษัท กำรตรวจสอบดังกล่ำวรวมถึงกำรสอบทำนระบบ
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรด�ำเนินกำรสอบทำนดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถนัดประชุมกับที่ปรึกษำทั่วไป และ 
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของบริษัทตำมที่เห็นสมควร

12. ก�ำหนดและควบคุมขั้นตอนกำรรับเรื่องดูแล และด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับบัญชี กำรควบคุมภำยในหรือ 
กำรตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับเป็นควำมลับและไม่ระบุชื่อพนักงำนของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับ 
ข้อสงสัยด้ำนบัญชีหรือกำรตรวจสอบบัญชี

13. ด�ำเนินกำรแก้ไขควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง
14. สอบทำนและอนุมัติ หรือให้สัตยำบันรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยง ซึ่งเป็นรำยกำรที่ถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล 

ตำมกฎเกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต.
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15. จัดเตรียมและน�ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั โดยรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
  • ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำย 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
  • จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
  • ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
  • รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก 

 คณะกรรมกำรบริษัท
16. รำยงำนเหตุกำรณ์ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ดังนี้
  • รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
  • กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
  • กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัท
17. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้จำกกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.mimor.com)

นิยามความเป็นอิสระ
 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก�ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ำข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี 
 อ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ 
 จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส 
 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น 
 ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรือเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั  
 ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจ 
 ควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
 ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ 
 ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์  
 รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้ 
 สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระ 
 ต่ออกีฝ่ำยหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ  
 ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธกีำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ 
 ตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี ้
 ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  
 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว 
 มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ 
 ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 
 บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
 กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
 ท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น 
 เกนิร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั 
 ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้
1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยอำนิล ธำดำนี่  กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยจรัมพร โชติกเสถียร กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
4. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
5. นำยธีรพงศ์ จันศิริ  กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
1. ร่วมกบัคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรพฒันำและพจิำรณำผูท้ีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั ซึง่รวมถงึประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

 บริหำร และดูแลกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ประจ�ำปีของบริษัทเพ่ือพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรโดย 

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
 ท่ีก�ำหนด โดยกำรประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งรวมถึง 
 เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น

3. ทบทวนและอนมุตัขิัน้ตอนกำรประเมนิและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัตำมกำรแนะน�ำเบือ้งต้น 
 ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และจะ 
 พิจำรณำอนุมัติผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้น 
 และไม่ใช่หุ้น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะดูแลกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำน 
 และค่ำตอบแทนของพนักงำนบริษัท

4. ทบทวนและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูแบบของหุน้และแผนค่ำตอบแทนอืน่ทีเ่กีย่วกบัหุน้ รวมถงึให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรบัปรงุ 
 แผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมำย 
 จำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำว

5. ด�ำเนนิกำรร่วมกนัอย่ำงต่อเนือ่งกบัผูบ้รหิำรของบรษิทั ในกำรจดักจิกรรมเพือ่พฒันำผูบ้รหิำร กำรพจิำรณำข้อมลูจำกควำมเหน็ของ 
 พนักงำน และกำรพิจำรณำผลของขั้นตอนในกำรประเมินผู้บริหำรประจ�ำปี

6. ทบทวนและประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำและวเิครำะห์ค่ำตอบแทนของบรษิทั และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร 
 บริษัทให้พิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทน ซึ่งกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ดังกล่ำวจะเผยแพร่ในรำยงำนประจ�ำปีและหนังสือ 
 มอบฉันทะของบริษัท

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.minor.com)
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คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�กับดูแลกิจก�ร

ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร
2. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม  กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร
3. นำยอำนิล ธำดำนี่  กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร
4. นำยจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัต ิ

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ทั้งในด้ำน 
 ส่วนตัวและด้ำนกำรท�ำงำน เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถและมีกำรตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถท่ีจะ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับกรรมกำรบริษัทท่ำนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้น

