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วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร

เป็นผู้นำาในธุรกิจท่ีส่งมอบ
ประสบการณ์อันยอดเย่ียม 

เหนือความคาดหมาย 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด

และผลกระทบเชิงบวก
ให้กับลูกค้าและทุกฝ่าย

ท่ีมีส่วนในความสำาเร็จของเรา
ทุกๆ ปี พนักงานของเรากว่า 79,000 คน 

พร้อมที่จะให้บริการ ณ โรงแรม 535 แห่ง ร้านอาหาร 2,377 ร้าน 
และร้านค้า 485 แห่ง ให้ลูกค้ากว่า 230 ล้านคน ใน 65 ประเทศ

มุ่งเน้น
ที่ลูกค้า

การทำางาน
ต้องมีผล

มุ่งมั่น
พัฒนาคน

ปรับเปลี่ยนตน
ปรับปรุงงาน

ประสาน
พันธมิตร
เพื่อธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน



ฐานธุรกิจของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานประจ�าปี 2562 รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)6 7

535 
โรงแรม

78,360  
ห้องโรงแรม

2,377  
ร้านอาหาร

485  
จุดจำาหน่าย

กว่า 50 
แบรนด์

65 
ประเทศ

กว่า 130 
รางวัล

	 ไมเนอร์	โฮเทลส์
	 ไมเนอร์	ฟู้ด
	 ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์

อเมริกา

อาร์เจนตินา

บราซิล

แคนาดา

ชิลี

โคลอมเบีย

คิวบา

สาธารณรัฐโดมินิกัน

เอกวาดอร์

เฮติ

เม็กซิโก

อุรุกวัย

สหรัฐอเมริกา

แอฟริกา

บอตสวานา

อียิปต์

เคนยา

เลโซโท

มอริเชียส

โมซัมบิก

นามิเบีย

เซเชลส์

แอฟริกาใต้

แทนซาเนีย

ตูนิเซีย

แซมเบีย

ตะวันออกกลาง

บาห์เรน

คูเวต

เลบานอน

โอมาน

กาตาร์

ซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย

ก ัมพูชา

จีน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมา

นิวซีแลนด์

ปาก ีสถาน

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ศรีลังกา

ไทย

เวียดนาม

ยุโรป

อันดอร์รา

ออสเตรีย

เบลเยียม

สาธารณรัฐเช็ก

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ฮังการี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเก ีย

สเปน

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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หมายเหตุ:	
1.	 อัตราการจ่ายเงินปันผลคำานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำาไรจากการดำาเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
2.	 รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มซัน	อินเตอร์เนชั่นแนล,	โอ๊คส์	อีแลน	ดาร์วิน	และไมเนอร์	ดี	เค	แอล	จำานวน	2,335	ล้านบาท	รวมอยู่ในผลกำาไรที่รายงานในปี	2558	
3.	 รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิโวลี,	เบร็ดทอล์ค,	โอ๊คส์	และอนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	จำานวน	2,014	ล้านบาท	รวมอยู่ในผลกำาไรที่รายงานในปี	2559	
4.	 ส่วนขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป,	โอ๊คส์,	เงินลงทุนในรานี,	แกรบบ์	ไทย	และเบนิฮานา	จำานวน	1,220	ล้านบาท	รวมอยู่ในผลกำาไรที่รายงานในปี	2561	
5.		รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป,	เบร็ดทอล์ค	ประเทศไทย,	กลุ่มทิโวลี,	คอร์บิน	แอนด์	คิง,	ริบส์	แอนด์	รัมส์	และโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์	จำานวน	3,637	ล้านบาท		

รวมอยู่ในผลกำาไรที่รายงานในปี	2562	
6.	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	คณะกรรมการบริษัทมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ออกไปอย่างไม่มีกำาหนด	โดยยกเลิก

กำาหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ที่กำาหนดไว้ในวันที่	24	เมษายน	2563	ยกเลิกวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	16	มีนาคม	
2563	รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินปันผล	ยกเลิกวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่	5	พฤษภาคม	2563	และยกเลิกกำาหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่	21	พฤษภาคม	2563	
คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณากำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วาระการประชุม	ซึ่งรวมถึงทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำาเนินงานปี	2562	อีกครั้ง	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฐานะการเงินของบริษัท	ณ	ขณะนั้น

2558 2559 2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

งบการเงินรวม
(ล้านบาท)

ขายสุทธิ  42,345  51,152  55,001  74,938  119,023 

รายได้รวม  48,014  56,973  58,644  78,620  129,889 

กำาไรขั้นต้น  26,225  31,710  34,893  46,127  60,625 

กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  11,908  13,229  12,273  14,634  26,283 

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้  8,846  9,447  8,164  8,908  17,369 

กำาไรสุทธิ  7,040  6,590  5,415  4,508  10,698 

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน  4,705  4,576  5,415  5,728  7,061 

สินทรัพย์รวม  98,382  108,453  119,100  268,081  254,184 

หนี้สินรวม  61,670  67,656  68,596  185,780  168,316 

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย  45,473  49,832  50,163  126,894  112,373 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  36,711  40,797  50,504  82,301  85,868 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน  2,499  6,494  6,585  7,360  14,766 

ความสามารถ
ในการทำาก ำาไร
(ร้อยละ)

อัตรากำาไรขั้นต้น  58.01  57.46 58.83 56.27 45.23

อัตรากำาไรสุทธิ  14.66  11.57 9.23 5.73 8.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  8.15  6.37 4.76 2.33 4.10

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น  21.10  17.00 11.86 6.79 12.72

อัตราส่วน
หนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 
1.24 

 
1.22 

 
0.99 

 
1.54 

 
1.31 

สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.13  1.03  0.89  1.33  1.19 

สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.57  1.55  1.25  2.10  1.80 

ข้อมูลต่อหุ้น 
(บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.60  1.50  1.22  0.93  2.04 

กำาไรจากการดำาเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.07  1.04  1.22  1.19  1.25 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  8.34  9.25  10.93  17.82  18.59 

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)  0.35  0.35  0.40  0.40  N/A 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  32.75  33.69 32.81 33.49 N/A

ทุนเรือนหุ้น 
(พันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน  4,641,789  4,621,828  4,621,828  4,618,914  4,849,860 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -

จำานวนหุ้นสามัญชำาระแล้ว  4,402,312  4,410,368  4,618,914  4,618,914  4,619,005 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิชำาระแล้ว - - -  -    -   

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  4,402,365  4,406,519 4,441,818  4,618,914  4,618,942 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ:
• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

  
199,512  

 -   

  
192,187  

 -   
-
 -   

 -   
-

230,849
-

จุดเด่นทางการเงิน
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หมายเหตุ:
(1)	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	3,781	 ล้านบาท	มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุน

ตามปกติของธุรกิจโรงแรม	ร้านอาหาร	และอื่นๆ	และรวมถึงการเข้าลงทุนในร้านบอนชอน
ในประเทศไทย	จำานวน	17,240	ล้านบาท	ซึ่งถูกหักด้วยเงินสดรับจากการขายโรงแรมทิโวลี
และโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์และสินทรัพย์อื่นๆ	จำานวน	11,625	ล้านบาท

(2)	 เงนิสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิจำานวน	11,357	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากการจา่ยคนื
หุ้นกู้และเงินกู้ยืม	การจ่ายเงินปันผล	และการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน

(3)		 การปรบัปรงุย้อนหลงัจำานวน	289	ลา้นบาทเกิดจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

(4)	 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี	 2562	 รวมท้ังสิ้น	 1,848	ล้านบาท	 เป็นเงินสด	 (0.40	บาท 
ต่อหุ้น)

สถานะทางการเงินโดยสังเขป

งบแสดงฐานะการเงินรวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)
 (ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่า
	 เงินสด	 	 		12,713				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 		25,262				
การลงทุนและอื่นๆ	 97,059				
สินทรัพย์ถาวร	 133,047

รวมสินทรัพย์	 	 268,081			

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน	 43,653				
หนี้สินไม่หมุนเวียน	 142,127			
ทุน,	ส่วนเกินทุนและสำารอง	 37,528				
กำาไรสะสม	(สุทธิ)	 33,688				
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 			11,085

รวมหนี้สิน
	 และส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 268,081			

งบแสดงฐานะการเงินรวม	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 (ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่า
	 เงินสด	 	 13,331
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 25,268				
การลงทุนและอื่นๆ	 (5)	 92,456
สินทรัพย์ถาวร	 (6)	 123,129

รวมสินทรัพย์	 	 254,184			
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน	 (7)	 			35,592				
หนี้สินไม่หมุนเวียน	 (8)	 132,724				
ทุน,	ส่วนเกินทุนและสำารอง	 (9)	 34,545				
กำาไรสะสม	(สุทธิ)	 	 40,916				
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 			10,407

รวมหนี้สิน
	 และส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 254,184			

งบก ำาไรขาดทุน  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
  (ล้านบาท)

รายได้	 129,062
กำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินงาน	 63,868
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 	47,327

ก ำาไรจากการดำาเนินงาน	 			16,541				
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
	 ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	 828 

ก ำาไรก ่อนต้นทุนทางการเงิน
	 และภาษีเงินได้	 17,369				
ต้นทุนทางการเงิน	 4,081

ก ำาไรก ่อนภาษีเงินได้	 13,287			 
ภาษีเงินได้	 	 2,293						
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 				296					

 

ก ำาไรสุทธิ	 			10,698			

งบกระแสเงินสดรวม	 	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 (ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 14,766			
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (1)	 (3,781)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (2)	 	(11,357)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 				(373)			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 990

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 	 12,713				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 13,331				

ก ำาไรสะสม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 (ล้านบาท)

ยอดยกมา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 	 		33,688			
การปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	 (3)	 (289)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 	 				33,399	
สำารองตามกฎหมาย	 	 (21)
กำาไรสุทธิ	 	 10,698
ดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน		 	(1,312)
เงินปันผลจ่าย	 (4)	 	(1,848)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 	40,916	

(5)	 การลงทุนและอื่นๆ	 ลดลง	 4,603	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่มาจากการขายเงินลงทุนในโรงแรม 
ในประเทศมัลดีฟส์	 และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท
ในปี	2562

(6)	 สนิทรพัย์ถาวรลดลง	9,918	ลา้นบาท	สว่นใหญ่มาจากการขายโรงแรมทโิวล	ีและผลกระทบจาก
การแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในปี	2562	

(7)	 หนีส้นิหมนุเวยีนลดลง	8,061	ลา้นบาท	สว่นใหญม่าจากการลดลงของเงนิกู้ยืมสทุธิ	ซึง่ประกอบดว้ย 
เงินเบิกเกินบัญชี	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

(8)	 หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง	 9,403	 ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว	  
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(9)	 ทุน,	ส่วนเกินทุน	และสำารองลดลง	2,983	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงการแปลงค่า 
งบการเงิน
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เป้าหมายทางการเงิน,
การปฏิบัติการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
และการสร้างแรงจูงใจ

ของทีม

โอกาสในการเติบโต
ที่นอกเหนือจากเป้าหมาย

ทางการเงิน และแผนธุรกิจ, 
การสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

ความก้าวทัน 
และการนำาองค์กรในโลก

ที่เปลี่ยนไป เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

การแข่งขั นบน เวที โลก : 

การเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ 
(การปฏิบัติการ) 

และผลลัพธ์ 
(การเงิน) 

การเติบโต การเปลี่ยนแปลง



รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)12

เรามีความมุ่งมั่น 
ที่จะก้าวสู่บทใหม่ 
ของไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนล  
บทที่มีชื่อว่า  
“การเปลี่ยนแปลง” 
เพื่อที่จะเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง 
ในการเป็นบริษัท 
ระดับโลกของเราต่อไป

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

อนันตรา	เชียงใหม่

รายงานจาก
ประธานกรรมการ 
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เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย 

ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงเดินหน้า 
บนเส้นทางแห่งการเป็นบริษัทระดับโลก	พร้อมกับ 
การเดินทางสู่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง	 
เพ่ือที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท 
ในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก	 ในปัจจุบัน	 
ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ไมเนอร์	 
อนิเตอรเ์นชัน่แนลจงึตอ้งสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
ที่พร้อมรับและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้ 
บริษัทสามารถรักษาตำาแหน่งผู้นำาในธุรกิจ 
ต่อไป	 ดังน้ัน	บริษัทจึงเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงของ 
การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองค์กร

กระบวนการปฏิรูปองค์กรเริ่มต้นจาก
การตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์  
ที่ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน	 
โดยบริษัทยังคงวิสัยทัศน์	 “เป็นผู้นำาในธุรกิจ 
ที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเย่ียมเหนือ 
ความคาดหมาย	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
และผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนในความสำาเร็จของเรา”	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทได้ทำาการประเมินองค์กรในทุกมิติ	ซึ่ง

รายงานจากประธานกรรมการ

รวมถึงโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการตัดสินใจ 
ทีร่วดเรว็	คณะผูบ้รหิารและบคุลากร	กระบวนการ 
ทำางานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ	เทคโนโลยี	
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร	รวมไปถึงการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่ิงแรกของการเปล่ียนแปลงของบริษัท	คือ 
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะผู้บริหาร	 
โดยต้ังแต่ เดือนมกราคม	 2563	 คุณดิลิป	 
ราชากาเรียได้ รับการแต่งตั้ ง เป็นประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	ในขณะที่ผมยังคง 
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ	คุณดิลิปเป็น 
บุคลากรที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของ 
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นอย่างมากตลอด	 
12	ปท่ีีคณุดลิปิไดร้ว่มงานกับบรษิทั	และไดช้ว่ย 
ขยายเครือข่ายโรงแรมจนในปัจจุบันมีจำานวน	 
535	แหง่	อกีท้ังคณุคลูชาน	ซงิห์	ไดร้บัการแต่งตัง้ 
เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
แทนคุณปัทมาวลัย	รัตนพล	ซึ่งได้ย้ายไปดำารง 
ตำาแหน่งหัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหารของ 
บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จำากัด	(มหาชน)	 
ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสำาคัญของบริษัท 
มาอย่างยาวนาน	คุณคูลชานมีประสบการณ์ 

อนันตรา	เดซารู	โคสท์
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ระดับสากลในธุรกิจท่ีปรึกษาด้านบุคลากร
มากว่า	20	ปี	 โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน 
การพัฒนาบุคลากรผู้ มีศั กยภาพสู งและ 
มีความเป็นผู้นำา	การเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
การปฏิรูปทรัพยากรบุคคล	นอกจากนี้	 ในปีน้ี	 
จะมกีารแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไมเนอร	์ 
ฟู้ดท่านใหม	่เนือ่งจากคณุพอล	เคนนีจ่ะเกษยีณ	
โดยคุณพอลจะยังดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
ของไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลต่อไป

อีกหนึ่ งการ เปลี่ ยนแปลง ท่ีสำ าคัญคือ 
การประกาศจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ	ซึ่ง 
นำาโดยผม	ในฐานะประธานกรรมการ	และ 
คุณดิลิป	ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ก ลุ่มบ ริ ษัท 	 โดยโครงสร้ า งการบริหารนี้  
ประกอบไปด้วย	3	 เสาหลัก	ได้แก่	 (1)	 ธุรกิจ	
(การปฏิบั ติการ) 	 และผลลัพธ์ 	 (การเ งิน)	 
(2)	การเติบโต	และ	(3)	การเปลี่ยนแปลง	โดยที่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 
ซึ่งประกอบด้วยไมเนอร์	โฮเทลส์,	ไมเนอร์	ฟู้ด,	 
ไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์	และเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อเป้าหมายทางการเงิน	 

การปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ	และการสร้าง 
แรงจูงใจให้กับพนักงานในทีม	ส่วนประธาน 
เจา้หนา้ทีก่ารเงนิของไมเนอร	์อนิเตอรเ์นชัน่แนล	 
และเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	ประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย	และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	มีหน้าที่หา 
โอกาสในการเติบโตที่นอกเหนือจากเป้าหมาย 
ทางการเงิน	และสร้างผลตอบแทนระยะยาว 
แก่ผูถื้อหุ้น	นอกจากนี	้กระบวนการปฏิรปูองค์กร 
ซึ่งมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป	 
จะถูกขับเคลื่อนโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
สารสนเทศ	ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา 
เชิงกลยุทธ์	และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา 
เพ่ือความย่ังยืน	ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าท่ีสนับสนุนและ 
ผสานความร่วมมือระหว่างเสาหลักการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง

ในปี	2563	นี้	บริษัทจะมีการย้ายสำานักงาน
ใหญ่	ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนที่ตั้งของ 
สำานักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้น	แต่จะเป็น 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานของบริษัทด้วย	 

	 1.	วิลเลียม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ

	 2.	เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	 
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
ไมเนอร์	โฮเทลส์

	 3.	พอล	ชาลีส์	เคนนี่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไมเนอร์	ฟู้ด

	 4.	เจมส์	ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์

1 23 4 56 78 9 1011 1213

	 9.	สตีเฟ่น	แอนดรูว์	ฮอยนาสก ี้ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย ์
และกลุ่มงานกฎหมาย

	10.	คูลชาน	ซิงห์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	11.	สตีฟ	เดลาโน่	เฮิร์นดอน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

	12.	ชัยพัฒน์	ไพฑูรย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์

	13.	โกศิน	ฉันธิก ุล 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

รายงานจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดการ

	 5.	ราโมน	อะราโกเนส	มาริน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

	 6.	บีทริส	พูเอ็นท์	เฟอเรราส 
ประธานกรรมการผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
และการจัดการ	เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

	 7.	จอห์น	สก ๊อต	ไฮเน็ค 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	 8.	ไบรอัน	เจมส์	เดลานี่ 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
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สำานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทได้ถูกออกแบบ 
เพื่อให้เป็นสถานที่ทำางานที่มีความคล่องตัว	 
ซึ่งจะให้อิสระและสนับสนุนการทำางานร่วมกัน	 
เพ่ือเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม 
ใหม่ๆ	อีกทั้งได้ประโยชน์จากการทำางานร่วมกัน 
ของทุกหน่วยงาน	ซึ่งพนักงานของบริษัทจะมี 
ที่ทำางานท่ีดีขึ้น	เอื้อต่อความสะดวกสบายเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการทำางานที่สูงขึ้น	

ในส่วนของแผนกลยุทธ์	 5	 ปี 	 สำาหรับ 
ปี	2562	-	2567	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 
ยังคงเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ไว้	และบริษัทได้เพ่ิมการมุ่งเน้น 
ในการปฏิรูปองค์กร	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้รวดเร็วและดีย่ิงข้ึน	บริษัทยังคงมี 
เป้าหมายทางการเงินที่จะสร้างการเติบโตของ
ผลกำาไรโดยเฉลี่ยต่อปีในอัตราร้อยละ	15	-	20	
และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนจาก
การดำาเนินงานของธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
(Return	on	Invested	Capital)	อยู่ที่ร้อยละ	11	
ภายในปี	2567	นอกจากนี้	บริษัทยังคงมุ่งมั่น
ที่จะเป็นองค์กรในฝัน	(Employer	of	Choice)	
และจะยังคงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี	2562	ไมเนอร์	
อินเตอร์ เนชั่นแนลได้ขับเคลื่อนองค์กรไป 
ข้างหน้า	เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายระยะยาวท่ีได้ 
วางไว้	 เริ่มจากแบรนด์อนันตรา	ซึ่งก้าวขึ้นสู่ 
การเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยการเปิดตัว 
ในเมืองหลักท่ีสำาคัญในทวีปยุโรปหลายเมือง	 
และบริษัทคาดว่าภายในปี	2563	จะมีโรงแรม 
อนันตราประมาณ	50	แห่งทั่วโลก	เช่นเดียวกัน	 
บริษัทจะพัฒนาแบรนด์อวา นีและทิ โวลี 	 
เ พ่ือให้ เป็นแบรนด์ระดับสากลในอนาคต 
ต่อไป	นอกจากน้ี	การรวมการดำาเนินงานกับ 
เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	ได้เปิดโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
ในการร่วมมือกันให้กับบริษัท	ยกตัวอย่างเช่น	 
แบรนด์โรงแรมหรอูนันตรา	ชว่ยใหเ้อน็เอช	โฮเทล	 
กรุ๊ปประสบความสำาเร็จในการเข้าทำาการเช่า 
บริหารกลุ่มโรงแรมอันทรงเกียรติในทวีปยุโรป	 
ซึ่งเคยบริหารภายใต้ชื่อ	Boscolo	อีกท้ังด้วย 
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป 
กับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	ส่งผลให้บริษัท 
ประสบความสำาเร็จในการทำาธุรกรรมการขาย 
และเช่ากลับโรงแรมทิโวลี	และต่อไปในอนาคต	 
บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสในการใช้กลยุทธ์ 
การหมุนเวียนสินทรัพย์ดังที่ผ่านมา	ในส่วนของ 
ธุรกิจร้านอาหาร	บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ 
ในการเติบโตของตลาดอาหารประเภทไก่	และ 
ได้เข้าลงทุนเพ่ือดำาเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ 

รายงานจากประธานกรรมการ

อวานี	สุขุมวิท	
กรุงเทพฯ

ทิโวลี	มารีนา	
วิลามัวรา	อัลการ์ฟ



รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)16

แบรนด์บอนชอนในประเทศไทย	อีกท้ังบริษัท 
จะมองหาโอกาสในการเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจ 
ร้านอาหารในระดับสากล	โดยการใช้ประโยชน์ 
จากฐานการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน	 
ทั้งอาหารประเภทพิซซ่า	อาหารไทย	หรืออาหาร 
ประเภทไก่	สำาหรับไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	บริษัท 
มแีบรนด์เปน็ของตนเองเปน็ครัง้แรก	คอื	แบรนด์ 
สโกมาดิ	สกู๊ตเตอร์สัญชาติอังกฤษ	ซึ่งบริษัท 
มีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	

ตลอดเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงของ
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	บริษัทยังคงยืนหยัด 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 โดยบริษัทได้รับ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน 
ยอดเย่ียมประจำาปี	2562	จากตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย	เปน็ปท่ีี	2	ตดิตอ่กัน	นอกจากนี	้ 
บริษัทยังได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ	
Dow	Jones	Sustainability	Emerging	Market	 
Index,	FTSE4Good	Emerging	Index,	MSCI	 
ESG	Leader	Index	และหุน้ยัง่ยืน	ประจำาป	ี2562	
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

รายงานจากประธานกรรมการ
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อีกทั้งไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศในงาน	Board	of	 the	Year	Awards	
ประจำาปี	2561	ในหมวดบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหน่ึงแสน
ล้านบาท	ด้วยความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล
บรษิทัและความเปน็มอือาชพีของคณะกรรมการ
บริษทั	ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)

ใ น ข ณ ะ ท่ี บ ท ใ ห ม่ ข อ ง ไ ม เ น อ ร์ 	 
อินเตอร์เนชั่นแนลกำาลังจะเริ่มขึ้น	บริษัทยังคง 
เปา้หมายสงูสดุไว้ดงัเดมิ	คอื	การสรา้งการเตบิโต
และการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัท	พร้อมทั้งสร้างผลกระทบในเชิงบวก 
ให้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี	ถึงแมบ้ริษทัจะต้องเผชญิกับ 
ความไมแ่น่นอนระดบัโลก	และการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี	ทัง้เรือ่งสถานการณ์
การระบาดของโรค	COVID-19	การที่มี	Airbnb	 
เกิดข้ึนและบทบาทของตัวแทนบริการจองโรงแรม 
และท่องเท่ียวออนไลน์	(OTA)	บริษัทจะยังคง 
มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังท่ี 
ได้ทำาเสมอมา	หากมองย้อนกลับไปในปี	2546	 
ในช่วงเวลาท่ีเกิดการระบาดของโรคระบบ 
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(ซาร์ส)	บริษัท 
ยังคงสามารถสร้างการเติบโตของผลกำาไร 
ในอัตราร้อยละ	16	รวมไปถึงในปี	2558	ที่มี 
การก่อเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์	 
ผลกำาไรของบริษัทเติบโตในอัตราร้อยละ	 9	 
ในทกุๆ	ครัง้ทีบ่รษิทัเผชญิกับความทา้ทายต่างๆ	 
บริษัทจะพยายามที่จะก้าวผ่าน	เพ่ือที่จะเป็น 
บริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม	

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ	ผมใคร่ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ เสียทุกท่านสำาหรับ 
การสนบัสนนุท่ีผา่นมา	นอกจากนี	้ผมขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนสำาหรับ 
ความพยายามและความทุ่มเทเพ่ือผลงาน 
ในปี	2562	ท่ีโดดเด่น	และผมหวังว่าปี	2563	น้ี	 
จะเป็นอีกปีท่ีน่าตื่นเต้นและมีคุณค่าสำาหรับ
เราทุกคน

	 1.	สมศรี	รัชฎาภรณ์กุล 
รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท

	 2.	ศุภสิทธิ์	ชนะสงคราม 
รองประธานฝ่ายกฎหมาย

	 3.	อิสรา	ศิริบุญฤทธิ์ 
รองประธานฝ่ายการจัดการ

	 4.	จุฑาทิพ	อดุลพันธุ์ 
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

	 5.	เทวินทร์	คำาพัสศรี 
รองประธานฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี

1 2345

ทีมผู้บริหารส่วนกลาง

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

มีนาคม 2563
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วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   
ประธานกรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
กรรมการอิสระ

จรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการอิสระ

สุวภา เจริญยิ่ง 
กรรมการอิสระ

อานิล ธาดานี่  
กรรมการ 

ธีรพงศ์ จันศิริ 
กรรมการ 

เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท 
กรรมการอิสระ

นิติ โอสถานุเคราะห์  
กรรมการ

พอล ชาลีส์ เคนนี่ 
กรรมการ 

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย  
กรรมการ 

จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท
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เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

อนันตรา	วิลล่า	ปาเดียร์นา	พาเลซ	
เบนาอาวีส์	มาร์เบลลา

เราได้ก้าวเข้าสู่เส้นทาง 
ในการที่จะเป็นบริษัท 
ที่มีความคล่องตัว  
ในขณะที่ยังคงเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่ง 
ของฐานการดำาเนินงาน 
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
และมุ่งมั่นรักษาฐานะ 
ทางการเงินที่มั่นคง

รายงานจาก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
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ตลอดปี	2562	ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล 
ยังคงเดินหน้าผลักดันการเติบโตของทั้ง	3	ธุรกิจ 
ของบริษัท	โดย	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทมีโรงแรม 
ในเครอืท้ังหมด	535	แหง่	และหอ้งพัก	78,360	หอ้ง	
ร้านอาหาร	2,377	สาขา	และจุดจำาหน่ายสินค้า 
ไลฟ์สไตล์	485	แห่ง	ใน	65	ประเทศ	ในปัจจุบัน	 
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทระดับโลก 
ที่มีธุรกิจที่มีการกระจายตัวในหลายประเทศ	 
โดยมสีดัสว่นรายไดจ้ากตา่งประเทศอยู่ในอตัรา 
ร้อยละ	73	ในปี	2562	บริษัทมีกำาไรสุทธิจาก 
การดำาเนินงานจำานวน	7,061	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	23	จากปี	2561	โดยส่วนใหญ่เป็นผล 
มาจากการรวมงบการเงนิของเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	 
ตั้งแต่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นในเดือน
ตลุาคม	2561	รวมถึงผลการดำาเนนิงานทีด่ขีึน้ของ 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมและกลุ่มโรงแรม 
อนันตรา	ทั้งน้ี	ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่า 
บริษัทสามารถสร้างการเติบโตดังกล่าวได้จาก 
การเขา้ซือ้เอ็นเอช	โฮเทล	กรุป๊ในเวลาทีเ่หมาะสม	 
และเป็นการลงทุนท่ีช่วยสร้างผลกำาไรให้กับ 
บริษัท	ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือใหบ้รษิทัสามารถก้าวขา้มผา่นความทา้ทาย
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในปี	2562

รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงของไมเนอร์	
อินเตอร์ เนชั่นแนลเร่ิมต้นในปี	 2562	 โดย 
บริษั ท ได้ เ ร่ิ มนำ ามุ มมองใหม่ ๆ 	 มาใช้ ใน 
การดำาเนนิธุรกิจ	นอกเหนือจากการเพ่ิมสนิทรพัย์ 
เพียงอย่างเดียว	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการ	 
การสร้างโรงแรมใหม่	หรือการเข้าร่วมเป็น 
พันธมิตรผ่านการร่วมลงทุนดังเช่นที่บริษัท 
เคยทำามาในอดีต	ครั้งนี้นับเป็นคร้ังแรกของ 
ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนลท่ีบริษัทเลือกใช้ 
กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์	เพ่ือท่ีจะนำาเงินทุน 
ไปใช้สำาหรับโครงการท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า	 
โดยในปี	 2562	 ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประสบความสำาเร็จในการเข้าทำา	2	 ธุรกรรม	 
ซึ่งได้แก่	การขายและเช่ากลับโรงแรม	3	แห่ง 
ในเมืองลสิบอน	และการขายเงินลงทนุในโรงแรม
อีก	3	แห่งในประเทศมัลดีฟส์	ทั้งนี้	 ถึงแม้ว่า
ไมเนอร	์อนิเตอรเ์นชัน่แนลจะไมไ่ด้ถือกรรมสทิธ์ิ 
ในโรงแรมท้ัง	6	แหง่อกีตอ่ไป	แตโ่รงแรมดงักลา่ว 
จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไมเนอร์	 โฮเทลส์	 
ในฐานะโรงแรมเช่าบริหารและโรงแรมภายใต้
สัญญารับจ้างบริหาร

อวานี	เซ็นทรัล	ปูซาน
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การรวมการดำาเนนิงานของไมเนอร	์โฮเทลส	์ 
และเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปส่งผลให้เครือโรงแรม
ของบริษัทแข็งแกร่ ง ข้ึนอย่างมี นัยสำาคัญ	 
โดยผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการสร้างแบรนด์ 
อนันตราให้แ ข็งแกร่ ง ย่ิ ง ข้ึนในทวีปยุ โรป	 
ซึ่งบริษัทได้เปิดตัวโรงแรมอนันตราแห่งแรก 
ในประเทศสเปนในเดือนกรกฎาคม	2562	และ
ด้วยแผนการที่จะเปิดตัวโรงแรมเพ่ิมในเมือง
ดับลิน	โรม	นีซ	และบูดาเปสต์	บริษัทคาดว่า
ภายในปี	2563	น้ี	จะมีโรงแรมภายใต้แบรนด์
อนนัตราอย่างนอ้ย	6	แหง่ในทวีปยุโรป	นอกจากนี	้ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับฐาน
การดำาเนินงานในทวีปยุโรป	ไมเนอร์	 โฮเทลส์
ได้โอนการดำาเนินงานของกลุ่มโรงแรมทิโวลี 
ในทวีปยุโรปให้กับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	 เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานจากฐาน 
การดำาเนินงานเพียงหน่ึงเดยีวในทวีปยุโรป	ทัง้นี	้ 
การทำางานอย่างใกล้ชิดกับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป 
อย่างต่อเน่ืองในทุกระดับขององค์กร	ท้ังเบ้ืองหน้า 
และหน่วยงานสนับสนุน	 ส่งผลให้ไมเนอร์ 	 
อินเตอร์เนช่ันแนลสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกัน 
ให้กับทั้ง	2	บริษัทได้อย่างเต็มที่

ไมเนอร์	 ฟู้ดเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ในฐานะผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทย 
ด้วยการเข้าซื้อบอนชอน	ซึ่งเป็นแบรนด์ไก่ทอด 
สไตลเ์กาหลยีอดนิยม	บรษิทัเลง็เห็นถงึศกัยภาพ
ของตลาดอาหารประเภทไก่ที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว	พร้อมท้ังศักยภาพในการเติบโตของ
แบรนด์บอนชอนท้ังในประเทศไทยและตลาด
ต่างประเทศอื่นๆ	ท่ีไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
มีการดำาเนินการอยู่	บอนชอนจะเป็นหน่ึงใน
แรงขับเคลื่อนหลักของผลการดำาเนินงานของ
ไมเนอร	์ฟู้ดในป	ี2563	และปตีอ่ๆ	ไป	โดยแบรนด ์
บอนชอนช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับ 
เครือร้านอาหารของไมเนอร์	 ฟู้ด	 ท้ังในแง่ของ 
แบรนด์และแนวคิดร้านอาหาร	ในทางกลับกัน	 
บอนชอนจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐาน 
การดำาเนินงานทีแ่ข็งแกรง่ของไมเนอร	์ฟู้ด	เพ่ือเรง่ 
การเติบโตและแผนการขยายสาขา	ในขณะท่ี 
ยังสามารถรักษาคุณภาพของอาหารไว้

ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์มีความก้าวหน้าในด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ฐานการดำา เนินงานในระบบอีคอมเมิ ร์ ซ	 
(E-commerce)	 โดยต่อเน่ืองจากการเปิดตัว 
เว็บไซต์อเนลโล่ในปี	2561	แบรนด์ชาร์ล	แอนด์	 
คธีไดเ้ปดิตวัเว็บไซตใ์นป	ี2562	สว่นแบรนดอ์ืน่ๆ	 
ของไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์มีการวางขายในตลาด 
ออนไลน์หลายแห่ง	 ซ่ึงช่วยผลักดันยอดขาย 
ในปีท่ีผ่านมา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงแบรนดอ์เนลโล,่	 

แรทลี ย์ 	 และแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและ 
ครัวเรือน

ปี	2562	เป็นปีที่ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ฐานะทางการเงิน	โดยนอกจากการออกหุ้นกู้
ดอ้ยสทิธิทีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุเมือ่ปลายป	ี2561	
ในชว่งครึง่ปแีรกของป	ี2562	บรษิทัไดด้ำาเนินการ
เปลีย่นเงนิกู้ยืมระยะสัน้	Bridge	Loan	ทีน่ำาไปใช้
ในการลงทุนในเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	เปน็หุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาว	โดยไมเนอร์	อนิเตอร์เนชัน่แนล
ประสบความสำาเรจ็ในการออกหุน้กู้สกุลเงนิบาท	
จำานวน	33,000	ล้านบาท	และได้เข้าทำาสัญญา
เบิกเงินกู้ร่วม	(Syndicated	Loan)	และเงินกู้
จากสถาบันการเงิน	 (Bilateral	Loan)	ส่งผล 
ให้อายุเฉลี่ยของหน้ีสินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นเป็นกว่า	5	ปี	ณ	สิ้นปี	2562	เมื่อเทียบกับ 
ประมาณ	3.2	ปี	ณ	สิ้นปี	 2561	นอกจากนี้	 
กลยุทธ์การขายสินทรัพย์ยังช่วยลดหน้ีสิน 
โดยรวม	และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะ
ทางการเงินของไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ลดลง	อยู่ท่ี	1.3	เท่า	ซึง่เปน็เปา้หมายภายในของ
บริษัท	ณ	สิ้นปี	2562

หมายเหตุ:	 กราฟแสดงรายได้จากการดำาเนินงาน	ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

	 รายได้ตามงบการเงิน	ซึ่งรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่	39,787	ล้านบาท		
ในปี	2557,	48,014	ล้านบาท	ในปี	2558,	56,973	ล้านบาท	ในปี	2559,		
78,620	ล้านบาท	ในปี	2561	และ	129,889	ล้านบาท	ในปี	2562

	 รายได้ตามงบการเงินในปี	2561	ได้ถูกปรับปรุงใหม่

รายได้รวมจากการดำาเนินงาน

รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
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ในปั จจุบั น ท่ี โลกมี การ เปลี่ ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคย	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 
จึงจำาเป็นต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรท่ีมีความคล่องตัว	 
ทั้งน้ี	 เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท 
ในการ	“เป็นผู้นำาในธุรกิจท่ีส่งมอบประสบการณ์
อันยอดเย่ียม	 เหนือความคาดหมาย	 เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กับ 
ลูกค้าและทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำาเร็จของเรา”	 
บริษัทจะต้องผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิรูปองค์กร	ในฐานะที่ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล 
เป็นบริษัทผู้ให้บริการ	บุคลากรจึงเป็นรากฐาน 
ที่สำาคัญของธุรกิจ	พวกเขาจะเป็นผู้ท่ีขับเคลื่อน 
ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนลให้ก้าวไปข้างหน้า 
และสรา้งการเตบิโตของบรษิทั	ทัง้นี	้จดุมุง่หมายหลกั 
ของผมคือการลงทุนในบุคลากรของบริษัท 
อย่างต่อเน่ือง	และทำาให้มั่นใจว่ากระบวนการ 
บริหารจัดการและการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงน้ัน 
เปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยบริษทัตอ้งมัน่ใจว่า 
บคุลากรในทุกระดบัชัน้ขององคก์รมสีว่นรว่มและม ี
ความมุง่มัน่ในการท่ีจะเปลีย่นแปลง	และเตม็ใจท่ีจะ 
ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำางานใหม่ๆ	นอกจากนี้	
ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลจะต้องให้ความสำาคัญ
กับลูกค้าให้มากย่ิงข้ึนกว่าที่ผ่านมา	รวมทั้งลงทุน
ในด้านนวัตกรรม	เทคโนโลยี	และดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
จากการลงทุนสำาหรับการขยายห้องพักในโรงแรม
และร้านอาหาร

ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
ของไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนลสำาหรับการทำางาน 
อย่างหนักและความทุ่มเท	ซ่ึงช่วยให้บริษัทประสบ
ความสำาเร็จอย่างมากในปี	2562	ในฐานะตัวแทน 
ของคณะผู้บริหารของไมเนอร์	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 
เ ร าจะ ยั งคงมุ่ งมั่ นที่ จ ะสร้ า งประสบการณ์  
อันยอดเย่ียมให้กับลูกค้า	สร้างผลตอบแทนสูงสุด 
ให้กับผู้ถือหุ้น	และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับ 
ผู้มีส่ วนไ ด้ เสีย 	 เราจะร่วมมือกันเ พ่ือเปล่ียน 
ไมเนอร์	อินเตอร์เนช่ันแนลให้เป็นองค์กรท่ีแข็งแกร่ง
และย่ิงใหญ่ข้ึน	และผมยินดีที่จะได้ทำางานร่วมกับ
พนักงานทุกคนเพ่ือท่ีจะสร้างความสำาเร็จที่มาก 
ยิ่งขึ้นในปีนี้ต่อไป

หมายเหตุ:	 กราฟแสดงกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน	ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

				 กำาไรสุทธิตามงบการเงิน	ซึ่งรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่		
4,402		ล้านบาท	ในปี	2557,	7,040	ล้านบาท	ในปี	2558,	6,590	ล้านบาท		
ในปี	2559,	4,508	ล้านบาท	ในปี	2561	และ	10,698	ล้านบาท	ในปี	2562

	 กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานและกำาไรสุทธิตามงบการเงินในปี	2561		
ได้ถูกปรับปรุงใหม่

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 

สัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงาน ปี 2562 
ตามประเภทธุรกิจ

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

มีนาคม 2563

ไมเนอร์	โฮเทลส์	

76%
ไมเนอร์	ฟู้ด								

20%
ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์		

4%
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PASSIONATELY 
GLOBAL

ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ผสมผสานการบริการและความสะดวกสบายด้วยมาตรฐานระดับสากล  
ให้เข้ากับความอบอุ่นและการต้อนรับด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของเราทั่วโลก

สัดส่วนรายได้ปี 2562

76%
จำานวนโรงแรม

535
จำานวนประเทศ

57

ข้อมูลสำาคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์

อนันตรา	วิลล่า	ปาเดียร์นา	
พาเลซ	เบนาอาวีส์	มาร์เบลลา
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ในปี	2562	ไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายและเติบโต
ทางธุรกิจ	ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำาคัญกับความแข็งแกร่งของ
สถานะทางการเงิน	โดยตลอดท้ังปี	บริษัทได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 
พร้อมกับสร้างความสำาเร็จใหม่ๆ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ 
เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

•	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์ประสบความสำาเร็จในการใช้กลยุทธ์ใน
การหมุนเวียนสินทรัพย์	เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังคำานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำากัด	โดยไมเนอร์	โฮเทลส์ได้ขายโรงแรมทิโวลี	3	แห่ง 
ในเมืองลิสบอน	รวมถึงโรงแรมอนันตรา	2	แห่ง	และโรงแรม
นาลาดอูกี		1	แห่งในประเทศมลัดฟีส	์ในขณะท่ีโรงแรมท้ัง	6	แห่ง	 
ยังคงเป็นโรงแรมในเครือของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
และรับจ้างบริหาร

•	 จากการรวมการดำาเนินงานกับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	ไมเนอร์	 
โฮเทลส์ได้ขยายแบรนด์อนันตราอย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น	 โดย 
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปกับนักลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ในทวีปยุโรป	ส่งผลให้เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป 
สามารถเข้าทำาการเช่าบริหารโรงแรมได้มากย่ิงข้ึน	โดยใช้ 
ประโยชน์จากแบรนด์อนันตราเพ่ือเข้าสู่ ธุรกิจโรงแรมหรู	 
โรงแรมอนันตรา	 วิลล่า	ปาเดียร์นา	พาเลซ	 	 เบนาอาวีส์	 
มาร์เบลลา	ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราแห่งแรก 