2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์ 
 กำรสรรหำดังกล่ำวเป็นระยะๆ

3. พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและ 
 ประสบกำรณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมกำร 
 สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมที่จะเป็นสมำชิกคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง 
 ที่ว่ำงตำมควำมจ�ำเป็น

4. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ 
 ก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำ หรือแนะน�ำเพิ่ม แก้ไขนโยบำยดังกล่ำวทุกปีหรือตำมควำมจ�ำเป็น

5. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและ 
 คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว

6. พิจำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรประจ�ำปี และแนะน�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเห็นสมควร
 ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้จำกกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรทีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
(www.minor.com)

คณะกรรมก�รกำ�กับโครงก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หัวหน้ำของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำง ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับโครงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรก�ำกบัโครงกำร (Steering Committee) รบัผดิชอบในกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ

ทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับกำรบริหำรจัดกำร เพื่อลดทอนควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
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คณะผู้บริห�ร

ปัจจุบัน ผู้บริหำรของบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้
1. นำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. นำยไบรอัน เจมส์ เดลำนี่  ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำง
3. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำงและรองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
4. นำงสำวสมศรี รัชฎำภรณ์กุล  รองประธำนฝ่ำยกำรเงินและฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท
5. นำยศุภสิทธิ์ ชนะสงครำม  รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
6. นำยโกศิน ฉันธิกุล  รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุนและกำรควบรวม
7. นำงจุฑำทิพ อดุลพันธุ์  รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

ทัง้นี ้ประวตัย่ิอของนำยวลิเลีย่ม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็ ปรำกฏภำยใต้หวัข้อคณะกรรมกำร ส่วนประวตัย่ิอของผูบ้รหิำรอกี 6 ท่ำน ปรำกฏดงันี้

1. น�ยไบรอัน เจมส์ เดล�นี่

ตำาแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำง
อายุ • 41 ปี (เกิดปี 2519)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• C.A., Accounting, Institute of Chartered Accountants, Ireland
• Master of Accounting, Accounting, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, 

Dublin, Ireland
• Bachelor of Business Studies, Accounting, Institute of Technology Tallaght, Ireland
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 235/2560
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• หัวหน้ำฝ่ำยกำรบัญชีเงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

• MINT:  135,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

2. น�ยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ตำาแหน่ง • รองประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำงและรองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
อายุ • 46 ปี (เกิดปี 2514) 
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำ Finance and International Business, University of Notre Dame, 
Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 
 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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2. น�ยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ (ต่อ)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป 13 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • Senior Vice President - Division Head - Investor Relation, and Division Head - Equity 
Investment Management ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

• Investment Representative of Morgan Stanley
สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

• MINT:  444,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

3. น�งส�วสมศรี รัชฎ�ภรณ์กุล

ตำาแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรเงินและฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท
อายุ • 53 ปี (เกิดปี 2507)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
• ปริญญำตรี คณะบัญชี มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559  

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554      
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552          
 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิอนันตรำ เพื่อช้ำงอำเซียน
• กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิไมเนอร์

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท
   3 องค์กร

ประสบการณ์ทำางาน • ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
• หัวหน้ำแผนกบัญชี บริษัท อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค จ�ำกัด
• หัวหน้ำส่วนบัญชี บริษัท สยำมสตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

• MINT:  445,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
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4. น�ยศุภสิทธิ์ ชนะสงคร�ม 

ตำาแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
อายุ • 51 ปี (เกิดปี 2509)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Diploma in International Law, University College London, University of London,      
สหรำชอำณำจักร

• Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College,  
University of London, สหรำชอำณำจักร

• ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป 7 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • รองประธำนอำวุโสฝ่ำยกฎหมำย บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด
• ที่ปรึกษำกฎหมำย ส�ำนักงำนกฎหมำย Freshfields Bruckhaus Deringer

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

• MINT: 160,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

5. น�ยโกศิน ฉันธิกุล

ตำาแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุนและกำรควบรวม
อายุ • 35 ปี (เกิดปี 2525)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University, ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557                  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  - บริษัท
• บริษัททั่วไป 6 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • 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. 2560 

• MINT:  70,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

6. น�งจุฑ�ทิพ อดุลพันธุ์

ตำาแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ • 45 ปี (เกิดปี 2515)
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำ Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management, 
Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551   
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 344รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร



6. น�งจุฑ�ทิพ อดุลพันธุ์ (ต่อ)

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน -  บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำางาน • ผู้จัดกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฏร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักประธำน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)
• Associate, Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

• MINT:  90,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

จำ�นวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมก�รหรือผู้บริห�รถือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 

ลำ�ดับ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น ตำ�แหน่ง
จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือ

ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

1. นำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธำนกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

120,000,000 29,585,748 149,585,748

2. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม กรรมกำรอิสระ - - -

3. นำยจรัมพร โชติกเสถียร กรรมกำรอิสระ - - -

4. นำยพำที สำรสิน* กรรมกำรอิสระ - - -

5. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง กรรมกำรอิสระ - - -

6. นำยอำนิล ธำดำนี่ กรรมกำร 56,434,919 2,976,743 59,411,662
7. นำยธีรพงศ์ จันศิริ กรรมกำร - - -

8. นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่ กรรมกำร 9,402,850 574,129 9,976,979
9. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย กรรมกำร 5,399,893 742,168 6,142,061

10. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมกำร 2,938,942 111,366 3,050,308
11. นำยไบรอัน เจมส์ เดลำนี่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

ส่วนกลำง
87,612 47,649 135,261

12. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินส่วนกลำงและ
รองประธำนฝ่ำยวำงแผน
กลยุทธ์

388,408 56,511 444,919

13. นำงสำวสมศรี รัชฎำภรณ์กุล รองประธำนฝ่ำยกำรเงิน
และฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

401,300 44,618 445,918

14. นำยศุภสิทธิ์ ชนะสงครำม รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย 181,332 (20,360) 160,972
15. นำยโกศิน ฉันธิกุล รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุน 22,556 48,416 70,972
16. นำงจุฑำทิพ อดุลพันธุ์ รองประธำนฝ่ำยนักลงทุน

สัมพันธ์
66,276 24,484 90,760

* ลาออกมีผลตัง้แต่วนัที ่9 มกราคม 2561
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ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกร�คม 2561

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มนำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1 1,539,518,188 33%

1.1 นำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 149,601,794 3%

1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ�ำกัด 727,767,680 16%

1.3 นำงแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 5,200 0%

1.4 มูลนิธิไฮเน็ค 630,031 0%

1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500 13%

1.6 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จ�ำกัด 44,116,983 1%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 381,317,353 8%

3. นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์ 365,954,851 8%

4. UBS AG Singapore Branch 248,821,349 5%

5. State Street Europe Limited 122,815,421 3%

6. Chase Nominees Limited 101,289,894 2%

7. ส�ำนักงำนประกันสังคม 94,551,959 2%

8. บัญชีบริหำรกิจกำร 90,058,715 2%

9. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 74,348,800 2%

10. Bank of Singapore Limited 44,537,460 1%

ทีม่า : บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

หมายเหต ุ: 1 การจดักลุ่มนีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่กจ 17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 เท่านัน้

                    มิใช่การจดักลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีมี่การแกไ้ข) แต่อย่างใด
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกศักยภำพกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  
กำรขยำยงำน ข้อก�ำหนดตำมสัญญำเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพื่อ 
สร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบำย 
ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทเป็นหลัก 

ในปี 2560 บริษัทจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 2559 ในรูปของเงินสด ในอัตรำ 0.35 บำทต่อหุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 23.40 ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม หำกไม่นับรวมรำยกำรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่ค�ำนวณจำก 
ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน มีอัตรำร้อยละ 33.69
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ โฮเทลส์