ในประเทศสเปน	ได้เปิดตัวเมื่อกลางปี	2562	นับเป็นโรงแรม 
อนันตราแห่งท่ี	 2	 ในทวีปยุโรปเพ่ิมจากประเทศโปรตุเกส	 
อีกทั้ ง เอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ๊ปได้ เ ข้าทำาสัญญาเช่าบริหาร 
โรงแรมอนันตราในเมืองดับลิน	ประเทศไอร์แลนด์	นอกจากนี้	 
เมื่อต้นปี	2563	เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปได้เข้าทำาสัญญาเช่าบริหาร 
โรงแรมอันทรงเกียรติภายใต้เครือ	Boscolo	เดิม	8	แห่งจาก	 
Covivio	ซึ่ง	3	โรงแรมจะถูกเปล่ียนเป็นแบรนด์อนันตรา	และ 
จะเป็นการเปิดตัวแบรนด์อนันตราครั้งแรกใน	3	เมืองสำาคัญ
ของทวีปยุโรป

•	 หลังจากที่ประสบความสำาเร็จในการเข้าซ้ือกิจการเอ็นเอช	
โฮเทล	กรุ๊ป	บริษัทได้บรรลุข้อตกลงโดยที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์
จะรับผิดชอบการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในทวีปเอเชีย	
ออสเตรเลีย	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา	ในขณะที่เอ็นเอช	 
โฮเทล	กรุป๊จะดำาเนินธุรกิจโรงแรมในทวปียุโรปและอเมรกิา	เพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพสงูสดุให้กับกลุม่บรษิทั	โดยในเดอืนมถินุายน	 
2562	ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารโรงแรมในเครือ	ส่งผล
ให้โรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลี	14	แห่งย้ายไปอยู่ภายใต้ฐาน
การดำาเนินงานของเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	ในขณะทีโ่รงแรมเอน็เอช	
เคปทาวน	์เดอะ	ลอรด์	ชารล์สใ์นประเทศแอฟรกิาใต	้ไดถู้กโอน
ไปอยู่ภายใต้การดูแลของไมเนอร์	โฮเทลส์

นาว	ลอนดอน

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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•	 ไมเนอร์	โฮเทลส์มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	และมีโรงแรม
ท้ังหมด	535	แห่ง	และห้องพัก	78,360	ห้อง	ณ	ส้ินปี	2562	
เพ่ิมขึ้นร้อยละ	4	จากปี	2561	 โดยโรงแรมที่เปิดใหม่เป็น
แบรนด์ของไมเนอร์	โฮเทลส์	ซึ่งรวมถึงอนันตรา,	อวานี,	ทิโวลี,	 
โอ๊คส,์	เอน็เอช	คอลเลคชัน่,	เอน็เอช	โฮเทลส,์	นาว	และเอเลวาน่า	 
คอลเลคช่ัน	และได้ขยายไปท้ังในประเทศท่ีบริษัทมีการดำาเนิน 
ธุรกิจอยู่และประเทศใหม่ๆ	ซ่ึงรวมถึงประเทศตูนิเซีย,	มอริเชียส,	 
ไอร์แลนด์	และอันดอร์รา	 เป็นผลให้บริษัทมีโรงแรมในเครือ
ทั้งหมดใน	57	ประเทศ	ณ	สิ้นปี	2562

•	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์ร่วมกับเลส์	 โรชส์	 โกลบอล	ฮอสปิตอลลิตี้	
เอ็ดดูเคชั่นประกาศจัดตั้ง	Asian	 Institute	of	Hospitality	
Management,	in	Academic	Association	with	Les	Roches	
Global	Hospitality	Education	(AIHM)	โดยเลส์	โรชส์เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
แห่งทวีปเอเชีย	ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น	1	ใน	3	ของโลก	
โดย	AIHM	มีกำาหนดจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน	2563	
เพ่ือรองรับความตอ้งการของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ตบิโต
อย่างรวดเร็วของประเทศไทย	และการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของไมเนอร์	โฮเทลส์	ซึ่งมีการจ้างพนักงานเพ่ิมข้ึนมากกว่า	
6,000	คนในแต่ละปี	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

ในปี	 2563	และต่อไป	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์จะยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ
เป็นผู้นำาของการเป็นพันธมิตรในธุรกิจโรงแรม	และการเพ่ิมมูลค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ท้ังนี้	แผนการรวมธุรกิจกับเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
เปน็กระบวนการทีต่อ่เนือ่ง	นอกจากการรเิริม่สิง่ใหม่ๆ 	ซึง่ไดเ้หน็ผลแลว้	 
เช่น	การแบ่งภูมิภาคในการดำาเนินงาน	และการขยายแบรนด์ข้ามทวีป	 
ไมเนอร	์โฮเทลส	์และเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊ยังมกีารรว่มมอืกันอย่างตอ่เนือ่ง 
ในการริเริ่มอื่นๆ	 รวมถึงโปรแกรมความภักดีของลูกค้า	การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของการจัดจำาหน่าย	และการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต	 
ย่ิงไปกว่าน้ัน	ลกูคา้ยังคงเปน็หัวใจสำาคัญของไมเนอร	์โฮเทลส	์ซึง่สะทอ้น 
ผ่านโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่มีกำาหนดเปิดตัวในปี	 2564	 
โดยจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่	 
นอกจากน้ี	ด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพฤติกรรมผู้บริโภคและ 
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	การมองหาโอกาส 
ในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเป็นสิ่งสำาคัญ	 
อีกท้ังไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังคงมีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน 
โดยให้มีธุรกิจท่ีลงทุนเอง	 เช่าบริหาร	และรับจ้างบริหารในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม	รวมทั้งคำานึงถึงกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนไปพร้อมกัน

โอ๊คส์	เวลลิงตัน

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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	 1.	เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	 
ราชากาเรีย	  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ไมเนอร์	โฮเทลส์

	 2.	ไมเคิล	เดวิด	มาร์แชล	  
ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์

	 3.	แคโรไลน์	สตีเฟ่น	  
ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 4.	เวย์น	วิลเลี่ยมส์	 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

	 5.	ราจิฟ	พูริ	  
รองประธานอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาโครงการ

	 1.	Craig	Hooley	  
Chief	Operating	Officer

	 2.	Shantha	Dias	  
Chief	Financial	Officer

	 3.	John	Thompson	 
Head	of	Commercial

	 4.	Lachlan	Hoswell	  
General	Counsel	&	Commercial	Officer

	 5.	Jessica	Turnbull	 
Head	of	People

	 1.	David	Garner		  
VP	of	Sales	and	Marketing	-	 
Middle	East,	North	Africa,	 
Sri	Lanka	&	Seychelles

	 2.	Ramine	Behnam	  
VP	of	Development	EMEA

	 3.	Amir	Golbarg	  
VP	of	Operations	-	 
Middle	East

	 4.	Ira	Malik	  
Group	Director	of	Spa	-	 
Middle	East	&	Africa

	 6.	มาเรียน	อีเมอร์	วอลซ์ 
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และการสื่อสาร

	 7.	ไบรอัน	โทมัส	ไบเล่ย์	  
รองประธานฝ่ายบริหารรายได้

	 8.	มาร์คอส	โฮราชิโอ	คาดีนา	 
ก ุยเตียเรซ	  
รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด

	 9.	เทรซี่	เซียน	ลอยด์	  
รองประธานฝ่ายบุคลากร

	10.	ปลื้มจิตต์	ไชยา	  
รองประธานฝ่ายพัฒนา
โครงการในประเทศ

	11.	ไมคา	ตามไท	  
รองประธาน 
ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

	12.	เจสซี่	ลีเบอร์แมน	  
รองประธานฝ่ายกฎหมาย

	13.	ไมค์		สต๊อคแมน		 
รองประธานฝ่ายบริหาร
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

	14.	ไคล์ฟ	โฮเวิร์ด	เลก	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
รายได้	อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ

	15.	เคลาดิโอ	เมาริซิโอ	บิสซิคก ี้ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ

1 12 23 34 45 5 6 7

	 5.	Natasha	Rhymes	  
Group	Director	of	 
PR	&	Communications

	 6.	Rachid	Benwahmane	  
Group	Director	of	 
Finance	-	Middle	East

	 7.	Stefan	Geyser 
Group	Director	of	 
People	&	Culture	-	 
Middle	East	&	Africa

	16.	แดเนียล	สตีเฟน	คอลลินส์ 
รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ	
อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ

	17.	เควิน	เบอร์ตัน	แซนด์		  
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 
การตลาด	อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ

	18.	จัสติน	แอนดรู	คิงส์เลย์	  
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 
การนำาเสนอ	อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	

	19.	ทีโมธี	บูโล่	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
ไมเนอร์	เอ็ดดูเคชั่น

12 345 67 89 10 11 12 1314 15 16

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย กลุ่มธุรกิจตะวันออกกลาง

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ โฮเทลส์

1718 19

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 



รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 29

 1. Ramón Aragonés Marin  
Chief Executive Officer 

 2. Beatriz Puente Ferreras  
Executive Managing  
Director of Finance  
& Administration

 3. Rufino Pérez Fernandez  
Chief Operations Officer  
& Global Transformation 
Leader

12 3 4 5

 1. Elri Neervoort  
Regional Director of  
Finance - Africa

 2. Ashleigh Christie  
Regional Director of  
Human Resources - Africa

 3. Mark Havercroft  
Regional Director - Africa

 4. Laia Lahoz Malpartida  
Chief Assets &  
Development Officer

 5. Isidoro Martínez de la 
Escalera Alvarez  
Chief Marketing Officer

 6. Fernando Vives Soler  
Chief Commercial Officer

 7. Fernando Córdova Moreno 
Chief People Officer

 8. Carlos Ulecia Palacios  
General Counsel

 4. Dewald Olivier 
Regional Director  
of Information  
Technology - Africa

 5. Anna Gauthier  
Sales and Marketing  
Director - Sub Sahara Africa

12 8 45 63 7

กลุ่มธุรกิจแอฟริกา กลุ่มธุรกิจเอเชียและจีน

กลุ่มธุรกิจยุโรป

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

 1. Thomas Bruno Meier  
SVP of Operations - Asia

 2. Regina Victoria Fazenda 
Lourenco  
VP of Sales & Marketing - 
Asia

 3. Javier Pardo  
VP of Operations -  
Avani Hotels & Resorts

 4. Manuel Melenchon  
VP of Operations - Asia

 5. Eddy Tiftik  
VP of Development - Asia

 6. Zoe Wall  
Group Director of Spa - 
Asia

 7. Jimmy Yue  
Call Centre Director -  
Hong Kong & Shanghai 
Anantara Vacation Club 
(Hong Kong)

 8. Pieter Van Der Hoeven  
Area General Manager - 
Vietnam

12 3 4 56 78
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	ปัจจุบัน	
บริษัทมีตลาดหลัก	ได้แก่	ประเทศไทย	ยุโรป	ออสเตรเลีย	มัลดีฟส์	
ลาตินอเมริกา	แอฟริกา	และตะวันออกกลาง	โดยแนวโน้มในอนาคต
ของตลาดดังกล่าวในส่วนต่อไปนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนสถานการณ์
การระบาดของโรค	COVID-19

ยุโรป

64%
ไทย	

14%
อเมริกา

6%
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

6%
มัลดีฟส์และตะวันออกกลาง

3%
อื่นๆ

7%

 
ประเทศไทย

ประเทศไทย	ซึ่งเป็นประเทศต้นกำาเนิดของไมเนอร์	 โฮเทลส์	
ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางเชิงกลยุทธ์ท่ีสำาคัญสำาหรับทุกแบรนด์ 
ในเครือ	รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก	
ด้วยทำาเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย	สะดวกต่อการเดินทางจาก
ทั่วทุกมุมโลก	มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน	สถานที่ท่องเท่ียว
ที่น่าดึงดูด	พร้อมท้ังโครงสร้างด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี	
ทำาใหป้ระเทศไทยยงัคงสถานะการเปน็สถานทีท่อ่งเท่ียวชัน้นำาระดับโลก

ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเท่ียวยอดนิยมเหนือกว่าประเทศ
คู่แข่งในภูมิภาค	ซึ่งได้รับการยืนยันโดยผลสำารวจสุดยอดจุดหมาย
ปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด	(Mastercard	Global	Destination	
Cities	Index)	ประจำาปี	2562	ว่ากรุงเทพฯ	คือเมืองสุดยอดจุดหมาย 
ปลายทางอันดับ	1	ของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพักแรม 
มากที่สุด	ติดต่อกันเป็นปีที่	4

ด้วยการส่งเสริมของทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยไปยังต่างประเทศท่ัวโลก	 ส่งผลให้ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นหน่ึงในแรงขับเคลื่อนทาง 
เศรษฐกิจท่ีสำาคัญท่ีสุดของประเทศ	โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	21	 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี	2562	จากรายงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง
เข้ามาในประเทศมีจำานวน	39.8	ล้านคนในปี	2562	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	4	
จาก	38.2	ล้านคนในปี	2561	จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากทวีป 
เอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก	 ในขณะที่รายได้จาก
การท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ	2	เป็น	3	ล้านล้านบาทในปี	2562	 ท้ังน้ี	 
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬามกีารคาดการณ์วา่จำานวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	3	เปน็จำานวน	40.8		ลา้นคน 
ในปี	2563	จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในกรณีย่ืนขอรับ 
การตรวจลงตรา	ณ	ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง	 

รายได้จากการดำาเนินงาน ปี 2562
จำาแนกตามภูมิภาค

อวานี	พลัส	สมุย

อนันตรา	ริเวอร์ไซด์	
กรุงเทพฯ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมาณการ
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ล้านคน	 ร้อยละ
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สถานการณ์การเมือง 
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สถานการณ์การเมือง 
ในประเทศ

ระเบิดแยก 
ราชประสงค์

ไว้อาลัย เรือล่ม 
ในจังหวัดภูเก็ต

COVID-19

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย  			จำานวนนักท่องเที่ยว					 			อัตราการเติบโต

อวานี	อ่าวนาง	คลิฟฟ์	กระบี่

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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(Visa-On-Arrival)	รวมท้ังแผนกระตุ้นการท่องเท่ียวต่างๆ	ของรัฐบาล	 
ในขณะเดียวกัน	ภาครัฐมีการคาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเท่ียว 
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5	จากปี	 2562	 เป็นจำานวน	3.2	ล้านล้านบาท	 
ในปี	 2563	 อย่างไรก็ตาม	 การคาดการณ์ดังกล่าวน่าจะได้รับ 
การประเมินใหม่หลังจากมีการพิจารณาผลกระทบจากการระบาด 
ของโรค	COVID-19	ตั้งแต่ต้นปี	2563	

ทวีปยุโรป
ไมเนอร์	โฮเทลสด์ำาเนนิธุรกิจโรงแรมในทวปียุโรปผา่นเอน็เอช	โฮเทล	 

กรุ๊ป	ซึ่งปัจจุบันรวมถึงโรงแรมในเครือทิโวลี	โฮเทลส์	แอนด์	รีสอร์ท	 
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในประเทศโปรตเุกส	และเน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่
ของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปเป็นนักเดินทางธุรกิจภายในภูมิภาค	ส่งผลให้ 
รายไดข้องเอ็นเอช	โฮเทล	กรุป๊มคีวามสมัพันธ์ท่ีเปน็ไปในทศิทางเดยีวกัน
กับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป	

ในปี	2562	ทวีปยุโรปมีการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในอัตราร้อยละ	1.1	(ข้อมูลและประมาณการโดย	E.C.	“European	 
Economic	Forecast	 -	Autumn	2019”	 เดือนพฤศจิกายน	2562)	 
เศรษฐกิจยุโรปยังคงมีการเ ติบโตแม้ ว่าอัตราของการเติบโต 
จะชะลอตัวลง	โดย	4	ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้มากท่ีสุดของเอ็นเอช	 
โฮเทล	กรุป๊	ไดแ้ก่	ประเทศสเปน	(เตบิโตรอ้ยละ	1.9	ในป	ี2562	เทยีบกับ 
ร้อยละ	2.6	ในปี	2561)	ประเทศเนเธอร์แลนด์	 (เติบโตร้อยละ	1.7	 

ในปี	2562	เทียบกับร้อยละ	2.8	ในปี	2561)	ประเทศเยอรมนี	(เติบโต
ร้อยละ	0.4	ในปี	2562	เทียบกับร้อยละ	1.7	ในปี	2561)	และประเทศ
อิตาลี	(เติบโตร้อยละ	0.1	ในปี	2562	เทียบกับร้อยละ	1.1	ในปี	2561)	
ซึ่งประเทศดังกล่าวมีการเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าปีที่ผ่านมา	

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในทวีปยุโรปมีจำานวน	742	
ล้านคนในปี	2562	เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ	4	จากปี	2561	ซึ่งมีฐาน
ของการเติบโตที่สูง	จึงมีการเติบโตในอัตราที่ตำ่ากว่าเมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา	ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถูกขับเคลื่อนโดยยุโรปตอนใต้และ
ยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน	(เติบโตร้อยละ	6)	ยุโรปตอนกลางและยุโรป
ตะวันออก	(เติบโตร้อยละ	4)	และยุโรปตะวันตก	(เติบโตร้อยละ	2)	 
ประเทศสเปนได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำาคัญของโลก	 
เชน่เดยีวกับประเทศฝรัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา	ดว้ยจำานวนนักทอ่งเทีย่ว 
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศสเปนสูงเป็นประวัติการณ์	จำานวน	
83	ล้านคนในปี	2562	ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจาก
การระบาดของโรค	COVID-19	 ในขณะนี้	 จึงต้องมีการประเมิน 
การคาดการณ์ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและจำานวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศใหม่	

NH	Collection	
Antwerp	Centre

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ที่มา: องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นประเทศที่สำาคัญของบริษัท	และ

เป็นประเทศที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์ประกอบธุรกิจบริหารจัดการห้องชุด	
(Management	Letting	Rights)	เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เติบโตร้อยละ	1.7	 ในปี	 2562	ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตท่ีตำ่ากว่า
การเติบโตเฉลี่ยในระยะยาว	โดยประเทศออสเตรเลียมีนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในประเทศจำานวน	8.6	ล้านคน	สิ้นสุด 
เดือนมิถุนายน	2562	ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	3	จากปีก่อน	 
ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย	 (Tourism	 
Research	Australia)	คาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศจะเติบโตในอัตราการเติบโตระยะยาวท่ีร้อยละ	4.3	ส้ินสุด
เดือนมิถุนายน	2563	และร้อยละ	5.1	สิ้นสุดเดือนมิถุนายน	2564	

นักท่องเท่ียวจากทวีปเอเชียยังคงเป็นสัดส่วนที่มากท่ีสุด	ซึ่งมี 
สัดส่วนถึงร้อยละ	51	ของจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศ	ทัง้น้ี	ถึงแมว่้าจะมคีวามตงึเครยีดทางการคา้ระหว่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกาและจีน	ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย	โดยที่คาดว่าตลาดเอเชียอื่นๆ	ซึี่งรวมถึง 
ประเทศอินเดีย	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	จะมีการเติบโตที่สูงขึ้น 
ในอนาคต

ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียคาดการณ์ว่า
จำานวนคนืเขา้พักของนักท่องเทีย่วภายในประเทศจะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	1.4	 
สิน้สดุเดอืนมถุินายน	2563	ซึง่ตำา่กว่าคา่เฉลีย่ในอดตีเน่ืองจากการใชจ้า่ย 
ที่ถูกจำากัดด้วยค่าจ้างที่มีการเติบโตที่ชะลอตัวลง	

Minor Hotels

โอ๊คส์	เซาท์แบงค์

อวานี	เมลเบิร์น	 
บ๊อกซ์	ฮิล	เรสซิเดนเซส
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ลาตินอเมริกา
ไมเนอร์	 โฮเทลส์มีโรงแรมในประเทศต่างๆ	ในลาตินอเมริกา	

65	แห่ง	ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารโดยเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	
โดยประเทศเม็กซิโก	 โคลัมเบีย	ชิลี	และอาร์เจนตินาเป็นประเทศ 
ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท	ท้ังนี้	มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในลาตินอเมริกาจะฟ้ืนตัวจากร้อยละ	0.1	ในปี	2562	เป็น
ร้อยละ	1.6	ในปี	2563	และร้อยละ	2.3	ในปี	2564	โดยการเติบโต 
ในอตัราทีต่ำา่ในป	ี2562	มสีาเหตมุาจากการชะลอตวัของการลงทนุและ
การบรโิภคภาคเอกชนในประเทศเมก็ซโิก	รวมถงึเงือ่นไขในการระดมทุน 
จากภายนอกท่ีเข้มงวดข้ึนในประเทศอาร์เจนตินา	การคาดการณ์ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นนั้นสะท้อนถึงการฟ้ืนตัวในประเทศ
บราซิลและเม็กซิโก	รวมทั้งการหดตัวที่รุนแรงน้อยลงในปี	2563	เมื่อ
เทียบกับปี	2562	ในประเทศอาร์เจนตินาและเวเนซุเอลา

ในปี	2562	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในลาตินอเมริกาได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ	รวมถึงความตึงเครียดทางการค้า 
และความตึงเครียดด้านสังคมและการเมือง	 ส่งผลให้จำานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอเมริกาใต้ลดลงร้อยละ	3.1	ในปี	2562	
แม้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอเมริกากลางจะเพ่ิมขึ้น
ในอัตราร้อยละ	2.2

ทิโวลี	เอโวรา	
อีโค	รีสอร์ท

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ประเทศมัลดีฟส์
หมู่เกาะตามธรรมชาติท่ีงดงาม	นำ้าทะเล

ที่สวยกระจ่างใส	หาดทรายขาวในประเทศ
มัลดีฟส์เป็นท่ีตั้งของโรงแรมท้ังหมด	5	แห่ง
ของไมเนอร์	โฮเทลส์ในปัจจุบัน	และโรงแรม
แห่งที่	6	ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา

ด้วยแนวคิด	 “หนึ่งเกาะ	หน่ึงรีสอร์ท”	
อันเป็นเอกลักษณ์	ทำาให้ประเทศมัลดีฟส์
เป็นห น่ึงในสถานที่ ท่ อง เ ท่ียวในฝันที่ มี
ราคาแพงท่ีสุดระดับโลก	 โดยในปี	 2562	
ประเทศมัลดีฟส์มี นักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	14.9	 
เปน็	1.5	ลา้นคนจากการเตบิโตของนักทอ่งเทีย่ว 
จากทุกภูมิภาค	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก 
ทวีปยุโรป	(เติบโตร้อยละ	15)	และทวีปเอเชีย 
และแปซิ ฟิก	 ( เติบโตร้อยละ	 14) 	 ทั้ ง น้ี 	
การท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์มีแนวโน้ม 
ที่ ดี 	 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีจำานวน 
นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นเป็น	2.5	ล้านคนภายใน 
ปี	2566	เนื่องจากการขยายท่าอากาศยาน 
นานาชาติเวลานา	นอกจากน้ี	รัฐบาลได้ประกาศ 
ยุทธศาสตร์ใหม่สำาหรับปี	 2563	 โดยเน้น 
การสนบัสนนุกิจกรรมการประชมุ	การจดัแสดง 
สนิคา้	และสมัมนา	(MICE)	และการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	

นิยามา	ไพรเวท	 
ไอส์แลนด์ส	มัลดีฟส์
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ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย	

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วท่ียังดอ้ยพัฒนาของทวีปแอฟรกิายังมโีอกาส 
ในการเติบโตอย่างมากมาย	ไมเนอร์	โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด	30	แห่ง
ในทวีปแอฟริกา	ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูในประเทศแซมเบีย	
ไปจนถึงโรงแรมในตัวเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออกและทางใต้ของทวีป
แอฟริกา	เช่น	ประเทศบอตสวานา	รวมถึงรีสอร์ทหรูส่วนตัวบนชายหาด
ในประเทศโมซัมบิก	ภายใต้แบรนด์อนันตรา,	อวานี,	เอ็นเอช	โฮเทลส์	
และเอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	ทั้งน้ี	จำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามา 
ในทวีปแอฟริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ	4	ในปี	2562	ซึ่งเป็นอัตราท่ีตำ่ากว่า 
ในหลายปีท่ีผ่านมา	โดยการเติบโตดังกล่าวมาจากแอฟริกาเหนือเป็นหลัก	 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจำานวน
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	3	-	5	ในปี	2562	และเพิ่มขึ้นเกือบ	2	เท่า 
จาก	71	ล้านคนในปี	2562	เป็น	134	ล้านคนในปี	2573	ทั้งนี้	ประเทศ 
สว่นใหญ่ในภมูภิาคได้ตระหนักถึงศักยภาพของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว	 
และได้เ ร่ิมร่างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น 
ตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่อไป

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง	ไมเนอร์	 โฮเทลส์มีโรงแรมภายใต้
การบรหิารทัง้หมด	17	แห่งใน	3	ประเทศภายใต้แบรนดอ์นนัตรา,	อวานี,	 
โอ๊คส์	และทิโวลี	โดยมีจำานวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในภูมิภาค 
ตะวันออกกลางโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	8	ในปี	2562	และคาดการณ์ว่า
จะเติบโตร้อยละ	4	-	6	ในปี	2563	ท้ังน้ี	เมืองดูไบเป็นเมืองที่มีจำานวน 
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดในภูมิภาคและติดอันดับ	1	ใน	10	 
ของเมืองท่องเท่ียวท่ีมีผู้เดินทางเข้ามามากท่ีสุดในโลก	เน่ืองจากได้รับ 
ประโยชน์จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าสำาหรับการเดินทางผ่าน 
ประเทศ	(Transit	Visa)	เป็นเวลา	2	วัน	อีกทั้งเมืองดูไบมีสวนสนุกต่างๆ	 
มากมาย	นอกจากน้ี	เมอืงดไูบยังไดร้บัรางวัลการจดักิจกรรมการประชมุ	 
การจดัแสดงสนิคา้	และสมัมนา	(MICE)	ชัน้นำาของโลกในปี	2562	ตดิตอ่กัน 
เป็นปีที่	2	มีการคาดการณ์ว่านิทรรศการ	World	Expo	2020	จะดึงดูด 
ผูเ้ขา้ชมถึง	25	ลา้นคนในชว่งเดอืนตุลาคม	2563	ถึงเดอืนเมษายน	2564

Anantara	
Iko	Mauritius

เอเลวาน่า	คาฟารู	 
เฮ้าส์	เลวา

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญและแผนการพัฒนาธุรกิจ
โรงแรม

ในปี	2562	ไมเนอร์	โฮเทลส์มีรายได้จากการดำาเนินงานจำานวน	
94,189	ล้านบาท	และกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน	5,783	
ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	86	และร้อยละ	42	จากปี	2561	ตามลำาดับ	
โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการของ
เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	ซึ่งช่วยชดเชยการอ่อนตัว 
ของอุตสาหกรรมโรงแรมโดยรวมภายใต้ความไม่แน่นอนของโลก	 
และการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในปี	2562	นอกจากน้ี	ธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ยังมีผลประกอบการที่ดีในระหว่างปี	

ในปัจจุบัน	โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง	เข้าร่วมทุน	และเช่าบริหาร 
เป็นธุรกิจหลักท่ีผลักดันการเติบโตของไมเนอร์	โฮเทลส์	โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ	86	ของรายได้ของไมเนอร์	โฮเทลส์ตามด้วยธรุกิจที่เกีย่วข้องกบั 
ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจการบรหิารจดัการหอ้งชดุซึง่สว่นใหญ่อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม	

ลงทุนเอง 
และเช่าบริหาร

86%
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม

7%
บริหารจัดการห้องชุด

6%
รับจ้างบริหาร

1%

รายได้จากการดำาเนินงาน ปี 2562
จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ:	 รายได้ธุรกิจโรงแรมรวมประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง	เช่าบริหาร	บริหารจัดการห้องชุด	และรับจ้างบริหาร
	 รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง	เช่าบริหาร	บริหารจัดการห้องชุด	และค่าธรรมเนียมการรับบริหาร

120

90

60

30

0

พันล้านบาท

รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร  
บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร 			รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ					 			รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม

เดอะ เรสซิเดนเซส  
แอท วิคตอเรีย อัลการ์ฟ

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ภาพรวม

(บาท)

ประเทศไทย

(บาท)

โอเชียเนีย

(เหรีียญออสเตรเลีย)

ทวีปยุโรป	 
และลาตินอเมริกา

(ยูโร)

ประเทศมัลดีฟส์

(เหรียญสหรัฐ)

2562 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้รวม	(ล้าน) 108,468 62,908 72 11,529 11,967 -4 375 398 -6 2,418 455 431 135 142 -5

จำานวนโรงแรมรวม 535 513 4 28 24 17 60 58 3 369 300 23 5 5 0

จำานวนห้องพักรวม 78,360 75,241 4 5,009 4,272 17 7,424 7,212 3 57,720 46,249 25 410 410 0

อัตราการเข้าพัก
โรงแรม	(%)*

69 69 0 76 77 -1 77 79 -2 71 71 0 67 69 -2

ค่าเฉลี่ยต่อห้อง	
(ADR)*

4,473 4,764 -6 5,021 5,048 -1 176 179 -1 104 101 3 712 683 4

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง	
(RevPar)*

3,102 3,308 -6 3,804 3,889 -2 136 141 -3 74 72 3 475 474 0

* โรงแรมเดิม ไม่รวมโรงแรมใหม่ (Organic)

รายได้จากการดำาเนินงาน	(ล้านบาท) 2562 2561 เปลี่ยนแปลง	
(ร้อยละ)

โรงแรม	(โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง	เช่าบริหาร	บริหารจัดการห้องชุด	และรับจ้างบริหาร) 87,629 45,564 92

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 6,561 5,013 31

รวมไมเนอร์	โฮเทลส์ 94,189 50,577 86

อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ
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พัฒนาการที่สำาคัญของไมเนอร์	โฮเทลส์	ในปี	2562	มีดังนี้	

โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมเช่าบริหาร 
ณ	สิน้ป	ี2562	ไมเนอร	์โฮเทลสม์โีรงแรมทีบ่รษิทัลงทนุเอง	ซึง่รวมถึง

โรงแรมทีบ่รษิทัเขา้รว่มทนุ	และโรงแรมภายใตส้ญัญาเชา่บรหิารจำานวน	
376	แห่ง	และมีจำานวนห้องพักทั้งสิ้น	56,084	ห้อง	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	2	 
จากป	ี2561	ซึง่โรงแรมดงักลา่วดำาเนนิงานภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา,	อวานี,	 
ทิโวลี,	โอ๊คส์,	เอ็นเอช	คอลเลคชั่น,	เอ็นเอช	โฮเทลส์,	นาว,	เอเลวาน่า	
คอลเลคชั่น,	โฟร์ซีซั่นส์,	เซ็นต์	รีจิส,	เจดับบลิว	แมริออท	และเรดิสัน	บลู	 
ในปี	2562	 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารมีรายได้จาก 
การดำาเนินงาน	80,740	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนร้อยละ	112	จากปีก่อน	 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมผลการดำาเนินงานของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
ในปี	2562

ในป	ี2562	ไมเนอร	์โฮเทลสไ์ด้เปดิตวัโรงแรม	9	แหง่ทีบ่รษิทัลงทุนเอง 
และเชา่บรหิาร	ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา,	เอน็เอช	คอลเลคชัน่	และเอน็เอช	 
โฮเทลส์	ทั้งนี้	ภายใต้แบรนด์อนันตราได้มีการเปิดตัวโรงแรมอนันตรา	 
วิลลา่	ปาเดยีรน์า	พาเลซ	เบนาอาวสี	์มารเ์บลลา	รสีอรท์ในประเทศสเปน	
และอนันตรา	เดซารู	โคสท์	รีสอร์ท	แอนด์	วิลล่าในประเทศมาเลเซีย	 
ในขณะท่ีมกีารเปดิตวัโรงแรม	4	แหง่ภายใตแ้บรนดเ์อน็เอช	คอลเลคชัน่
ในประเทศเบลเยียม	อิตาลี	สเปน	และเม็กซิโก	ส่วนเอ็นเอช	โฮเทลส์	 
ได้เปิดโรงแรม	3	แห่งในประเทศเยอรมนีและเม็กซิโก

ไมเนอร์	โฮเทลส์มุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงผลการดำาเนินงานของโรงแรม
ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค	รวมถึงมุ่งเน้นที่จะขยายโรงแรมท่ีบริษัทลงทุนเอง 
และเชา่บรหิาร	ณ	สิน้ป	ี2562	ไมเนอร	์โฮเทลสม์แีผนการท่ีจะเปดิโรงแรม
จำานวน	24	แห่งภายใน	4	ปีข้างหน้า	โดยบริษัทคาดว่าแผนการเปิด 
โรงแรมนี้จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตเนื่องจากเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ปได้เข้าสู่ 
ชว่งการขยายธุรกิจ	และในขณะเดยีวกันไมเนอร	์โฮเทลสยั์งคงแสวงหา
โอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ทั้งน้ี	โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง 
และเช่าบริหารจะยังคงเป็นธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของ
ไมเนอร	์โฮเทลส	์ดว้ยสดัสว่นรายไดท้ีม่ากกว่ารอ้ยละ	80	ของรายไดร้วม 
ของไมเนอร์	โฮเทลส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

อนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	
แคมป์ช้าง

nhow	Amsterdam	RAI
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

The	Milton	Brisbane

การเข้าบริหารจัดการห้องชุด
ไม เนอร์ 	 โฮ เทลส์ให้บริ การห้อง พัก

ประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ภายใต้สิทธิ 
ในการบริหารจัดการห้องชุด	(Management	
Letting	Rights)	ซึง่อยู่ภายใตแ้บรนดโ์อค๊สแ์ละ
อวานีในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	
ในปี	 2562	บริษัทได้เปิดตัวโรงแรมอวานี	
2	แห่งในใจกลางเมืองออสเตรเลียภายใต้
สิทธิในการบริหารจัดการห้องชุด	 คือ	อวานี	
เมลเบิร์น	บ๊อกซ์	ฮิล	เรสซิเดนเซส	และอวานี	
แอดิเลด	เรสซิเดนเซส	

ณ	 ส้ินปี	2562	บริษัทมีโรงแรมในเครือ 
ภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการห้องชุด 
ทั้ งหมด	 59	 แห่ง 	 และมีห้องพักภายใต้
การบริหารมากกว่า	7,000	ห้อง	รายได้จาก
การบริหารจัดการห้องชุดมีสัดส่วนรายได้
คิดเป็นร้อยละ	 6	 ของรายได้ ท้ังหมดของ
ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ท้ังนี้	รายได้รวมจากธุรกิจ
การบริหารจัดการห้องชุดเพ่ิมขึ้นในอัตรา 
ร้อยละ	 2	 ในปี	 2562	 ในสกุลเงินเหรียญ 
ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปีก่อน	แต่ลดลง 
รอ้ยละ	9	ในสกุลเงนิบาทเนือ่งจากการออ่นตวั
ของสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในระหว่างปี
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

การรับจ้างบริหารโรงแรม 
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมช่วยให้บริษัทสามารถขยายแบรนด์

ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง	ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถ 
ในการทำากำาไรที่ดีขึ้น	และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูงขึ้น	 
ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมท้ังหมด	100	แห่ง	และมี
หอ้งพักภายใตก้ารรบัจา้งบรหิารท้ังหมด	15,129	หอ้ง	เพ่ิมขึน้รอ้ยละ	14	
จากปก่ีอน	โดยมโีรงแรมภายใต้สญัญารบัจา้งบรหิารอยู่ใน	34	ประเทศ	
ภายใต้แบรนด์อนันตรา,	อวานี,	โอ๊คส์,	 ทิโวลี,	 เอ็นเอช	คอลเลคชั่น,	
เอ็นเอช	โฮเทลส์,	นาว	และเอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	 ท้ังน้ี	ในปี	2562	
ไมเนอร์	โฮเทลส์มีรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมจำานวน	1,335	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	4	เมื่อเทยีบกบัปี	2561	ซึ่งรายไดจ้ากการรับจ้าง 
บรหิารในป	ี2561	สงูกวา่ปกต	ิเนือ่งจากมกีารบนัทกึคา่บรกิารทางเทคนิค 
และค่าธรรมเนียมในการเลิกจ้าง	

ในป	ี2562	ไมเนอร	์โฮเทลสยั์งคงมกีารขยายโรงแรมภายใตส้ญัญา 
รับจ้างบริหารอย่างต่อเน่ือง	ด้วยการเปิดโรงแรมใหม่	15	แห่งภายใต้ 
ทุกแบรนด์ของบริษัท	แบรนด์อนันตราเปิดตัวโรงแรมใหม่	2	แห่ง 

ในปี	2562	โดยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศมอริเชียสและตูนิเซีย	 
ส่วนอวานีเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	โดยได้เปิดโรงแรม	6	แห่ง 
ภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิารในประเทศไทย	เกาหล	ีกัมพูชา	อนิโดนีเซยี	 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ในขณะท่ีเอ็นเอช	คอลเลคชั่นเปิดโรงแรม	 
2	แหง่ในประเทศสเปนและชลิ	ีเอน็เอช	โฮเทลสไ์ดเ้ปดิโรงแรมในประเทศ 
โปรตุเกสและอันดอร์รา	และนาวได้เปิดโรงแรมในสหราชอาณาจักร	 
อีกทั้งโอ๊คส์ได้เปิดตัวโรงแรมในประเทศเลบานอน	และเอเลวาน่า	 
คอลเลคชั่นได้เปิดโรงแรมในประเทศเคนยา

นอกจากนี	้ไมเนอร	์โฮเทลสยั์งมแีผนทีจ่ะเปดิโรงแรมภายใตส้ญัญา
รับจ้างบริหารอีก	49	แห่ง	ซึ่งจะเปิดให้บริการในอีก	3	-	4	ปีข้างหน้า	 
โดยแผนกลยุทธ์	5	ปขีองบรษิทัมเีปา้หมายท่ีจะมโีรงแรมภายใตส้ญัญา
รบัจา้งบรหิารมากกวา่	230	แหง่ภายใตแ้บรนดต์า่งๆ	ของบรษิทัภายใน
ปี	2567	แม้ว่าสัญญารับจ้างบริหารจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ	1	ของ
รายได้ของไมเนอร์	โฮเทลส์ในปี	2562	บริษัทคาดว่าสัดส่วนดังกล่าว 
จะเพ่ิมขึ้นในอีก	5	ปีข้างหน้า	จากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหาร
ในอัตราที่เร็วขึ้น

อนันตรา	เวลิ	มัลดีฟส์

เอฟซีซี	อังกอร์	
บาย	อวานี
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์	โฮเทลส์ประกอบด้วย

ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือขาย	และโครงการอนันตรา	เวเคชั่น	คลับ
เป็นส่วนใหญ่	โดยธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่สร้างกำาไรด้วยตนเองและ
ช่วยเสริมธุรกิจโรงแรม	อีกท้ังช่วยเพ่ิมผลตอบแทนโดยรวมของโรงแรม
แต่ละโครงการ

ไมเนอร์ 	 โฮเทลส์ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อ ยู่อาศัยเพื่อขาย	
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	ปัจจุบัน	 ไมเนอร์ 	 โฮเทลส์  
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือขาย	 อันได้แก่ 	 โครงการลายัน	
เรสซิเดนเซส	บาย	อนันตรา	และโครงการอวาดินา	ฮิลส์	บาย	อนันตรา	 
ซึ่งทั้ง	2	โครงการตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ต	และโครงการอนันตรา	เชียงใหม่	
เซอร์วิส	สวีท	นอกจากน้ี	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์มีโครงการทอร์เรส	รานี	 
ในเมืองมาปูโต	ประเทศโมซัมบิก	และเพ่ือให้มีโครงการที่อยู่อาศัย 
เพ่ือขายอย่างต่อเน่ืองในอนาคต	บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์อีก	2	 โครงการ	ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มขายได้
ในปี	2563	ได้แก่	โครงการอนันตรา	อูบุด	เรสซิเดนเซส	ประกอบด้วย 
วิลล่าเพ่ืออยู่อาศัยจำานวน	15	หลัง	ในเมืองอูบุด	ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูง 
ของเมอืงบาหล	ีและโครงการอนนัตรา	เดซาร	ูเรสซเิดนเซส	ประกอบดว้ย 
วิลลา่เพ่ืออยู่อาศยัจำานวน	20	หลงั	ต้ังอยู่บนชายหาดเดซาร	ูทางตะวนัออก 
เฉียงใต้ของประเทศมาเลเซีย	

โครงการอนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	เป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของร่วมกัน	
โดยเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถสำารองการพักผ่อนในสถานท่ี 
ท่องเที่ยวหรูชั้นนำาระดับโลกในระยะยาวด้วยคะแนนคลับพอยต์ 
ที่มีการกำาหนดราคาไว้ล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริม
ธุรกิจโรงแรมของบริษัท	เนื่องจากเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถ 
ใชค้ะแนนเพ่ือการเข้าพักในโรงแรมในเครอืทัว่โลกท่ีเขา้รว่มรายการ	และ
ชว่ยสรา้งรายไดแ้ละเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายจากรา้นอาหาร	สปา	
และบริการอื่นๆ	ของโรงแรม