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
  

บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
การถือหุ้น

1. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จ�ากัด  12,000,000  MINT 81.2%
2. บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จ�ากัด (“HHR”)  2,000,000  MINT 100.0%
3. บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จ�ากัด  10,000,000  HHR 50.0%* 
4. บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  500,000 HHR 50.0%* 

รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
5. บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จ�ากัด  3,000,000  MINT 45.3%
6. บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จ�ากัด  100,000  MINT 100.0%
7. บริษัท โรงแรม ราชด�าริ จ�ากัด (มหาชน) (“RHC”)  45,000,000  MINT 99.2%
8. บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ�ากัด (“MI”)  100,000  MINT 100.0%
9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จ�ากัด (“HHV”)  3,500,000  MINT 100.0%

10. บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จ�ากัด (“BBC”)  1,650,000  MINT 100.0%
11. บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จ�ากัด  4,000,000 BBC 50.0%* 
12. บริษัท สมุย วิลเลจ จ�ากัด  375,000  MINT 100.0%
13. บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด  1,730,000  MINT 100.0%
14. บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จ�ากัด  10,000  MINT 100.0%
15. บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จ�ากัด  10,000  MINT 100.0%
16. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จ�ากัด  750,000  MINT 100.0%
17. บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  100,000  RGP 40.0%* 
18. บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (“MST”)  410,000  MINT 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย HIIL
19. บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จ�ากัด (“SBR”)  10,000  MINT 100.0%
20. บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จ�ากัด  500,000 SBR 50.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
21. บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จ�ากัด  10,000  MINT 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
การถือหุ้น

22. บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ากัด (“MHG”)  1,079,307  MINT 100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MGS

23. บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด  262,515  MINT 100.0%
24. บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ากัด (“MGS”)  500,000  MINT 100.0%
25. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จ�ากัด  10,000  MINT 100.0%
26. RGR International Limited (“RGRI”)  100,000  MINT 100.0%
27. Eutopia Private Holding Limited  1,000,000  RGRI 50.0%* 
28. Harbour View Corporation Limited  8,383,476  RGRI 30.4%* 
29. R.G.E. (HKG) Limited  100,000  MINT 100.0%
30. M & H Management Limited  1,000  MINT 100.0%
31. Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”)  1,000  MINT 100.0%
32. Serendib Hotels Pcl.  111,525,794  LIL 25.0%* 
33. Minor International (Labuan) Limited  1,000  MINT 100.0%
34. AVC Club Developer Limited  1,000  MINT 100.0%
35. AVC Vacation Club Limited (“AVC V”)  1,000  MINT 100.0%
36. บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จ�ากัด (“PBCO”)  10,000  MINT 100.0%
37. บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ�ากัด  1,900,000  MINT 100.0%
38. บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จ�ากัด  70,000  MINT 100.0%
39. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)  490,408,365  MINT 35.7%* 
40. Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”)  EUR 18,000  MINT 100.0%
41. Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L (“MCHL”)  EUR 12,500  MCHM 100.0%
42. Minor Continental Portugal, SGPS, S.A. (“MCP”)  EUR 36,000,000  MCHL 100.0%
43. Pojuca S.A. (“Pojuca”)  หุ้นสามัญ 

91,138.377 
 MCHL 100.0%

หุ้นบุริมสิทธิ 
68,505.744

44. Marinoteis - Sociedade de Promocao e Construcao de Hoteis S.A.            6,300,000
(“Marinoteis”)  

 MCP 100.0%

45. Coimbra Jardim Hotel - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.  3,650,000  MCP 100.0%
46. Tivoli Gave do Oriente - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.  500,000  MCP 100.0%
47. Sotal - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.  10,000  Marinoteis 100.0%
48. Hotelagos S.A.  1,885,000  Marinoteis 100.0%
49. บริษัท ราชด�าริ เรสซิเด็นซ์ จ�ากัด (“RRL”)  5,000,000  MI 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
การถือหุ้น