บรษิทัไดข้ยายจำานวนห้องพักภายใตโ้ครงการอนนัตรา	เวเคชัน่	คลบั
อย่างต่อเนื่อง	ณ	ส้ินปี	2562	อนันตรา	เวเคชั่น	คลับมีจำานวนห้องพัก 
ในคลับทั้งสิ้น	239	ห้อง	และอีก	25	ห้องที่พัฒนาแล้วพร้อมโอน	
ใน	7	สถานท่ีพักผ่อน	ได้แก่	เกาะสมุย	ภูเก็ต	กรุงเทพฯ	และเชียงใหม่	
ในประเทศไทย	ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์	บาหลีในประเทศ
อินโดนีเซีย	และซานย่าในประเทศจีน	ทั้งน้ี	ด้วยการส่งเสริมการขาย
และการตลาด	ทำาให้จำานวนสมาชิกเจ้าของคะแนนคลับพอยต์เพ่ิมขึ้น
เป็น	14,535	คน	ณ	สิ้นปี	2562	

ลายัน	เรสซิเดนเซส	 
บาย	อนันตรา
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แผนการพัฒนาโรงแรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ 2561 2562 2563F 2564F 2565F

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

เอเชีย 48 6,722 57 7,997 64 9,147 72 11,132 78 12,687

กัมพูชา 1 39 2 119 2 119 2 119 2 119

จีน 2 321 2 321 4 654 9 1,369 11 1,619

อินเดีย 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78

อินโดนีเซีย 2 134 4 200 5 271 5 271 5 271

ลาว 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53

มาเลเซีย 1 315 2 418 2 418 2 418 3 804

มัลดีฟส์ 5 410 5 410 5 410 6 610 6 610

เกาหลีใต้ 1 289 1 289 2 859 2 859

ศรีลังกา 6 706 6 706 6 706 6 706 6 706

ไทย 24 4,272 28 5,009 31 5,482 32 5,982 33 6,089

เวียดนาม 5 394 5 394 6 667 6 667 8 1,479

ยุโรป 300 46,249 304 47,054 316 49,050 322 49,859 325 50,762

อันดอร์รา 1 60 1 60 1 60 1 60

ออสเตรีย 7 1,340 7 1,340 7 1,340 7 1,340 7 1,340

เบลเยียม 13 2,134 14 2,314 14 2,314 14 2,314 14 2,314

สาธารณรัฐเช็ก 3 581 3 581 4 733 4 733 4 733

ฝรั่งเศส 5 871 5 871 6 1,023 6 1,023 6 1,023

เยอรมนี 57 10,292 56 10,425 57 10,514 59 10,911 61 11,714

ฮังการี 1 160 1 160 3 483 3 483 3 483

ไอร์แลนด์ 1 187 1 187 1 187 1 187

อิตาลี 51 7,823 52 7,934 58 8,564 60 8,849 61 8,949

ลักเซมเบิร์ก 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148

เนเธอร์แลนด์ 35 6,767 35 6,782 36 7,432 36 7,432 36 7,432

โปแลนด์ 1 93 1 93 1 93 1 93 1 93

โปรตุเกส 16 2,746 17 2,809 17 2,809 17 2,809 17 2,809

โรมาเนีย 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159

สโลวาเกีย 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117

สเปน 103 12,515 102 12,381 102 12,381 104 12,508 104 12,508

สวิตเซอร์แลนด์ 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382

สหราชอาณาจักร 1 121 2 311 2 311 2 311 2 311

โอเชียเนีย 58 7,212 60 7,424 63 7,610 63 7,610 63 7,610

ออสเตรเลีย 54 6,838 55 6,836 58 7,022 58 7,022 58 7,022

นิวซีแลนด์ 4 374 5 588 5 588 5 588 5 588

แผนการขยายโรงแรมจำาแนกตามประเทศ

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ประเทศ 2561 2562 2563F 2564F 2565F

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

ตะวันออกกลาง 16 2,210 17 2,582 20 3,499 22 3,898 25 4,759

โอมาน 2 251 2 251 3 413 3 413 4 713

กาตาร์ 5 676 5 676 6 904 6 904 6 904

ซาอุดีอาระเบีย 1 328

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 9 1,283 10 1,655 11 2,182 13 2,581 14 2,814

แอฟริกา 27 1,949 31 2,395 32 2,407 33 2,527 34 2,683

บอตสวานา 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196

เคนยา 9 99 10 107 10 107 11 227 11 227

เลโซโท 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263

มอริเชียส 1 164 1 164 1 164 2 320

โมซัมบิก 4 395 5 576 5 576 5 576 5 576

นามิเบีย 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173

เซเชลส์ 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124

แอฟริกาใต้ 1 198 1 198 1 198 1 198 1 198

แทนซาเนีย 6 116 6 116 7 128 7 128 7 128

ตูนิเซีย 1 93 1 93 1 93 1 93

แซมเบีย 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385

อเมริกา 64 10,899 66 10,908 68 11,165 73 12,005 78 12,577

อาร์เจนตินา 15 2,144 15 2,144 15 2,144 15 2,144 15 2,144

บราซิล 3 684 3 684 5 941 6 1,071 6 1,071

ชิลี 4 498 5 583 5 583 7 864 7 864

โคลอมเบีย 14 1,691 13 1,355 13 1,355 13 1,355 13 1,355

คิวบา 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251

สาธารณรัฐโดมินิกัน 6 2,503 6 2,503 6 2,503 6 2,503 6 2,503

เอกวาดอร์ 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124

เฮติ 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72

เม็กซิโก 16 2,554 18 2,814 18 2,814 18 2,814 22 3,303

ปานามา 1 83

เปรู 2 429 2 429

อุรุกวัย 1 136 1 136 1 136 1 136 1 136

สหรัฐอเมริกา 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242

รวม 513 75,241 535 78,360 563 82,878 585 87,031 603 91,078

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ลักษณะความเป็น
เจ้าของ

2561 2562 2563F 2564F 2565F

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

ลงทุนเอง 117 19,152 124 19,932 125 20,260 125 20,260 125 20,260

เช่าบริหาร 224 33,817 227 34,323 237 36,177 243 36,986 247 38,009

ร่วมลงทุน 28 2,026 25 1,829 27 1,912 28 2,112 28 2,112

รับจ้างบริหาร 87 13,311 100 15,129 112 17,196 127 20,340 141 23,364

สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุด

57 6,935 59 7,147 62 7,333 62 7,333 62 7,333

รวม 513 75,241 535 78,360 563 82,878 585 87,031 603 91,078

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจำาแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ

แบรนด์ 2561 2562 2563F 2564F 2565F

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

จำานวน
โรงแรม

จำานวน
ห้อง

อนันตรา 38 4,951 42 5,533 47 6,241 50 6,708 54 7,526

อวานี 24 4,145 32 5,646 37 7,019 41 8,134 46 9,788

โอ๊คส์ 60 7,367 59 7,301 63 7,619 65 8,321 65 8,321

ทิโวลี 16 3,008 16 2,992 18 3,243 20 3,539 20 3,539

เอ็นเอช	คอลเลคชั่น 75 11,821 83 12,716 90 13,526 93 13,838 96 14,486

เอ็นเอช	โฮเทลส์ 264 38,864 260 38,435 263 38,831 267 39,491 271 39,943

นาว 4 978 5 1,168 6 1,818 9 2,365 10 2,740

อื่นๆ 32 4,107 38 4,569 39 4,581 40 4,635 41 4,735

รวม 513 75,241 535 78,360 563 82,878 585 87,031 603 91,078

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจำาแนกตามแบรนด์
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ประเทศ ชื่อโครงการ 2561 2562 2563F 2564F 2565F

ไทย อนันตรา	เชียงใหม่	เซอร์วิส	สวีท 44 44 44 44 44

ไทย อวาดินา	ฮิลส์	บาย	อนันตรา 2 11 11 11 16

ไทย ลายัน	เรสซิเดนเซส	บาย	อนันตรา 15 15 15 15 15

ไทย เซ็นต์	รีจิส	เรสซิเดนเซส 53 53 53 53 53

ไทย ดิ	เอสเตท	สมุย 14 14 14 14 14

โมซัมบิก ทอร์เรส	รานี	เรสซิเดนซ์ 6 6 6 6 6

อินโดนีเซีย อนันตรา	อูบุด	เรสซิเดนเซส 14 14 14

มาเลเซีย อนันตรา	เดซารู	เรสซิเดนเซส 20 20 20

รวมจำานวนยูนิต 134 143 177 177 182

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา 2561 2562 2563F 2564F 2565F

ไทย อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	กรุงเทพฯ 30 30 30 30 30

ไทย อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	เชียงใหม่ 9 11 16 16 26

ไทย อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	ภูเก็ต 137 125 134 149 149

ไทย อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	สมุย 20 20 20 30 50

จีน อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	ซานย่า 3 3 3 3 3

อินโดนีเซีย อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	บาหลี 27 47 63 63 63

นิวซีแลนด์ อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	-	ควีนส์ทาวน์ 3 3 3 3 3

รวมจำานวนยูนิต 229 239 269 294 324

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา
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สัดส่วนรายได้ปี 2562

20%
จำานวนสาขา

2,377
จำานวนประเทศ

26

ข้อมูลสำาคัญของไมเนอร์ ฟู้ด

PASSIONATELY 
CUSTOMER- 
CENTRIC

ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
ไมเนอร์ ฟู้ด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศในทุกๆ แบรนด์ของเรา
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ปี	2562	เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของไมเนอร์	 ฟู้ด	ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมร้านอาหาร	โดยตลอด
ปี	2562	ไมเนอร์	 ฟู้ดมุ่งเน้นไปยัง	3	ปัจจัยหลัก	ได้แก่	 ธุรกิจหลัก	 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	และการลงทุน

ไมเนอร์	ฟู้ดยังคงใชท้รพัยากรในการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหกั้บ 
ธุรกิจหลกัของบรษิทัเพ่ือท่ีจะเพ่ิมความตืน่เตน้และความทันสมยัใหกั้บ
แบรนด์	โดยแต่ละแบรนด์มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ือง	
รวมถึงการเพ่ิมช่องทางของผลิตภัณฑ์และบริการ	ยกตัวอย่างเช่น	เมนู
ที่สามารถซื้อแล้วไปต่อได้ทันที	 (Grab-and-Go)	ของซิซซ์เลอร์และ 
เดอะ	คอฟฟ่ี	คลับ	 เมนูอาหารเช้าของเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	และ 
การเปิดให้บริการ	24	ชั่วโมงของร้านเดอะ	คอฟฟี่	คลับ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นสิ่งท่ีไมเนอร์	 ฟู้ดให้ความสำาคัญ
ทั้งเบ้ืองหน้าและหน่วยงานสนับสนุน	โดยได้มีการจัดต้ังทีมดิจิทัลขึ้น
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลของบริษัท	และได้มี 
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือในทุกกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารของไมเนอร์	ฟู้ด	เพ่ือยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า	
ผลงานที่สำาคัญ	ได้แก่	โปรแกรมความภักดีของลูกค้า	บริการจัดส่ง
อาหาร	และการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า

ในปี	2562	ไมเนอร์	 ฟู้ดได้ใช้โอกาสในการพิจารณาธุรกิจในเครือ
และปรับโครงสร้างการลงทุน	โดยได้ลงทุนในธุรกิจที่สร้างการเติบโต 
ให้แก่บริษัท	ซึ่งรวมถึงการลงทุนในแบรนด์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง	ดังเช่น 
บอนชอน	และการขยายสาขารา้นอาหารในประเทศจนี	ในขณะเดยีวกัน	 
ไมเนอร์	 ฟู้ดได้มีการทบทวนธุรกิจในเครือและได้ขายเงินลงทุน 
ในบางบริษัท	 ซึ่งรวมถึงเบร็ดทอล์ค	 ประเทศไทย,	 แกรบบ์ไทย	 
ในสหราชอาณาจักร	และริบส์	แอนด์	รัมส์	ในประเทศออสเตรเลีย

ในเดือนมีนาคม	2563	ไมเนอร์	 ฟู้ดได้เข้าซื้อกิจการบอนชอน 
เปน็ทีเ่สรจ็สิน้	และไดส้ทิธิในการขยายแบรนดบ์อนชอนในประเทศไทย	
โดยบอนชอนเป็นร้านอาหารนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงในอาหารประเภท 
ไก่ทอดสไตล์เกาหลีและอาหารเกาหลีอื่นๆ	ปัจจุบัน	บอนชอนมีสาขา 
มากกว่า	40	แห่งในประเทศไทย	ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	 
ไมเนอร์	 ฟู้ดจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานการดำาเนินงานเพ่ือเร่ง 
อัตราการเติบโตของแบรนด์บอนชอน	ทั้งผ่านสาขาร้านอาหารและ 
บริการจัดส่งอาหาร	 เพ่ือเจาะตลาดอาหารเอเชียและตลาดอาหาร 
ประเภทไก่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ในปี	2563	และต่อไปในอนาคต	 ไมเนอร์	 ฟู้ดจะยังคงมุ่งเน้น 
ในการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารในเครือ	 เร่งการขยายสาขาไป 
ต่างประเทศ	และผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	โดยการพัฒนา
แบรนด์รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์	การใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่และรูปแบบร้านอาหารที่มีอยู่ให้มากท่ีสุด	การเข้า
ลงทุนในแบรนด์ใหม่	และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่	 
ในขณะที่การขยายสาขาในต่างประเทศจะมุ่งเน้นไปท่ีภูมิภาคท่ีมี 
การเตบิโตสงู	ซึง่รวมถึงภมูภิาคเอเชยี	และตะวนัออกกลางและแอฟรกิา
เหนือ	ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านธุรกิจแฟรนไชส์	
อีกท้ังการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ของเบื้องหน้าที่มีการติดต่อกับลูกค้าเท่านั้น	แต่ที่สำาคัญย่ิงกว่าน้ันคือ
การเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทสามารถสร้างโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมความภักดี 
ที่มีประสิทธิภาพได้	ทั้งนี้	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการจัดส่งอาหาร 
ยังคงมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ไมเนอร์	 ฟู้ดจะเฝ้าติดตาม	 
ใหค้วามสำาคญั	และปรบัปรงุแพลตฟอรม์การจดัสง่อาหารของบรษิทัเอง	 
รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น 
ไปพร้อมกับประเมินการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด

ไมเนอร์ ฟู้ด
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	 1.	พอล	ชาลีส์	เคนนี่	  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ไมเนอร์	ฟู้ด

	 2.	เลิศศักดิ์	บุญส่งทรัพย์	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
และกระจายสินค้า

	 3.	ก ัญญา	เรืองประทีปแสง	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
ประเทศไทย

	 1.	ชัญญา	รอดรักขวัญ	  
รองประธานฝ่ายการผลิตสินค้า

	 2.	สรรค์สก ุล	วงศ์ถิรพร		  
รองประธานฝ่ายจัดซื้อ 
และกระจายสินค้า

	 3.	ปิลันธ์	ศัลย์วิเศษ		  
รองประธานฝ่ายบริหาร
จัดการโครงการและทรัพยากร
กายภาพ

	 4.	ภาณุศักดิ์	ซื่อสัตย์บุญ		  
ผู้จัดการทั่วไป	ธุรกิจแฟรนไชส์	
เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี

	 5.	อนุพนธ์	นิธิยานันท์	  
ผู้จัดการทั่วไป	สเวนเซ่นส์

	 6.	นครินทร์	ธรรมหทัย	  
ผู้จัดการทั่วไป	แดรี่	ควีน

	 7.	กรีฑากร	ศิริอัฐ	  
ผู้จัดการทั่วไป	ซิซซ์เลอร์

1 2345 6 7

	 8.	สุวัฒน์	ก ุลไพจิตร	  
ผู้จัดการทั่วไป	เดอะ	คอฟฟี่	
คลับ	(ประเทศไทย)

	 9.	ธนวรรธ	ดำาเนินทอง  
ผู้จัดการทั่วไป	เบอร์เกอร์	คิง	
(ประเทศไทย)

	10.	ธนกฤต	ก ิตติพนาชนม์	  
ผู้จัดการทั่วไป	บอนชอน

	11.	จักรี	สร้อยทอง	  
รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป	
เบซิล

	12.	ปัทม์	พงษ์วิทยาพิพัฒน์		  
ผู้จัดการทั่วไป	1112	เดลิเวอรี่

	13.	ชูทวีป	วรดิลก	  
ผู้จัดการทั่วไป	ซีเลค	เซอร์วิส	
พาร์ทเนอร์	(ประเทศไทย)

	14.	เจฟฟรี่	เรมอนด์	 
เอะเวอร์เรทท์ 
ผู้จัดการทั่วไป	 
แฟรนไชส์ต่างประเทศ

	 4.	ประพัฒน์	เสียงจันทร์	  
รองประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบัติการ

	 5.	ฌอน	ไวย์	แอน	เซี๊ยะ	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล

	 6.	ภาณุวัฒน์	เบ็ญเราะมาน	  
ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 7.	โอลิเวอร์	ก ็อตชัลล์ 
รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจไทย

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ฟู้ด

12 3 456 7 8 91011 1213 14

ไมเนอร์ ฟู้ด
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	 1.	Woon	How	Chin	(Paul	Chin)	
Chief	Executive	Officer,	 
Minor	Food	China

	 2.	Meng	Hong	Bo	(Aaron)	  
Chief	Operating	Officer,	 
Minor	Food	China

	 3.	Jenny	Sim	  
VP	of	Human	Capital,	 
Minor	Food	China

	 1.	Dellen	Soh	  
Chief	Executive	Officer,	
Minor	Food	Singapore

	 2.	Clarus	Chua	  
Finance	Director,	 
Minor	Food	Singapore

	 3.	Chan	Pei	Ling	  
HR	&	Training	Director,	
Minor	Food	Singapore

	 4.	Evien	Ang	  
Marketing	Director,	 
Minor	Food	Singapore

	 1.	Nick	Bryden	  
Chief	Executive	Officer,	
Minor	DKL	Food	Group

	 2.	Peter	Montgomery		  
Chief	Financial	Officer,	
Minor	DKL	Food	Group

	 3.	Stephen	Hazard 
Chief	Operating	Officer,	
Minor	DKL	Food	Group

	 4.	Megan	Magill		  
Chief	Brand	Officer,	 
Minor	DKL	Food	Group

	 5.	David	Koch		  
General	Manager	Finance,	
Minor	DKL	Food	Group

	 6.	Jon	Saunders		  
General	Manager	 
Supply	Chain,	 
Minor	DKL	Food	Group

	 7.	Brian	Finch	  
General	Manager	People,	
Minor	DKL	Food	Group

	 8.	Brad	Dight	  
General	Manager	Technology,	 
Minor	DKL	Food	Group

	 9.	Daniel	Gosewisch	  
General	Counsel,	 
Minor	DKL	Food	Group

	10.	Sheng	Lee	  
General	Manager,	 
TCC	International

	11.	Craig	Dickson	  
Chief	Executive	Officer,	
Nomad	Coffee	Group

	12.	Rocky	Veneziano	  
Managing	Director,	 
Nomad	Coffee	Group

	13.	Ben	Romeril	  
General	Manager,	 
Veneziano	Coffee	Roasters

	14.	Lance	Brown		  
General	Manager,	 
Black	Bag	Roasters	

	15.	David	Perkins	  
Financial	Controller,	 
Nomad	Coffee	Group

	16.	Amie	Jacobson	  
People	and	Culture	Manager,	
Nomad	Coffee	Group

	 5.	Melissa	Lee	  
Creative	Director,	 
Minor	Food	Singapore

	 6.	Doreen	Ho	  
Supply	Chain	Director,	
Minor	Food	Singapore

	 7.	Axel	Tan	  
Senior	Operation	Director,	
Minor	Food	Singapore

	 8.	William	Ngan	  
Senior	Operation	Director,	
Minor	Food	Singapore

	 4.	Lynn	Lin	  
Group	Director	of	Business	
Support,	Minor	Food	China

	 5.	Paul	Lai	  
Group	Director	of	 
New	Business,	 
Minor	Food	China

	 6.	Fiona	Chen	  
Group	Director	of	 
Business	Development,	
Minor	Food	China

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

กลุ่มธุรกิจจีน กลุ่มธุรกิจสิงคโปร์

1 12 23 34 45 56 67 8

1 23 45 678 910 11121314 1516

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารแบบนั่งทานสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย 

รายได้	(ล้านบาท) 2560 2561 2562F

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

คาเฟ่ 9,543	 15.8 10,313 17.8 12,012 19.4

ร้านอาหาร 25,152 41.7 23,174 40.0 23,843 38.5

ร้านอาหารจานด่วน 19,768 32.8 18,115 31.2 19,401 31.4

ไอศกรีมและเบเกอรี่ 5,818 9.7 6,362 11.0 6,610 10.7

ตลาดรวม 60,281 100.0 57,964 100.0 61,867 100.0

ที่มา: บริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ในปี	2562	ไมเนอร์	ฟู้ดมีรายได้จากการดำาเนินงานจำานวน	24,233	
ลา้นบาท	เตบิโตรอ้ยละ	3	จากปกีอ่น	โดยการเปดิสาขาอยา่งระมดัระวัง
ของไมเนอร์	 ฟู้ด	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาในประเทศไทยและจีน	และ 
การรวมงบการเงินของบอนชอน	ส่งผลให้บริษัทมีร้านอาหารท้ังสิ้น	
2,377	สาขา	ณ	สิ้นปี	2562	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	จากปีก่อน	อย่างไรก็ตาม	
ยอดขายต่อร้านเดิม	(Same-Store-Sales)	ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	9	 เดือนแรกของปี	 2562	จาก 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายและการบริโภคภายในประเทศ
ที่อ่อนตัวในตลาดหลักที่ไมเนอร์	 ฟู้ดมีการดำาเนินงานอยู่	ส่งผลให้ 
อัตราการทำากำาไรถูกกดดันจากความสามารถในการทำากำาไรท่ีลดลง 
และการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัล	 ดังน้ัน	
กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจึงลดลง	อยู่ที่	1,210	ล้านบาท	ในปี	2562

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปจัจบุนั	ไมเนอร	์ฟู้ดดำาเนินธุรกิจใน	26	ประเทศ	โดยม	ี3	ตลาดหลกั	 
ได้แก่	ประเทศไทย	จีน	และออสเตรเลีย	แนวโน้มของอุตสาหกรรม 
ในตลาดเหลา่น้ี		ซึง่เปน็การคาดการณ์ก่อนการระบาดของโรค	COVID-19	 
มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่น 

ของผูบ้รโิภคท่ีมแีนวโน้มลดลงตลอดป	ี2562	โดยผูบ้รโิภคมคีวามกังวล
เก่ียวกับความมั่นคงทางการเมือง	การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่ชะลอตัว	และกำาลังซื้อท่ีลดลง	นอกจากนี้	ความไม่แน่นอน 
ของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของสกุลเงินบาท	ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย
จะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ	2.5	ในปี	2562	โดยมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ	ด้วยอุปสงค์หรือความต้องการ 
ทั่วโลกท่ีลดลงและความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ้น	ประกอบกับการชะลอตัว 
ของปัจจัยท่ีผลักดันการเติบโตภายในประเทศ	จึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในปี	2562

ไมเนอร์	ฟู้ด	ประเทศไทย

35%

หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย 
ของไมเนอร์ ฟู้ด ปี 2562

ผู้ประกอบการอื่น

65%

ไมเนอร์ ฟู้ด
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เมื่อเดือนมกราคม	2563	ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย	และจะเติบโตร้อยละ	2.7	 
ในปี	 2563	 โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์หรือความต้องการจาก
ต่างประเทศที่ฟ้ืนตัวเล็กน้อยและการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ที่เคยลดลงในอดีตเนื่องมาจากภาคการส่งออกท่ีชะลอตัว	การลงทุน
ของภาครัฐทีส่ำาคัญ	และโครงการรว่มมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน
จะช่วยผลักดันการเติบโตต่อไป	นอกจากนี้	รัฐบาลยังมีการกำาหนด
นโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยภาคครัวเรือนที่ยังไม่มั่นคง	อย่างไรก็ตาม	
จากการระบาดของโรค	COVID-19	คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ 
จะถูกปรับลดลงไปอีก

ประเทศจีน
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศจีน 

มีอัตราการเติบโตที่ช้าลงบ้าง	แต่เศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงมี 
ความแขง็แกรง่	ธนาคารโลกคาดว่าการเตบิโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
จีนจะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ	6.1	ในปี	2562	ซึ่งการเติบโตที่ชะลอตัว 

ดงักลา่วเปน็ผลมาจากทัง้ปจัจยัเชงิวัฏจกัร	อปุสงคท์ีล่ดลงจากท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ	ความตึงเครียดทางการค้าท่ีเพ่ิมข้ึน	และ 
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาว	 ท้ังน้ี	 
การกำาหนดนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลายมากย่ิงขึ้นได้ช่วยลด 
ผลกระทบดังกล่าวเหล่านี้ได้บางส่วน

ในช่วงต้นเดือนมกราคม	2563	ธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่า 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจนีจะลดลงเลก็น้อย	อยู่ทีร่อ้ยละ	5.9	 
ในปี	2563	และร้อยละ	5.8	ในปี	2564	ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีมากขึ้น	การชะลอตัวของการเติบโต 
ของอุตสาหกรรม	และการลดลงของอุปสงค์ท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ	ทั้งนี้	มีการคาดการณ์ว่าการค้า	การลงทุน	การใช้จ่ายของ 
ผู้บริโภค	และความเชื่อมั่นทางธุรกิจจะยังคงชะลอตัว	เน่ืองจากระดับ 
สินเชื่อของประเทศจีนซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ 
ในอดีตจะยังอยู่ในระดับท่ีสูง	อย่างไรก็ตาม	จากการระบาดของโรค	 
COVID-19	คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนจะชะลอตัวลงกว่าท่ี 
ธนาคารโลกได้คาดการณ์ไว้

ไมเนอร์ ฟู้ด



ประเทศออสเตรเลีย
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

ออสเตรเลียมีการชะลอตัวลง	อยู่ที่ร้อยละ	 
1.7	ในปี	2562	ซึ่งเป็นการเติบโตที่ตำ่ากว่า 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยในระยะยาว	และเป็น 
ผลมาจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่	การลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์มีการลดลงตามราคา 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลง	ในขณะท่ีการลงทุน 
ของภาคเอกชนในส่วนท่ีไม่ เ ก่ียวข้องกับ 
เ หมื อ งแ ร่ มี ก า รชะลอ ตั ว เ ช่ น เ ดี ย ว กัน	 
เน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวและภาวะ 
ภัยแล้งภายในประเทศ	ส่งผลให้การส่งออกและ 
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจลดลง	อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าอัตราการจ้างงานจะมีการเติบโต 
อย่างแข็งแกร่ง	แต่การบริโภคของภาคเอกชน
ยังคงชะลอตัว	 เ น่ืองจากการเติบโตของ 
ค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ช้าและภาษีจ่าย 
ของภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น

องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ 
ของประเทศออสเตรเลียจะเติบโตในอัตรา 
ร้อยละ	2.3	ในป	ี2563	การลดภาษใีนครวัเรอืน 
และนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรนจะช่วย
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ทั้ งนี้ 	 
ในอนาคต	การใช้จา่ยของผูบ้รโิภคจะขึน้อยู่กับ 
การเติบโตของค่าจ้างแรงงาน	ซึ่งคาดว่า 
จะอยู่ที่อัตราร้อยละ	 2.2	 และเน่ืองจาก
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย เ ป็น
เศรษฐกิจแบบเปดิขนาดเลก็	และมปีระเทศจนี 
เป็นประเทศคู่ค้าหลัก	เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตร เลียจึ งจะได้ รับผลกระทบจาก 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
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ผลประกอบการที่สำาคัญและแผนงานในอนาคต

ไมเนอร์	 ฟู้ดมีรายได้จากการดำาเนินงานจำานวน	24,233	ล้านบาท
ในปี	2562	เติบโตร้อยละ	3	เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการขยายสาขาในปี	2562

ไมเนอร์	 ฟู้ดมีการบริหารงานด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามแต่ละ
ภูมิภาคด้วย	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	โดยประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่ใหญ่ที่สุด	ตามด้วยประเทศจีนและออสเตรเลีย

 
ประเทศไทย

ไมเนอร์	 ฟู้ดดำาเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ	พิซซ่า	 
คอมปะน,ี	สเวนเซน่ส,์	ซซิซเ์ลอร,์	แดรี	่ควนี,	เบอรเ์กอร	์คงิ,	เดอะ	คอฟฟ่ี	
คลบั	และบอนชอน	ในประเทศไทย	กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย
มีร้านอาหารจำานวน	1,578	สาขา	ณ	ส้ินปี	2562	ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5	
จากปี	2561	 ท้ังน้ี	จากจำานวนสาขาร้านอาหารทั้งหมด	ไมเนอร์	 ฟู้ด 
มีร้านอาหารท่ีลงทุนเองจำานวน	962	สาขา	ส่วนที่เหลืออีก	616	สาขา
เป็นสาขาแฟรนไชส์	 ถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 
จะมียอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ	4	ในปี	2562	แต่ด้วยจำานวน
สาขาท่ีเพ่ิมข้ึน	สง่ผลให้รายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	ในปี	2562

ตลอดท้ังปี	 2562	 ประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ ท้าทาย	 
ดังที่เห็นได้จากการดำาเนินงานในต่างจังหวัด	ที่ได้รับแรงกดดันของ 
ยอดขายต่อร้านเดิม	นอกจากน้ี	 ร้านอาหารในกรุงเทพฯ	 ยังคงมี 
การแข่งขันสูง	 เน่ืองจากมีการจัดสรรพ้ืนท่ีค้าปลีกให้กับร้านค้า 
ในหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น	และ 
ผลกระทบจากธุรกิจการจัดส่งอาหารที่ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น	ดังน้ัน	 

หมายเหตุ:	 รายได้รวมหมายถึงรายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของและภายใต้ลิขสิทธิ์แฟรนไชส์

	 	 รายได้รวมของร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของหมายถึงรายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของ	และรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์
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สัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงาน ปี 2562
ตามกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ผู้ประกอบการจำานวนมากจึงออกแคมเปญส่ง เสริมการขาย	 
โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง เ พ่ือสร้างมูล ค่า เ พ่ิมให้แก่ลูกค้าในช่วงที่  
สภาพแวดล้อมการบริโภคอ่อนตัว	ทั้งนี้	 เพ่ือท่ีจะรับมือกับการแข่งขัน 
ในตลาดบริการจัดส่งอาหาร	 ไมเนอร์	 ฟู้ดจึงมุ่งเน้นในการบริการ 
จัดส่งอาหารท้ังบนแพลตฟอร์มของบริษัทเองและการร่วมมือกับ 
ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงครึ่งหลัง 
ของปี 	 2562	 ซึ่งส่งผลให้ยอดขายต่อร้านเดิมมีแนวโน้มท่ีดี ข้ึน 
อย่างชัดเจนในไตรมาส	4	

ไมเนอร์	 ฟู้ดยังคงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัล 
อย่างต่อเนื่องตลอดปี	2562	โดยได้จัดตั้งทีมดิจิทัลขึ้นเพื่อรวบรวมฐาน
ข้อมูลและรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลของแบรนด์ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	สร้าง
โปรแกรมความภักดีผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการทำา 
การตลาดแบบเจาะรายบุคคล	รวมถึงมุ่งเน้นในการบริการจัดส่ง
อาหารและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอื่นๆ	โดยในช่วงต้นปี	2562	
ไมเนอร์	ฟู้ดได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการจัดส่งอาหารด้วย 
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน	1112	เดลิเวอรี่	ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ
เพ่ือให้บริการจัดส่งอาหารของบริษัทเอง	โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหาร
ของทุกแบรนด์ในเครือไมเนอร์	ฟู้ดได้ในที่เดียว	พร้อมรับอาหารทั้งหมด
ด้วยการจัดส่งพร้อมกัน	และจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว	และด้วยเป้าหมาย
ที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดบริการจัดส่งอาหาร	ในช่วงครึ่งหลังของ 
ปี	2562	ไมเนอร์	 ฟู้ดได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการจัดส่ง
อาหารรายอื่น	ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมขึ้นด้วยช่องทางบริการจัดส่ง
อาหารจากการเจาะตลาดใหม่

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนตัว	
ไมเนอร์	ฟูด้มีการพิจารณาการเปิดสาขาอยา่งระมัดระวงั	ทัง้นี	้เพือ่ที่จะ 
รองรับความต้องการในการบริการจัดส่งอาหารที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว	 

สาขาที่เปิดใหม่ของเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนีส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบ 
เพ่ือการจัดส่งอาหารที่มีท่ีน่ัง	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนตำ่า	แต่มี 
ความสามารถในการทำากำาไรท่ีสงูข้ึน	สว่นเดอะ	คอฟฟ่ี	คลบัขยายสาขา
ผา่นการลงทนุรว่มกับแบรนดเ์พ่ือผูบ้รโิภคอืน่ๆ	เชน่	โตโยตา้และแสนสริ	ิ 
และนอกเหนือจากการขยายสาขาแล้ว	ไมเนอร์	 ฟู้ดยังคงมองหาวิธี
เพิ่มยอดขายของสาขาที่มีอยู่เดิม	เช่น	สาขาของเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีลูกค้าเป็นจำานวนมากได้เปิดตัวชุดอาหารเช้า	 
ในขณะที่เดอะ	คอฟฟี่	คลับบางสาขาได้เปิดให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงมีความสำาคัญย่ิงขึ้น	แบรนด์ทุกแบรนด์
ของไมเนอร	์ฟู้ดยังคงมุง่คดิคน้ผลติภัณฑ์ใหมเ่พ่ือใหอ้ยู่ในใจของลกูคา้	 
โดยเดอะ	 พิซซ่า	คอมปะนีได้เปิดตัวขอบพิซซ่าและท็อปปิ้งใหม่ๆ	
มากมาย	เช่น	พิซซ่ากุ้งถล่มขอบและซุปเปอร์ชีสพิซซ่า	ส่วนสเวนเซ่นส์ 
ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์บิงซู	ซึ่งเป็นเมนูนำ้าแข็งไส 
สไตล์เกาหลี	ด้วยบิงซูเค้กและบิงซูดริ้งค์	ซิซซ์เลอร์มีการนำาเสนอเมนู
อาหารเพื่อสุขภาพ	ซึ่งได้แก่	เมนูอาหารที่ทำาจากพืช	ไม่มีเนื้อสัตว์	และ 
นำ้าผลไม้สกัดเย็น	แดรี่	ควีนยังคงคิดค้นบลิซซาร์ดรสชาติใหม่ๆ	อย่าง 
ต่อเนื่อง	ซึ่งรวมถึงรสไข่เค็มและยูนิคอร์น	 ส่วนเบอร์เกอร์	 คิงยังคง 
นำาเสนอเมนูอาหารไทยจานข้าวที่ประสบความสำาเร็จ	 ซึ่งได้แก่	 
ข้าวไก่เปรี้ยวหวาน	ข้าวไก่คั่วเกลือ	และข้าวไก่แดดเดียว	นอกจากน้ี	 
ชุดข้าวต้มของเดอะ	คอฟฟ่ี	คลับเป็นหนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยม 
มากที่สุดของแบรนด์

นอกเหนือจากการเติบโตของแบรนด์ท่ีบริษัทมีอยู่แล้ว	การเพ่ิม 
บอนชอนเข้ามาในเครือร้านอาหารในประเทศไทยจะช่วยผลักดัน 
การเติบโตของไมเนอร์	ฟู้ดต่อไปในอนาคต	ทั้งในรูปแบบของการขยาย
สาขาและบริการจัดส่งอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ประเทศจีน
ในประเทศจีน	ไมเนอร์	 ฟู้ดดำาเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ริเวอร์ไซด์,	

ซซิซเ์ลอร	์และไทย	เอก็ซเ์พรส	โดยผลการดำาเนินงานสว่นใหญจ่ะมาจาก
แบรนด์ริเวอร์ไซด์	ไม่ว่าจะเป็นจำานวนสาขาร้านอาหาร	สัดส่วนรายได้	 
หรอืสดัสว่นกำาไรสทุธิ	โดย	ณ	สิน้ป	ี2562	กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศ
จีนมีจำานวนสาขาร้านอาหารท้ังหมด	104	สาขา	ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ	16	 
จากการขยายสาขาของแบรนด์ริเวอร์ไซด์	 ในขณะท่ีสาขาที่ไม่ทำา
กำาไรภายใต้แบรนด์ซิซซ์เลอร์และไทย	เอ็กซ์เพรสได้ถูกปิดตัวลง	ทั้งนี้	 
กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจนีมผีลกำาไรตอ่เนือ่งกันเปน็ปทีี	่7	และ
มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	ในปี	2562

ในป	ี2562	กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจนีมุง่เนน้ในการผลกัดนั 
การเติบโตของสาขาร้านอาหารอย่างมีคุณภาพของแบรนด์ริเวอร์ไซด์	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเมอืงปกัก่ิงและเซีย่งไฮ	้โดย	ณ	สิน้ป	ี2562	ไมเนอร	์
ฟู้ดมีร้านริเวอร์ไซด์ทั้งหมด	90	สาขา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	30	จาก	69	สาขา 
ในปี	2561	ในปัจจุบัน	ริเวอร์ไซด์มีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีลูกค้า 
เป็นจำานวนมากทั้งในเมืองปักก่ิงและเซี่ยงไฮ้	ส่งผลให้ริเวอร์ไซด์ 
เป็นแบรนด์ปลาย่างอันดับหน่ึงในเมืองเซ่ียงไฮ้	ทั้งนี้ 	 ในปี	 2562	 
แบรนด์ริเวอร์ไซด์ได้เปิดตัวโปรแกรมความภักดี	ซึ่งประสบความสำาเร็จ 
ด้วยจำานวนสมาชิกมากกว่า	600,000	ราย	ในระยะเวลา	5	 เดือน 
นับตั้งแต่เปิดตัว	อีกทั้งด้วยการมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยและ 
คณุภาพของอาหารในประเทศจนี	รเิวอรไ์ซดไ์ด้รว่มมอืกับบรษิทั	Bright	 
Food	Group	ซึ่งเป็นผู้จัดหาปลาท่ี	 “สด”	และสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลบัไดร้้อยละ	100	ตัง้แตฟ่ารม์ถึงปลายตะเกียบ	โดยความพยายาม 
ดงักลา่วไมเ่พียงแตจ่ะชว่ยเพ่ิมความไว้วางใจให้กับแบรนด	์แตยั่งจะชว่ย 
เพิ่มคุณค่าของแบรนด์ต่อลูกค้าด้วย

เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ	 
ยอดขายต่อร้านเดิมของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจึงเติบโต 
เล็กน้อยในอัตราร้อยละ	0.1	ในปี	2562	ในขณะท่ียอดขายโดยรวม 
ทุกสาขาเติบโตร้อยละ	14.7	เนื่องจากการเปิดสาขาในปีที่ผ่านมา

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ประเทศออสเตรเลีย
ณ	สิน้ป	ี2562	กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมจีำานวน

สาขาร้านอาหารทั้งสิ้น	481	สาขา	เทียบกับ	462	สาขา	ณ	สิ้นปี	2561	
ท้ังน้ี	 เดอะ	คอฟฟ่ี	คลับยังคงเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม	โดยมี
สัดส่วนยอดขายโดยรวมทุกสาขามากกว่าร้อยละ	90	 ท้ังนี้	จำานวน 
สาขาของเดอะ	คอฟฟ่ี	คลับในประเทศออสเตรเลียลดลงในปี	2562	 
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้มีการปรับ 
โครงสร้างร้านอาหารในเครือตามการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัว	 
อย่างไรก็ตาม	จำานวนร้านอาหารเดอะ	คอฟฟ่ี	คลับในต่างประเทศ 
มกีารเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็	โดยนอกจากตลาดท่ีมอียู่เดมิในประเทศไทย	 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	มัลดีฟส์	อินโดนีเซีย	เซเชลส์	จีน	กาตาร์	และ
กัมพูชาแล้ว	 ไมเนอร์	 ฟู้ดยังได้เปิดตัวแบรนด์เดอะ	คอฟฟ่ี	คลับ 
ในประเทศเวียดนาม	ลาว	และซาอุดีอาระเบียในปี	2562

ในป	ี2562	กลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยีมคีวามมุง่มัน่ 
ในการท่ีจะพลกิฟ้ืนผลการดำาเนนิงานทา่มกลางการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
ในประเทศท่ีชะลอตวัลง	โดยกลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี 

ได้เปิดตัวโปรแกรมความภักดีผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือให้สามารถ 
เช่ือมต่อกับลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น	และกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการบ่อยขึ้น	 
การเปดิตวัผลติภัณฑ์ใหมต่า่งๆ	ชว่ยใหแ้บรนดม์คีวามทันสมยัมากย่ิงขึน้	 
ยกตัวอย่างเช่น	Brunch	Bowls,	ลาเต้กล่ินกุหลาบ	และลาเต้กลิ่น
ลาเวนเดอร	์นอกจากนี	้ดว้ยความรว่มมอืกับ	UberEats	ในการให้บรกิาร
จัดส่งอาหาร	ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย 
มผีลการดำาเนินงานดขึีน้	ทัง้นี	้จากความพยายามดงักลา่วเหลา่นี	้สง่ผล
ใหย้อดขายตอ่รา้นเดมิของกลุม่ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลยี
มีการเติบโตเป็นบวกในไตรมาส	4	ปี	2562