50. บริษัท อวาดีนะ ฮิลล์ จ�ากัด  50,000 RRL 50.0%*

รวมหุ้นที่ถือโดย SBR
51. บริษัท ราชด�าริ ลอดจ์จิ้ง จ�ากัด  300,000  MI 100.0%
52. บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จ�ากัด  10,000  MI 49.0%
53. Corbin & King Limited  23,335,391 MI 74.0%
54. บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จ�ากัด  160,000  MI 51.0%* 
55. Arabian Spas (Dubai) (LLC)  300  MST 49.0%* 
56. Hospitality Investment International Limited (“HIIL”)  10,000,000  MHG 100.0%
57. MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MHGIH”)  57,863,072  MHG 100.0%
58. MHG International Holding (Mauritius) (“MHGIHM”)  1,000  MHG 100.0%
59. MHG Holding Limited  1,000  MHG  100.0%
60. MHG Deep Blue Financing  200,000  MHG 50.0%* 
61. 2015 CM Investors Corporation  44,600,000  MHG 50.0%* 
62. Cardamom Tented Camp Co., Ltd.  100,000 MHG 35.0%* 
63. Anantara Vacation Club (HK) Limited (“AVC V (HK)”)  10,000  AVC V 100.0%
64. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.  16,200  AVC V 100.0%
65. Sanya Anantara Consulting Limited  USD 500,000  AVC V (HK) 100.0%
66. Lodging Management (Labuan) Limited  1,000  HIIL 100.0%
67. Lodging Management (Mauritius) Limited (“LMM”)  1,000  HIIL 100.0%
68. PT Lodging Management (Indonesia) Limited  1,500  HIIL 93.3%
69. Jada Resort and Spa (Private) Limited (“Jada”)  412,877,494  HIIL 87.0%
70. PH Resort (Private) Ltd.  271,767  HIIL 49.9%* 
71. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”)  2  HIIL 50.0%* 
72. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”)  2  HIIL 50.0%* 
73. Sothea Pte. Ltd.  1,450  LMM 80.0%
74. Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited  1,000  LMM 100.0%
75. O Plus E Holdings Private Limited  1,050,000  LMM 50.0%* 
76. Paradise Inland Resort (Private) Limited  6,000,000 Jada 87.0%
77. Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited  193,709,415 Jada 87.0%
78. Avani Ambalangoda (Private) Limited  - Paradise 87.0%
79. MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.  1 MHGIH 100.0%
80. Vietnam Hotel Projekt B.V. (“VHP”)  EUR 22,863 MHGIH 100.0%
81. MHG Management (India) Private Limited  10,000 MHGIH 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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82. Rani Minor Holding Limited (“Rani”)  50,000,000 MHGIH 25.0%* 
83. MHG Australia Holding Pte. Ltd. (“MHGAH”)  1 MHGIH 100.0%
84. Plexus Maldives Private Limited  471,600 MHGIH 50.0%* 
85. MHG Australia Investments Pty, Ltd.  100 MHGAH 100.0%
86. Bai Dai Tourism Company Limited  VND 118,941,730,159 VHP 100.0%
87. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited  USD 1,080,000 VHP 91.0%
88. Sands Hotels (Proprietary) Limited  NAD 100 MHGIHM 100.0%
89. Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited (“Gaborone”)  500,000 MHGIHM 80.0%
90. Minor Hotel Group MEA DMCC (“MHG MEA”)  50 MHGIHM 100.0%
91. MHG Management Tunisia  118,000 MHG MEA 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย MHG
92. MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. หุ้นสามัญ 