Nomad	ซึง่เปน็ธุรกิจค่ัวเมลด็กาแฟขายสง่ของกลุม่ธุรกิจรา้นอาหาร
ในประเทศออสเตรเลีย	ยังคงขายเมล็ดกาแฟผ่านอัลดี้	 (Aldi)	ซึ่งเป็น
เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีใหญ่เป็นอันดับ	3	ของประเทศออสเตรเลีย	
ทั้งนี้	Nomad	ยังคงช่วยผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
ในประเทศออสเตรเลีย	โดยมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ	15	ในปี	2562	 
เมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตลาดอื่นๆ 
นอกจากกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย	จีน	และออสเตรเลียแล้ว	

ไมเนอร์	 ฟู้ดยังมีร้านอาหารอีก	322	สาขา	ใน	22	ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย	ตะวันออกกลาง	มหาสมุทรอินเดีย	ยุโรป	และอเมริกา	แม้ว่า 
ตลาดเหลา่นีจ้ะยังคงมขีนาดเลก็	แต่บางตลาดก็มศีกัยภาพในการเตบิโต 
และมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำาไรอย่างมีนัยสำาคัญได้ 
ในอนาคต

ไมเนอร	์ฟู้ดมสีาขารา้นอาหารภายใตแ้บรนดเ์ดอะ	พิซซา่	คอมปะนี,	 
สเวนเซ่นส์,	ไทย	เอ็กซ์เพรส,	 เบอร์เกอร์	คิง	และเดอะ	คอฟฟ่ี	คลับ 
ในประเทศกัมพูชา	ลาว	เมยีนมา	และเวยีดนาม	(CLMV)	โดยตลาด	CLMV	 
เปน็หนึง่ในตลาดท่ีเติบโตเรว็ทีส่ดุของไมเนอร	์ฟู้ด	โดยในชว่ง	4	ปท่ีีผา่นมา	 
มีจำานวนสาขาเพ่ิมขึ้นร้อยละ	9	ด้วยจำานวนสาขาท้ังส้ิน	174	สาขา	 
ณ	สิ้นปี	2562

ตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ไมเนอร์	 ฟู้ดมีการเติบโต	 
โดยมีจำานวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็น	63	สาขา	ณ	สิ้นปี	2562	จาก	56	สาขา	 
ณ	ส้ินปี	2561	ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	13	โดยประเทศท่ีมี 
การเติบโตที่เร็วที่สุด	คือ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	จากการขยาย 
สาขาแบรนด์เดอะ	คอฟฟี่	คลับและเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ตารางแสดงการขยายสาขาร้านอาหาร
ของไมเนอร์ ฟู้ด 

จำานวนสาขาร้านอาหาร 2560 2561 2562

บริษัทลงทุนเอง 	1,072	 	1,159	 	1,198	

เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี 251 264 260

สเวนเซ่นส์ 139 122 117

ซิซซ์เลอร์ 66 66 65

แดรี่	ควีน 227 256 259

เบอร์เกอร์	คิง 93 109 121

เดอะ	คอฟฟี่	คลับ 69 97 120

ไทย	เอ็กซ์เพรส 74 72 67

ริเวอร์ไซด์ 56 70 91

เบนิฮานา 2 2

บอนชอน 46

อื่นๆ* 97 101 50

สาขาแฟรนไชส์ 	992	 	1,111	 	1,179	

เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี 196 264 310

สเวนเซ่นส์ 189 194 205

แดรี่	ควีน 220 247 263

เดอะ	คอฟฟี่	คลับ 364 365 361

ไทย	เอ็กซ์เพรส 23 23 23

เบนิฮานา 18 17

รวม 	2,064	 	2,270	 	2,377	

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ 

จำานวนสาขาร้านอาหาร 2560 2561 2562

ภายในประเทศ

•	บริษัทลงทุนเอง 866 949 962

•	แฟรนไชส์ 475 551 616

ต่างประเทศ

•	บริษัทลงทุนเอง 206 210 236

•	แฟรนไชส์ 517 560 563

รวม 	2,064	 	2,270	 	2,377	

ไมเนอร์ ฟู้ด
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PASSIONATELY 
LIFESTYLE

สัดส่วนรายได้ปี 2562

4%
จำานวนจุดจำาหน่ายสินค้า

485

ข้อมูลสำาคัญของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ด้วยการเป็นผู้นำาในธุรกิจไลฟ์สไตล์ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ให้บริการในโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการปรับแบรนด์ในกลุ่มให้มีความทันสมัย 
อย่างสม่ำาเสมอ ตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน



ไมเนอร	์ไลฟ์สไตลเ์ริม่ก้าวสูเ่สน้ทางแหง่การเปลีย่นแปลงในป	ี2562	 
ด้วยความมุง่มัน่ในการทีจ่ะขยายธุรกิจอย่างมกีำาไร	ไมเนอร	์ไลฟ์สไตล์
จะยังคงไว้และขยายแบรนด์ที่มีผลการดำาเนินงานท่ีดี	ซึ่งทำารายได้สูง
และสร้างผลกำาไร	ในขณะที่ปิดตัวแบรนด์ในเครือที่ไม่ทำากำาไร	ทั้งนี้	
ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	เพ่ิมรายได้	
และลดต้นทุน	ไมเนอร	์ไลฟ์สไตลจ์งึไดเ้ริม่ออกแบบกระบวนการทำางาน
ใหม	่มกีารปรบัใช้บคุลากรใหเ้หมาะสมกับงาน	และรวมการดำาเนินงาน 
ไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน	นอกจากนี้	แบรนด์ท่ีบริษัท 
เป็นเจ้าของเองจะช่วยเร่งการเติบโตของบริษัท	 ดังน้ัน	 ไมเนอร์	 
ไลฟ์สไตล์จึงริเริ่มท่ีจะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นครั้งแรก	คือแบรนด์ 
สโกมาด	ิซึง่เปน็แบรนดส์กู๊ตเตอรค์ลาสสกิยุคใหมจ่ากสหราชอาณาจกัร	 
โดยหลังจากท่ีไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต 
และจัดจำาหน่ายสินค้าตั้งแต่ปลายปี	2561	เมื่อต้นปี	2563	ไมเนอร์	 
ไลฟ์สไตล์ได้เข้าร่วมทุนเพ่ือเป็นเจ้าของและบริหารแบรนด์สโกมาดิ	 
โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันการเติบโตของแบรนด์ในตลาดที่มีอยู่เดิม	 
ซึ่งรวมถึงทวีปยุโรป	ประเทศไทย	และออสเตรเลีย

ในปี	2562	ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์มีรายได้จำานวน	4,962	ล้านบาท	
เพ่ิมข้ึนร้อยละ	12	จากการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมของธุรกิจ 
จัดจำาหน่าย	อย่างไรก็ตาม	ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีชะลอตัว 
และการแข่งขันที่สูงข้ึนในอุตสาหกรรมแฟชั่น	 ไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์ 
จึงผลักดันยอดขายผ่านการลดราคาสินค้า	ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ 
ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท	นอกจากนี้	รายได้ท่ีลดลง
ของธุรกิจรับจ้างผลิตส่งผลให้ความสามารถในการทำากำาไรลดลงด้วย 
เช่นกัน	 เป็นผลให้กำาไรสุทธิของไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์ลดลงอยู่ที่ 	 
67	ล้านบาท	ในปี	2562
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ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานว่า	ดัชนีความเช่ือมั่นของ 
ผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเน่ือง	จาก	82.0	ในเดือนกุมภาพันธ์	2562	 
เป็น	68.3	 ในเดือนธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นระดับที่ตำ่าที่สุดตั้งแต่
เดือนเมษายน	2557	โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก
ความกังวลในเร่ืองการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ	ความตึงเครียดทาง 
การค้าโลก	การส่งออกที่ชะลอตัว	และราคาสินค้าการเกษตรที่ตำ่า	
นอกจากน้ี	อุปสงค์ภายในประเทศลดลง	เน่ืองจากความไม่แน่นอน 
ในการดำาเนนิการตามนโยบายของรฐับาล	ความลา่ชา้ในการรว่มมอืกนั 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสำาหรับโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	กำาลังซื้อภายในครัวเรือนท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องจากการลดลง 
ของการจ้างงานในภาคท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก	และภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ
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	 5.	ปรียาพันธ์	เสือดี	  
ผู้จัดการทั่วไป	 
ไมเนอร์	สมาร์ท	คิดส์

	 6.	ชญาภา	รัตนเดช	  
ผู้จัดการทั่วไป	 
ธุรกิจสุขภาพและความงาม	

	 7.	ศักดิ์ชัย	สุวัตถิ 
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายออกแบบ 
และพัฒนาร้านค้า

	 8.	พฤทธ์	อึงคนึงเดชา	  
ผู้ช่วยรองประธาน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 9.	วิภามาศ	ทุมแสน	  
ผู้อำานวยการ	แบรนด์ชาร์ล	 
แอนด์	คีธ	และโมเดิร์น	ลิฟฟิ่ง	 
โฮม	แอนด์	คิทเช่นแวร์	 
(สวิลลิ่ง	เจ.เอ.	เฮ็งเคิลส์,	 
โจเซฟ	โจเซฟ	และโบเดิ้ม)

	10.	ชนิสรา	อุนรัตน์	 
ผู้จัดการ	แบรนด์แรทลีย์

	11.	เมธิกานต์	ขวัญเมือง	  
ผู้จัดการ	แบรนด์สุขภาพ 
และความงาม

	12.	กัลยาณี	พัฒนกิจเจริญการ	 
ผู้จัดการ	แบรนด์โมเดิร์น	 
ลิฟฟิ่ง	โฮม	แอนด์	คิทเช่นแวร์	 
(สวิลลิ่ง	เจ.เอ.	เฮ็งเคิลส์, 
โจเซฟ	โจเซฟ	และโบเดิ้ม)

 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

12 3 4 56 7 89 1011 12

	 1.	เจมส์	ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์

	 2.	คลอเดีย	วินเก	  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
ธุรกิจค้าปลีก

	 3.	นันทวรรณ	สุวรรณเดช	  
รองประธานฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

	 4.	สุรศักดิ์	มั่นแดง	 
รองประธานฝ่ายการเงิน 
และบัญชี



ในปัจจุบัน	รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ได้แพร่หลายไปท่ัวประเทศไทย	 
ด้วยการกระจายตัวของศูนย์การค้าที่ทันสมัยในจังหวัดต่างๆ	 
อย่างไรก็ตาม	เชน่เดยีวกับท่ัวโลก	ตลาดการคา้ปลกีในประเทศไทยกำาลงั
เผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ของอีคอมเมิร์ซ	(E-commerce)	 
โดยเฉพาะตลาดเว็บไซต์กลางในการซื้อขาย	 (Marketplace)	 ท่ีมี
การแข่งขันสูงด้วยข้อเสนอและการลดราคามากมาย	โดยตลาด
อีคอมเมิร์ซจะผลักดันการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์	และคาดว่า
จะมสีดัสว่นรอ้ยละ	10	ของยอดขายจากการคา้ปลกีทัง้หมดภายใน	5	ป	ี 
จากเพียงร้อยละ	3	ในปี	2561	ดังน้ัน	ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก 
ส่วนมากจึงมีการขยายช่องทาง	omni-channel	ด้วยการใช้ท้ังช่องทาง 
การค้าออนไลน์และออฟไลน์
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์



ผลประกอบการที่สำาคัญและแผนงานในอนาคต

ณ	สิ้นปี	 2562	บริษัทมีร้านค้าและจุดจำาหน่ายสินค้าจำานวน	 
485	แห่ง	โดยร้อยละ	83	เป็นของกลุ่มแฟชั่น	ในขณะที่ร้อยละ	17	เป็น 
ของแบรนดเ์คร่ืองใช้ในบา้นและครวัเรอืน	โดยจำานวนรา้นคา้อยู่ในระดบั 
ทีใ่กลเ้คยีงกับปก่ีอน	เนือ่งจากไมเนอร	์ไลฟ์สไตลม์ุง่เนน้ในการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพของร้านค้าในช่วงปีท่ีผ่านมามากกว่าการขยายจำานวน
ร้านค้า

รายได้จากธุรกิจจัดจำาหน่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ	17	ในปี	2562	โดย 
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม	ซึ่งเติบโต 
ในอัตราร้อยละ	5.6	ในปี	2562	โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแบรนด์ 
อเนลโล่,	แรทลีย์	และแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน	แม้ว่า 
การบริโภคภายในประเทศจะออ่นตัว	ท้ังน้ี	หากคดิตามสดัสว่นของรายได	้ 
แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	คือ	ชาร์ล	แอนด์	คีธ	ซึ่งเป็น
แบรนด์รองเท้าและกระเป๋าสตรี	มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ด้วยรายได้ 
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ	11	ในปี	2562	ส่วนอเนลโล่	ซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋าเป้
จากประเทศญ่ีปุน่และเปน็แบรนดที์ใ่หญ่อนัดบั	2	ของกลุม่ธุรกิจแฟชัน่	
ยังคงไดร้บัการตอบรบัทีด่ตีัง้แตม่กีารเปดิตวัไปเมือ่ปลายป	ี2559	โดยมี
รายได้เติบโตร้อยละ	60	ในปี	2562

ไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์ยังคงเดินหน้าผลักดันการขายผ่านตลาด
อีคอมเมิร์ซ	โดยแบรนด์ชาร์ล	แอนด์	คีธได้เปิดตัวเว็บไซต์ของตนเอง
ในปี	2562	ต่อเน่ืองจากการเปิดตัวเว็บไซต์อเนลโล่ในปี	2561	ส่วน 
แบรนด์อื่นๆ	เช่น	เอสปรี,	บอสสินี่,	แรทลีย์	และสวิลลิ่ง	เจ.เอ.	เฮ็งเคิลส์
มีวางจำาหน่ายในตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่	ได้แก่	ลาซาด้า	ช้อปปี้	และ
เจดี	เซ็นทรัล

รายได้ของบริษัท	นวศรี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	ซึ่งเป็นธุรกิจรับจ้าง
ผลติลดลงรอ้ยละ	5	ในป	ี2562	โดยมสีาเหตสุว่นใหญ่มาจากการบรโิภค 
ภายในประเทศท่ีชะลอตัว	ลูกค้าหลักของไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็น
ลกูค้าในกลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภคยงัคงมสีนิคา้คงเหลอือยู่ในระดบัท่ีสงู	 
และถูกผลกระทบจากกำาลังซื้อที่ลดลงและสภาพแวดล้อมการค้าปลีก 
ที่ชะลอตัว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะมุ่งเน้นในการเพ่ิมผลกำาไรด้วย
การเจรจาเรื่องการกำาหนดราคาใหม่กับลูกค้าบางราย	และพิจารณา
พันธมิตรและคู่ค้าเชิงกลยุทธ์เพ่ือขยายฐานการดำาเนินงานที่มีอยู่เดิม
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การขยายจำานวนจุดจำาหน่ายสินค้า

จำานวนจุดจำาหน่ายสินค้า 2560 2561 2562

เอสปรี 81 82 85

บอสสินี่ 82 83 80

บรูคส์	บราเธอร์ส 7 6 6

โอวีเอส	 1 9 13

เอแตม 19 27 27

ชาร์ล	แอนด์	คีธ 34 40 44

อเนลโล่ 96 119 116

แรทลีย์ 19 32 31

รวม	-	แฟชั่น 339 398 402

สวิลลิ่ง	เจ.เอ.	เฮ็งเคิลส์ 23 31 29

โจเซฟ	โจเซฟ 11 29 28

โบเดิ้ม	  21 26

รวม	-	เครื่องใช้ในบ้าน 
และครัวเรือน

34 81 83

รวมทั้งสิ้น* 373 479 485

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำาหน่ายสินค้าของบานาน่า รีพับบลิค, แก๊ป, เพโดร  
และเซฟ มาย แบค เนื่องจากจุดจำาหน่ายของบานาน่า รีพับบลิคและแก๊ป ได้ปิดตัวลง 
ในปี 2561 ส่วนจุดจำาหน่ายของเพโดรและเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2562

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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วิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืนของไมเนอร์:  
“เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพ
และกา รดำ า เ นิ น ง าน ใน ร ะยะยาวด้ ว ย
การพัฒนาอย่างย่ังยืน”	 เน้นยำ้าว่าในช่วงเวลา 
ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถ 
หลีกเล่ียงไดอ้ย่างเชน่ปจัจบุนั	เราจะต้องปรับตวั 
อย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้มัน่ใจวา่องคก์รของเราและ
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไ ม เ น อ ร์ เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก า ร บู รณ า ก า ร
ความย่ังยืนกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท	 โดยคำานึง ถึง วิสัยทัศน์ของบริษัท	
ค่านิยมองค์กร	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 และการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	 เป็นปัจจัยสำาคัญ 
ในการกำาหนดประเด็นสำาคัญและกำาหนด 
แนวทางและแผนกล ยุท ธ์สู่ ก า ร พัฒนา 
อย่างย่ังยืน	 นอกจากน้ี	 เรายังได้มีการนำา 
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 
สหประชาชาติมาปรับใช้ ในการ พัฒนา 
แผนกลยุทธ์ดา้นความย่ังยนื	เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า 
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างผลกระทบ 
เชงิบวกในวงกวา้งตอ่สงัคมและชมุชนในระดบั
สากล

เราเชื่อว่าในขณะที่ไมเนอร์ก้าวสู่ช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองค์กร	 เราต้อง 
มองไปข้างหน้าและเน้นยำ้ าความมุ่ งมั่น
ของบรษิทัทีจ่ะสรา้งผลกระทบทีด่ตีอ่เศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย
ของเราอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 
ไมเนอร์ถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมองค์กร 
ทั้ง	5	และประกอบด้วยปัจจัยหลัก	4	ประการ	 
ได้แก่	 การมุ่งม่ันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 
การสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้า 
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนกับพันธมิตร 
และการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	โดยไดร้บั 
การสนับสนุนจากปัจจัยเสริม	2	ประการ	ได้แก่	 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการปลูกฝัง 
จิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาว 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีการทบทวน 
ทุกปีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บ ริษั ท 	 ป ระกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ หลั ก	 
3	ประการ	 ได้แก่	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืน	และการปกป้อง 
สิง่แวดลอ้ม	และสนับสนุนด้วยยุทธศาสตรเ์สรมิ	 
2	 ประการ	 ได้แก่	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และการสร้างคุณค่าร่วม

เรามุ่ งมั่นพัฒนาทรัพยาก รมนุษ ย์
อย่างตอ่เน่ืองผา่นการพัฒนาผูน้ำาและพนกังาน	
การสนับสนุนด้านการศึกษาและอาชีพให้กับ
เดก็	เยาวชน	และผูด้อ้ยโอกาสในชมุชน	รวมถึง 
การปลูกจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับพนักงานและผู้เก่ียวข้องของเรา	 โดยมี
ผลการดำาเนนิงานทีแ่สดงให้เหน็ถึงความตัง้มัน่ 
ท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาว	
ได้แก่	 ในปีที่ผ่านมาไมเนอร์ได้พัฒนาและ
สนับสนุนคนกว่า	 320,000	คน	ผ่านโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย	 มีนักศึกษา 
ทีจ่บการศกึษาภายใตโ้ครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา	 (Minor	
Corporate	University)	 กลับเข้าร่วมงานกับ
ไมเนอร์ร้อยละ	 43	 จากจำานวนนักศึกษาท่ีจบ
จากโครงการ	และร้อยละ	48	ของตำาแหน่งงาน
ระดบับรหิารท่ีว่างไดร้บัการบรรจโุดยการเลือ่น
ตำาแหน่งพนักงานภายใน

เราสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า 
ท่ีย่ังยืน	โดยสร้างความย่ังยืนให้กับซัพพลายเชน 
ของเราและประสานความสัมพันธ์ระยะยาว
ร่วมกับพันธมิตรเพ่ือบรรลุความสำาเร็จร่วมกัน 
อย่างยั่งยืน	 โดยในปี	 2562	 ไมเนอร์ได้ทำา 
การประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืนของ 
คูค่า้ท้องถ่ินข้ันท่ี	1	ดา้นอาหารและบรรจภุณัฑ์	 
ในประเทศไทย	 เป็นจำานวนร้อยละ	 18	 ของ
จำานวนคูค่า้ท้องถ่ินด้านอาหารและบรรจภัุณฑ์ 
ท้ังหมด	 และสามารถตรวจสอบและพัฒนา
คู่ ค้ าที่ ได้ รั บผลการประ เมินความเ ส่ียง 
ในระดับสูงได้ทั้งหมด	 ทั้งนี้	 เพ่ือสร้างห่วงโซ่
คุณค่าที่ยั่งยืน	 เรายังคงมีเจตนารมณ์ท่ีจะทำา 

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน 

ในขณะที่ไมเนอร์เริ่มก้าวสู่ 
เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของบริษัท 
ในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก 
เราตระหนักดีว่าความยั่งยืน
ทั้งในการดำาเนินธุรกิจและ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา 
ได้ทวีความสำาคัญมากขึ้น 
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ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ความเข้าใจเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
สรา้งประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลกูคา้	โดยการสง่มอบ 
สินค้าและบริการที่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิ่งแวดล้อมและ 
ดำาเนินธุรกิจให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ให้น้อยท่ีสุด	 เราตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้ 
พลังงาน	 นำ้า	 และการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ลงร้อยละ	 20	 จากฐานปี	 2559	 
โดยในปี	 2562	 สามารถลดสะสมได้ร้อยละ	
5,	 12	 และ	 6	 ตามลำาดับ	 นอกจากนี้	 เราให้ 
ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ที่ เราดำาเนินธุรกิจอยู่ 	 
โดยโรงแรมท่ีมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ 
ร้อยละ	 72	 มี โครงการด้านการอนุรักษ์  
ในระยะยาวอย่างน้อย	1	โครงการ

เราให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับธรรมาภิบาล 
ในการดำ า เ นิน ธุ ร กิ จ 	 ด้ วยความ ยึดมั่ น 
ในวัฒนธรรมองค์กร	 รวมถึงหลักปฏิบั ติ  
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมี 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งถือเป็นรากฐาน
สำาคัญในการสร้างความย่ังยืนทางธุรกิจ 
อย่างแท้จริง	 ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับ
รางวัล	 Board	 of	 The	 Year	 และได้คะแนน
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ	“ดีเลิศ”	
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยติดต่อกันเป็นปีท่ี	 7	 นอกจากนั้น	 บริษัท
ยังได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยอีกวาระหนึ่ง

หนึ่งในสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จาก 
ความตั้งใจของเราในการสร้างคุณค่าร่วม 
เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ กา ร พัฒนาอ ย่ า ง ย่ั ง ยืน 
เป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินงานคือ	 ไมเนอร์	 
อินเตอร์ เนชั่นแนลได้รับคัดเลือกเข้าเป็น 
สมาชิกของ	 Dow	 Jones	 Sustainability	 
Emerging	 Market	 ติดต่อกันเป็นปี ท่ี 	 6	 
เป็นสมาชิกของ	 FTSE4Good	 Index	Series	
ติดต่อกันเป็นปีท่ี	 4	 ได้รับการประเมินจาก	 
MSCI	ESG	Rating	ในระดบั	AAA	ไดร้บัรางวัล	 
Best	Sustainability	Award	จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	และได้รับ 
คัดเลือกเข้ากลุ่ม	 Thailand	 Sustainability	
Investment	(THSI)	ติดต่อกันเป็นปีที่	5	

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองกลยุทธ์	เป้าหมาย	 
ผลการดำาเนินงานและโครงการต่างๆ	 ด้าน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน	สามารถดไูดใ้นรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ยืนป	ี2562	และบนเว็บไซต	์
www.minor.com	 ภายใต้หัวข้อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
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องค์กร

• รางวัล	Honored	Company	in	 
the	Emerging	Markets	-	Country	 
Winner	ในการจัดอันดับ	All-Asia	 
Executive	Team	Rankings	ปี	2562
Institutional Investor 

• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
แห่งประเทศไทย	3	อันดับแรก	 
ในการจัดอันดับ	All-Asia	Executive	
Team	Rankings	ปี	2562	 
Institutional Investor

• รางวัล	Best	ESG/SRI	Metrics	 
3	อันดับแรกของประเทศไทย	 
ในการจัดอันดับ	All-Asia	Executive	
Team	Rankings	ปี	2562	 
Institutional Investor

• รางวัล	Thailand’s	Best	Corporate	 
Governance	3	อันดับแรก 
ของประเทศไทย	ในการจัดอันดับ	 
All-Asia	Executive	Team	Rankings	 
ปี	2562	 
Institutional Investor

• รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย	3	อันดับแรก	 
ในการจัดอันดับ	Asia’s	Best	Companies	
ปี	2562
FinanceAsia

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก	 
Dow	Jones	Sustainability	Emerging	 
Markets	Index	(DJSI)	ปี	2562	 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม	รีสอร์ท	
และเรือสำาราญ	ต่อเนื่องเป็นปีที่	6	 
S&P Dow Jones Indices 
and RobecoSAM

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก	 
FTSE4Good	Index	Series	ปี	2562 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	 
FTSE Russell

• ได้รับการประเมินจาก	MSCI	ESG	Rating	 
ปี	2562	ในระดับ	AAA  
MSCI

• ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน	ปี	2562	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์	
ESG100	ปี	2562
สถาบันไทยพัฒน์

• รางวัลบริษัทจดทะเบียน 
ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม	ปี	2562:	
ในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดสูงกว่า	100,000	ล้านบาท	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คะแนนด้านก ำาก ับดูแลก ิจการ	“ดีเลิศ”	 
ปี	2562	ต่อเนื่องเป็นปีที่	7 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก 
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต	 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• รางวัล	AMCHAM	Thailand’s	CSR	 
Excellence	-	Platinum	Status	ปี	2562
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

• รางวัลชนะเลิศ	Board	of	the	Year	
Awards	ปี	2561:	ในหมวดมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	
100,000	ล้านบาท 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• รางวัล	Outstanding	Deal	of	the	Year	
Awards	ปี	2562	ในการเข้าซื้อเอ็นเอช	
โฮเทล	กรุ๊ป 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รางวัลชนะเลิศ	Merger	&	Acquisition/
Portfolio	of	the	Year	ในการเข้าซื้อ 
เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป 
Hotel Investment Conference Europe 

• รางวัลชนะเลิศ	ASEAN	Business	
Awards	(ABA)	ปี	2562	ประเภท	 
Large-Tier	Tourism	Company 
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

• รางวัล	Drive	Award	ปี	2562	 
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รางวัลหุ้นยอดนิยมประจำากลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

• รางวัล	Best	New	Bond	จากงาน	 
The	Asset	Triple	A	Regional	Awards	 
ปี	2561
The Asset

• รางวัล	Southeast	Asia	Deal	&	Solution	 
Awards:	Best	LCY	Bond	Deal	in	Thailand
Alpha Southeast Asia  

รางวัล
ปี 2562
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ไมเนอร์ โฮเทลส์

โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา
• รางวัล	World’s	Greatest	Hotel	Group	
อันดับที่	3 
The Telegraph (สหราชอาณาจักร)

• รางวัล	World’s	Best	Spa	Brand   
World Spa Awards

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Hotel	Brands	อันดับที่	7  
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)  

อัล	บาลีด	รีสอร์ท	ซาลาลาห์	บาย	อนันตรา
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Middle	East	 
อันดับที่	6	 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

อนันตรา	อัล	จาบาล	อัล	อัคดาร์
• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	North	Africa	 
and	the	Middle	East	อันดับที่	2 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)  

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Middle	East	 
อันดับที่	2		  
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	Hotels	in	the	World	 
100	อันดับแรก			  
Elite Traveler

• รางวัล	Oman’s	Best	Resort	Spa  
World Spa Awards

อนันตรา	อังกอร์
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	
Best	Hotels	in	Cambodia	อันดับที่	1
DestinAsian

อนันตรา	บาซารูโต	ไอส์แลนด์ 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Africa	30	อันดับแรก 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

อนันตรา	บ่อผุด	เกาะสมุย	 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	10 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

อนันตรา	เชียงใหม่
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	7 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	Asia	อันดับที่	9	
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)     

อนันตรา	ดิห์ก ู	มัลดีฟส์
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:		 
Best	Hotels	in	the	Maldives	อันดับที่	2
DestinAsian 

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	the	Indian	Ocean	 
อันดับท่ี	14 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

อนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	แคมป์ช้าง 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	4	
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	Asia	อันดับที่	4	
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)     

อนันตรา	ฮอยอัน
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Vietnam	อันดับที่	3  
DestinAsian

อนันตรา	หัวหิน 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	3	
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	Southeast	Asia	
อันดับที่	3 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)      

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	Asia	อันดับที่	9	
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

อนันตรา	คาลูทารา
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Favourite	Sustainable	Luxury	Hotel	
อันดับที่	2 
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง) 
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อนันตรา	คิฮาวาห์	มัลดีฟส์	
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
อันดับที่	6	 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	the	Maldives	อันดับที่	7 
DestinAsian

อนันตรา	ลายัน	ภูเก ็ต
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	11	
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	Top	Resort	 
Hotels	in	Southeast	Asia	อันดับที่	14 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)    

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Boutique	Hotels	อันดับที่	1	 
DestinAsian 

อนันตรา	ไม้ขาว	ภูเก็ต	
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Thailand	อันดับที่	6	 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Resort	Hotels	in	Southeast	Asia	
อันดับที่	13	 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)     

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Boutique	Hotels	อันดับที่	5 
DestinAsian

อนันตรา	พีซ	เฮเว่น	ทานแกลล์ 
• รางวัล	Luxury	Spa	Awards	for	 
Excellence:	Best	Spa	Experience	 
in	Asia,	the	Indian	Ocean	 
and	the	Middle	East	 
Condé Nast Johansens 

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Asia	อันดับที่	10
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Favourite	Family	Resort	อันดับที่	3	 
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)

อนันตรา	กวีเญิน	
• รางวัล	IT	List	ปี	2562

Travel + Leisure

อนันตรา	ริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Thailand	20	อันดับแรก 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	 
Top	Hotels	in	Bangkok	5	อันดับแรก 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)     

อนันตรา	รสานันดา	เกาะพะงัน
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Thailand	20	อันดับแรก 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

อนันตรา	สยาม	กรุงเทพฯ	 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Thailand	อันดับที่	8  
DestinAsian

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Bangkok	อันดับที่	1
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

อนันตรา	เดอะ	ปาล์ม	ดูไบ
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Middle	East	
อันดับท่ี	4
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Favourite	Romantic	Getaway	อันดับท่ี	1
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)

• รางวัลชนะเลิศ	Dubai’s	Best	Wellness	
Retreat	ปี	2562	 
World Spa Awards

อนันตรา	อูลูวาตู	บาหลี
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Bali	อันดับที่	6
DestinAsian

อนันตรา	เวลิ	มัลดีฟส์
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
อันดับที่	4
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	the	Maldives	อันดับที่	3 
DestinAsian

อนันตรา	วิลล่า	ปาเดียร์นา	พาเลซ	 
เบนาอาวีส์	มาร์เบลลา			
• รางวัล	Spain’s	Best	Wellness	Retreat	

World Spa Awards 
• รางวัล	Best	Beach	&	Golf	Luxury	 
Resort	in	Spain 
La Razon Tourism Awards

อวาดินา	ฮิลส์	บาย	อนันตรา
• รางวัล	Best	Luxury	Housing	 
Development	Phuket	  
The Thailand Property Awards

• รางวัล	Best	Housing	Development	
Thailand  
The Thailand Property Awards

อวานี	พลัส	หลวงพระบาง  
• รางวัล	16	of	Asia’s	Most	Exciting	 
New	Hotels
CNN

อวานี	พลัส	สมุย
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Resorts	in	Thailand	20	อันดับแรก
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 
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บานาน่า	ไอส์แลนด์	โดฮา	บาย	อนันตรา
• รางวัล	Luxury	Spa	Awards	for	 
Excellence:	Best	Spa	Facilities	 
in	Asia,	the	Indian	Ocean	 
and	the	Middle	East   
Condé Nast Johansens

• รางวัล	Qatar’s	Leading	Luxury	Hotel	
Villa		  
World Travel Awards

• รางวัล	Qatar’s	Best	Hotel	Spa:	 
Anantara	Spa   
World Spa Awards

อีสเทิร์น	แมนโกรฟส์	บาย	อนันตรา
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Favourite	Spa	Treatment  
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง) 

เอเลเฟนท์	เพพเพอร์	แคมป์,	 
เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Africa	อันดับที่	8 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards	ปี	2562:	
The	Best	Resorts	in	the	World	
30	อันดับแรก
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

เอลซา	คอปป้ี	เมรุ,	เอเลวาน่า	คอลเลคช่ัน
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Africa	อันดับที่	5
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards	ปี	2562:	 
The	Best	Resorts	in	the	World	 
อันดับที่	11 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

โฟร์ซีซั่นส์	เชียงใหม่
• รางวัล	Middle	East	Readers’	Choice	
Award:	Winner	of	Best	Family	Resort 
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	Best	
Southeast	Asia	Resort	Hotels	อันดับท่ี	8 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)  

โฟร์ซีซั่นส์	เกาะสมุย 
• รางวัล	World’s	Best	Awards:	Resort	
Hotels	in	Southeast	Asia	อันดับที่	10	
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)   

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	&	Resorts	in	Thailand	
อันดับที่	7 
DestinAsian 

โฟร์ซีซั่นส์	เต็นท์	แคมป์	สามเหลี่ยม
ทองคำา
• รางวัล	Global	Awards:	Winner	of	Hotel	
Brand	of	the	Year	in	Thailand	 
M&A Today 

• รางวัล	Annual	Awards:	Winner	of	Hotel	
Brand	of	the	Year	in	Thailand	 
Global Venture 

• รางวัล	Winner	of	Asia’s	Best	 
Adventure	Resort	 
Marco Polo Club Members’ Choice 
Awards 

เจ	ดับบลิว	แมริออท	ภูเก ็ต
• รางวัล	Thailand	MICE	Venue	Standard	 
Award	ปี	2562	-	2564
สำานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ

• รางวัล	Hall	of	Fame	ปี	2558	-	2562	 
TripAdvisor Certificate of Excellence   

• รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรก ับสิ่งแวดล้อม	
ปี	2562	-	2563	(ระดับทองดีเยี่ยม) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Thailand	20	อันดับแรก
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล	World’s	Best	Awards:	Southeast	
Asia	Resort	Hotels	10	อันดับแรก
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)  

คาฟารู	เฮ้าส์,	เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น
• รางวัล	Africa	Continent	-	Luxury	Hotel	
Best	Scenic	Environment	 
World Luxury Hotel Awards

นาลาดู	ไพรเวท	ไอส์แลนด์	มัลดีฟส์
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
อันดับที่	1 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	World	อันดับที่	9 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
• รางวัล	Best	Hotel	Chain	in	 
the	MICE	Segment 
Business Traveler & MICE Awards 
(เนเธอร์แลนด์)

• รางวัล	Best	Hotel	Group	for	Business	
Travelers	Worldwide
Business Traveler (เยอรมนี)

• รางวัล	Best	Hotel	Group	for 
Travelers in	Germany	อันดับที่	3
Business Traveler (เยอรมนี)

• รางวัล	Best	Up	&	Coming	
Loyalty Program in	Europe
Freddie Awards (สหรัฐอเมริกา)  

• รางวัล	Most	Valued	Hotel	Company	 
for	Corporate	Travel
IBTA International Business Travel 
Awards

• รางวัล	Hotel	Chain	of	the	Year
Italian Mission Award

เอ็นเอช	คอลเลคชั่น	แกรนด์	โฮเทล	 
คอนแวนโต้	ดิ	อมาลฟี่ 
• รางวัล	Best	Luxury	Scenic	View	Hotel	
in	Southern	Europe 
World Luxury Hotel Awards

เอ็นเอช	เคป	ทาวน์	เดอะ	ลอร์ด	ชาร์ลส์
• รางวัล	Best	Luxury	Hotel	&	 
Conference	Center	in	South	Africa 
World Luxury Hotel Awards
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รางวัล ปี 2562

นิยามา	ไพรเวท	ไอส์แลนด์ส	มัลดีฟส์
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
อันดับที่	8 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

โอ๊คส์	ไซเปรส	เลคส์ 
• รางวัล	Oceania’s	Best	Golf	Hotel	 

World Golf Awards 

คัสร์	อัล	ซาราป	เดสเสิร์ท	บาย	อนันตรา
• รางวัล	The	Most	Instagrammable	Hotel

Luxury Travel Advisor 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	the	Middle	East	 
อันดับที่	10 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

พิพิธภัณฑ์	ริบลีส์	เชื่อหรือไม่!	พัทยา
• รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	 
ปี	2562	สาขาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อความบันเทิง	ต่อเนื่องเป็นปีที่	6
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   

รอยัล	ลิฟวิ่งสโตน	วิคตอเรีย	ฟอลส์	
แซมเบีย	บาย	อนันตรา	
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Africa	อันดับที่	16 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

ซุค	วาคิฟ	บูทีค	โฮเทลส์	บาย	ทิโวลี
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	the	Middle	East	 
อันดับที่	11 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

เซเรนเกติ	ไพโอเนียร์	แคมป์,	 
เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Africa	อันดับที่	17 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

ทารางก ิรี	ทรีท๊อปส์,	 
เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Top	Resorts	in	Africa	อันดับที่	12	 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

เดอะ	เซ็นต์	รีจิส	กรุงเทพฯ
• รางวัล	Corporate	Social	Responsibility	
Excellence	Recognition 
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	&	Resorts	in	Thailand	
อันดับที่	3	  
DestinAsian

• รางวัล	Smart	Travel	Asia	Awards:	 
Business	Hotel	in	Asia	อันดับที่	1 
Smart Travel Asia

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือทิโวลี
• รางวัล	The	World’s	Best	Awards	 
ปี	2562:	Best	Hotel	Brands	in	the	World	
อันดับที่	4
Travel + Leisure

ทิโวลี	อเวนิดา	ลิเบอร์ดาเด	ลิสบัว 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Spain	and	Portugal	
อันดับที่	4 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

ทิโวลี	อีโครีสอร์ท	ไปรอา	ดู	ฟอร์เต้	บาเอีย
• รางวัล	Brazil’s	Best	Resort	Spa

World Spa Awards

ทิโวลี	มารีนา	วิลามัวรา	อัลการ์ฟ
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Europe	อันดับที่	15  
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

ทิโวลี	โมฟาร์เรจ์	-	เซาเปาลู
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Resorts	in	Brazil	อันดับที่	5
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

ทิโวลี	ปาลาซิโอ	เด	เซเตียส	ซินตรา 
• รางวัล	Readers’	Choice	Awards:	 
Best	Hotels	in	Spain	and	Portugal	
อันดับที่	7	 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล	International	Wellness	 
and	Health	Hotels:	Best	Spa 
Condé Nast Traveler (สเปน)

• รางวัล	The	World’s	Best	Awards:	 
Best	Spain	and	Portugal	Resort	 
Hotels	อันดับที่	1 
Travel + Leisure 
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รางวัล ปี 2562

ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์	ฟู้ด
• รางวัล	Best	Companies	To	Work	 
For	In	Asia	ปี	2562	-	ประเทศไทย
HR Asia

• รางวัลดีเลิศด้านบริการอุตสาหกรรม 
ร้านอาหารทั่วโลก 
Global Restaurant Leadership  
Conference

ซิซซ์เลอร์
• รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีกลยุทธ์ 
โฆษณาบน	Timeline	ได้ยอดเยี่ยมที่สุด 
ของประเทศ,	LINE	Thailand	Awards	 
ปี	2562	
LINE Thailand

เบอร์เกอร์	คิง	
• รางวัล	The	Best	Operator	of	the	Year	
ปี	2562 
Restaurant Brands International 

สเวนเซ่นส์
• รางวัลยอดเยี่ยมด้านโซเซียลมีเดีย	
ประเภทร้านขนมและเครื่องดื่ม 
Thailand Social Awards ปี 2562

เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	เซเชลส์
• รางวัล	Best	Operator	ปี	2561	 
อันดับที่	2,	Customer	Service	Award	
ท่าอากาศยานนานาชาติเซเชลส์

ไมเนอร์	ชีส	จำาก ัด
• รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	2
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไมเนอร์	แดรี่	จำาก ัด	
• รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	3
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• รางวัล	3Rs 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลดีเด่นด้านการลดการฝังกลบ 
ของเสียเป็นศูนย์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล	CSR-DIW	Continuous	Awards	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการ	
กระทรวงแรงงาน
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คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ รวมท้ังจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม ี
ความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการ 
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน  
เพือ่ก�ากับดแูลงบการเงนิและประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิผล โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง เป็นจริงในสาระส�าคัญแล้ว

 นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
	 ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงชฎา  
วัฒนศริธิรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวสวุภา เจรญิย่ิง และนายจรมัพร โชตกิเสถียร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมปีระธานเจ้าหน้าที่
การเงินและผู้อ�านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัให้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นการสอบทานข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับรายงาน
ทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะน�าในเรื่องระบบ
ควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร ท�างานร่วมกับคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง รวมทั้งได้ทบทวนถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เก่ียวข้อง
กับกฎระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวน
และประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคุมภายใน
และแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างอิสระหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ทุจริต นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส�าหรับทุกๆ สิ้นไตรมาส รวมถึงท�าการประเมินผล
และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีในการท�าให้มัน่ใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ 
จะได้รับการด�าเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการทบทวนและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัตินโยบายและหลักการทางบัญชีรวมถึง
การรายงานรายการระหว่างกัน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าท่ีประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงด้านการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัท ด้านรายงาน
ทางการเงนิ ด้านการด�าเนนิงานและด้านการปฏิบตัติามระเบยีบข้อบงัคบัภายในกลุม่บรษิทั ผลการตรวจสอบภายในจะถูกน�าเข้าหารอืกับผูบ้รหิาร
ของหน่วยงานรบัตรวจเพ่ือก�าหนดแผนการด�าเนินงานแก้ไขปรบัปรงุร่วมกันและรายงานให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ
อย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บรษิทัยังท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวกและเป็นผูก่้อให้เกิดการเปลีย่นแปลงส�าหรบัการปรบัปรงุการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีด ีการบรหิารความเสีย่งและการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของกลุม่บรษิทั ผ่านกระบวนการการตรวจสอบภายใน การตดิตามผลภายหลงั 
จากการตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง นอกจากนี ้ยงัท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาแก่ธุรกิจในเรือ่งการควบคมุภายในทีส่�าคญั 
และการบริหารความเสี่ยงส�าหรับการด�าเนินโครงการต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการให้ค�าแนะน�าในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัท 
และยังท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแต่ละหน่วยธุรกิจเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรายไตรมาสและประจ�าปี พิจารณารายการเก่ียวโยงกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562  
ว่ามคีวามสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเหมาะสม รวมท้ังได้ท�าการประเมนิและให้ค�าแนะน�ากับคณะกรรมการบรษิทั
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2. ทบทวนสถานะของบริษัทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส

3. พิจารณาความส�าเร็จของบริษัทในด้านประสิทธิภาพของผลการด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโครงการใหม่ๆ  
และบริษัทลูกในต่างประเทศ

4. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาความเป็น
อิสระของการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทและพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบริหาร

5. ประสานงานกับคณะกรรมการก�ากับดแูลและบรหิารความเสีย่ง สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

6. พิจารณาอย่างอิสระและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2562 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าร่วม 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นส�าคัญจะถูกน�าขึ้นหารือในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในส�าหรับการจัดท�ารายงาน 
ทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของบริษัท 

ได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 
7. ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่ม
บริษัท 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
 

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนครั้งที่ประชุม

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ 4/4

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งต้ังบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปีต่อไป 

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตาม 
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก�าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี  
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องหมายการค้า

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 5 ของงบการเงินรวมเก่ียวกับการประมาณการ 
ทางบญัชทีีส่�าคัญและการใชดุ้ลยพินจิทีเ่ก่ียวข้องกับเครือ่งหมายการคา้ 

กลุ่มกิจการมีเครื่องหมายการค้ามูลค่า 38,421 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งรายการหลักเก่ียวข้องกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา 
และธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มกิจการต้องท�าการทดสอบการด้อยค่า 
ของเครื่องหมายการค้าอย่างน้อยเป็นประจ�าทุกปี 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารได้จัดท�า 
การประเมินการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าโดย

1.  ค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าว 
ใช้กระแสเงินสด (รายได้และค่าใช้จ่าย) ส�าหรับแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่า 
สดุท้ายด้วยอตัราการเตบิโตของธุรกิจคงทีต่ัง้แต่ปท่ีี 5 หลงัจากนัน้
กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินทุน

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของหน่วย
สนิทรพัย์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด กับมลูคา่ตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์
แต่ละหน่วย 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจ�าปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
โดยสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 19 ของ 
งบการเงิน

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวเน่ืองจากมูลค่าของ
เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าประมาณร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม  
และการประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเกี่ยวข้องกับ 
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้รหิารอย่างมนัียส�าคญั ซึง่อา้งองิสมมตฐิานต่างๆ 
ที่มีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต

 

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

•  ท�าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ 
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการค�านวณ และทดสอบ
การค�านวณของผู้บริหาร

•  เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันกับตัวเลข 
ท่ีคาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพ่ือพิจารณาว่าผลการด�าเนินงานท่ีคาดการณ์ 
ไว้ในปก่ีอนเปน็การประมาณการในแง่บวกเกินกว่าผลการด�าเนนิงาน
ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่

•  ประเมินสมมติฐานที่ส�าคัญของผู้บริหารท่ีใช้ในการคาดการณ์โดย 
การเปรยีบเทียบกับตวัเลขในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าวรวมถึงอัตราการเติบโตของ 
ธุรกิจ ประมาณการต้นทุนและประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต 
เป็นต้น

•  ทดสอบตัวแปรที่น�ามาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบ 
การค�านวณของอัตราดังกล่าว

• ประเมินความพอเพียงของการค�านวณค่าความอ่อนไหวใน
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่าของ
เคร่ืองหมายการค้ามคีวามออ่นไหวตามการเปลีย่นแปลงของตัวแปร
ในสมมติฐานท่ีส�าคัญในกรณีท่ีอัตราดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
จะเปน็ผลให้คาดการณ์ไดถึ้งคา่เผือ่การดอ้ยคา่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกับสมมติฐานท่ีส�าคัญและความอ่อนไหว 
ในสมมติฐานนั้นๆ 

จากการปฏบิตังิานดงักลา่วข้างตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิานท่ีส�าคญั
ทีผู่บ้ริหารใชใ้นการพิจารณาการดอ้ยคา่ของเครือ่งหมายการคา้มคีวาม
สมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การขายและเช่ากลับ 

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 31 ของงบการเงินรวม เกี่ยวกับรายได้อื่น

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้เข้า 
ท�าสัญญาการขายและเช่ากลับ โดยได้ขายหุ้นสามัญและสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในราคาขายขั้นต้นของสินทรัพย์
เป็นจ�านวน 10,679 ล้านบาท และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการ
จ�านวน 955 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทย่อยเหล่านี้  
ณ วันที่เกิดรายการมีจ�านวน 4,981 ล้านบาท ท�าให้กลุ่มกิจการมีก�าไร
จากการขายจ�านวน 4,743 ล้านบาท 

หลังจากการท�ารายการขายเสร็จสิ้น กลุ่มกิจการได้เข้าท�าสัญญาเช่า
สนิทรพัย์ดงักลา่วในระยะเวลาข้ันต�า่ 20 ป ีโดยมสีทิธิในการตอ่สญัญา
จนถึง 60 ปี ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวกลุ่มกิจการจะจ่ายค่าเช่ารายปี
แปรผนัตามรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกิจการโรงแรม ซึง่ค่าเชา่ดังกลา่วจะตอ้ง 
ไม่น้อยกว่าจ�านวนขั้นต�่าที่ระบุในสัญญา จนถึงจ�านวนท่ีครบตาม 
ที่การันตี (capped guarantee basket)

ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส�าคัญว่ารายการขายและเช่ากลับน้ันมีการโอน 
การควบคุมสินทรัพย์ไปยังผู้ซื้อ ณ จุดขาย ซึ่งท�าให้กลุ่มกิจการ
รับรู้รายการขายสินทรัพย์และก�าไรจากการขาย ณ จุดดังกล่าว 
นอกจากนี้ ยังเก่ียวข้องกับการพิจารณาการประเมินของผู้บริหารว่า 
ราคาขายของสินทรัพย์ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ ผู้บริหาร 
ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภายนอกเพื่อจัดท�าการวัดมูลค่า
ดังกล่าวโดยอ้างอิงข้อสมมติฐานหลักหลายรายการ

ขา้พเจา้ให้ความส�าคญักับประเดน็ดงักลา่วเนือ่งจากมลูคา่ของรายการ
มสีาระส�าคัญส�าหรบังบการเงินรวม อกีทัง้ลกัษณะของรายการเก่ียวขอ้ง
กับดลุยพินิจอย่างเปน็สาระส�าคญัของผูบ้รหิารในการวดัมลูคา่ยุตธิรรม
ของสินทรัพย์ที่ขายไป

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

• ท�าความเข้าใจรายการน้ีโดยการสอบถามกับผู้บริหารและพิจารณา
เงื่อนไขที่ส�าคัญในสัญญาขายและสัญญาเช่าเพ่ือระบุผลกระทบ 
ทางบัญชีจากเง่ือนไขดังกล่าวและก�าหนดวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

• พิจารณาการประเมินของผู้บริหารเก่ียวกับการโอนการควบคุมของ
สินทรัพย์ที่ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
โดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องภายใต้สัญญาขาย
และสัญญาเช่า

• พิจารณาการประเมินราคาขายสินทรัพย์ของผู้บริหารว่าใกล้เคียง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และประเมินความสามารถ ความเป็น
อิสระและความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภายนอก
ที่ผู้บริหารว่าจ้าง

• ประเมินสมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
ท่ีขายโดยเปรียบเทียบสมมติฐานของผู้บริหารกับข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลอิสระอื่น เพ่ือประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานหลัก 
ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้ามอบหมาย 
ให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าช่วยในการประเมินความสมเหตุสมผล
ของข้อสมมติฐาน

• ทดสอบการค�านวณก�าไรจากการขายซึง่เปน็ผลตา่งระหวา่งราคาขาย
สุทธิกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ที่ขาย

• ทดสอบราคาขายที่ได้รับและการบันทึกบัญชีที่เก่ียวข้องพร้อมด้วย
หลักฐานสนับสนุน

• พิจารณาการประเมินเงื่อนไขการเช่าและการจัดประเภทการเช่า 
ของผูบ้ริหารส�าหรับรายการเชา่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ที่เกี่ยวข้อง

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้ันต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหาร
เก่ียวกับการโอนการควบคุมสินทรัพย์ ณ จุดขาย และสมมติฐานหลัก 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีขายน้ันมีความสมเหตุสมผล 
ตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง 
ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ .

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท 
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบติังาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบ 
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 
สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถ
ของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว 
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง  
หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั 
จนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่กิจการและบรษิทั
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ท่ีมนียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า 
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่างๆ ท่ีมนัียส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมาย
หรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าว 
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยี 
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

 อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
 กรุงเทพมหานคร
 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 15,554,016,990 14,941,370,577 1,626,296,403 1,545,542,689

สินค้าคงเหลือ 10 4,139,131,141 3,704,741,879 4,455,702 6,989,405

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 11 1,427,789,963 1,895,809,186 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 2,665,312,921 2,616,040,458 42,107,098 60,104,226

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 13 1,481,717,622 2,057,069,723 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,598,789,972 37,974,915,345 1,975,043,305 1,724,182,791

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว 9 3,087,693,029 3,383,355,977 - -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 14 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - - 8,071,408,665 6,171,579,290

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176

เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 15 2,614,326,059 2,801,463,271 - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 166,326,237 531,658,469 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 5,677,839,953 5,759,827,806 113,868,224,914 141,521,128,254

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17 1,252,329,153 1,186,244,914 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 123,129,060,909 133,047,150,168 164,876,724 196,789,346

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 59,706,815,690 63,227,680,018 26,151,575 22,780,361

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 20 2,174,694,504 2,393,678,961 9,240,000 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33 5,503,259,677 6,276,639,636 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21 5,887,430,494 4,312,742,216 2,167,485,131 418,659,374

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 215,584,977,047 230,106,199,661 127,114,814,398 151,135,354,591

รวมสินทรัพย์ 254,183,767,019 268,081,115,006 129,089,857,703 152,859,537,382

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน 22 300,000,000 3,480,538,468 300,000,000 3,427,833,826

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 23 20,036,179,357 19,782,213,957 713,649,472 538,303,747

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 - - 4,338,917,425 2,089,180,139

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ 

 ภายในหนึ่งปี  22 11,500,436 13,998,602 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี  22 5,659,718,000 9,635,759,029 2,935,438,202 9,303,839,271

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22 4,000,000,000 4,502,710,140 4,000,000,000 4,500,000,000

รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี   251,942,817 189,907,543 120,538 1,377,745

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,859,595,861 2,698,723,295 - 21,110,020

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 3,472,707,737 3,349,044,103 28,824,148 38,015,572

รวมหนี้สินหมุนเวียน 35,591,644,208 43,652,895,137 12,316,949,785 19,919,660,320

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 22 15,841,420 21,823,896 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว 22 39,010,772,801 73,231,947,709 16,268,952,920 61,687,828,310

หุ้นกู้ 22 63,375,519,560 36,007,094,338 51,064,612,531 22,575,011,352

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 25 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33 24,144,264,318 26,628,680,026 200,138,201 139,145,422

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26 4,855,410,499 4,869,872,879 5,146,756 4,283,061

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 132,724,278,078 142,127,226,426 67,556,464,358 84,422,585,855

รวมหนี้สิน 168,315,922,286 185,780,121,563 79,873,414,143 104,342,246,175



091

งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น  

 ทุนจดทะเบียน  

  หุ้นสามัญจ�านวน 4,849,860,006 หุ้น

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

    (พ.ศ. 2561 : 4,618,914,291 หุ้น 

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

27

4,849,860,006 4,618,914,291 4,849,860,006 4,618,914,291

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  

  หุ้นสามัญจ�านวน 4,619,004,550 หุ้น 

           มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

            (พ.ศ. 2561 : 4,618,914,291 หุ้น

            มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 27 4,619,004,550 4,618,914,291 4,619,004,550 4,618,914,291

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 27 15,018,400,595 15,014,609,717 14,992,748,219 14,988,957,341

ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก

 โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว 104,788,723 104,788,723 - -

ก�าโรสะสม

    จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 29 484,986,001 464,178,907 484,986,001 464,178,907

     ยังไม่ได้จัดสรร 40,916,449,877 33,687,738,943 5,916,609,913 5,250,947,891

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 30 (9,470,039,126) (6,452,385,207) (584,563,325) (583,606,825)

รวม 51,673,590,620 47,437,845,374 25,428,785,358 24,739,391,605

หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน 36 23,787,658,202 23,777,899,602 23,787,658,202 23,777,899,602

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 75,461,248,822 71,215,744,976 49,216,443,560 48,517,291,207

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 10,406,595,911 11,085,248,467 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 85,867,844,733 82,300,993,443 49,216,443,560 48,517,291,207

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 254,183,767,019 268,081,115,006 129,089,857,703 152,859,537,382



092

งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายได้ 7

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง  85,550,647,727  44,245,956,139 608,293,580 588,112,376

รายได้จากกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม  5,889,120,670  4,230,119,476 - 92,555,926

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม  22,665,775,128  22,080,498,673 - -

รายได้จากการจัดจ�าหน่ายและการผลิตสินค้า  4,917,109,983  4,380,956,478 - -

เงินปันผลรับ  2,016,240  456,386,734 2,458,006,000 1,227,496,853

ดอกเบี้ยรับ  721,974,306  605,175,207 4,035,684,539 3,050,277,921

รายได้อื่น 31 9,314,957,011  2,132,966,464 564,590,457 154,323,924

รวมรายได้ 129,061,601,065 78,132,059,171 7,666,574,576 5,112,767,000

ค่าใช้จ่าย 32

ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการ

 ที่เกี่ยวข้อง 53,573,740,969 22,749,174,678 220,131,606 234,674,060

ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 โรงแรม 2,267,462,854 1,054,522,199 - 67,141,336

ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 6,581,115,203 6,488,540,286 - -

ต้นทุนขายการจัดจ�าหน่ายและการผลิตสินค้า 2,771,653,077 2,474,610,493 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23,802,014,964 18,513,730,373 100,878,850 145,272,932

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23,524,581,640 18,431,011,968 1,412,348,218 599,558,547

ต้นทุนทางการเงิน 4,081,485,853 2,868,581,300 1,998,208,723 1,900,566,429

รวมค่าใช้จ่าย 116,602,054,560 72,580,171,297 3,731,567,397 2,947,213,304



093

งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 12,459,546,505 5,551,887,874 3,935,007,179 2,165,553,696

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 15 827,509,233 487,939,496 - -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696

ภาษีเงินได้ 33 (2,292,951,302) (1,288,549,673) (88,850,806) (42,117,088)

ก�าไรส�าหรับปี 10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

การแบ่งปันก�าไร

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10,697,926,668 4,507,667,947 3,846,156,373 2,123,436,608

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 296,177,768 243,609,750 - -

10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

ก�าไรต่อหุ้น 34

   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.0371 0.9303 0.5537 0.4141

   ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 2.0371 0.9303 0.5537 0.4141



094

งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก�าไรส�าหรับปี 10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

(ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง 

  ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

  หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี - (34,875,888) - 2,767,083

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยัง 

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (34,875,888) - 2,767,083

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

 งบก�าไรขาดทุน 

 ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  

  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี (430,485) 106,751,208 (956,500) (3,037,255)

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

  งบการเงิน - สุทธิจากภาษี (3,809,349,170) (2,083,895,857) - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง 

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (3,809,779,655) (1,977,144,649) (956,500) (3,037,255)

(ขาดทุน) ก�าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี - สทุธจิากภาษี (3,809,779,655) (2,012,020,537) (956,500) (270,172)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 7,184,324,781 2,739,257,160 3,845,199,873 2,123,166,436

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,641,448,253 2,679,191,856 3,845,199,873 2,123,166,436

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (457,123,472) 60,065,304 - -

7,184,324,781 2,739,257,160 3,845,199,873 2,123,166,436



0
95

งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วนของ

เจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดง

สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ

ที่ออกโดย
บริษัทย่อย

ที่หมดอายุแล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย
ก�าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อย

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ

อื่น
ของส่วนของ

เจ้าของ
   ผลกระทบ
จาก TAS 29

การเปลีย่นแปลง
ในมูลค่า

ของเงนิลงทุน
ในหลกัทรพัย์

เผื่อขาย
การแปลงค่า
งบการเงิน

หุ้นกู้
ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
 (ตามที่รายงานไว้เดมิ) 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

ผลกระทบหลงัจากตมีูลค่า
 ยุตธิรรมเสร็จสิน้ - - - - - - - - - - - - - 483,196,621 483,196,621

ยอดคงเหลอืที่ปรบัปรงุแล้ว
 (ปรบัปรงุใหม่) 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 3,175,531,461 50,504,125,043

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรบัปี

การเพิ่มหุ้นสามญั - - - - - - - - - - - - - 75,285,515 75,285,515

การแก้ไขผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีม่ ี
 ทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง 3 - - - - - - - 229,102,812 - - 229,102,812 - 229,102,812 28,221,900 257,324,712

ซือ้ธุรกิจ - - - - - - - - - - - 7,981,966,364 7,981,966,364

ลงทนุเพิ่มในบรษิทัย่อย - - - - - - (951,496,527) - - (951,496,527) - (951,496,527) (12,425,224) (963,921,751)

เงนิปันผลจ่าย 35 - - - - (1,847,546,349) - - - - - - (1,847,546,349) (223,396,853) (2,070,943,202)

การออกหุ้นกู้ที่มลีกัษณะคล้ายทนุ - - - - - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602 - 23,777,899,602

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี
 (ปรบัปรงุใหม่) - - - - 4,472,792,059 - - - 106,751,208 (1,900,351,411) (1,793,600,203) - 2,679,191,856 60,065,304 2,739,257,160

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 (ปรบัปรงุใหม่)  4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วนของ

เจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดง

สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ

ที่ออกโดย
บริษัทย่อย
ที่หมดอายุ

แล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย
ก�าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อย

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ

อื่น
ของส่วนของ

เจ้าของ

   ผลกระทบ
จากสภาพ
เศรษฐกิจ

ที่มีเงินเฟ้อ
รุนแรง

การเปลีย่นแปลง
ในมูลค่า

ของเงนิลงทุน
ในหลกัทรพัย์

เผื่อขาย
การแปลงค่า
งบการเงิน

หุ้นกู้
ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
 (ตามที่รายงานไว้เดมิ) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 34,624,841,755 (755,412,590) (1,841,755,212) - 4,497,090 (4,088,817,307) (6,681,488,019) 23,777,899,602 71,923,744,976 11,150,377,544 83,074,122,520

ผลกระทบหลงัจากตมีลูค่ายุตธิรรมเสรจ็สิน้ 37 - - - - (708,000,000) - - - - - - - (708,000,000) (65,129,077) (773,129,077)

รายการปรบัปรงุจาก TAS 29 3 - - - - (229,102,812) - - 229,102,812 - - 229,102,812 - - - -

ยอดคงเหลอืที่ปรบัปรงุแล้ว (ปรบัปรงุใหม่) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

การปรับปรุงย้อนหลังจาก
 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 2 - - - - (288,721,383) - - - - - - - (288,721,383) (26,029,795) (314,751,178)

ยอดคงเหลอืที่ปรบัปรงุแล้ว 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,399,017,560 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 70,927,023,593 11,059,218,672 81,926,242,265

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรบัปี

การใช้สทิธิใบส�าคญัแสดงสทิธิ 28 90,259 3,790,878 - - - - - - - - - - 3,881,137 - 3,881,137

ทนุส�ารองตามกฎหมาย 29 - - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - - - - - -

ปรบัปรงุมลูค่ายุตธิรรมจากการซือ้บรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - 4,439,003 4,439,003

การขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 48,915,760 48,915,760

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง - - - - - - - 38,824,496 - - 38,824,496 - 38,824,496 26,209,064 65,033,560

เงนิปันผลจ่าย 35 - - - - (1,847,544,926) - - - - - - - (1,847,544,926) (275,063,116) (2,122,608,042)

ดอกเบีย้จ่ายส�าหรบัหุ้นกู้ทีม่ลีกัษณะคล้ายทุน 36 - - - - (1,312,142,331) - - - - - - - (1,312,142,331) - (1,312,142,331)

ส่วนลดของค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
 ทีม่ลีกัษณะคล้ายทนุ - - - - - - - - - - - 9,758,600 9,758,600 - 9,758,600

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - - - - 10,697,926,668 - - - (430,485) (3,056,047,930) (3,056,478,415) - 7,641,448,253 (457,123,472) 7,184,324,781

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 40,916,449,877 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202 75,461,248,822 10,406,595,911 85,867,844,733

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หุ้นกู้
ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ส่วนต�า่จาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุมเดยีวกัน

ก�าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
เจ้าของ

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของ
เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรบัปี 

เงนิปันผลจ่าย 35 - - - (1,847,546,349) - - - - (1,847,546,349)

การออกหุ้นกู้ที่มลีกัษณะคล้ายทนุ - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส�าหรบัปี - - - 2,126,203,691 - (3,037,255) (3,037,255) - 2,123,166,436

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 5,250,947,891 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 23,777,899,602 48,517,291,207

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หุ้นกู้
ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ส่วนต�า่จาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดยีวกัน

ก�าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
เจ้าของ

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของ
เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 5,250,947,891 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 23,777,899,602 48,517,291,207

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรบัปี 

การใช้สทิธิใบส�าคญัแสดงสทิธิ 28 90,259 3,790,878 - - - - - - 3,881,137

การตัง้ทุนส�ารองตามกฎหมาย 29 - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 35 - - - (1,847,544,926) - - - - (1,847,544,926)

ดอกเบีย้จ่ายส�าหรับหุ้นกู้ที่มลีักษณะคล้ายทุน 36 - - - (1,312,142,331) - - - - (1,312,142,331)

ส่วนลดของค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ทีม่ลีกัษณะคล้ายทุน - - - - - - - 9,758,600 9,758,600

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส�าหรบัปี - - - 3,846,156,373 - (956,500) (956,500) - 3,845,199,873

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 5,916,609,913 (587,397,515) 2,834,190 (584,563,325) 23,787,658,202 49,216,443,560
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696

รายการปรับปรุง 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 17 - 20 8,914,429,018 5,725,168,750 36,039,395 59,572,585

    ตัดจ�าหน่ายต้นทุนการกู้ยืม 22 267,046,117 130,007,576 165,625,989 90,698,522

    ก�าไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเงินลงทุนระยะสัน้ 14 - (25,664,856) - -

    ก�าไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม - (120,802,405) - -

    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 16,726,464 193,524,111 (12,023) (190,123)

    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ) 10 13,989,207 (8,165,652) - -

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 15 (827,509,233) (487,939,496) - -

    ต้นทุนทางการเงิน 4,081,485,853 2,868,581,300 1,998,208,723 1,900,566,429

    ดอกเบี้ยรับ (721,974,306) (605,175,207) (4,035,684,539) (3,050,277,921)

    เงินปันผลรับ (2,016,240) (456,386,734) (2,458,006,000) (1,227,496,853)

    การแปลงค่างบการเงิน 6,777,556,918 230,842,599 - -

    (ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,258,934,038) (1,803,128,847) 1,860,594,628 287,267,421

    การกลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุน 

  ทั่วไป 14 (29,750,152) - - -

 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 352,714,715 280,000,000 - -

   ก�าไรจากการขายและเช่ากลับ 31 (4,743,436,894) - - -

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (1,350,340,011) - - -

    ขาดทุน (ก�าไร) จากการขาย การด้อยค่า

  และตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

 

673,093,189 264,450,915 (5,437,511) 199,181

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการขาย การด้อยค่า

  และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 148,841,524 94,206,826 - (7,000)

    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 25 142,071,180 44,833,062 5,894,030 3,496,666

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (729,735,400) (97,742,191) (80,741,691) (424,216,975)

    สินค้าคงเหลือ (426,114,490) (267,770,613) 2,533,703 (179,057)

    ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 457,578,048 14,407,426 - -

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (42,975,592) (549,759,923) 29,119,275 18,466,921

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

  ถือไว้เพื่อขาย 575,352,101 - - -

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,116,408,942) 933,918,968 (151,872) (749,347,214)

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (2,282,488,616) 1,875,802,142 (72,260,564) (215,032,321)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 350,800,658 (3,592,472,726) (10,452,691) (17,792,245)

 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 25 (74,885,257) (50,609,157) (4,597,790) (543,520)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (229,730,849) 421,440,944 863,694 (158,305,028)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 19,222,440,710 11,051,394,182 1,366,541,935 (1,317,566,836)

 จ่ายดอกเบี้ย (3,456,676,228) (2,519,098,390) (1,750,602,435) (1,876,847,675)

 ภาษีเงินได้จ่าย (1,000,007,321) (1,171,987,690) (59,791,072) (44,479,824)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

 กิจกรรมด�าเนินงาน 14,765,757,161 7,360,308,102 (443,851,572) (3,238,894,335)
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งบการเงิน

รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 (485,023,522) (344,569,180) (7,241,168,337) (94,672,566,718)

เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ 

 ที่เกี่ยวข้องกัน 16 224,574,276 677,092,208 26,997,452,615 6,846,348,368

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 95,537,145 (1,418,256,237) (60,000) (10,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา) (2,500,459,422) (77,607,780,651) - -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ภายใต้การขาย

    และการเช่ากลับ (สุทธิจากเงินที่ได้มา) 9,544,612,082 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการ (182,490,206) - - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป 14 - (105,656,426) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 14 (207,600) - (102,400) -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - - (1,899,829,375) (98,086,992)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 (4,867,780) (26,403,478) (4,102,648) (12,596,278)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในส่วนได้เสีย

 ในกิจการร่วมค้า 15 (29,336,893) (187,993,764) - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 1,350,323,530 - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในส่วนได้เสีย

 ในกิจการร่วมค้า 15 85,212,890 - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป 14 331,847,806 1,669,054,659 - 10,000

ลดเงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 15 - 1,049,433,834 - 5,484,460

ดอกเบี้ยรับ 721,974,306 605,175,207 4,035,684,539 3,050,277,921

เงินปันผลรับ 1,459,061,876 833,402,133 2,458,006,000 1,227,496,853

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (251,724,173) (129,964,361) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,611,198,155) (8,809,345,739) (16,219,494) (22,049,781)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (841,950,701) (784,983,566) (17,182,642) (19,943,218)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 266,316,440 299,331,176 22,101,660 9,346

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 46,969,302 1,136,161,381 - 7,000

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,780,828,799) (83,145,302,804) 24,334,579,918 (83,695,619,039)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 16 - - 2,276,435,570 527,091,503

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 52,397,768,414 64,867,969,500 52,397,768,414 64,742,203,170

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (55,439,250,625) (62,538,247,058) (55,433,441,875) (62,051,944,909)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 19,883,384,288 85,537,786,106 4,588,452,254 84,110,365,470

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 (53,134,380,336) (27,014,972,713) (52,767,568,958) (26,340,990,799)

เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (28,178,916) (1,615,151) - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 22 32,894,070,000 4,006,242,548 32,894,070,000 4,006,242,548

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ 22 (4,500,000,000) (3,682,811,066) (4,500,000,000) (2,000,000,000)

ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน 36 (1,312,142,331) - (1,312,142,331) -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มจากการใช้ 

 สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 28 3,881,137 - 3,881,137 -

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านวจควบคุม 

 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 75,285,515 - -

เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

    เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - (1,029,604,075) - -

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น 35 (1,847,544,926) (1,847,546,349) (1,847,544,926) (1,847,546,349)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 35 (275,063,116) (223,396,853) - -

เงนิสดทีไ่ด้รบัจากการออกหุ้นกู้ท่ีมลีกัษณะคล้ายทุน 36 - 24,821,505,000 - 24,821,505,000

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (11,357,456,411) 82,970,595,404 (23,700,090,715) 85,966,925,634
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รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 232 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

 (ลดลง) สุทธิ (372,528,049) 7,185,600,702 190,637,631 (967,587,740)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 12,712,987,630 5,291,559,556 111,546,471 1,079,134,211

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 990,361,754 235,827,372 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 22 - (46,895,892) - -

13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

     

รายการที่ไม่ใช่เงินสด     

     

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย     

    
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ช�าระเงิน 111,249,023 504,343,869 1,356,315 384,280
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอรล์ี่ยุคเกอร ์99 ซอย รูเบีย ถ.สขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ประเทศไทย 
พทัยำ :   218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบุรี 20260 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมัลดีฟส ์ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเร็ตส ์ประเทศศรีลังกำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้บักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2562
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึน้ตำมหลักกำรบัญชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบญัญัติ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนบำงประเภทซึ่งใชม้ลูค่ำยุติธรรมตำมท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ  
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่ มกิจกำรไปถือปฏิบัติ  
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคัญ  
ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ี
เริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  

 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 
ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรับรูร้ำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รับรูร้ำยได้เพื่อให้สะท้อนถึงกำรโอนกำร
ควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลกูค้ำด้วยจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำ  
และบริกำรท่ีได้โอนไป แทนหลักกำรรบัรูร้ำยได้ตำมหลักกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบริกำรไปยัง  
ผู้ซือ้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 11 (TAS 11) เร่ือง สัญญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 18 (TAS 18) 
เร่ือง รำยได ้และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกับลกูคำ้มำถือปฏิบตัิตัง้แต่  
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 โดยใชว้ิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีเ้ป็นรำยกำร
ปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรไดใ้ชว้ิธีปฏิบตัิท่ี 
ผ่อนปรนส ำหรบัสัญญำท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 15 
 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบหลกัๆต่อวิธีปฏิบตัิทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ในเร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ตำมท่ีรำยงำนไว้ 

 ณ วันท่ี  
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีปรับปรุง 
ภำยใต้ TFRS 15 รำยกำรปรับปรุง 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 14,941 (138) 14,803 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัช ี 6,277 37 6,314 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 190 64 254 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4,870 150 5,020 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 33,688 (289) 33,399 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 11,085 (26) 11,059 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดฉ้บบัใหม่เทียบกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมท่ีรำยงำน 

ผลกระทบจำก  
TFRS 15 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
   ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัช ี 5,503 34 5,537 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 252 65 317 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4,855 112 4,967 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 40,916 (121) 40,795 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 10,407 (25) 10,382 
    
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุด    
   วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 22,666 6 22,672 
รำยไดอ่ื้น 9,315 (1) 9,314 
ภำษีเงินได ้ (2,293) (2) (2,295) 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 มำถือปฏิบัติ มีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญต่อนโยบำยบัญชี 
ของกลุ่มกิจกำรในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
 
กำรบญัชีส ำหรบัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรขำยถูกปันส่วนไปยงัแตม้ท่ีใหแ้ก่ลกูคำ้และสินคำ้ท่ีขำยโดยใช้
วิธีมลูค่ำคงเหลือแบบยอ้นกลับ (reverse residual method) ภำยใตว้ิธีนีม้ลูค่ำยุติธรรมของแตม้ถูกปันส่วนไปยงัคะแนน 
จำกนัน้ส่วนท่ีเหลือของสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจึงถูกปันส่วนใหก้ับสินคำ้ท่ีขำย 
 
ภำยใต้ TFRS 15 จ  ำนวนสิ่งตอบแทนทั้งหมดจะต้องปันส่วนให้กับแต้มและสินค้ำตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ  
ท ำใหจ้  ำนวนเงินท่ีปันส่วนใหก้ับสินคำ้ท่ีขำยโดยเฉลี่ยสงูกว่ำจ ำนวนเงินท่ีปันส่วนภำยใตว้ิธีมลูค่ำคงเหลือแบบยอ้นกลบั  
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ไดป้รบัปรุงโดยอธิบำยใหช้ัดเจนขึน้เกี่ยวกับ 
 
- กำรวดัมลูค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด 
- วิธีกำรทำงบญัชีส ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปลี่ยนกำรจัดประเภท

จำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้นี ้ยังได้ให้ขอ้ยกเวน้ในกำรจัดประเภทกรณีท่ีกิจกำรต้องหกั ณ ท่ีจ่ำยภำษีของพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งให้หน่วยงำนก ำกับดูแลภำษี ให้ถือเสมือนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑป์ระเภทช ำระดว้ย
ตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดิมจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษีดงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทท่ีช ำระดว้ยเงินสด  
 

ค) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์  
หรือกิจกำรท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึงกันเลือกวิธีกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน กิจกำรต้องเลือกวิธีกำรนีส้  ำหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือแต่ละกำรร่วมค้ำแยกต่ำงหำกจำกกัน  
ณ วนัท่ีรบัรูเ้ร่ิมแรก 
 

ง) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึน้เกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็นอสังหำริมทรัพย์ 
เพื่อกำรลงทุน จะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งตอ้งมีหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน
สนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจะเกิดขึน้เม่ืออสังหำริมทรัพย์นั้นเข้ำนิยำมหรือสิ ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำม  
ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ให้หลักฐำนเพียงพอ 
ท่ีจะสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน 

 
จ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทน

จ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 22 ได้อธิบำยให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจกำรได้จ่ำยหรือรับล่วงหน้ำ  
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกับวันท่ีรับรูร้ำยกำรซึ่งก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีน ำมำใชใ้นกำรรับรูร้ำยกำรเม่ือเร่ิมแรก  
ของสินทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรือรำยได ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ฉ) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 1 เรื่อง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 1 กล่ำวถึงวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชีเม่ือกลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) ในกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นครั้งแรก มำตรฐำนฉบับนี้ให้ข้อยกเว้นท่ีเป็นทำงเลือก  
จำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรเฉพำะ และก ำหนดให้ถือปฏิบัติ  
ตำมข้อยกเว้นจำกข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในบำงเร่ือง และก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูล 
เพื่ออธิบำยผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน และกระแสเงินสดของกิจกำรจำกกำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปท่ีใชก้่อนหนำ้มำใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้  
ในรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี ้
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32    เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7   เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9   เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิใน 
                หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19  เร่ือง กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินกลุ่มนีก้ล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ยง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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25 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ ผู้บริหำรคำดว่ำ 
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวดงันี ้ 
 
กำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน โดยพิจำรณำภำระ
ผูกพนัตำมสญัญำ  
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนให้กับกิจกำรอ่ืน  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เค ร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
จะจัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองด้วย
จ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงที่ แลกเปลี่ยนกับจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำ หรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสัญญำไปได้ เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจัดประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรมีหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 23,788 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันได้แสดงอยู่ในส่วนของเจ้ำของ ซึ่งตำม
เงื่อนไขของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กลุ่มกิจกำรจะต้องแสดง
รำยกำรดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน ทัง้นี ้สภำวิชำชีพบญัชีฯไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีท่ี 95/2562 เพื่อเป็นกำร
ผ่อนผนักำรจัดประเภทหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนท่ีออกและได้รบัช ำระก่อนวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหน่ึง
ของส่วนของเจำ้ของไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
 
กำรจัดประเภทและวดัมลูค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป) 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกลุ่มกิจกำรถือ จะตอ้งจัดกลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) 
คือ จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ซึ่งจะไม่สำมำรถจัดประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
 
กำรดอ้ยค่ำ 
 
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรนีม้ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรับรูส้ัญญำเช่ำเกือบ
ทั้งหมดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรับรูส้ินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำ 
ซึ่งสินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
โดย รับรูผ้ลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective approach) จำกกำร
ประเมินผลกระทบเบือ้งต้น ผู้บริหำรคำดว่ำกลุ่มกิจกำรจะไดร้ับผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญจำกกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
เกี่ยวกับสัญญำเช่ำ ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น ‘สัญญำเช่ำด ำเนินงำน’ ภำยใต้หลักกำรของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 
เร่ือง สญัญำเช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำรต่อไปนี ้ณ วนัเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
 
- หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำจะรับรูต้ำมภำระผูกพันของค่ำเช่ำคิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ณ วันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
- สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะรับรูเ้ท่ำกับมูลค่ำปัจจุบัน หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรับปรุง

ดว้ยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ สิทธิกำรเช่ำ และค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยคงคำ้งที่เคยรบัรูข้องสญัญำเช่ำ 
 
ในบำงกรณี กิจกำรเลือกวดัมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันท่ีเร่ิมน ำ TFRS 16 มำใช้ครัง้แรก (โดยสำมำรถเลือกเป็น 
รำยสัญญำ) ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ำได้ถือปฏิบัติตำม TFRS 16 มำตั้งแต่วันท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม 
มีผลดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำใชค้รัง้แรก 
 
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรนีม้ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอ่ืนๆ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนพ์นักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้ับรูภ้ำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรับรูร้ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตท่ีท ำใหเ้กิด
ก ำไรท่ีน ำมำจัดสรรเงินปันผล  
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน)์ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรบญัชีส ำหรบักรณีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไว้ โดยเม่ือกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรไดเ้กิดขึน้ กิจกำรจะตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบัน ณ วันท่ีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและดอกเบี ้ยสุทธิส ำหรับระยะเวลำท่ี เหลือ  
ของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนว่ำหำกสินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไขท่ี
เกิดจำกเงินท่ีกู้มำโดยเฉพำะนั้นอยู่ในสภำพพรอ้มใช้ได้ตำมประสงคห์รือพรอ้มท่ีจะขำย ยอดคงเหลือของเงินท่ีกู้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กิจกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินกูย้ืมท่ีมีวตัถุประสงคท์ั่วไปดว้ย  
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบำยใหช้ัดเจนยิ่งขึน้เกี่ยวกับส่วนไดเ้สียระยะยำวในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำซึ่ง
โดยเนือ้หำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ไดน้ ำวิธีส่วนได้เสียมำถือปฏิบัติ 
กิจกำรจะตอ้งถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วน
ผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้  
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (เงื่อนไขกำรช ำระก่อน
ก ำหนดและค่ำชดเชยท่ีติดลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้ิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรท่ีมีเงื่อนไข
กำรช ำระก่อนก ำหนด ท่ีมีค่ำชดเชยในมูลค่ำท่ีติดลบ มีสิทธิท่ีจะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยแทนกำรวัดมูลค่ำ  
ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งสินทรัพย์เหล่ำนีร้วมถึงเงินให้กูย้ืมบำงประเภทและตรำสำรหนี ้โดยกำร 
ท่ีจะวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยไดนั้้นค่ำชดเชยในมูลค่ำท่ีติดลบจะต้องเป็นจ ำนวนเงินท่ีสมเหตุสมผลส ำหรับ  
กำรยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจกำรถือสินทรพัยนั์น้เพื่อรบักระแสเงินสดตำมสญัญำ  
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กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยใหช้ัดเจนว่ำ เม่ือกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคุมของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ท่ีถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่
ก่อนหนำ้จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ เม่ือกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคุมร่วมของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหนำ้จะตอ้งไม่วดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้  
ได้อธิบำยวิธีกำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนีส้ิน
ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีท่ีมีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
 
- กิจกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษี ท่ีมีควำมไม่แน่นอน และมีควำมรูเ้กี่ยวกับ

ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็นขอ้ในกำรพิจำรณำ 
- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษีท่ีมีควำมไม่แน่นอน 

กิจกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชีภำษีเงินไดด้ว้ย 
- กิจกำรตอ้งประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เม่ือขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณท่ี์เคยอำ้งอิงในกำรใช ้ดุลยพินิจ

หรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือขอ้มลูใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพินิจหรือประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อย  
มำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนับจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตำมวิธีซื ้อยกเวน้กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนท่ี
โอนให้ส ำหรบักำรซือ้บริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีผู้ซือ้โอนให้และหนีส้ินท่ีก่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระ
ใหแ้ก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซือ้และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร  
 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์หรือหนีส้ินท่ีผูซ้ือ้คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง ต้นทุนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรซือ้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึน้ มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรพัย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินและหนีส้ินท่ี
อำจเกิดขึน้ท่ีรบัมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำร
วดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซือ้ดว้ยมลูค่ำยุติธรรม หรือ มลูค่ำของสินทรัพยส์ทุธิท่ีระบุไดข้องผูถู้ก
ซือ้ตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ ผู้ซือ้ต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซื ้อก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรบัรูผ้ลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไร
หรือขำดทุน 
 

สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรูด้้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรบัรูภ้ำยหลงัวนัท่ีซือ้ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรพัย์หรือหนีส้ินใหร้บัรูใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่ และให้บนัทึกกำร
จ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซือ้ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซือ้
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซือ้ท่ีผูซ้ือ้ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมลูค่ำยุติธรรมสทุธิ ณ วนัท่ี
ซือ้ของสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุไดท่ี้ได้มำ ตอ้งรับรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มลูค่ำส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซือ้ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซือ้ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซือ้ท่ีผู้ซือ้  
ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยท่ีได้มำเนื่องจำกกำรซือ้ในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำยุติธรรม จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 

กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียัง
ไม่เกิดขึน้จริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกัน เวน้แต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำสินทรพัยท่ี์โอนระหว่ำงกันเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

รำยชื่อของบริษัทย่อยของบริษัทไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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(2) รำยกำรกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซือ้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์
สทุธิของหุ้นท่ีซือ้มำในบริษัทย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจ้ำของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม
ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันตำมมูลค่ำท่ีแสดงอยู่ใน
งบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ล ำดับท่ีสูงสุดท่ีต้องจัดท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  
ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจไดเ้กิดขึน้
ตัง้แต่วันต้นงวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรบักำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีให้ไป  หนีส้ินท่ีเกิดขึน้ 
หรือรบัมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผู้ซือ้ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรควบคุม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำย  และท่ีปรกึษำอ่ืนในกำร 
รวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน  รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น  รับรูเ้ป็นต้นทุนของ 
เงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  กับส่วนได้เสียของผู้ซื ้อในมูลค่ำตำมบัญชี 
ของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรนีอ้อกเม่ือขำยเงินลงทุนออกไป(โอนไปยงัก ำไรสะสม) 
 

(4) บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือกำรท่ีกลุ่มกิจกำร
ถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรบัรูโ้ดยใช้
วิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม  
 
รำยชื่อของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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31 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

(5) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภำระผูกพัน
ตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน กลุ่มกิจกำรได้ประเมิน
ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำว่ำเป็นกำรร่วมคำ้ เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดง
ในงบกำรเงินรวม 
 
รำยชื่อของกิจกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบกำรเงินข้อ 15 
 

(6) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรบัรูเ้งินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มลูค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลง
ในภำยหลังวันท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรต้องจัดประเภท
รำยกำรท่ีเคยรับรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้ำก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของท่ีลดลง ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำท่ีเกิดขึน้ภำยหลังกำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใด  ๆ ซึ่งโดยเนือ้หำแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
เงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป   
เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหนีข้องบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้หรือรบัว่ำจะจ่ำยหนีแ้ทนบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้  
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิน้รอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งชี ้ท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
เกิดกำรด้อยค่ำหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชีเ้กิดขึน้กลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำ  
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียังไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะตัดบัญชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสีย
ในกำรร่วมค้ำนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียังไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตัดบัญชีในท ำนองเดียวกัน  เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
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(7) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อ  
กำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของ  
สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงที่เกี่ยวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนนี้ 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมลูค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษัท
ด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงิน
ท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษัท 
 
กลุ่มกิจกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหนีส้ินเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก ำไร  
หรือขำดทุน  
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ให้รวมผลต่ำง
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนท่ีถือไว้เพื่อค้ำ ให้รวมผลต่ำงดังกล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีถือไว้เผื่อขำยให้รวมไว้ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีมลูค่ำยุติธรรมซึ่งแสดงอยู่ใน
ส่วนของเจำ้ของ 
 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี และรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศไดร้วมไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 
และเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทั้งหมดดังกล่ำว ถือเป็นส่วนหน่ึง  
ของรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซื ้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงำน 
ในต่ำงประเทศนัน้และแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและตำมภูมิศำสตรข์องกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร  
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสงูซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินเบิกเกินบัญชี
ธนำคำรจะแสดงไวใ้นส่วนของของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลกูหนีก้ำรคำ้รบัรูเ้ร่ิมแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี ้และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด ค่ำเผื่อห นีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี 
ของลกูหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีสู้ญท่ีเกิดขึน้จะรับรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
 
ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนี้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลำมำกกว่ำหน่ึงปี ลกูหนีก้ำรค้ำวดัมลูค่ำเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินตำมสญัญำหกัดว้ยยอดผ่อนช ำระท่ีไดร้ับ
แล้ว และจะวดัมลูค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสญูซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ  
ณ วันสิน้งวด ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำ  
จะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.8 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว สินค้ำส ำเร็จรูปและวัตถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ำประเภทสปำ ค ำนวณ  
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก ส่วนสินค้ำประเภทแฟชั่นและเคร่ืองส ำอำง ค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน -ออกก่อน ต้นทุนของกำรซื ้อ
ประกอบด้วยรำคำซือ้ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซือ้สินค้ำนั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลด  
จำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรบัประกันสินคำ้ หรือส่วนลดกำรน ำบัตรส่วนลดไปขึน้เป็นเงินสด ( rebate) ตน้ทุน
ของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุ้ย  
ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้ืม มูลค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติ
ท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึก
บญัชีค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 
2.9 ท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 

 
ท่ีดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย แสดงดว้ยรำคำทุนหรือมลูค่ำสทุธิท่ีคำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำรำคำทุน
ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก รำคำทุนประกอบด้วย ท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำก่อสรำ้ง ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบีย้เงินกูย้ืมท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะหยุดบนัทึกดอกเบีย้จ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทุนเม่ืองำนก่อสรำ้งแลว้เสร็จ  

 
2.10 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพ่ือขำย 

 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จ ำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขำยเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะได้รับ
คืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ตอ้งมีควำมเป็นไปไดสู้งมำก สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัย์ท่ีจ  ำหน่ำย)  
นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีกับมลูค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย  

 
2.11 เงินลงทุนอ่ืน 

 
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็น สำมประเภทคือ  
เงินลงทุนเพื่อคำ้ เงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื่อขำย และเงินลงทุนทั่วไป กำรจัดประเภทขึน้อยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำร
จะเป็นผูก้  ำหนดกำรจัดประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรบัเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ 
 
1. เงินลงทุนเพื่อคำ้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และแสดงรวม

ไวใ้นสินทรพัยห์มนุเวียน 
 
2. เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำ

ดอกเบีย้เปลี่ยนแปลง  
 
3. เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบันทึกเร่ิมต้นในรำคำต้นทุน ซึ่งเท่ำกับมลูค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่งเงินลงทุนนั้น 
รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียังไม่
เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรูใ้นงบก ำไรขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรูใ้น
ส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนทั่วไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำ 

 
บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชีว้่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำเกิดขึน้ 
หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลง  
ของมลูค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ  ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักดว้ยรำคำตำมบญัชี
จำกจ ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว ้
 

2.12 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือ  
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำริมทรพัยท่ี์อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
กำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนดว้ยวิธีรำคำทุน รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเกิดขึน้เพื่อวัตถุประสงคข์องกำรได้มำ กำรก่อสรำ้งหรือผลิตอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ตน้ทุนกำรกูย้ืมจะถูกรวมในขณะท่ีกำรซือ้หรือกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพักทนัที
เม่ือสินทรพัยนั์น้ก่อสรำ้งเสร็จอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือระหว่ำงที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง  
 
หลังจำกกำรรับรูเ้ม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชนด์งันี ้
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำยุสญัญำเช่ำ 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยุสญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูค่ำบัญชีของสินทรพัยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดร้ับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ เม่ือมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมลูค่ำตำมบัญชี
ของส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก  

 
2.13 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณอ่ื์นทั้งหมดวัดมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรซือ้สินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนท่ีประมำณในเบือ้งต้นส ำหรับกำรรือ้ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้ง  
ของสินทรพัยซ์ึ่งเป็นภำระผูกพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรพัย์ 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตำมควำมเหมำะสม  
เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึน้และคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำไดอ้ย่ำง
น่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำร  
จะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดขึน้ 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ  
กำรใหป้ระโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ อำยุสญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยุสญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณอ่ื์น 3 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์  
ใหเ้หมำะสม 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดร้บัคืนทนัที  
 
เคร่ืองใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนท่ีซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเคร่ืองใช้  
ในโรงแรมและถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีเม่ือมีกำรเบิกใช ้  
 
เม่ือมีกำรซือ้อุปกรณใ์นกำรด ำเนินงำนและเคร่ืองใชใ้นครวัของธุรกิจภตัตำคำรอำหำรจะแสดงดว้ยรำคำทุน โดยท่ียงัไม่มีกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำจนกระทั่ งเม่ือมีกำรเบิกครั้งแรกเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน  
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมใชค้รัง้แรก กำรเบิกใชค้รัง้ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที  
 
ในกรณีท่ีมีกำรปรบัปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จะบนัทึกเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรหรือค่ำปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุท่ีเหลือของสญัญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 5 ปี 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำก  
กำรจ ำหน่ำยสินทรพัยก์ับมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนสุทธิในงบก ำไรขำดทุน 
 

2.14 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์ 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำว 
ตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำหรืออำยุกำรใชง้ำนของอำคำรท่ีเกี่ยวขอ้งภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ 40 ปี 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมูลค่ำเนื่องจำกไม่ได้มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำย  
จะมีกำรทบทวนทุกสิน้งวดบญัชี 
 
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำวัดมูลค่ำด้วยรำคำซื ้อและประกอบด้วยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์  
และด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสตูรอำหำรและอุปกรณ์ท่ีพัฒนำขึน้เอง ซึ่งท ำให้  
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปรียบกว่ำคู่แข่ง ทรพัยส์ินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยท่ีระยะเวลำ 20 ปี และ 40 ปี  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนชำยส ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้เพื่อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้ 
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำย  
ในกำรพัฒนำอ่ืนรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทุนกำรพัฒนำท่ีได้รับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู  ้
เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป กำรทยอยตัดจ ำหน่ำยต้นทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์จะเร่ิมต้นตั้งแต่เม่ือเร่ิมด ำเนินงำน  
แฟรนชำยสเ์พื่อกำรพำณิชย์โดยตัดจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับประโยชนเ์ป็นระยะเวลำประมำณ  
3 - 20 ปี ต้นทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพ่ิม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี  
และปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 

 
ค่ำลิขสิทธิ์แฟรนชำยส ์
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิบัตร เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ และใบอนุญำตของแฟรนชำยสต์่ ำง ๆ บันทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนและตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวจะไม่มี 
กำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสงูกว่ำมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ณ วันท่ีได้มำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ จะรวมไวใ้นบญัชี  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
และกิจกำรร่วมคำ้ 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรูจ้ะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ  
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรูแ้ล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนีมู้ลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในงบก ำไร
ขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูก ปันส่วนไปยังหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ  ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดขึ ้น 
และระบุส่วนงำนด ำเนินงำนได ้
 
เครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
ตรำสินค้ำ ชื่อทำงกำรค้ำหรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรท่ีได้รบัควำมนิยมและกำรยอมรบัจำกกลุ่มลกูค้ำในเชิงพำณิชย ์  
ไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม  
มลูค่ำคงเหลือจะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยท่ีซื ้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอรนั์้นสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค ์โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชนภ์ำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์ห้บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวขอ้ง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ดูแล จะรบัรูเ้ป็นสินทรัพย์  
ไม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี ้
 
• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สร็จสมบูรณเ์พื่อน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได้ 
• ผูบ้ริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สร็จสมบูรณแ์ละน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรนั์น้มำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
• สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอรนั์น้ใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และดำ้นอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใชเ้พื่อท ำให้กำรพัฒนำ

เสร็จสิน้สมบูรณ ์และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได้ 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรพฒันำไดอ้ย่ำง

น่ำเชื่อถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอ่ืนท่ีไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู ้  
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรับรูเ้ป็นสินทรัพย์และตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ 
ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 

2.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรพัยท่ี์มีอำยุกำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชีอำจ  
สงูกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรูเ้ม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยส์ูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์  
จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงคข์องกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลับ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ์ึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผู้ให้ เช่ำ)  
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่ำ หรือมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ  
 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้ินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงคำ้งอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือ  
ของหนี้สินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ  
หรืออำยุของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ  
 
สินทรพัย์ท่ีให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นลกูหนีส้ัญญำเช่ำกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีเ้บือ้งต้นกับมลูค่ำปัจจุบันของลูกหนีบ้ันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ
ระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอ้นอัตรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรก 
ท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ  
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
และตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ำยใหแ้ก่ผู้ใหเ้ช่ำ) รบัรูด้้วยวิธีเสน้ตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้ืมรบัรูเ้ร่ิมแรกดว้ยมลูค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัหักดว้ยตน้ทุนกำรจัดท ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ เงินกูย้ืมวดัมลูค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักดว้ยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำร  
ท่ีเกิดขึน้) เม่ือเทียบกับมลูค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหนีนั้น้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็นภำระผูกพันใน
ปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้น  
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งสญูเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย
ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะได้รบัคืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกเป็นสินทรพัย์
แยกต่ำงหำกเม่ือคำดว่ำน่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

2.19 ผลประโยชนพ์นักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี  บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับ  
กำรใหบ้ริกำรจำกพนักงำนทัง้ในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นักงำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ  ำนวนปีท่ีให้บริกำร  
และค่ำตอบแทน 
 
หนีส้ินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันท่ีสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่รบัรู ้ภำระผูกพนันีค้  ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกันภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสด  
ออกในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพัน  
และวนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกับระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผูกพนับ ำนำญ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภยัเกิดขึน้จำกกำรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของเจำ้ของในงวดท่ีเกิด 
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2.20 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้  
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรูโ้ดยตรงไปยังส่วนของเจำ้ของ ในกรณีนี ้ภำษีเงินได้
ตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบังคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบัติขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษี 
แก่หน่วยงำนจัดเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน  
และรำคำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรบัรู ้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้ินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้น  
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทัง้ทำงบญัชีและทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีค  ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำย
ภำษีอำกร) ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำ  
อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีท่ีเกี่ยวขอ้งได้ใช้ประโยชน์  หรือหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำร 
ตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรบัรูห้ำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณ ำจำกผลต่ำงชั่วครำว 
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษี  เว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำ  
ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยใน
ระยะเวลำท่ีคำดกำรณไ์ดใ้นอนำคต  
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีจะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนีส้ินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
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2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจัดประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรออกหุ้นใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้หุน้ซึ่งสุทธิจำกภำษี จะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไป
หกัจำกสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว  
 
กรณีท่ีบริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้คืนหุน้สำมญัของบริษัทกลบัคืน (หุ้นทุนซือ้คืน) สิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยไว้รวมถึงตน้ทุนเพิ่มเติม
ท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรูเ้ป็นหุ้นทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของ  
ของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื ้อคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีได้รับจำกกำรขำยหรือน ำหุ้น  
ทุนซื ้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพ่ิมเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้อง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

2.22 หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน 
 
หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของ เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ก ำหนดตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในขอ้ก ำหนดหุน้กู ้และมีสิทธิเลื่อนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมค้ำงช ำระ โดยไม่จ ำกัด
ระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดังนั้นกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้จะถือ
เสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรับรูโ้ดยตรงในส่วนของเจ้ำของ เม่ือมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบี ้ยเกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกันกับกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สำมญั 
 

2.23 กำรรับรู้รำยได ้
 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้ค่ำห้องพัก ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม และบริกำร  
ท่ีเกี่ยวขอ้งอ่ืนจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ท่ีจ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรด้ำนท่ีพักอำศัย จะรับรูเ้ป็นรำยได้เม่ือเร่ิมระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรง รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัย์ประเภทคงที่ จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสัดส่วนท่ีตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือขำยสินคำ้หรือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือส่งของและใหบ้ริกำรแลว้ ท่ีจ  ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
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รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์จะรับรูเ้ป็นรำยได้ตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีเท่ำ ๆ กัน ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองตกแต่งและติดตั้งรับรู้เม่ือผู้ซื ้อ ได้โอนกำรควบคุม 
ในอสงัหำริมทรพัย ์เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้แก่ผูซ้ือ้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนกำรควบคุมในกำรเป็นเจำ้ของสิทธิดงักล่ำวไปใหก้ับ
ผูซ้ือ้สิทธิ และสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ก่อสรำ้งแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใช้งำนแลว้ กลุ่มกิจกำรจะยังไม่รับรู้
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิดงักล่ำวถำ้สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพรอ้มใช้ 
 
รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรูเ้ป็นรำยได้เม่ือส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
หำ้งสรรพสินคำ้ตำมจ ำนวนสินคำ้ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ขำยได ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นจ ำนวนท่ีสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจัดกำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้  
 
รำยไดอ่ื้นรบัรูต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
-  รำยไดค้่ำสิทธิและแฟรนชำยส ์ - รบัรูแ้บบต่อเน่ืองตำมวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
-  รำยไดด้อกเบีย้และค่ำนำยหนำ้ - รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรบัช ำระ  
-  รำยไดเ้งินปันผล - รบัรูเ้ม่ือผูถ้ือหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 

2.24 ภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง 
 
กลุ่มกิจกำรรับรูผ้ลกระทบสะสมทั้งหมดของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรับปรุงรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงิน  
เป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้ กิจกำร 
จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรท่ีตั้งอยู่ในประเทศอำรเ์จนตินำได้ประสบภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง  
ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท ำให้อตัรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกว่ำรอ้ยละ  100 ตลอดระยะเวลำสำมปีท่ีผ่ำนมำ ดังนั้นกลุ่มกิจกำร 
จึงไดน้ ำ TAS 29 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีรุนแรง มำใชก้ับงบกำรเงินของบริษัทในประเทศอำรเ์จนตินำ 
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2.25 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ำยประจ ำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยไดอ้นุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 

เงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยไดอ้นุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 

3 กำรแก้ไขรำยกำรในปีก่อน 
 

กำรปรับปรุงรำยกำรผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรตรวจพบรำยกำรในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบัญชี
ส ำหรบัสภำวะเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรงจำกบริษัทย่อยในประเทศอำรเ์จนตินำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
 

เหตุกำรณด์งักล่ำวเกี่ยวขอ้งกับกำรบนัทึกก ำไรส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ในงบกำรเงินรวมสงูไปจ ำนวน 229 ลำ้นบำทส ำหรบัส่วนของ
เจ้ำของของบริษัทใหญ่ และจ ำนวน 28 ล้ำนบำทส ำหรับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนวจควบคุม จ ำนวนดังกล่ำวควรรับรูโ้ดยตรง  
ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (“ผลกระทบ TAS 29”) ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรปรบัปรุงกำรแสดงรำยกำรระหว่ำง
งบก ำไรขำดทุนและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจำ้ของ โดยยอดรวมของส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมไม่ไดร้บัผลกระทบ 
 

ตำมท่ีได้กล่ำวขำ้งตน้ งบกำรเงินรวมของปี พ.ศ. 2561 ไดถู้กปรบัปรุงใหม่ ซึ่งท ำใหอ้งคป์ระกอบอ่ืนของผูถ้ือหุน้ในงบกำรเงินรวม
เพิ่มขึน้จ ำนวน 229 ลำ้นบำท และก ำไรในงบกำรเงินรวมลดลงในจ ำนวนเดียวกัน ส ำหรบัผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ท ำใหก้  ำไรในงบกำรเงินรวมลดลงและไม่มีผลกระทบกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
ในส่วนของเจ้ำของ นอกจำกนี ้กำรแก้ไขงบกำรเงินดังกล่ำวท ำให้ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดลดลงจ ำนวน 
0.0556 บำทต่อหุน้ 
 

4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

4.1 ปัจจยัควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำ
แลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้  
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มกิจกำร ฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง
ของกลุ่มกิจกำรจะชีป้ระเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินดว้ยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัหน่วยปฏิบตัิงำน
ต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรปฏิบัติตำมหลกักำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทัง้ยังปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีเขียนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ และกำรใช้
ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงิน ทัง้นีก้ลุ่มกิจกำรไม่มีนโยบำยท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งก ำไรหรือซือ้ขำย 
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4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
4.1.1 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรได้ท ำขอ้ตกลงกับคู่สัญญำท่ีจะแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และอัตรำดอกเบีย้โดยใช้อัตรำท่ีได้ตกลงกันล่วงหนำ้ กำรแลกเปลี่ยนเงินต้นในสกุลเงินท่ีต่ำงกันจะท ำเม่ือวัน
เร่ิมแรกของสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีได้ตกลงกันไว ้และจะท ำกำรแลกเปลี่ยนสกุล
เงินท่ีตรงข้ำมกันในจ ำนวนเดียวกันระหว่ำงระยะเวลำของสญัญำและเม่ือถึงก ำหนดตำมสัญญำ รำยกำรลกูหนีแ้ละเจ้ำหนี  ้
ตำมสัญญำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวดบัญชี ก ำไรขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะจ่ำยและรบัดอกเบีย้ตำมท่ีตกลงกันล่วงหน้ำ  
ในรูปของสกุลเงินท่ีแตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญญำ ส่วนแตกต่ำงท่ีจะต้องจ่ำยหรือรับตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  
และอตัรำดอกเบีย้ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง  

 
4.1.2 สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร 
 
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนดว้ยกำร
ก ำหนดอตัรำท่ีจะใช้รบัรูส้ินทรัพย์ท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะไดร้ับจริง หรือท่ีจะใช้รบัรูห้นีส้ินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ซึ่งจะตอ้งจ่ำยช ำระ จ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงจำกจ ำนวนเงินท่ีจะได้รบัจริงจำกสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหนีส้ิน 
จะน ำไปหักกลบกับมูลค่ำท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง รำยกำรก ำไร  
และรำยกำรขำดทุนจำกเคร่ืองมืออนุพนัธ์จะน ำมำหักกลบกันในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน  ค่ำใช้จ่ำยท่ีก่อให้เกิด
สญัญำแต่ละฉบบัจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม  
ในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 

4.1.3 สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ช่วยป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ส่วนต่ำงที่จะตอ้งจ่ำย
หรือท่ีจะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง  
 

4.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงดำ้นสินเชื่อ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำ
ให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับท่ีเหมำะสม คู่สัญญำในอนุพันธ์  
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกท่ีจะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินท่ีมีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มกิจกำรมี
นโยบำยจ ำกัดวงเงินธุรกรรมกำรใหส้ินเชื่อกับสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 
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4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

4.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ  
กลุ่มกิจกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำง ของทุน 
ท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน  
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรับโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรพัยส์ินเพื่อลดภำระหนีส้ิน 
 

5 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณถ์ึงเหตุกำรณใ์นอนำคตท่ีเชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณข์ณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึน้จริง ประมำณทำงกำรบัญชีท่ีส ำคัญและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็น
เหตุใหเ้กิดกำรปรบัปรุงยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงันี ้ 
 

5.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมในกำรรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ  
ของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพ โดยใช้วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม บนพืน้ฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรได้มำซึ่ง
มลูค่ำยุติธรรมของกำรซือ้กิจกำร กำรค ำนวณดงักล่ำวขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูบ้ริหำร 
 

5.2 กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำทุกปี ตำมท่ีได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.15 มูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดังกล่ำวอำศัย
กำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 19) 
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6 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
สินทรพัยซ์ึ่งวดัมลูค่ำตำมมลูค่ำยตุิธรรม จะถูกจัดประเภทตำมระดบัของล ำดบัขัน้กำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 
ขอ้มลูระดบัท่ี 1: รำคำเสนอซือ้ขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่ำงเดียวกัน  
ขอ้มลูระดบัท่ี 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดับท่ี 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มลูรำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่ค  ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสินทรพัยนั์น้หรือหนีส้ินนัน้  
ขอ้มลูระดบัท่ี 3: ขอ้มลูส ำหรบัสินทรัพยห์รือหนีส้ินซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 
ตำรำงด้ำนล่ำงนีแ้สดงถึงสินทรัพย์ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทท่ีถูกวัดมูลค่ำตำมมูลค่ำยุติธรรมและแสดงล ำดับขั้นของกำรวัด
มลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 26 - - 26 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 24 - - 24 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินในระดับท่ี 1 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซือ้ขำย ณ วันท่ีในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซือ้ขำยมีพรอ้มและสม ่ำเสมอ เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรวมอยู่ขอ้มูลระดับท่ี 1 
ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภททุน ซึ่งจัดประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
รำ้นอำหำรและธุรกิจค้ำปลีก สี่ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนั แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดยผูมี้อ ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีคล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกันตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 2.5 ข้อมูลท่ีแสดงดำ้นล่ำงเป็นขอ้มูลท่ีผูมี้อ ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน  
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

7.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 
  ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รำยได ้             
   รวมรำยได ้ 92,939 45,491 7,305 5,236 24,082 23,450 4,932 4,426 (196) (471) 129,062 78,132 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (46,679) (18,872) (2,413) (1,060) (6,533) (6,440) (2,733) (2,456) - - (58,358) (28,828) 
             

ก ำไรขั้นต้น และรำยได้อื่น 46,260 26,619 4,892 4,176 17,549 17,010 2,199 1,970 (196) (471) 70,704 49,304 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (25,881) (17,368) (3,179) (2,954) (14,442) (13,643) (1,901) (1,664) 196 471 (45,207) (35,158) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ             
   และค่ำตัดจ ำหน่ำย 20,379 9,251 1,713 1,222 3,107 3,367 298 306 - - 25,497 14,146 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,005) (3,956) (170) (166) (1,587) (1,430) (195) (174) - - (8,957) (5,726) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,406) (2,188) (247) (215) (391) (440) (37) (25) - - (4,081) (2,868) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรรว่มคำ้ 621 116 (36) 96 243 276 - - - - 828 488 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้ 10,589 3,223 1,260 937 1,372 1,773 66 107 - - 13,287 6,040 
ภำษีเงินได ้ (1,851) (934) (144) (130) (292) (248) (6) 23 - - (2,293) (1,289) 

ก ำไรสุทธิ 8,738 2,289 1,116 807 1,080 1,525 60 130 - - 10,994 4,751 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิน้ 4,884 33 5,584 3,895 21,274 20,627 4,917 4,381 - - 36,659 28,936 
   ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิ 88,055 45,458 1,721 1,341 2,808 2,823 15 45 (196) (471) 92,403 49,196 

รวมรำยได ้ 92,939 45,491 7,305 5,236 24,082 23,450 4,932 4,426 (196) (471) 129,062 78,132 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

7.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ 
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
 

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รำยได ้             
ประเทศไทย 9,791 9,702 3,050 1,501 15,485 15,316 4,932 4,426 (196) (471) 33,062 30,474 
ทวีปยุโรป 65,863 21,203 - - 334 279 - - - - 66,197 21,482 
ประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด ์ 5,596 6,129 - - 2,563 2,443 - - - - 8,159 8,572 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง 1,945 1,912 - - 438 490 - - - - 2,383 2,402 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 23 202 17 - 3,392 3,147 - - - - 3,432 3,349 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 5,884 3,279 - - - - - - - - 5,884 3,279 
อื่น ๆ 3,837 3,064 4,238 3,735 1,870 1,775 - - - - 9,945 8,574 

รวม 92,939 45,491 7,305  5,236  24,082  23,450  4,932  4,426  (196)  (471) 129,062 78,132 
             

ก ำไรสุทธิ             
ประเทศไทย 157 481 897 564 1,031 1,542 60 130 - - 2,145 2,717 
ทวีปยุโรป 6,510 553 - - (57) (206) - - - - 6,453 347 
ประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด ์ 45 139 - - 117 170 - - - - 162 309 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง 836 563 - - 26 26 - - - - 862 589 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 28 143 9 (12) 138 138 - - - - 175 269 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 116 617 - - - - - - - - 116 617 
อื่น ๆ 1,046 (207) 210 255 (175) (145) - - - - 1,081 (97) 

รวม 8,738 2,289 1,116 807 1,080 1,525 60 130 - - 10,994 4,751 
             

รวมสินทรัพย ์           254,184 268,081 
             

รวมหนี้สิน           168,316 185,780 
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7 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลกัษณะเดียวกันและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้  ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตรห์ลัก  
มีดงันี ้
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษัทใหญ่ตั้งอยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลักของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลักในเขต
ภูมิศำสตรนี์้ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย  
ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจใหเ้ช่ำศูนยก์ำรคำ้ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจัดกำร 
 
ประเทศต่ำงๆ ในทวีปยุโรป - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และภตัตำคำร 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจขำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน - กิจกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์
เพื่อขำย 
 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
 
อ่ืน ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 449,424,590 783,785,912 189,042 3,776,994 
เงินฝำกธนำคำร 12,288,550,950 11,849,424,132 301,995,060 107,769,477 

เงินฝำกประจ ำ (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) 592,845,795 126,673,478 - - 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเฉลี่ยของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำรอ้ยละ 3.8 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 
3 เดือน (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.05 - 3.85 ต่อปี) 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนและลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 7,077,631,596 7,565,963,039 14,512,279 19,446,125 
หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (420,000,909) (427,478,402) (92,352) (104,375) 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 6,657,630,687 7,138,484,637 14,419,927 19,341,750 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,301,521,326 3,087,415,868 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,104,857,750 1,150,453,772 9,472,333 24,417,741 
ลกูหนีอ่ื้น 3,501,144,443 2,714,193,825 28,105,125 36,984,414 
ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 16) 988,862,784 850,822,475 1,574,299,018 1,464,798,784 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 15,554,016,990 14,941,370,577 1,626,296,403 1,545,542,689 
 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะหต์ำมอำยุหนีท่ี้คำ้งช ำระไดด้งันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,805,122,447 4,401,717,263 13,964,164 18,807,635 
คำ้งช ำระ     
   นอ้ยกว่ำ 90 วนั 1,681,115,545 2,317,089,814 46,223 342,667 
   91 ถึง 180 วนั 256,897,807 433,088,151 196,802 38,903 
   181 ถึง 365 วนั 149,897,257 249,381,024 3,879 34,300 
   มำกกว่ำ 365 วนั 184,598,540 164,686,787 301,211 222,620 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 7,077,631,596 7,565,963,039 14,512,279 19,446,125 
หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (420,000,909) (427,478,402) (92,352) (104,375) 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 6,657,630,687 7,138,484,637 14,419,927 19,341,750 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนและลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 3,467,516,612 3,903,280,477 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู  ้ (256,337,188) (394,332,938) - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (123,486,395) (125,591,562) - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,087,693,029 3,383,355,977 - - 

 
10 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อำหำรและเคร่ืองดื่ม 564,876,219 590,316,367 2,954,139 3,091,545 
สินคำ้ส ำเร็จรูป (สทุธิจำกคำ่เผื่อ) 1,878,143,114 1,466,925,416 89,602 125,127 
วตัถุดิบ (สทุธิจำกค่ำเผื่อ) 1,001,325,894 860,618,097 - - 
งำนระหว่ำงท ำ  13,852,529 39,713,972 - - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 221,244,116 215,628,368 - - 
วสัดุสิน้เปลืองและอ่ืน ๆ  459,689,269 531,539,659 1,411,961 3,772,733 

รวมสินคำ้คงเหลือ 4,139,131,141 3,704,741,879 4,455,702 6,989,405 
 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 15,299 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 15,418 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 14 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 
กลบัรำยกำร 8 ลำ้นบำท) 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 ท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย  
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออยู่อำศยั 1,293,988,105 1,656,794,039 
สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำ 133,801,858 239,015,147 
รวมท่ีดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย 1,427,789,963 1,895,809,186 
 
ต้นทุนของท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ท่ีรับรูเ้ป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 2,032 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 796 ลำ้นบำท) 
 

12 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีรอขอคืน 2,325,393,686 1,716,595,536 40,924,017 57,369,983 
เงินมดัจ ำ 49,403,237 42,295,956 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 7,262,074 45,901,582 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืนท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี 86,153,450 455,949,148 - - 
อ่ืนๆ 197,100,474 355,298,236 1,183,081 2,734,243 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 2,665,312,921 2,616,040,458 42,107,098 60,104,226 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจัดประเภทไวเ้พื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 
 (ปรับปรุงใหม่) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 354,007,894 838,806,769 
เงินลงทุน 1,125,989,442 1,216,109,692 
อ่ืนๆ 1,720,286 2,153,262 
รวมสินทรพัย์ 1,481,717,622 2,057,069,723 
   

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 87,161,162 91,179,491 
รวมหนีส้ิน 87,161,162 91,179,491 
 
ขำดทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่วนกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิเป็นจ ำนวน 1.7 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : ก ำไร 9.7 ลำ้นบำท) 
 

14 เงินลงทุนท่ัวไป 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนระยะยำว     
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 
เงินลงทุนทั่วไป - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 - - 
รวมเงินลงทุนระยะยำว 191,957,961 557,824,839 23,661,565 24,754,790 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

56 

14 เงินลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้ำ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 1,695,238,408 
ขำยเงินลงทุน - (1,669,044,659) 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - 25,664,856 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (51,858,605) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - - 

 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770 
ลงทุนเพิ่ม 207,600 44,253,544,931 102,400 - 
ขำยเงินลงทุน - (10,000) - (10,000) 
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุน - (43,561,728,356) - - 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ     
   ยุติธรรมของเงินลงทุน (615,146) (3,754,711) (1,195,625) (3,789,980) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (127,100) (691,825,712) - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 
 
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 20,917,224 20,709,624 20,118,828 20,016,428 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของ     
   เงินลงทุน 4,714,500 5,456,746 3,542,737 4,738,362 
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 
 
ค) เงินลงทุนท่ัวไป 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ  531,658,469 67,325 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำรในบริษัทย่อย - 430,916,451 
ลงทุนเพิ่ม - 105,656,426 
ขำยเงินลงทุน (331,847,806) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน (26,445,993) - 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 29,750,152 - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (36,788,585) (4,981,733) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 
 
เงินลงทุนทั่วไป ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงินลงทุนทั่วไป - รำคำทุน 242,837,880 647,382,379 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (76,511,643) (115,723,910) 
เงินลงทุนทั่วไป - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

58 

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 8,071,408,665 6,171,579,290 
บริษัทร่วม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 
ส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     
   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 8,973,895,677 9,961,055,126 10,855,174,489 8,951,242,466 
 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม 6,171,579,290 6,073,492,298 
ลงทุนเพิ่ม  1,899,829,375 98,086,992 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 8,071,408,665 6,171,579,290 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยท่ีถูกถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ จ ำกัด โรงแรมและศูนยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บริษัท หวัหิน รีซอรท์ จ ำกัด ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมุย รีซอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกัด (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บริษัท เอ็มไอ สแควร ์จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้ำนโบรำณเชียงรำย จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำร ประเทศไทย 100 100 
 ช ำระบัญชี    
บริษัท โคโค ปำลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย  บีช คลับ โอนเนอร ์จ ำกัด โรงแรมและใหเ้ช่ำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 
ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศไทย 99.7 99.7 

บริษัท รอยัลกำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกัด ศูนยก์ำรค้ำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกัด ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกัด ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 100 100 
 
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกัด อีกร้อยละ 25.7  

เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จ ำกัด (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บริษัท ไมเนอร ์ซัพพลำยเชน โซลูชั่น จ ำกัด บริหำรงำนจัดซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลูชั่น จ ำกัด อยู่ระหว่ำงกำร 

ช ำระบัญชี 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเด้นท ์จ ำกัด 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรพัย์ 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บริหำรจัดกำร หมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจัดกำร เขตบริหำรพิเศษ

ฮ่องกง 
100 100 

M&H Management Limited บริหำรจัดกำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกัด บริหำรจัดกำร ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกัด (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 96.9(4) 77.8(4) 
บริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกัด ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   

 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(4) สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 96.9 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน  MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน 

บริษัทย่อย 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทภำยใตบ้ริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีไม่ไดถู้กถือหุน้ทำงตรงท่ีรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

MHG Continental Holding (Singapore) ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 100 100 
   Pte. Ltd.     
Lodging Management (Mauritius)  บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Limited  มอริเชียส   
Minor Hotel Group MEA DMCC บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  อำหรบัเอมิเรตส์   
NH Hotel Group S.A.  
   และบริษัทย่อย(1) 

โรงแรม ประเทศในยุโรป 
และละตินอเมริกำ 94.1 94.1 

Minor Hotels Portugal, S.A. 
   และบริษัทย่อย 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
โปรตุเกส 100 - 

บริษัท รำชด ำริ ลอดจจ์ิง้ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จ ำกัด ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์ชีส จ ำกัด ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์แดรี่ จ ำกัด ผลิตและขำยไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์ดีคิว จ ำกัด ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 97 97 
บริษัท เอสแอลอำรที์ จ ำกัด ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
Over Success Enterprise  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย  ประชำชนจีน   
Minor Food Group (Singapore)  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย     
Oaks Hotels & Resorts Limited  บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (“OAKS”) และบริษัทย่อย  และประเทศนิวซีแลนด์   
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.   ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 

(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินแก่สำธำรณชน 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
    

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชำยส์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริกำรจัดกำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริกำรจัดกำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Espresso Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating   ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม   ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps International Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.               เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.    
TCC Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TGT Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.    
The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee for              เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   The Coffee Club Unit Trust)     
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club Pty. Ltd (as trustee for the Coffee Club Unit Trust)  
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.  เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd..   
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

บริษัทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd.   
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee management Pty. Ltd. บริหำรจัดกำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Inigo Montoya Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศนิวซีแลนด์ 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Inigo Montoya Limited     
Flight Coffee Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
The Hanger Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Good Time Gang Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.   
Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศออสเตรเลีย 57.5 57.5 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทุนในสินทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและครือ่งดืม่ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.   
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 
• บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกัด จ ำนวน 0.22 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำ 

ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 22 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม สดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 
• บริษัทไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกัด จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ โดยมีมลูค่ำท่ีตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,500 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มนีท้ ำให้สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเพิ่มขึน้  
จำกรอ้ยละ 77.8 เป็นรอ้ยละ 96.9  

• บริษัทไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท Minor International (Labuan) Limited จ ำนวน 12.5 ลำ้นหุน้ 
โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.5 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 
378 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม สดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 

• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ  ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้ง
ใหม่ จ ำนวน 2 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 200 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นสัดส่วน
กำรลงทุนรอ้ยละ 100 

• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำรของ บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ  ำกัด รำยละเอียดอธิบำยไว้ใน  
หมำยเหตุ 37 

• กลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท S&S Holding Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในรำคำ  
11.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 342.1 ล้ำนบำท กำรขำยเงินลงทุนนี้เป็นส่วนหน่ึงของกำรจัดกำร
โครงสรำ้งเงินลงทุนในกำรขำยอสงัหำริมทรพัยโ์รงแรมของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ตวัเลขท่ีเปิดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหว่ำงกัน  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส่วนท่ีหมุนเวียน    
สินทรพัย ์ 17,571 579 18,150 
หนีส้ิน (12,221) (604) (12,825) 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ 5,350 (25) 5,325 
    

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    
สินทรพัย ์ 71,543 1,839 73,382 
หนีส้ิน (24,956) (1,284) (26,240) 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 46,587 555 47,142 
    

สินทรัพยส์ุทธิ 51,937 530 52,467 
    

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 7,715 957 8,672 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 59,662 2,627 62,289 
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4,161 161 4,322 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,161 161 4,322 
    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย    
   ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (238) (31) (269) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,071 254 7,325 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,944) (73) (4,017) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,302) (120) (1,422) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 1,825 61 1,886 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 7,159,591,855 7,087,166,244 2,779,663,176 2,767,066,898 
เงินลงทุนไดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 271,942,090 - - 
ลงทุนเพิ่ม 4,867,780 26,403,478 4,102,648 12,596,278 
เปลี่ยนแปลงสถำนะเป็นเงินลงทุน     
   ในบริษัทย่อย - (3,821,580) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 984,928,899 440,046,562 - - 
เงินปันผลรบั (1,432,045,636) (376,477,848) - - 
กำรดอ้ยค่ำ (352,714,715) (280,000,000) - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (5,058,565) (5,667,091) - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 
 

MINT YE62 T3  3 March 2020



รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 153

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

68 

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทร่วม มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธรุกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกัด ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกัด ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่ำวในอัตรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุน  
ในบริษัทดงักล่ำวในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกัด เท่ำกับรอ้ยละ 51 กลุ่มกิจกำรมีสิทธิออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 35.9 35.8 
   (มหำชน)      
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary)  โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
   Limited     
บริษัท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี  ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 14.2(3) 14.2(3) 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพูชำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 10 10 
   S.A. de C.V.     
Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 27 27 
Losan Investment, Ltd. โรงแรม สหรำชอำณำจักร 30 30 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 36 36 
  สเปน   
 
(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกับรอ้ยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทร่วมดงักล่ำว 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น 
   (ร้อยละ)  

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.9 35.8 
   จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองดื่ม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทุนในบริษัทร่วมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 
กลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้จ ำนวน 254,300 หุ้น มูลค่ำรวม  
4 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 35.8 เป็นรอ้ยละ 35.9 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ขอ้มลูดำ้นล่ำงไดแ้สดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรบับริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคัญกับกลุ่มกิจกำร ขอ้มลูทำงกำรเงินนี้
ปฏิบตัิตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร   
 
กลุ่มกิจกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) และ Breadtalk Group 
Limited ท่ีประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็นขอ้มลูส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 674 3,518 4,192 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  978 3,221 4,199 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,652 6,739 8,391 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,239 21,328 23,567 
    

สินทรัพยร์วม 3,891 28,067 31,958 
    

หน้ีสินหมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน (ไม่รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 34 7,749 7,783 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 912 8,395 9,307 
หน้ีสินหมุนเวียนรวม 946 16,144 17,090 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงิน 125 2 127 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 284 7,836 8,120 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 409 7,838 8,247 
    

หน้ีสินรวม 1,355 23,982 25,337 
    

สินทรัพยส์ุทธิ 2,536 4,085 6,621 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 2,762 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 
จ  ำนวน 3,426 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 3,035 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : จ  ำนวน 3,028 ลำ้นบำท)  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร)์ ท่ีถือโดย
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศสิงคโปรมี์จ ำนวน 1,151 ลำ้นบำท (พ.ศ. 256 : 
จ  ำนวน 1,533 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,305 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : จ  ำนวน 1,305 ลำ้นบำท) 
 
ทัง้นีบ้ริษัทอ่ืนเป็นบริษัทจ ำกัดและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 7,312 15,138 22,450 
    

ก ำไร (ขำดทุน) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 304 (88) 216 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 6 974 980 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 310 886 1,196 
    

เงินปันผลไดร้บัจำกบริษัทร่วม 126 28 154 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกับมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วม  
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,589 3,856 6,445 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรบัปี 304 (88) 216 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 6 599 605 
อตัรำแลกเปลี่ยน - (30) (30) 
จ่ำยเงินปันผล (363) (252) (615) 
สินทรพัยส์ทุธิ  2,536 4,085 6,621 
สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร รอ้ยละ 35.87 รอ้ยละ 14.19  
ส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วม  910 580 1,490 
ค่ำควำมนิยม 2,126 725 2,851 
มลูค่ำตำมบญัช ี 3,036 1,305 4,341 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมซึ่งกลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชี  
   ตำมวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,019 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :  
   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 827 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 827 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 2,801,463,271 3,542,424,779 - 5,484,460 
เงินลงทุนไดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 83,810,842 - - 
ลงทุนเพิ่ม 29,336,893 187,993,764 - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (85,212,890) - - - 
ลดเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ - (1,049,433,834) - (5,484,460) 
กำรเปลีย่นสถำนะเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - (11,126,427) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (157,419,666) 47,892,934 - - 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 37) 55,487,531 - - - 
เงินปันผลรบั (25,000,000) (537,551) - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน     
   ในกิจกำรร่วมคำ้ - 109,757,940 - - 
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - (110,023,778) - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,329,080) 704,602 - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กิจกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร 
   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจัดกำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอรเิชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
บริษัท พีแคน เดอลุกซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศสำธำรณรฐั                            

อำหรบัเอมิเรตส ์
49   49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   

                  บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ำกัด โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
     บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย - 50 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกัด     
MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอรเิชียส   
บริษัท ภัทรำ ฟำยน ์ไทยคูซีน จ ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำชอำณำจักร 50 50 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร 
   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

     

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกัด ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยัน ฮิลล ์เรสซิเด็นซ์ จ ำกัด ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยัน บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรพัย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกัด ผลิตส่วนประกอบอำหำร ประเทศไทย 51(1) 99(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
Beijing NH Grand China Hotel 
   Management Co., Ltd. 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
ประชำชนจีน 

- 49 

Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั
เซเชลส ์

40 - 

TCC Holding Joint Stock Company  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 - 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 - 
 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมท่ีได้ตกลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจัดประเภทเป็นกิจกำรร่วมคำ้ 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 
• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท Beijing NH Grand China Hotel Management Co.,Ltd.  

ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมคำ้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.9 ลำ้นยูโร หรือเทียบเท่ำ 63.8 ลำ้นบำท 
• บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิ ้ง จ ำกัด โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 900,000 หุ้น โดยมีมลูค่ำท่ีตรำไว้ท่ีหุ้นละ  

100 บำท ต่อหุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนลดลงจำก รอ้ยละ 99 เป็นรอ้ยละ 51 
• กลุ่มกิจกำรได้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของบริษัท Lagoon holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำ

ในรำคำ 34.1 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 1,031.1 ลำ้นบำท กำรขำยเงินลงทุนนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำร
จัดกำรโครงสรำ้งเงินลงทุนในกำรขำยอสงัหำริมทรพัยโ์รงแรมของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง 

 
ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำ 
 
ขอ้มลูดำ้นล่ำงไดแ้สดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรบักิจกำรร่วมคำ้ท่ีในควำมเห็นของผูบ้ริหำรมีสำระส ำคญักับบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลทำงกำรเงินนีป้ฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมนโยบำย 
กำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
บริษัททัง้หมดเป็นบริษัทจ ำกัดและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด   
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 99 13 112 
สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงนิสด) 45 448 493 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 144 461 605 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 966 698 1,664 
    

สินทรัพยร์วม 1,110 1,159 2,269 
    

หน้ีสินหมุนเวียน    
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 133 87 220 
หน้ีสินหมุนเวียนรวม 133 87 220 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน    
   (ไม่รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 641 705 1,346 
หนีส้ินอ่ืน 14 31 45 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 655 736 1,391 
    

หน้ีสินรวม 788 823 1,611 
    

สินทรัพยส์ุทธิ 322 336 658 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด   
 

รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
รำยได ้ 308 2 298 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (38) (19) (56) 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (3) (29) (32) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (6) - (6) 
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (9) (29) (38) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1) - (1) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (10) (29) (39) 
 
ข้อมูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของกิจกำรร่วมค้ำ และปรับปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำย  
กำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและกิจกำรร่วมคำ้ 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกับมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

บริษัท อวำดีนะ 
ฮิลส ์จ ำกัด   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 389 700 1,089 
ขำดทุนในระหว่ำงปี (9) (29) (38) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (1) - (1) 
สินทรพัยส์ทุธิ 379 671 1,050 
ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50  
มลูค่ำตำมบญัช ี 190 336 526 
ค่ำควำมนิยม 132 - 133 
มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 322 336 659 
 
กิจกำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ซึ่งกิจกำร  
   บนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 1,956 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจกำรร่วมคำ้ :  
   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (138) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (138) 
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81 

16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 
กิจกำรและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่ว่ำ 
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
กิจกำรและบุคคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันซึ่งอำจมีขึน้ได้ตอ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดงันัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันของกลุ่มกิจกำร 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
16.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้สินค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม     
บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 66,160,359 75,945,839 
เงินปันผล - - 2,329,518,091 980,000,632 
ดอกเบีย้รบั - - 3,993,092,315 3,014,932,287 
รำยไดอ่ื้น - - 1,440,000 3,735,900 
กำรซือ้สินคำ้ - - (1,048,136) (1,217,741) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (87,062,704) (124,324,037) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (58,484,419) (43,551,816) 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน - - (1,300) (2,231,598) 

     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 440,723,473 424,881,343 - - 
เงินปันผลรบั - - 126,486,374 149,094,832 
ดอกเบีย้รบั 58,390,788 51,873,355 - - 
รำยไดอ่ื้น 2,268,275 1,637,561 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (87,912,340) (95,943,535) - - 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 119,851,277 139,483,512 23,651,028 20,000,000 
ดอกเบีย้รบั 107,635,988 99,751,595 39,138,834 30,254,060 
รำยไดอ่ื้น 1,437,246 1,031,286 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (89,052,459) (90,225,109) - - 

     

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 3,708,834 321,871,919 - - 
รำยไดอ่ื้น 234,262 - - - 
กำรซือ้สินคำ้ (78,835,888) (74,897,616) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (25,196,356) (28,825,542) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน (37,157,720) (55,266,167) (21,751,917) (27,986,539) 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 349 ล้ำนบำท  
และ 143 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2561 : 310 ล้ำนบำท และ 117 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำว  
เป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่เงินเดือน โบนัส และสวสัดิกำรอ่ืน 

 
16.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม     
     

ก) ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน:     
     

บริษัทย่อย - - 1,506,826,226 1,438,114,870 
บริษัทร่วม 464,794,814 414,513,532 3,972,574 4,039,417 
กิจกำรร่วมคำ้ 521,594,226 434,563,919 62,534,456 22,619,144 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 2,473,744 1,745,024 965,762 25,353 
รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน     
   (หมำยเหตุ 9) 988,862,784 850,822,475 1,574,299,018 1,464,798,784 

     

ข) เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 21,580,860 30,311,746 
บริษัทร่วม 16,630,692 9,755,408 3,162 - 
กิจกำรร่วมคำ้ 15,676,408 11,867,513 161,465 31 
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 32,475,418 6,230,201 13,454,855 - 
รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน     
   (หมำยเหตุ 23) 64,782,518 27,853,122 35,200,342 30,311,777 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
16.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม      
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร     
   ท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
บริษัทร่วม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
     

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร     
   ท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 5,677,839,953 5,759,827,806 113,868,224,914 141,521,128,254 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 140,904,047,306 55,516,550,059 
เพิ่มขึน้ - - 6,984,168,337 94,454,855,238 
รบัช ำระคืน - - (26,997,452,615) (6,831,348,368) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (7,887,435,862) (2,236,009,623) 
วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
     

บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม 1,172,642,707 1,163,188,910 - - 
เพิ่มขึน้ 193,116,951 56,191,650 - - 
รบัช ำระคืน (7,959,737) (50,581,331) - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (89,160,835) 3,843,478 - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
วนัท่ี 1 มกรำคม 4,587,185,099 5,011,194,406 617,080,948 414,932,988 
เพิ่มขึน้ 291,906,571 288,377,530 257,000,000 217,711,480 
จัดประเภทใหม่ - (46,556,717) - - 
รบัช ำระคืน (216,614,539) (626,510,877) - (15,000,000) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้  (9,183,200) (3,230,000) (9,183,200) (563,520) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (244,093,064) (36,089,243) - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีอตัรำ
ดอกเบี ้ยตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม  
แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ  
เป็นไปตำมสญัญำผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  
 
ศูนยบ์ริหำรเงิน 
 
บริษัทซึ่งเป็นศูนย์บริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเงิน รวมถึง  
กำรกู้ยืม และให้ยืมเงินเพื่ อกำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรเป็นตัวแทนรับจ่ำย เงินแก่กลุ่มกิจกำรทั้งในประเทศ  
และต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจศูนย์บริหำรเงินของบริษัทข้อมูลกำรได้ให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำ
สัญญำเงินกู้เป็นสกุลบำทจ ำนวน 358 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 11.9 ล้ำนเหรียญสหรฐัอเมริกำ ทั้งนีจ้  ำนวนเงินให้กู้ยืมสะสม
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 1,648 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 49 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ 
 
เงินกูด้งักล่ำวไม่ไดท้ ำสญัญำคุม้ครองควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

16.4 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม     
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำร     
   ท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำร     
   ท่ีเกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 22) - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเกีย่วขอ้งกันสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 2,089,180,139 1,707,306,993 
เพิ่มขึน้ - - 2,427,394,263 1,014,949,381 
จ่ำยช ำระคืน - - (150,958,693) (487,857,878) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกดิขึน้ - - (26,698,284) (145,218,357) 
วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม และมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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17 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 
วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 57,227,186 2,392,365,978 2,449,593,164 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,251,852) (1,258,628,284) (1,259,880,136) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
    

รำคำยุติธรรม   1,453,063,409 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
ซือ้สินทรพัย ์ - 129,964,362 129,964,362 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (32,866,671) (39,459,959) (72,326,630) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (9,724) (61,096,122) (61,105,846)  
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 24,360,515 2,470,589,789 2,494,950,304 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,261,576) (1,307,443,814) (1,308,705,390) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
    

รำคำยุติธรรม   1,372,195,000 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
ซือ้สินทรพัย ์ 43,617,316 208,106,857 251,724,173 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (337,326) (337,326) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (90,845) (90,845) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (9,712) (69,574,313) (69,584,025) 
กำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,284,786) (5,054,188) (6,338,974) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 66,693,045 2,671,118,758 2,737,811,803 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,271,288) (1,374,922,598) (1,376,193,886) 
       ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
    

รำคำยุติธรรม   1,347,339,320 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 
 
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้ง  
และประเภทของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยใช้วิธีรำยได้และวิธีรำคำตลำด ซึ่งถือเป็นกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมระดบัท่ี 3  
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3) 
 
กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งเป็นขอ้มลูระดับท่ี 3 กลุ่มกิจกำรได้ว่ำจำ้ง 
ผูป้ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมเป็นระยะ ตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรบัวิธีกำรประมำณมลูค่ำยุติธรรมระหว่ำงปี 
 
ข้ันตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกับผูป้ระเมินอิสระ ได้ท ำกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ ำหรบักำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสดุทำงดำ้นกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) กำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินและคณะท ำงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้
อย่ำงนอ้ยหน่ึงครัง้ในแต่ละปี ซึ่งสอดคลอ้งกับวนัท่ีรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มลูหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำ
เช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ ท่ีคำดว่ำ  
จะเกิดขึน้เนื่องจำกอสังหำริมทรัพย์ และอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกสัดส่วนโครงสร้ำงเงินทุนและต้นทุ นทำงกำรเงินของบริษัท 
ซึ่งผู้บริหำรเห็นสมควร บวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบัน  
ในเร่ืองมลูค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตัรำคิดลดรอ้ยละ 12 ต่อปี  
 
จ ำนวนเงินท่ีเกี่ยวขอ้งอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีไดร้บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ 304,978,543 335,045,679 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก   
   อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 69,584,025 53,968,613 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
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งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ ์ 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ที่ดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 11,366,123,778 45,446,088,208 21,210,983,737 395,343,726 2,886,988,878 81,305,528,327 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (357,851,034) (16,050,969,083) (13,147,424,379) (273,442,935) - (29,829,687,431) 
หัก  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (94,337,941) (5,194,546) - - (99,532,487) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธ ิ 11,008,272,744 29,300,781,184 8,058,364,812 121,900,791 2,886,988,878 51,376,308,409 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ  11,008,272,744 29,300,781,184 8,058,364,812 121,900,791 2,886,988,878 51,376,308,409 
ซือ้สินทรพัย ์ 283,142,393 2,410,239,071 1,741,351,915 29,662,115 4,480,269,435 8,944,664,929 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนในบรษิัทย่อย - สุทธ ิ 40,985,953,264 36,249,806,773 2,810,146,693 1,606,334 1,659,678,365 81,707,191,429 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 37) - - (77,749,048) - - (77,749,048) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (52,255) (76,153,404) (138,186,829) (4,698,994) (18,795,805) (237,887,287) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (240,373,292) (101,367,899) (52,405) (4,913,299) (346,706,895) 
จัดประเภทใหม ่ (2,444,718) 944,852,452 1,399,951,537 17,072,965 (2,359,432,236) - 
โอนไปสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำย (106,556,721) - - - (372,684,515) (479,241,236) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น (204,776,750) (91,062,743) 32,091,334 - (37,007,050) (300,755,209) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (24,912,976) (2,809,999,492) (2,074,345,627) (40,917,625) - (4,950,175,720) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ (กำรดอ้ยค่ำ) - 193,237,064 (100,098,343) - - 93,138,721 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (708,628,423) (1,529,086,899) (256,565,882) (1,964,161) (185,392,560) (2,681,637,925) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธ ิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
       

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่)       
รำคำทุน 51,600,777,239 116,009,193,036 37,951,009,338 458,947,569 6,048,711,213 212,068,638,395 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (370,780,681) (51,203,983,372) (26,553,247,034) (336,338,549) - (78,464,349,636) 
หัก  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (452,968,950) (104,169,641) - - (557,138,591) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธ ิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

175

งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ที่ดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,371,341,711 122,609,020 6,048,711,213 133,124,899,216 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 37) - - (77,749,048) - - (77,749,048) 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ (ปรบัปรุงใหม่) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
ซือ้สินทรพัย ์ 39,825,698 5,384,175,091 2,961,600,023 45,867,765 5,827,188,644 14,258,657,221 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนในบรษิัทย่อย - สุทธิ (หมำยเหตุ 37) - 315,770,752 87,244,746 2,320,700 8,033,441 413,369,639 
จ ำหน่ำยสนิทรพัยภ์ำยใตก้ำรขำยและเช่ำกลบั (1,511,649,075) (3,719,415,667) (348,626,817) - - (5,579,691,559) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1,763,280) (940,752,561) (163,459,407) (1,216,135) (3,128,818) (1,110,320,201) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (281,425,893) (123,349,239) (927,217) (1,109,057) (406,811,406) 
จัดประเภทใหม ่ 787,735,348 3,520,600,005 1,304,872,853 11,696,381 (5,624,904,587) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น (879,773) 99,609,878 (102,306,175) - (37,083,447) (40,659,517) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (18,437,564) (4,568,313,712) (2,702,862,166) (41,799,485) - (7,331,412,927) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ (กำรดอ้ยค่ำ) (160,655,260) 75,871,766 (139,552,536) - - (224,336,030) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,360,260,989) (4,594,984,175) (593,520,255) (2,264,133) (345,854,927) (9,896,884,479) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธ ิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
       

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 46,538,088,441 108,330,846,707 36,469,890,499 482,166,906 5,871,852,462 197,692,845,015 
หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (378,253,756) (48,342,364,612) (24,764,510,635) (345,880,010) - (73,831,009,013) 
หัก  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (155,923,022) (345,105,897) (231,746,174) - - (732,775,093) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธ ิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
 

ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 5,733 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 3,431 ลำ้นบำท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 1,343 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,273 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 255 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 : 246 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

176

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ที่ดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 10,011,983 755,673,470 651,881,622 20,579,369 9,013,369 1,447,159,813 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (483,380) (696,449,454) (505,801,452) (11,412,365) - (1,214,146,651) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,528,603 59,224,016 146,080,170 9,167,004 9,013,369 233,013,162 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สุทธิ 9,528,603 59,224,016 146,080,170 9,167,004 9,013,369 233,013,162 
ซือ้สินทรพัย์ 23,000 3,326,063 17,829,752 601,028 153,213 21,933,056 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สุทธิ - (83,145) (72,977) (52,405) - (208,527) 
จัดประเภทใหม่ - 695,813 2,839,100 - (3,534,913) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,797) (10,790,679) (44,040,208) (3,114,661) - (57,948,345) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
       

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 10,034,983 757,509,178 667,593,139 19,747,739 5,631,669 1,460,516,708 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (486,177) (705,137,110) (544,957,302) (13,146,773) - (1,263,727,362) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

177

งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ที่ดินและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สุทธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
ซือ้สินทรพัย์ 99,899 5,458,646 10,660,949 - - 16,219,494 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สุทธิ - (10,040) (135,136) - - (145,176) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สุทธิ - (4,463,390) (11,437,875) - (352,999) (16,254,264) 
จัดประเภทใหม่ - 285,000 1,796,020 - (2,081,020) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (13,701) (8,918,312) (19,491,942) (3,044,012) - (31,467,967) 
กำรดอ้ยค่ำ - - (264,709) - - (264,709) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
       
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 10,134,883 695,067,750 523,505,064 19,747,739 3,197,650 1,251,653,086 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (499,879) (650,343,778) (419,477,211) (16,190,785) - (1,086,511,653) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (264,709) - - (264,709) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 178

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมจ ำนวน 453 ล้ำนบำท เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำร และได้บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัยซ์ึ่งแสดงอยู่
ในรำยกำรซือ้สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 4 ต่อปีในกำรค ำนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์ 
 
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์อ่ืน  
มีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 35,821,301 38,004,097 - - 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (16,175,042) (11,325,227) - - 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 19,646,259 26,678,870 - - 
 
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดิน และอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 95 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 200 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ  
8,747 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 92 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 237 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 10,888 ล้ำนบำท) เพื่อค ำ้ประกัน 
เงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 22) 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 
  

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

 
ล้ำนยูโร 

    

ภำระผูกพนัเกี่ยวกับกำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 634 - 38 
    

ภำระผูกพนัเกี่ยวกับกำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,860 1 67 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

179

งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 
สิทธิในกำร

บริหำรสินทรัพย ์

 
ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนชำยส ์

 
ค่ำลิขสิทธิ ์

แฟรนชำยส ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร ์
ระหว่ำงติดตั้ง 

 
 

รวม 
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 4,700,183,655 601,051,866 166,931,768 222,284,601 8,001,398,985 6,960,083,257 1,668,201,627 229,608,944 22,549,744,703 
หกั ค่ำตัดจ ำหนำ่ยสะสม (789,189,537) (97,545,586) (164,038,577) (144,196,623) (391,808,039) - (1,080,924,718) - (2,667,703,080) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (3,312,035) (1,086,727) - (1,855,372) - (801) (43,676) - (6,298,611) 

รำคำตำมบัญช ี- สุทธ ิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 7,609,590,946 6,960,082,456 587,233,233 229,608,944 19,875,743,012 
          
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบัญชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 7,609,590,946 6,960,082,456 587,233,233 229,608,944 19,875,743,012 
ซือ้สินทรพัย ์ 206,264,189 1,952,882 - 19,014,742 - 175,793 278,468,973 226,905,231 732,781,810 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,455,982,832 - - - 261,970,194 39,788,267,833 849,314,858 - 45,355,535,717 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมูลคำ่ยตุิธรรม (หมำยเหต ุ37) (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ (1,128,299,799) - - - - - (264,071) (1,713,733) (1,130,277,603) 
ตัดจ ำหนำ่ยสินทรพัย ์- สุทธ ิ (3,689,240) (518,130) - (1,148,759) - - (2,707,009) (108,500) (8,171,638) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - - - - 139,473,882 (139,473,882) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น (251,252) - - (1,356,572) - - 12,365,728 5,883,453 16,641,357 
ค่ำตัดจ ำหนำ่ย (216,170,333) (2,015,912) (81,837) (10,626,004) - - (315,442,110) - (544,336,196) 
กำรดอ้ยค่ำ  - (2,137,397) - (790,962) - (35,438,330) (28,317,954) - (66,684,643) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (518,776,954) (30,860,563) (7,744) (1,328,764) (488,166,299) (847,342,206) (23,452,911) - (1,909,935,441) 

รำคำตำมบัญชปีลำยปี - สุทธ ิ 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
          
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่)          
รำคำทุน 9,721,927,070 586,361,615 166,931,768 240,903,297 8,552,475,650 46,313,478,908 4,663,905,482 321,101,513 70,537,085,303 
หกั ค่ำตัดจ ำหนำ่ยสะสม (3,264,714,120) (114,297,058) (164,128,158) (158,260,676) (396,493,478) - (2,771,093,180) - (6,868,986,670) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (2,969,343) (3,224,124) - (2,646,334) - (35,439,131) (396,139,683) - (440,418,615) 

รำคำตำมบัญช ี- สุทธ ิ 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
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รายงานประจ�าปี 2562
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

180

งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 
สิทธิในกำร

บริหำรสินทรัพย ์

 
ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนชำยส ์

 
ค่ำลิขสิทธิ ์

แฟรนชำยส ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร ์
ระหว่ำงติดตั้ง 

 
 

รวม 
          

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบัญชตีน้ปี - สทุธิ (ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดิม) 6,702,741,526 468,840,433 2,803,610 79,996,287 7,383,394,841 45,865,745,546 1,496,672,619 321,101,513 62,321,296,375 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมูลคำ่ยตุิธรรม          
   (หมำยเหต ุ37) (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 
          

รำคำตำมบัญชตีน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
ซือ้สินทรพัย ์ 47,414,844 5,060,899 4,688,654 10,119,901 -    - 575,808,544 147,556,614 790,649,456 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนบริษัทยอ่ย (หมำยเหตุ 37) 412,540,958 - - 6,926,120 1,840,479,311 - 6,069,454 - 2,266,015,843 
กำรปรบัปรุงมูลคำ่ยตุิธรรม ณ วันซือ้กิจกำร (หมำยเหตุ 37) - - - - (58,149,129) 13,931,760 - - (44,217,369) 
จ ำหน่ำย - สุทธ ิ (39,709,157) (2,073,545) - - - - (4,982,475) (204,125) (46,969,302) 
ตัดจ ำหนำ่ยสินทรพัย ์- สุทธ ิ - - (276,829) (4,945,596) - - (3,465,041) (40,624) (8,728,090) 
กำรจดัประเภทใหม่ (394,726,492) - - - - - 553,933,504 (159,207,012) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น 41,304,371 - - - - - 5,288,616 (6,150,791) 40,442,196 
ค่ำตัดจ ำหนำ่ย (575,900,253) (1,865,155) (286,135) (11,669,649) - - (731,596,792) - (1,321,317,984) 
กำรดอ้ยค่ำ  - 2,137,397 - 818,279 - (142,502,223) 810,505 - (138,736,042) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3,046,892,571 (40,472,462) 1,204,710 1,432,196 (350,363,577) (7,728,592,768) 13,973,742 (2,077,448) (5,058,003,036) 

รำคำตำมบัญชปีลำยปี - สุทธ ิ 8,992,060,449 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 38,420,876,546 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
          

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 11,889,567,859 540,432,920 171,343,593 253,003,721 9,954,442,255 38,565,820,907 5,088,875,673 300,978,127 66,764,465,055 
หกั ค่ำตัดจ ำหนำ่ยสะสม (2,894,771,014) (107,793,707) (163,209,583) (168,498,128) (396,493,478) - (3,175,760,311) - (6,906,526,221) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (2,736,396) (1,011,646) - (1,828,055) - (144,944,361) (602,686) - (151,123,144) 

รำคำตำมบัญช ี- สุทธ ิ 8,992,060,449 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 38,420,876,546 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 854 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 368 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 47 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 418 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 129 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง 

 
 

รวม 
    

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 43,404,029 784,113 44,188,142 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (40,349,608) - (40,349,608) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
ซือ้สินทรพัย ์ 220,248 19,722,970 19,943,218 
กำรจัดประเภทใหม่ 864,438 (864,438) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,001,391) - (1,001,391) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 44,478,716 19,642,645 64,121,361 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,341,000) - (41,341,000) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
ซือ้สินทรพัย ์ 3,748,622 2,346,020 6,094,642 
กำรจัดประเภทใหม่ 21,988,665 (21,988,665) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,723,428) - (2,723,428) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 72,120,745 - 72,120,745 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,969,170) - (45,969,170) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน  162 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 163 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,723 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 22) 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 

มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้  กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติ 
จำกผูบ้ริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำว
ไม่สงูกว่ำอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรคำ้ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำน 
 

กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรคำ้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ  
 และสปำ ร้ำนอำหำร รวม และสปำ ร้ำนอำหำร รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ค่ำควำมนิยม 3,043 6,514 9,557 4,271 3,854 8,125 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 32,245 6,176 38,421 39,510 6,768 46,278 
 

ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี ้
 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจร้ำนอำหำร 
   

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 39 - รอ้ยละ 67 รอ้ยละ 27 - รอ้ยละ 76 
อตัรำกำรเติบโต2 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 19 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 24 
อตัรำคิดลด3 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 9 
 
1  ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2  อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีครอบคลุมโดยงบประมำณหรือประมำณ  

กำรทำงกำรเงินล่ำสดุ 
3  อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด  
 

ขอ้สมมติฐำนเหล่ำนีไ้ดถู้กใชเ้พื่อกำรวิเครำะหห์น่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชส้อดคล้องกับประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอัตรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่วนงำนนัน้ ๆ 
 

ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำควำมอ่ อนไหวของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำคิดลดท่ีมีต่อหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดบำงแห่งภำยใต้ธุรกิจโรงแรมและสปำ ซึ่งมีมูลค่ำจำกกำรใช้
มำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีรวมกันประมำณ 399 ล้ำนบำท ในกรณีนี ้หำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษีเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 1 ต่อปี  
จำกประมำณกำรของผู้บริหำรจะท ำให้กลุ่มกิจกำรเกิดกำรดอ้ยค่ำประมำณ 486 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัหน่วยสินทรพัย์ 
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดอ่ืนยงัคงมีมลูค่ำจำกกำรใชซ้ึ่งมำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีเพียงพอ 
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20 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 4,851,710,778 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,393,229,629) (18,067,682) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,458,481,149 622,849 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 2,458,481,149 622,849 
ซือ้สินทรพัย ์ 52,201,756 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (5,883,778) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (11,029,826) - 
โอนมำจำกบญัชีอ่ืน 139,101,501 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (169,550,988) (622,849) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (69,640,853) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
   

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   

รำคำทุน 4,995,236,349 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,601,557,388)  (18,690,531) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ  2,393,678,961 - 
ซือ้สินทรพัย ์ 51,301,245 11,088,000 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,377,392) - 
โอนมำจำกบญัชีอ่ืน (25,092,935) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (192,114,082) (1,848,000) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (51,701,293) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,174,694,504 9,240,000 
   

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   

รำคำทุน 4,838,075,326 29,778,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,663,380,822) (20,538,531) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,174,694,504 9,240,000 
   
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 103 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 101 ลำ้นบำท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 :  
49 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 14 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 18 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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21 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืน 1,240,863,823 1,170,018,798 - - 
เงินมดัจ ำ 1,788,990,285 1,746,885,224 10,868,546 10,966,209 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ี 108,256,422 124,758,053 538,641 285,038 
อ่ืน ๆ 2,749,319,964 1,271,080,141 2,156,077,944 407,408,127 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  5,887,430,494 4,312,742,216 2,167,485,131 418,659,374 
 

22 เงินกู้ยืม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 46,895,892 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 300,000,000 3,433,642,576 300,000,000 3,427,833,826 
รวม 300,000,000 3,480,538,468 300,000,000 3,427,833,826 
     

เงินกูย้ืมจำกกจิกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน     
   (หมำยเหตุ 16) - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี     
   หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 11,500,436 13,998,602 - - 
   เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 5,659,718,000 9,635,759,029 2,935,438,202 9,303,839,271 
รวม 5,671,218,436 9,649,757,631 2,935,438,202 9,303,839,271 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,000,000,000 4,502,710,140 4,000,000,000 4,500,000,000 
     

รวมเงินกูย้ืมหมุนเวียน 9,971,218,436 17,633,006,239 11,574,355,627 19,320,853,236 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 15,841,420 21,823,896 - - 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 39,010,772,801 73,231,947,709 16,268,952,920 61,687,828,310 
หุน้กู ้ 63,375,519,560 36,007,094,338 51,064,612,531 22,575,011,352 
รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 102,402,133,781 109,260,865,943 67,333,565,451 84,262,839,662 
     

รวมเงินกู้ยืม 112,373,352,217 126,893,872,182 78,907,921,078 103,583,692,898 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 82,867,706,738 70,991,667,581 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 19,883,384,288 4,588,452,254 
กำรจ่ำยช ำระคืน (53,134,380,336) (52,767,568,958) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 240,704,765 139,284,637 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกดิขึน้ (3,745,146,700) (3,747,444,392) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,441,777,954) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 44,670,490,801 19,204,391,122 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรและบริษัท ประกอบดว้ย  
 

  งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร    
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 

ก ำหนดช ำระคืน สกุลเงิน ล้ำน ล้ำน เงื่อนไข อัตรำดอกเบีย้ 
 

  
 

ในปี พ.ศ. 2563 บำท 2,000 2,000 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ในระหว่ำงปี 2561-2563 เหรียญออสเตรเลีย 21 21 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 238 238 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกดว้ยอัตรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2561-2563 ปอนดส์เตอริง 12.5 12.5 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกดว้ยอัตรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2569 ยูโร 78.5 78.5 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2566 ยูโร 168.9 168.9 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 30 30 ไม่มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกดว้ยอัตรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2563 เหรียญออสเตรเลีย 104.5 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2561-2565 เหรียญออสเตรเลีย 33.3 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2564 เหรียญออสเตรเลีย 18.6 - มีหลักประกัน บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย ์

   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกัน (หมำยเหตุ 18) 
อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2560-2563 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 19.5 - มีหลักประกัน 
 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกดว้ยอัตรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2564 เหรียญออสเตรเลีย 12.1 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2565 ยูโร 12.1 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2563 เหรียญออสเตรเลีย 176.3 - มีหลักประกัน บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย ์
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกัน 
  (หมำยเหตุ 18 และ 19) 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 4.5 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัวของตน้ทุนเงินทุน บวกดว้ย 
   อัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2569 มำเลเซียริงกิต 116.8 - มีหลักประกัน  
 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว KLIBOR บวกดว้ย 
   อัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2566 มำเลเซียริงกิต 47.2 - มีหลักประกัน  
 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว KLIBOR บวกดว้ย 
   อัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2579 ยูโร 109.3 - มีหลักประกัน บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย ์
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกัน (หมำยเหตุ 18) 

อัตรำดอกเบีย้อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และประจ ำ 

ในปี พ.ศ. 2567 ยูโร 350 - มีหลักประกัน อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ย 
   อัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2565-2574 บำท 672.4 - มีหลักประกัน 
 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว MLR บวกดว้ยอัตรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

 

รำคำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีมลูค่ำใกลเ้คียงกับมลูค่ำยุติธรรม 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุ้นกู้ 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

 ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อัตรำ  
วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบ้ีย เงื่อนไข 

      
ตุลำคม 2554 ตุลำคม 2564 10 300 300 300 300  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 - 4,500 - 4,500  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
เมษำยน 2560 ตุลำคม 2566 6 12,311 12,718 - -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผูถื้อหุน้กู้ 
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,508 1,622 1,508 1,622  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
กันยำยน 2560 กันยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
กันยำยน 2560 กันยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
ตุลำคม 2561 ตุลำคม 2576 15 2,698 2,970 2,698 2,970  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 - 1,500 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 - 7,700 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 - 6,800 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 - 7,500 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 - 4,000 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 - 5,500 -  รอ้ยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 40,509,804,478 27,075,011,352 
ออกหุน้กูเ้พิ่ม 32,894,070,000 32,894,070,000 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,500,000,000) (4,500,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ 26,341,352 26,341,352 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (430,810,173) (430,810,173) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,123,886,097) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 67,375,519,560 55,064,612,531 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

หุน้กูท้ัง้หมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเงื่อนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถ้ือหุน้กูซ้ึ่งไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จ ำกัดบำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรพัยส์ินอนัเป็นสำระส ำคัญท่ีใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจหลกั 
 
ท่ีประชุมสำมญัของผูถ้ือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกูเ้พิ่มเติม ซึ่งเม่ือรวม
กับหุ้นกู้เดิมของบริษัทท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงมีวงเงินรวมกันไม่เกิน 45,000 ลำ้นบำท (ตำมหลักเกณฑเ์งินทุน
หมนุเวียน) 
 
ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กู้เพิ่มเติมในจ ำนวน 
ไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท ซึ่งเม่ือรวมกับหุ้นกู้เดิมของบริษัทท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ต้องมีจ ำนวนรวมกัน  
ไม่เกิน 95,000 ลำ้นบำท (ตำมหลกัเกณฑเ์งินทุนหมนุเวียน) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ท่ียังไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 15,748 ล้ำนบำท ตำมมติท่ีประชุม 
ผูถ้ือหุน้ขำ้งตน้ 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูค่ำยุติธรรมของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุน้กู ้ 67,376 40,510 71,390 40,876 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุน้กู ้ 55,065 27,075 59,039 27,442 
 
มลูค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ัตรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท มีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินกูย้ืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 54,837 45,800 45,922 29,443 
   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 57,536 81,094 32,986 74,141 
รวมเงินกูย้ืม 112,373 126,894 78,908 103,584 
 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 2.36 2.33 2.99 2.16 
หุน้กู ้ 3.17 - 3.76 3.47 3.76 3.32 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้มืท่ีฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมถือกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
ส่วนมลูค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะสัน้ และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำวใกลเ้คียงกับรำคำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำว  
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูย้ืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 5,660 9,636 2,935 9,304 
ครบก ำหนดภำยในระหว่ำง 2 - 5 ปี 32,567 71,948 13,626 61,688 
ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 6,443 1,284 2,643 - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 44,670 82,868 19,204 70,992 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี ้
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  
 สหรัฐอเมรกิำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมรกิำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 339 15 125 5 65 - 8,200 339 8,200 
   ระยะยำว - 121 - - - 3 1,028 - 4,097 

 339 136 125 5 65 3 9,228 339 12,297 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  
 สหรัฐอเมรกิำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมรกิำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 311 77 125 5 53 - 7,660 311 7,660 
   ระยะยำว 37 294 - - - 107 3,478 - - 

 348 371 125 5 53 107 11,138 311 7,660 

 
23 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอ่ืน 11,242,774,344 11,968,448,191 8,187,742 8,825,672 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน     
   (หมำยเหตุ 16) 45,685,687 18,590,565 24,817,993 24,750,765 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเกีย่วขอ้งกัน  
   (หมำยเหตุ 16) 19,096,831 9,262,557 10,382,349 5,561,012 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 6,831,586,650 5,589,066,391 657,212,788 416,831,522 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 286,783,023 231,410,541 38,884 107,447 
เจำ้หนีอ่ื้น 1,610,252,822 1,965,435,712 13,009,716 82,227,329 
รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 20,036,179,357 19,782,213,957 713,649,472 538,303,747 
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24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำค่ำหอ้งพกั 774,675,094 652,685,574 16,466,170 13,583,269 
เจำ้หนีก้รมสรรพำกร 351,766,510 396,494,745 1,520,987 1,290,061 
อ่ืน ๆ 2,346,266,133 2,299,863,784 10,836,991 23,142,242 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 3,472,707,737 3,349,044,103 28,824,148 38,015,572 

 
25 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นักงำน  

 
จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชนพ์นักงำน 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับ  
เงินเกษียณอำยุท่ีจะได้รับ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อน  
ท่ีจะเกษียณอำยุ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัท่ีไม่ได ้     
   จัดใหมี้กองทุน 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
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25 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงันี  ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 1,367,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยุติธรรม     
   (หมำยเหตุ 37) - 456,000,000 - - 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
   ภำระผูกพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน - 97,350,183 - (3,458,860) 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงำนท่ีไดม้ำจำก     
   กำรลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 37) - 606,555,523 - - 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 47,802,962 - 3,554,720 - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 85,982,529 37,526,630 1,854,258 3,134,911 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 8,285,689 7,306,432 485,052 361,755 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (74,885,257) (50,609,157) (4,597,790) (543,520) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (112,524,021) (8,556,078) - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
 

เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำน
ท่ีเกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงสุดท้ำยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้ง
อตัรำสดุทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนีไ้ดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนบริกำรในอดีตในระหว่ำงปี 
 

จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนส ำหรับแต่ละรำยกำรมีดงันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 47,802,962 - 3,554,720 - 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 85,982,529 37,526,630 1,854,258 3,134,911 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 8,285,689 7,306,432 485,052 361,755 
รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำย     
   ผลประโยชนพ์นักงำน) 142,071,180 44,833,062 5,894,030 3,496,666 
 

ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดจ ำนวน 142 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 45 ลำ้นบำท) ถูกรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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25 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่) 
 ไทย แอฟรกิำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ ยุโรป รวม ไทย แอฟรกิำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ ยุโรป รวม 
             

มูลค่ำปัจจุบัน             
   ของภำระผูกพัน             
รวม 324 9 8 3 978 1,322 262 19 7 3 1,077 1,368 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัท่ีใชเ้ป็นดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 1.2 - รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 1.43 - รอ้ยละ 4.00 
อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ รอ้ยละ 0.5 - รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 7 
 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 กำรเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 ในข้อสมมติ กำรเพิ่มข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อัตรำคิดลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 31.19 ลดลง รอ้ยละ 16.5 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.17 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 5 
อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 7.30 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 6.56 ลดลง รอ้ยละ 5.32 ลดลง รอ้ยละ 1.63 
อัตรำกำรลำออก รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 15.95 ลดลง รอ้ยละ 15.95 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.36 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 21.36 
 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นีอ้ำ้งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหว 
ของภำระผูกพันผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกัน (มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวค้  ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ Projected Unit Credit Method ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
ธุรกิจโรงแรม

และสปำ 
ธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
    

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำร    
   ผลประโยชน ์ 13.7 ปี 14.3 ปี 13.7 ปี 
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25 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท่ี์ยงัไม่ไดค้ิดลด สำมำรถวิเครำะหต์ำมก ำหนดช ำระมีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 27 99 324 1,457 1,907 
รวม 27 99 324 1,457 1,907 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 13 35 224 1,294 1,566 
รวม 13 35 224 1,294 1,566 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยุ 0.1 3 1 46 50 
รวม 0.1 3 1 46 50 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยุ 0.4 2 0.8 47 50 
รวม 0.4 2 0.8 47 50 
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26 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดร้อตดับญัช ี 351,432,632 184,448,959 38,680 794,341 
เงินมดัจ ำค่ำเชำ่ 114,813,023 119,557,428 2,233,305 613,950 
ค่ำเช่ำท่ีดินคำ้งจ่ำย 453,432,729 323,431,947 - - 
ประมำณกำรรือ้ถอน 359,560,054 334,305,872 - - 
อ่ืน ๆ 3,576,172,061 3,908,128,673 2,874,771 2,874,770 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4,855,410,499 4,869,872,879 5,146,756 4,283,061 