7,000,000
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

ที่สามารถเรียกคืนได้ 
569,943,332  

 MHGIHM 60.0%

93. MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. หุ้นสามัญ 
3,000,000

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ที่สามารถเรียกคืนได้ 

30,836,923 

 MHGIHM 60.0%

94. MHG Lesotho (Proprietary) Limited  12,628 MHGIHM 46.9%* 
95. Rani Minor Holding II Ltd.  50,000 MHGIHM 49.0%* 
96. MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited  100,000 MHGIHM 50.0%* 
97. Minor Hotels Zambia Limited  50,000 MHGIHM 100.0%
98. Letsatsi Casino (Pty) Ltd.  3,000 Gaborone 64.0%
99. PT Wika Realty Minor Development  260,000 MHGIH 50.0%* 

100. MHG GP Pte. Ltd.  5,150,002 MHGIH 50.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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บริษัทย่อยของโอ๊คส์

บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
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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. Goldsbrough Management Pty. Ltd.  14,433,119 OAKS 100.0%
5. MINT Residential Pty. Ltd.  1 OAKS 100.0%
6. MH Management (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. MH Management (NSW) Pty. Ltd. (“NSW2”)  14,830,219 OAKS 100.0%
9. MH Management (SA) Pty. Ltd.  10,513,471 OAKS 100.0%

10. MH Management (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. (“ORHM”)  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 DMCC  300 MHG MEA 100.0%
19. Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%
20. Oaks Hotels and Resorts No. 4 Pty. Ltd. (“No. 4”)  100 OAKS 100.0%
21. Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%
22. Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%
23. Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.  15,300,100 OAKS 100.0%
24. Oaks Hotels & Resorts Asset Holding Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%
25. Queen Street Property Management Pty. Ltd.  2 QLD 100.0%
26. Mon Komo Management Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OakQ
27. Oasis Caloundra Management Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%
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%
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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. (“Mew”)  100 QLD 100.0%
41. Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. (“OaksQ”)  100 QLD 100.0%
42. ACN 153 490 227 Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%
43. Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%
44. Queensland Nominee Management Pty. Ltd.  100 OaksQ 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย ORHM
45. Wrap No. 1 Pty. Ltd. (“Wrap No. 1”)  10 OaksQ 100.0%
46. Emerald Management Pty. Ltd.  100 EHI 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
47. Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd.  100 EHI 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
48. Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. (“B Milton”) 100 Milton 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
49. The Milton Residences Pty. Ltd.  100 B Milton 100.0%
50. Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  100 CL 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
51. Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd.  100 Radius 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
52. Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd.  100 RM 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
53. Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd.  100 PP 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
54. Moranbah Management Pty. Ltd.  100 Mor 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
55. Mews Management Pty. Ltd.  100 Mews 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
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56. Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. (“NSW”)  49,309 NSW2 100.0%
57. Pacific Blue Management Pty. Ltd.  2 NSW2 100.0%
58. Regis Towers Management Pty. Ltd.  100 NSW2 100.0%
59. Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. (“HV”)  100 NSW2 100.0%
60. 183 on Kent Management Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%
61. 187 Kent Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%
62. Oaks Hotels and Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. (“CB”)  10 NSW 100.0%
63. 361 Kent Pty. Ltd.  10 CB 100.0%
64. Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. (“CLMa”)  100 HV 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
65. Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd.  100 HV 100.0%
66. Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd.  100 CLMa 100.0%
67. Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.  2 VIC 100.0%
68. Cable Beach Management Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย CB
69. MH Residential (Leasing) Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%
70. Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. (“Pinnacle”)  100 VIC 100.0%
71. Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%
72. Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. (“VIC Letting”)  100 VIC 100.0%
73. Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. (“Leasing VIC”)  100 VIC 100.0%
74. Exclusive Pinnacle Management Pty. Ltd.  100 Pinnacle 100.0%

รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
75. 187 Cashel Management Limited  100 NZ 100.0%
76. 187 Cashel Apartments Ltd.  100 NZ 100.0%
77. Oaks Cashel Management Ltd.  100 NZ 100.0%
78. Housekeepers (NZ) Ltd.  100 NZ 100.0%
79. Tidal Swell Pty. Ltd.  4 Inv 100.0%
80. Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd.  100 NO. 4 100.0%
81. Accom (VIC) Pty. Ltd. (“Accom VIC”)  10 Leasing VIC 100.0%
82. Accom Melbourne Pty. Ltd. 10 Accom VIC 100.0%
83. Wrap Management Pty. Ltd.  10 Wrap No. 1 100.0%
84. Wrap No. 2 Pty. Ltd. (“Wrap No. 2”)  10 VIC Letting 100.0%
85. Wrap Letting Pty. Ltd.  10 Wrap No. 2 100.0%
86. Harbour Residences Oaks Ltd.  960,000 NZ 50.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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ไมเนอร์ ฟู้ด

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
  

บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
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1. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“MFG”)  32,730,684  MINT 99.7%
2. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ากัด  1,000,000  MFG 100.0%
3. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด  600,000  MFG 100.0%
4. บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด  600,000  MFG 100.0%
5. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จ�ากัด  160,000  MFG 100.0%
6. บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  3,700,000  MFG 97.0%
7. บริษัท เอสแอลอาร์ที จ�ากัด  4,000,000  MFG 100.0%
8. บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จ�ากัด  1,220,000  MFG 100.0%
9. บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จ�ากัด  50,000  MFG 51.0%

10. บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  1,050,000  MFG 49.9%* 
11. บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด  2,532,614  MFG 50.0%* 
12. บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ�ากัด  450,000  MFG 51.0%* 
13. บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ�ากัด  800,000  MFG 43.8%* 
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. Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. (“FICA”)  6,494,250 IFH 100.0%
18. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd. RMB 135,000,000 FICA 100.0%
19. Sizzler China Pte. Ltd.  2 IFH 50.0%* 
20. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DFHS”)  9,201,000 Primacy 100.0%
21. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGIHS”)  55,753,745 Primacy 100.0%
22. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGS”)  300,000 Primacy 100.0%
23. Liwa Minor Food & Beverage LLC  3,000 Primacy 49.0%* 
24. BreadTalk Group Limited  281,890,148 Primacy 14.1%* 
25. Minor Food (Seychelles) Limited  1,500,000  Primacy 100.0%
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 (“OAKS”)  189,131,898 MHH 100.0%
29. Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. (“DFHA”)  10 DFHS 100.0%
30. Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (“DKL”)  46,000,000 DFHA 70.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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31. Expresso Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
32. The Coffee Club Investment Pty. Ltd.  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 DKL 70.0%
35. The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%
36. The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
37. The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%
38. The Coffee Club Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%
39. The Coffee Club (International) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
40. The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
41. The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
42. The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.  100 DKL 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.  100 DKL 70.0%
52. TCC Operations Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
53. TGT Operations Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%
54. The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. 100 DKL 70.0%
55. VGC Food Group Pty. Ltd. (“VGC”)  13,200,000 DKL 49.0%* 
56. Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. (“VCRH”)  8,900,000 VGC 49.0%* 
57. Groove Train Holdings Pty. Ltd. (“GTH”)  2,100,000 VGC 49.0%* 
58. Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. (“CHH”)  700,000 VGC 49.0%* 
59. VGC Management Pty. Ltd.  1 VGC 49.0%* 
60. Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.  3 VCRH 49.0%* 
61. Groove Train System Pty. Ltd.  1 GTH 49.0%* 
62. Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.  100 VCRH 49.0%* 
63. Groove Train Properties Pty. Ltd.  1 GTH 49.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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64. Coffee Hit System Pty. Ltd.  100 CHH 49.0%* 
65. Coffee Hit Properties Pty. Ltd.  1 CHH 49.0%* 
66. Black Bag Roasters Pty. Ltd.  100 VCRH 49.0%* 
67. Veneziano (SA) Pty. Ltd.  1,000 VCRH 28.2%* 
68. The Minor Food Group (India) Private Limited  24,077,144 MFGIHS 70.0%
69. The Food Theory Group Pte. Ltd. (“Food Theory”)  300,000 MFGIHS 50.0%* 
70. Over Success Enterprise Pte. Ltd. (“Over Success”)  10,000  MFGIHS 85.9%
71. Patara Fine Thai Cuisine Limited (“PFTC”)  12,300,000  MFGIHS 50.0%* 
72. Suda Limited  4,100,000  PFTC 50.0%* 
73. The Minor Food Group (Myanmar) Limited  2,000,000 MFGIHS 100.0%
74. Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Ltd.  USD 100,000 Over Success 85.9%
75. Beijing Riverside & Courtyard Investment Management Ltd.  RMB 7,000,000 Over Success 85.9%
76. Beijing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 2,030,000 Over Success 85.9%
77. Beijing Longkai Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
78. Beijing Three Two One Fastfood Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
79. Beijing JiangShang Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
80. Beijing Yunyu Catering Ltd.  RMB 1,000,000 Over Success 85.9%
81. Beijing Jiangshan Rundai Catering Ltd.  RMB 500,000 Over Success 85.9%
82. Beijing Xielejia Catering Ltd.  RMB 500,000 Over Success 85.9%
83. Beijing Dejianhua Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
84. Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant - Over Success 85.9%
85. Feng Sheng Ge Restaurant - Over Success 85.9%
86. Beijing Tiankong Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
87. Shanghai Riverside & Courtyard Ltd.  RMB 2,000,000 Over Success 85.9%
88. Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
89. Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
90. Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
91. Beijing Yangguang Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
92. Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
93. Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
94. Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
95. Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
96. Shenyang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย

 357รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า



บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
การถือหุ้น

97. Wuhan Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 30,000 Over Success 85.9%
98. Nantong Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
99. Yangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%

100. Red Matches Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
101. Hangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
102. Dalian Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
103. Zhenjiang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 85.9%
104. BBZ Design International Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%
105. Element Spice Café Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%
106. YTF Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%
107. PS07 Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%
108. TES07 Pte. Ltd.  500,000 MFGS 100.0%
109. XWS Pte. Ltd.  441,000 MFGS 100.0%
110. Shokudo Concepts Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%
111. Shokudo Heeren Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%
112. TEC Malaysia Sdn Bhd  RM 500,000 MFGS 100.0%
113. Riverside & Courtyard (International) Pte. Ltd.  350,000 MFGS 100.0%
114. Grab Food Ltd.  1,572,500 MFGIHS 70.0%
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
  

บริษัท
 จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย สัดส่วน
การถือหุ้น

1. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“MCL”)  489,770,722 MINT 91.4%
2. บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จ�ากัด  1,100,000 MCL 100.0%
3. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด  100,000 MCL 100.0%
4. บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  40,000 MCL 100.0%
5. บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด  700,000 MCL 100.0%

 รวมหุ้นที่ถือโดย MLL 
6. บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จ�ากัด (“MLL”)  350,000 MCL 100.0%
7. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จ�ากัด  13,000,000 MCL 90.8%
8. Marvelous Wealth Limited  1 MCL 100.0%
9. บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จ�ากัด  300,000 MCL 50.1%
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ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจหลัก 
เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้า
และอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจ�าหน่าย 

ส�านักงานใหญ่ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165) 
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381 5151 
โทรสาร : +66 (0) 2381 5777-8 
เว็บไซต์ : http://www.minor.com 

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียน : 
4,621,828,347 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,621,828,347 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว
4,618,914,291 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,618,914,291 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000 
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
อีเมล  : SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th

นำยทะเบียนหุ้นก ู้
นำยทะเบียนหุ้นก ู้ MINT ครั้งที่ 1/2554, 
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 
บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
ฝ่ำยบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์ 
อาคารส�านักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้นที่ 11 
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

นำยทะเบียนหุ้นก ู้ MINT ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ครั้งที่ 1/2560
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

นำยทะเบียนหุ้นก ู้ MINT ครั้งที่ 1/2557 
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด 
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ 
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ 
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 ตามล�าดับ 
ชั้นที่ 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999 
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ส�ำนักงำนกฎหมำยสยำมซิตี้ จ�ำกัด 
ชั้นที่ 20 อาคารรัจนาการ 
เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8 
โทรสาร : +66 (0) 2676 6188 
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