 
27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 
กำรออกหุน้ - - - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 
กำรออกหุน้  90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 
กำรออกหุน้ - - - - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 
กำรออกหุน้  90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 
วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หุน้จดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 4,849,860,006 หุน้ (พ.ศ. 2561 : จ  ำนวน 
4,618,914,291 หุน้) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,619,004,550 หุน้ (พ.ศ. 2561 : จ  ำนวน 4,618,914,291 หุน้) 
ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
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28 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมตัิจำกกำรประชุมผูถ้ือหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนส ำหรับมลูค่ำยุติธรรมหรือมลูค่ำที่แทจ้ริงของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงินนี ้
 

    
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
 

เพิ่มขึ้น  
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
    พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 

   

 
 

ก ำหนดวันที่ใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธ ิ
ซื้อหุ้นสำมญั 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก ่ วันที่อนุมัติ ครั้งแรก ครั้งสุดท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  หุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 

             

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT – W6) 4 มิถุนำยน 2562 15 สิงหำคม 2562 30 กันยำยน 2564 - 231 0.1 1:1 0.1 43 3.9 231 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    - 231 0.1  0.1  3.9 231 

 
ที่ประชุมสำมัญของผู้ถือหุน้ของบริษัทเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม  
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ที่รำคำใชส้ิทธิ 43 บำทต่อหุน้ 
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29 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  464,178,907 464,178,907 
จัดสรรระหว่ำงปี 20,807,094 - 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 484,986,001 464,178,907 
 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัทตอ้งจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหัก
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดังกล่ำว 
เป็นส ำรองที่ไม่สำมำรถจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ได้ 
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30 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนต ่ำจำกกำร 
รวมกิจกำร 
ภำยใต้กำร 

ควบคุมเดียวกัน 

 
ส่วนต ่ำจำกกำร 

ลงทุนเพิ่ม 
ในบริษัทย่อย 

 
 

ผลกระทบ 
จำก TAS 29 

กำรเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ำของ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขำย 

 
 

กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (755,412,590) (890,258,685) - (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 
กำรลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย - (951,496,527) - - - (951,496,527) 
กำรตีรำคำ - - - 106,751,208 - 106,751,208 
ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง - - 229,102,812 - - 229,102,812 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - (1,900,351,411) (1,900,351,411) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 
       

       
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 
กำรตีรำคำ - - - (430,485) - (430,485) 
ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง - - 38,824,496 - - 38,824,496 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - (3,056,047,930) (3,056,047,930) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 
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30 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนต ่ำจำกกำร กำรเปลี่ยนแปลง  
 รวมกิจกำร ในมูลค่ำของ  
 ภำยใต้กำร เงินลงทุนใน  
 ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพยเ์ผื่อขำย รวม 
 บำท บำท บำท 
    

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 
กำรตีรำคำ - (3,037,255) (3,037,255) 
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 
    
วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 
กำรตีรำคำ - (956,500) (956,500) 
วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 (587,397,515) 2,834,190 (584,563,325) 

 
31 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ 255,571,676 213,495,150 - 35,671,726 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคุณ 163,540,321 157,366,394 - - 
รำยไดค้่ำขนส่ง 200,418,875 180,574,918 - - 
เงินสนับสนุน 177,507,930 192,651,383 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 133,144,205 161,817,849 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 27,248,025 39,353,720 - - 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 61,316,967 54,337,739 - - 
รำยไดภ้ำษีโรงเรือน 13,787,586 16,303,797 - - 
รำยไดจ้ำกเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 109,992,303 113,995,395 - - 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - 120,802,405 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั 4,743,436,894 - - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 1,350,340,011 - - - 
อ่ืน ๆ 2,078,652,218 882,267,714 564,590,457 118,652,198 
รวมรำยไดอ่ื้น 9,314,957,011 2,132,966,464 564,590,457 154,323,924 
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31 รำยได้อ่ืน (ต่อ) 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจกำรไดเ้สร็จสิน้กำรท ำกำรขำยและเช่ำกลบั ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับรำยกำรดงัต่อไปนี ้
 
• กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นเพื่อขำยหุ้นสำมัญรอ้ยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 2 บริษัทท่ีเป็นเจ้ำของ

โรงแรม 3 แห่ง ในรำคำขำยขัน้ต้น 313 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 10.7 พันลำ้นบำท) และตน้ทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรท ำรำยกำร
จ ำนวน 28 ล้ำนยูโร (หรือเทียบเท่ำ 955 ล้ำนบำท) ตำมข้อมูลของผู้บริหำร มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเหล่ำนี ้  
ณ วนัปิดรำยกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ มีมูลค่ำประมำณ 146 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 4,981 ล้ำนบำท) ท ำให้กิจกำรมีก ำไร
จำกกำรขำยจ ำนวน 139 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 4,743 ลำ้นบำท) 
 

• หลังจำกกำรท ำรำยกำรขำยเสร็จสิ ้น กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสัญญำเช่ำโรงแรมดังกล่ำว ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำร
โรงแรมในระยะเวลำขั้นต ่ำ 20 ปี โดยมีสิทธิในกำรต่อสัญญำจนถึง 60 ปี กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีซึ่งแปรผัน 
ตำมรำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกโรงแรมดังกล่ำว ซึ่งไม่น้อยกว่ำจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีระบุในสัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 12 ล้ำนยูโร  
จนถึงจ ำนวนท่ีครบตำมท่ีกำรนัตี (capped guarantee basket) 

 
32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน     
   (หมำยเหตุ 17) 69,584,025 61,105,846 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์     
   (หมำยเหตุ 18) 7,331,412,927 4,950,175,720 31,467,967 57,948,345 
กำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) ของที่ดิน      
   อำคำรและอุปกรณ ์(หมำยเหตุ 18) 224,336,030 (93,138,721) - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 18) 406,811,406 346,706,895 145,176 208,527 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมำยเหตุ 19) 1,321,317,984 544,336,196 2,723,428 1,001,391 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหตุ 19) 138,736,042 66,684,643 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (หมำยเหตุ 20) 192,114,082 169,550,988 1,848,000 622,849 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุ 15) 352,714,715 280,000,000 - - 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร)  16,726,464 193,524,111 (12,023) (190,123) 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับพนักงำน  32,053,420,438 20,217,899,338 407,545,194 336,939,229 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503,259,677 6,276,639,636 - - 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี (24,144,264,318) (26,628,680,026) (200,138,201) (139,145,422) 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (18,641,004,641) (20,352,040,390) (200,138,201) (139,145,422) 
 
สินทรพัย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันได้เม่ือสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้ดังกล่ำว
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกัน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรัพยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับัญชีแสดงยอดรวม 
ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิในแต่ละบริษัท 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม 
  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)   (ปรับปรุงใหม่) 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น กำรซือ้ธุรกจิ รำยกำร พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 68,920,993 19,784,667 - - - 88,705,660 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 
   (กลบัรำยกำร) 13,869,372 144,810,229 - - - 158,679,601 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 
   ผลประโยชนพ์นักงำน 186,610,295 

 
(18,568,299) 

 
8,718,972 

 
110,525,002 

 
- 

 
287,285,970 

ค่ำเสื่อมรำคำ 96,186,878 (29,554,650) - - - 66,632,228 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 16,785,797 (151,582) - - - 16,634,215 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 435,988,525 (27,239,244) - 3,329,530,920 - 3,738,280,201 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 236,507,451 - - - 93,483,903 329,991,354 
อื่นๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 1,054,801,711 89,081,121 8,718,972 3,440,055,922 93,483,903 4,686,141,629 
       
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหนีก้ำรคำ้ (4,828,678) (163,981,685) - - - (168,810,363) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,138,598,108) 36,040,302 - - - (1,102,557,806) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (634,691,929) 12,039,696 - - - (622,652,233) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยังไม่เกิดขึน้ (229,996,663) 18,234,719 600,397 - - (211,161,547) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรที่ยังไม่เกิดขึน้ (34,662,057) 7,819,466 - - - (26,842,591) 
กำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วันที่ซือ้กิจกำร (3,956,887,966) (252,279,840) - (20,003,378,883) - (24,212,546,689) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 227,875,509 - - - 842,856,050 1,070,731,559 
อื่นๆ (170,744,399) (31,804,268) - 438,206,318 - 235,657,651 
 (5,942,534,291) (373,931,610) 600,397 (19,565,172,565) 842,856,050 (25,038,182,019) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี - สุทธิ (4,887,732,580) (284,850,489) 9,319,369 (16,125,116,643) 936,339,953 (20,352,040,390) 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น กำรซือ้ธุรกจิ รำยกำร พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 88,705,660 14,551,793 - - - 103,257,453 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 
   (กลบัรำยกำร) 158,679,601 

 
53,567,257 

 
- 

 
- 

 
- 

 
212,246,858 

กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์
   พนักงำน 287,285,970 

 
64,133,146 

 
- 

 
- 

 
- 

 
351,419,116 

ค่ำเสื่อมรำคำ 66,632,228 7,710,013 - - - 74,342,241 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 16,634,215 3,500,565 - - - 20,134,780 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 3,738,280,201 (537,528,535) - - - 3,200,751,666 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 329,991,354 - - - 117,585,456 447,576,809 
อื่นๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 4,686,141,629 (394,065,761) - - 117,585,456 4,409,661,324 
       
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหนีก้ำรคำ้ (168,810,363) 168,754,696 - - - (55,667) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,102,557,806) 52,386,834 - - - (1,050,170,972) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (622,652,233) 21,870,735 - - - (600,781,498) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยังไม่เกิดขึน้ (211,161,547) - 184,661 - - (210,976,886) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรที่ยังไม่เกิดขึน้ (26,842,591) (1,576,709) - - - (28,419,300) 
กำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วันที่ซือ้กิจกำร (24,212,546,690) 347,593,593 - 102,511,825 - (23,762,441,272) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,070,731,559 - - - 1,590,321,290 2,661,052,849 
อื่นๆ 235,657,652 (294,530,871) - - - (58,873,219) 
 (25,038,182,019) 294,498,278 184,661 102,511,825 1,590,321,290 (23,050,665,965) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี - สุทธิ (20,352,040,390) (99,567,483) 184,661 102,511,825 1,707,906,746 (18,641,004,641) 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เพ่ิม / (ลด)  
  เพ่ิม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบ็ดเสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(กลบัรำยกำร) 5,159,960 (3,760,000) - 1,399,960 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,492,704 462,609 (691,771) 3,263,542 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 46,994,100 18,486,509 - 65,480,609 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 3,417,935 (947,695) - 2,470,240 
 59,064,699 14,241,423 (691,771) 72,614,351 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (212,519,087) - 759,314 (211,759,773) 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (153,454,388) 14,241,423 67,543 (139,145,422) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เพ่ิม / (ลด)  
  เพ่ิม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(กลบัรำยกำร) 1,399,960 18,470 - 1,418,430 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,263,542 2,382,780 - 5,646,322 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 65,480,609 (61,162,914) - 4,317,695 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 2,470,240 (2,470,240) - - 
 72,614,351 (61,231,904) - 11,382,447 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,759,773) - 239,125 (211,520,648) 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (139,145,422) (61,231,904) 239,125 (200,138,201) 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนั้น กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป
เพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 215 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 182 ล้ำนบำท) ซึ่งไม่ได้รบัรูเ้ป็นสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ซึ่งจะสิน้สดุระยะเวลำกำรหกักลบกันในปีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
  

พ.ศ. 2562 - 1,250,959 
พ.ศ. 2563 23,016,015 26,597,340 
พ.ศ. 2564 36,673,748 46,188,947 
พ.ศ. 2565 31,075,353 52,757,297 
พ.ศ. 2566 22,910,547 55,576,064 
พ.ศ. 2567 101,460,730 - 

 215,136,393 182,370,607 
 
ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ภำษีเงินได ้:     
ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 2,230,497,003 1,100,130,635 24,315,722 57,234,862 
ภำษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรบัรูใ้นปีปัจจุบนั (37,113,185) (96,431,451) 3,303,180 (876,351) 
รวมภำษีเงินได้ 2,193,383,818 1,003,699,184 27,618,902 56,358,511 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :     
กำรเปลีย่นแปลงของรำยกำร     
   ท่ีเกดิจำกผลแตกตำ่งชั่วครำว (159,350,492) 364,181,636 61,231,904 (19,091,056) 
กำรเปลีย่นแปลงของผลแตกตำ่งชั่วครำวท่ีไม่ไดร้บัรู ้ 165,515,729 4,429,885 - 4,849,633 
รบัรูผ้ลขำดทุนงวดก่อน 93,402,247 (83,761,032) - - 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 99,567,484 284,850,489 61,231,904 (14,241,423) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,292,951,302 1,288,549,673 88,850,806 42,117,088 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี  
ของประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 2,657,411,148 1,207,965,474 787,001,436 433,110,739 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมสทุธิ 
   จำกภำษี (736,255,423) (364,561,004) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีท่ีแตกต่ำง (2,162,509,517) 220,622,968 54,312,076 (99,295,009) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีท่ีหกัไดเ้พิ่มเติม (273,645,019) (52,003,444) (273,645,019) (52,003,444) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 4,634,322,632 1,217,908,818 1,517,351 1,816,947 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (1,878,971,049) (1,382,964,318) (491,601,200) (245,499,371) 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (62,991,423) 198,615,090 3,303,181 3,973,282 
ผลประโยชนจ์ำกกำรหกัภำษีไดเ้พิ่มเติม (41,771,830) (42,306,405) (1,770,822) (1,819,986) 
กำรเปลีย่นแปลงของผลแตกตำ่งชั่วครำว     
   ท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (32,956,079) 185,333,487 - 1,833,930 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรขำดทุน 
   งวดก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (5,727,316) (21,845,468) - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 196,045,178 121,784,475 9,733,803 - 

ภำษีเงินได ้ 2,292,951,302 1,288,549,673 88,850,806 42,117,088 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้(ลด) / เพิ่ม ท่ีเกี่ยวขอ้งกับองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษ ี ภำษี(ลด) / เพิ่ม หลังภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษี(ลด) / เพิ่ม หลังภำษ ี
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมูลคำ่ใหม่ของภำระ       
   ผกูพันผลประโยชนพ์นักงำน - - - (43,594,860) 8,718,972 (34,875,888) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกหลกัทรพัย ์       
   เผือ่ขำยที่ยังไม่เกดิขึน้ (615,146) 184,661 (430,485) 106,150,811 600,397 106,751,208 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,809,349,170) - (3,809,349,170) (2,083,895,857) - (2,083,895,857) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (3,809,964,316) 184,661 (3,809,779,655) (2,021,339,906) 9,319,369 (2,012,020,537) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษ ี ภำษี(ลด) / เพิ่ม หลังภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษี(ลด) / เพิ่ม หลังภำษ ี
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมูลคำ่ใหม่ของภำระ - - - 3,458,854 (691,771) 2,767,083 
   ผกูพันผลประโยชนพ์นักงำน       
ก ำไร(ขำดทุน)จำกหลกัทรพัย ์       
   เผือ่ขำยที่ยังไม่เกดิขึน้ (1,195,625) 239,125 (956,500) (3,796,569) 759,314 (3,037,255) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (1,195,625) 239,125 (956,500) (337,715) 67,543 (270,172) 
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34 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีช ำระแล้ว
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีต้องออกเพิ่ม 
แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกับหุน้สำมญัท่ีมีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรบัปรุงใด ๆ ในก ำไรสทุธิ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 หุ้น หุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 4,618,941,721 4,618,914,291 
   

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใช้ในกำรค ำนวณ   
   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 4,618,941,721 4,618,914,291 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั 10,697,926,668 4,507,667,947 
   

ดอกเบีย้จำ่ยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (1,288,685,030) (210,800,219) 
ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 9,409,241,638 4,296,867,728 
   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 2.0371 0.9303 
   

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 2.0371 0.9303 
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34 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั 3,846,156,373 2,123,436,608 
   

ดอกเบีย้จำ่ยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (1,288,685,030) (210,800,219) 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 2,557,471,343 1,912,636,389 
   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.5537 0.4141 
   

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 0.5537 0.4141 
 
35 เงินปันผล 

 
เม่ือวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ . 2562 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็น  
เงินสด ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยเงินปันผลรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน  
1,848 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เม่ือวันท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด  
ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 1,848 ล้ำนบำท 
เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 
 

36 หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 24,822 ล้ำนบำทก่อนหักค่ำใช้จ่ำยในกำรออก 
หุน้กูจ้  ำนวน 1,034 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้ับผูถ้ือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนเงิน 1,312 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: ไม่มี) 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
37.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม่ 

 
Elysia Retreat 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อสินทรัพย์ด  ำเนินงำนท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมลูค่ำ 106 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 106 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 96 
ค่ำควำมนิยม 10 
 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

สินคำ้คงเหลือ 6 
อำคำร  68 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 32 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (10) 

ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำ 96 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้  
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำรของบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ  ำกัด  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยมีมลูค่ำเงินลงทุนทัง้สิน้ 1,931 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 1,931 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 120 
ค่ำควำมนิยม 1,811 
 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 78 
สินทรพัยห์มนุเวียน 26 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 196 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13 
สินทรพัยอ่ื์น  78 
หนีส้ินหมุนเวียน (66) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (205) 

ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำ 120 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
Crowne Plaza 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อสินทรัพย์ด  ำเนินงำนท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิน้ 4 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมลูค่ำ 82 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 82 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 62 
ค่ำควำมนิยม 20 
 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน 15 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 66 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (19) 

ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำ 62 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
GCS Hotel Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำรของ  GCS Hotel Limited  
ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ ้น 14 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 455 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
รำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 455 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 455 
ค่ำควำมนิยม - 
 
ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยห์มนุเวียน 75 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 134 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 314 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (68) 

ประมำณกำรมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำ 455 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สร็จสิน้ 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

37.2 กำรซือ้ธุรกิจในปีก่อน 
 

Harbour Residences Oaks Limited 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Harbour Residences Oaks Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ได้มำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ี
รำยงำนไว้เดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ได้มำ 
และหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ  
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 128 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 98 
ค่ำควำมนิยม 30 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 30 
ปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม - 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 10 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 18 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 106 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (30) 
หนีส้ิน (8) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 98 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Benihana Holding Pte.Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวัดมลูค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิ ้นแล้วใน ปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไว้เดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 334 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 455 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม (121) 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม (121) 
ปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม - 
 
มลูค่ำยุติธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 75 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27 
ลกูหนีแ้ละค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 38 
สินคำ้คงเหลือ 2 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 661 
หนีส้ิน (131) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 606 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (151) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 455 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร The Food Theory Group Pte. Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบนั ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ได้มำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ี
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุนส่วนเพิ่ม  65 
มลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  79 
รวมเงินลงทุน  144 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  44 
ค่ำควำมนิยม  100 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  155 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม  55 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรมแสดงไดด้งันี  ้   
ส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้เพิ่มขึน้  55 
ค่ำควำมนิยมลดลง  (55) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทุน มีดงันี  ้
 
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  22 
ลกูหนีแ้ละสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน  9 
เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้  65 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์  10 
สินทรพัยอ่ื์น  13 
หนีส้ิน  (75) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  44 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

Ocean Harvey Bay 
 

ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Ocean Harvey Bay ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ ท่ี ระบุ ได้ ท่ี ได้มำและหนี้สิน ท่ีรับมำสุทธิเส ร็จสิ ้นแล้วใน ปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไว้เดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัย์ท่ีระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 176 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 144 
ค่ำควำมนิยม 32 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 32 
ปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม - 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทุน มีดงันี  ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยห์มนุเวียน 11 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 30 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 135 
หนีส้ิน (32) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 144 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
NH Hotel Group S.A. 
 
กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ได้มำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ภำยในปี พ.ศ. 2562 ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรม
ของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไป
ไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน  86,867 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  86,125 
ค่ำควำมนิยม  742 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  (708) 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม  (1,450) 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรมแสดงไดด้งันี  ้   
  ล้ำนบำท 
   

สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยลดลง  (131) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้  164 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณล์ดลง  (78) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนลดลง  (336) 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้  19 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิ่มขึน้  (41) 
เจำ้หนีอ่ื้นลดลง  2,207 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพิ่มขึน้  (2,207) 
หนีส้ินอ่ืนเพิ่มขึน้  (1,113) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลง  66 
  (1,450) 

MINT YE62 T3  3 March 2020



รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 219

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

134 

37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
มลูค่ำยุติธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 94.1 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  10,216 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  9,254 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  81,507 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  44,285 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัช ี  5,773 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  3,226 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี  (21,848) 
หนีส้ิน  (38,459) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  93,954 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  (7,829) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  86,125 
 
Santai Resort 

 
ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Santai Resort ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมรำยงำน 
ไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ิน
ท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 77 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 57 
ค่ำควำมนิยม 20 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 20 
ปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม - 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทุน มีดงันี  ้
 
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 68 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (20) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 57 

 
QT Port Douglas 

 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร QT Port Douglas ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ ท่ี ระบุ ได้ ท่ี ได้มำและหนี้สิน ท่ีรับมำสุทธิเส ร็จสิ ้นแล้วใน ปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไว้เดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัย์ท่ีระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุน 331 
มลูค่ำยุติธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 329 
ค่ำควำมนิยม 2 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 2 
ปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม - 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทุน มีดงันี  ้
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 30 
สินคำ้คงเหลือ 299 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ 2 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (1) 
หนีส้ิน (1) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 329 
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Inigo Montoya Group 
 

ส ำหรับกำรซื ้อกิจกำร Inigo Montoya ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วใน ปีปัจจุบัน ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์ 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึ งควำมเป็นไปได้ท่ี 
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 

รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทุนส่วนเพิ่ม  4 
มลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  29 
รวมเงินลงทุน  33 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  12 
ค่ำควำมนิยม  21 
ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  24 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรม  3 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุติธรรมแสดงไดด้งันี  ้   
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง  (1) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้  14 
สินทรพัยอ่ื์นเพิ่มขึน้  6 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิ่มขึน้  (4) 
หนีส้ินเพิ่มขึน้  (5) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  (3) 
  7 
 

มลูค่ำยุติธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 70 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงันี ้
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  16 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  14 
สินทรพัยอ่ื์น  18 
หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ี  (4) 
หนีส้ิน  (28) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  17 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  (5) 
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  12 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ(ต่อ) 
 

37.3 ข้ันตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชห้ลกัมลูค่ำจำกกำรใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยใชว้ิธี
รำยไดแ้ละวิธีพิจำรณำจำกค่ำสิทธิ กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยใชว้ิธีต้นทุน และใช้วิธี
รำคำตลำดส ำหรบัค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ซึ่งถือกำรวดัเป็นมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในสินทรัพยท์รพัยป์ระเภทเดียวกัน และอยู่ในท ำเลท่ีตั้งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับสินทรพัย์ท่ี
ได้รับกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ส ำหรับกำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมระดับท่ี 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำน  
กับผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้อย่ำงน้อยหน่ึงครั้งในแต่ละไตรมำส  
ซึ่งสอดคลอ้งกับวนัท่ีรำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมูลหลักท่ีกลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ได้แก่  อัตรำคิดลด และอัตรำกำรเติบโตของรำยได ้
โดยประมำณกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ในอนำคตซึ่งอ้ำงอิงกับสภำวะตลำดปัจจุบัน สทุธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  
 
อัตรำคิดลดอ้ำงอิงกับโครงสรำ้งทำงกำรเงินของบริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผู้บริหำรเห็นว่ำ  
มีควำมเหมำะสม โดยบวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึง กำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันใน 
เร่ืองมลูค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยมีอัตรำคิดลดในระหว่ำงรอ้ยละ 4 ถึงรอ้ยละ 22 ต่อปี (รอ้ยละ 44 ต่อปี 
ในประเทศหน่ึงที่มีภำวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรง) 
 
อัตรำกำรเติบโตของรำยไดค้  ำนวณจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและประมำณกำรข้อมูลในอนำคตซึ่งมีควำมเหมำะสม 
โดยดุลยพินิจของผูบ้ริหำร โดยอตัรำกำรเติบโตของรำยไดร้ะหว่ำงรอ้ยละ 1.5 ถึงรอ้ยละ 4 ต่อปี เวน้แต่มีปัจจัยอ่ืนท ำใหม้ำกกว่ำ
อตัรำเฉลี่ย 

 
38 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในกำรบริหำรควำมเส่ียง  
ทำงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยง  
ทำงดำ้นควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีนโยบำยหลกัเป็นไปเพื่อกำรบริหำรและกำรป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
มิไดมี้ไวเ้พื่อกำรเก็งก ำไร 
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38 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ  
เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมนุเวียนของกลุ่มกิจกำร จัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำว และมีกำรกระจำยแหล่งไดม้ำของเงินทุนไวล้่วงหนำ้ 

 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ  
กลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดงักล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงขำ้งต้นให้เป็นไปตำมนโยบำยและคู่มือ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรท่ีวำงไว ้เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้
และสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้น กลุ่มกิจกำรจึงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรกัษำสมดุลระหว่ำงกำรกู้ยื ม 
ด้วยอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี และอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับสภำวะของตลำดกำรเงิน ทั้งนี ้ สัญญำแลกเปล่ียน  
อตัรำดอกเบีย้ทำงกำรเงินเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรใช้เพื่อบริหำรควำมผันผวนตลอดจน
ควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกูย้ืมสกุลดอลลำรส์หรฐัอเมริกำจ ำนวน 238 ล้ำนเหรียญดอลลำรส์หรัฐอเมริกำ 

จำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ี สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2566 
 
ข) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน  4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2568 
 
ค) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ง) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 
 
จ) สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับเงินกู้สกุลยูโรจ ำนวน 7.9 ล้ำนยูโร จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2566 
 
ฉ) สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับเงินกูส้กุลเหรียญออสเตรเลียจ ำนวน 100 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย จำกอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2565 
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38 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคัญเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื ้อหรือขำยสินค้ำและบริกำร  
กำรกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ 
กลุ่มกิจกำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน คือ สัญญำ
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ดงันี  ้
 
สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency interest rate swap contracts)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.  2562 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุนสกุลเงินบำท จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท  

ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 447.8 ลำ้นยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุ 
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2566 

 
ข) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 

ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 106.1 ลำ้นยูโร ท่ีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั สัญญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ค) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 2,800 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงที่ท่ี

แปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 72.7 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2564 

 
ง) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงที่ท่ี

แปลงเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอริง จ ำนวน 22.9 ลำ้นปอนดส์เตอริง ท่ีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุ 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 

 
จ) สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรบัหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนสกุลดอลลำรส์หรัฐอเมริกำ จ ำนวน  

300 ล้ำนดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 271.5 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ย
ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2564 

 
ฉ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,400 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 

ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 67.2 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2565 
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38 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ช) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 6,800 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงที่ท่ี
แปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 191 ลำ้นยูโร ท่ีอตัรำดอกเบีย้คงที่ สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2567 

 

ซ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 70.1 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2572 

 

ฌ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,800 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 78.8 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2572 

 

ญ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 112.3 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2574 

 

ฎ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 5,500 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 154.5 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2577 

 

สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign exchange contracts) 
 

สญัญำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไวเ้พื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้สินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึ่งครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน ดงันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

35,800,000 เหรียญสหรฐัฯ  
   (30.16-30.18 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) 

 
1,080 

 
64 

 
1,080 

 
- 

   (พ.ศ. 2561 : 1,964,855 เหรียญสหรฐัฯ  
   (32.62 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ)) 

 
 

 
 

 
 

 
 

28,077,050 เหรียญออสเตรเลีย  
   (20.72-20.87 บำท ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย) 

583 - 583 - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
5,000,000 เหรียญสิงคโปร ์ 
   (22.28 บำท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร)์ 

111 - 111 - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
796,395 เหรียญสิงคโปร ์
   (22.35 บำท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร)์ 

18 - - - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
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38 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงเป็นปกติจำกกำรใหส้ินเชื่อท่ีเกี่ยวกับลกูหนี ้อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีลกูคำ้จ ำนวนมำกมำย 
ดงันัน้ กำรกระจุกตวัของควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้ินเชื่อท่ีเป็นผลจำกลกูหนีก้ำรคำ้จึงเกิดขึน้แบบจ ำกัด และกลุ่มกิจกำรไม่คำดว่ำ
จะไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลกูหนีเ้หล่ำนัน้ 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ยืมท่ีเปิดสถำนะ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นสินทรพัยส์ทุธิจ ำนวน 3,514 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 109 ลำ้นบำท) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสัญญำกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรบักำรซือ้สินค้ำท่ีเปิดสถำนะ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
เป็นหนีส้ินสทุธิจ ำนวน 9 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 0.3 ลำ้นบำท) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินในระดับ 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตัวอย่ำงเช่น ตรำสำรอนุพันธ์ท่ีมีกำรซือ้ขำย 
ในตลำดรองท่ีไม่ได้มีกำรจัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร (over-the-counter)) วัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิค 
กำรประเมินมูลค่ำนีใ้ชป้ระโยชนส์ูงสดุจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้้อยท่ีสุด
เท่ำท่ีเป็นไปได้ ถ้ำข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน 
ระดบั 2 
 
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมลูค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมลูค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
• รำคำเสนอซือ้ขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซือ้ขำยของตวัแทนส ำหรบัเคร่ืองมือท่ีคลำ้ยคลึงกัน;  
• มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 

โดยอำ้งอิงจำกเสน้อตัรำผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได;้ 
• มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมลูค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมลูค่ำปัจจุบนั; 
• เทคนิคอ่ืน เช่นกำรวเิครำะหก์ำรคดิลดกระแสเงินสด ใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหลือ  
 
สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรรวมอยู่ใน
ระดบั 2  
 

MINT YE62 T3  3 March 2020



รายงานประจ�าปี 2562บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 227

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

142 

39 ภำระผูกพัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัดงัต่อไปนี ้
 
เฉพำะกิจกำร 
 
- บริษัทไดต้่อสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัเดิมไปอีก 6 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยตำม

อตัรำค่ำเช่ำท่ีระบุไวใ้นสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนด 
ในสญัญำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 848 ลำ้นบำท 

 
- บริษัทได้ท ำสัญญำกำรใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำและสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ในกำรนี้

บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้ และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอตัรำรอ้ยละของ
รำยไดต้ำมท่ีระบุในสญัญำ สญัญำนีมี้ก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

 
- บริษัทไดท้ ำสญัญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้และชื่อทำงกำรค้ำจ ำนวนสองสัญญำกับ

บริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งค ำนวณเป็นอตัรำรอ้ยละของยอดขำยตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  
โดยสัญญำแรกมีผลตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยทั้งสองสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหน่ึงจะยกเลิกสัญญำ  
ตำมสญัญำทัง้สองสญัญำ บริษัทย่อยตอ้งจ่ำยคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้
ในสญัญำ 

 
บริษัทย่อย 
 
สัญญำบริหำรและบริกำร 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริหำรโรงแรมกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยบริษัทคู่สัญญำรบัเป็นผู้บริหำรงำนโรงแรม 

ของบริษัทย่อย ตำมสัญญำนี้บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโรงแรมในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณ 
ตำมท่ีระบุในสญัญำ สญัญำนีมี้ก ำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสญัญำจะสำมำรถต่ออำยุไดอี้ก 10 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ  ท่ีระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549  
และสิน้สดุเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2567 ซึ่งสญัญำจะสำมำรถต่ออำยุไดอี้ก 20 ปี 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ  ท่ีระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2549  
และสิน้สดุเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 และเม่ือสญัญำหมดอำยุแลว้จะต่ออำยุไดอี้ก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ  ท่ีระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550  
และสิน้สดุในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเม่ือสญัญำหมดอำยุแลว้จะต่ออำยุไดอี้ก 2 ครัง้ ครัง้ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสญัญำค่ำท่ีปรกึษำ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทในต่ำงประเทศสองแห่ง โดยบริษัทย่อย
จะได้รับบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และได้ใชส้ิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมรูท้ำงเทคนิคและสิทธิอ่ืน  ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังท่ีกล่ำวในแต่ละสัญญำ  
ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิน้สดุในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2574 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำอนุญำตให้ท ำกำรตลำดส ำหรบัอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
กับบริษัทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะได้รบับริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของบริษัท และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำท่ีระบุสัญญำ  
ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2550 และสิน้สดุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2580 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้ค  ำปรกึษำ ติดตัง้ ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไว้ในสัญญำ ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใช้บังคับตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 และสิน้สดุใน 
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2566 

 
สัญญำเช่ำ 
 
- บริษัทย่อยสำมแห่งได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินมีก ำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2530  

วันท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวันท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมล ำดับ โดยบริษัทย่อยผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำ  
ตำมอตัรำรอ้ยละคงที่ของรำยได้รวมซึ่งจะปรบัเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอตัรำรอ้ยละคงท่ีของรำยได้รวมต่อปีตำมท่ีก ำหนด  
ในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินขั้นต ่ำท่ีระบุไว้ในสัญญำเช่ำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  
393 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 398 ลำ้นบำท) 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้มีกำรต่อสัญญำเช่ำท่ีดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตั้งแต่วันท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทย่อย 

มีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำรอ้ยละคงที่ของรำยได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอัตรำรอ้ยละคงท่ี  
ของรำยได้รวมต่อปีตำมท่ีก ำหนดในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินขั้นต ่ำและค่ำตอบแทนพิเศษท่ีระบุไว้ใน
สญัญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,102 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,132 ลำ้นบำท) 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเกำะ Kihavah Huravalhi เป็นเวลำ 23 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 23 ตุลำคม 

พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสรำ้งโรงแรม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอัตรำท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินประมำณ 34 ล้ำนเหรียญสหรฐัอเมริกำ (พ.ศ. 2561 : 36 ล้ำนเหรียญ
สหรฐัอเมริกำ) 

 
- บริษัทย่อยสองแห่งได้ท ำสญัญำเพื่อเช่ำท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้โรงแรมของบริษัท ตำมสัญญำเช่ำนี ้บริษัทย่อยไดโ้อนกรรมสิทธิ  

ในอำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ให้เช่ำ บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ  
สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2590 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 
มีภำระผูกพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสญัญำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงันี ้

 
ปี ล้ำนบำท 
  

ภำยใน 1 ปี 49 
ระหว่ำง 2 - 5 ปี 224 
เกิน 5 ปี 1,850  

 2,123 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำรับท ำกำรปลูกสรำ้งและเช่ำท่ีดินกับอำคำรท่ีปลูกสรำ้งแล้วกับส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ี  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสญัญำนีส้ ำนักงำนพระคลงัขำ้งที่ตกลงใหบ้ริษัทย่อยท ำกำรปลกูสรำ้งและบริษัทย่อย
ตกลงรบัท ำกำรปลูกสรำ้งอำคำรชุดพักอำศยัและโรงแรมบนท่ีดินของส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ี โดยอำคำรท่ีจะปลกูสรำ้ง  
ต้องขออนุญำตปลูกสรำ้งในนำมส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีและส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิอำคำร  
และสิ่งปลูกสรำ้งอ่ืนๆ บนท่ีดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจนกำรปลูกสรำ้งอำคำรโครงกำรดังกล่ำว
แล้วเสร็จ ซึ่งกำรปลูกสรำ้งอำคำรมีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร 
ให้ปลูกสรำ้งได้ และเม่ือกำรปลูกสรำ้งอำคำรเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีตกลงให้บริษัทย่อยเช่ำท่ีดิน 
และอำคำรท่ีบริษัทย่อยท ำกำรปลกูสรำ้งโรงแรม และกำรพำณิชยท่ี์เกีย่วขอ้งมีก ำหนดเวลำเชำ่ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
กับส ำนักงำนพระคลงัข้ำงท่ีเป็นรำยเดือนตำมอัตรำท่ีตกลงกัน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 434 ลำ้นบำท โดยบริษัทย่อยไดบ้ันทึก 
ส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้จ ำนวน 272 ลำ้นบำท 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพัน  

ท่ีจะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดในเดือนมกรำคม  
พ.ศ. 2582 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีดินตำมอัตรำท่ีตกลงกัน 
เป็นจ ำนวนเงิน 108 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยไดบ้นัทึกส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นต้นทุนโครงกำรคำ้งจ่ำยในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินแลว้จ ำนวน 47 ลำ้นบำท 

 
- ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญำเช่ำพืน้ท่ีภตัตำคำร รวมถึงสญัญำ

เช่ำและสัญญำบริกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส ำนักงำน  
โดยมีระยะเวลำตัง้แต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึ่งจะตอ้งจ่ำยดงัต่อไปนี ้

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
 

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้ำนบำท 

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

     

ภำยใน 1 ปี 1,695 35 1,610 25 
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี 1,322 76 1,793 61 
หลงัจำก 5 ปี 4 20 9 8 
รวม 3,021 131 3,412 94 
 

นอกจำกนีย้งัมีค่ำเช่ำพืน้ท่ีซึ่งกลุ่มกิจกำรตอ้งจ่ำยเป็นอตัรำรอ้ยละของยอดขำยหรือยอดขำยสทุธิตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำ  
ท่ีก  ำหนดในสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินตำมอตัรำท่ีตกลงกัน
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.11 ลำ้นยูโร 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้มีกำรท ำสัญญำเช่ำ ระยะเวลำของสัญญำเช่ำมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 ถึง 40 ปี โดยบริษัทย่อย 

มีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำรอ้ยละคงท่ีของรำยได้ หรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีระบุไว้ในสัญญำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคต  
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3,375 ลำ้นยูโร 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
สัญญำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ แฟรนชำยสแ์ละค่ำสิทธิ 
 
- บริษัทย่อยหลำยแห่งได้ท ำสญัญำแฟรนชำยสเ์พื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำรต่ำงๆ โดยบริษัทย่อยเหล่ำนั้นจะต้อง

จ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ ค่ำลิขสิทธ์ิจ่ำยได้
รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

 
- บริษัทย่อยหลำยแห่งซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้ไดท้ ำสญัญำจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ สญัญำแฟรนชำยส ์กำรใช้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำและรบับริกำรทำงดำ้นเทคนิคทำงกำรตลำดกับบริษัทในต่ำงประเทศ ซึ่งสญัญำดังกล่ำวมีอำยุระหว่ำง  
2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้อีก หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ทั้งนี ้บริ ษัทย่อยต้องปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขท่ีระบุในสญัญำ 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำคำรชุดพกัอำศัยกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้

ได้สิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และชื่อกำรค้ำในกำรขำยโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยบริษัทย่อยแห่งนั้น  
จะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบุในสญัญำ  

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำสิทธิส ำหรบักำรด ำเนินกิจกำรโรงภำพยนตรก์ับบริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศโดยบริษัท

ผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจ ำนวนเงินท่ีระบุไว้ในสญัญำ สญัญำดังกล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะสิน้สุดในปี 
พ.ศ. 2551 ซึ่งสญัญำนีจ้ะสำมำรถต่ออำยุสญัญำไดอี้กครัง้ละ 1 ปี 

 
40 หนังสือค ้ำประกัน 

 
หนังสือค ำ้ประกันเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ มีดงันี ้
 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
        ล้ำน  
  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน 
 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ 
 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เอมิเรตส์ เรียล ริงกิต 
                
หนังสือค ำ้ประกันที่ธนำคำร                
    ออกให้บุคคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนังสือค ำ้ประกัน                 
   ที่กลุ่มกิจกำรออก                  
    ให้แก่สถำบันกำรเงินเพื่อ                 
    ค ำ้ประกัน สินเชื่อ                
      ของกลุ่มกิจกำร 5,336.1 124.6 138.9 604.2 125.0 - 5.0 100.2 3,499.5 124.6 138.7 400.0 - 5.0 100.2 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
        ล้ำน       
  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน 
 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ 
 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เรียล รูปี ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล ริงกิต 
               
หนังสือค ำ้ประกันที่ธนำคำร               
    ออกให้บุคคลภำยนอก 1,092.1 4.9 12.6 39.3 12.6 - - - 614.8 0.9 - - - - 
หนังสือค ำ้ประกัน                
   ที่กลุ่มกิจกำรออก                 
    ให้แก่สถำบันกำรเงินเพื่อ                
    ค ำ้ประกัน สินเชื่อ               
      ของกลุ่มกิจกำร 3,499.0 136.3 138.7 219.2 125.0 5.0 65.0 100.2 1,835.3 136.3 138.7 15.0 5.0 100.2 
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41 เหตุกำรณภ์ำยหลังงบวันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำร (Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd.) ได้ลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 25.1 ของบริษัท 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ โดยเข้ำซือ้หุ้นจ ำนวน 1,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญ
สิงคโปร ์คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,000 เหรียญสิงคโปร ์ตำมแผนของกลุ่มกิจกำร BTG Holding จะเป็นผูท้  ำค ำเสนอซือ้หุ้นทัง้หมด 
ของ BreadTalk Group Limited ('BTG') ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมด
โดยสมัครใจอย่ำงมีเงื่อนไขด้วยเงินสด (Voluntary Conditional Cash Offer) ปัจจุบันกลุ่มกิจกำรถือหุ้นใน BTG ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 14.2 
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ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562

ภาพรวม: บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิทั”) ประกำศรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 33,646 ล้ำนบำท และก�ำไร 
ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อม (EBITDA) จำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 6,968 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 และ 
10 ตำมล�ำดับ จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัท บริษัทมีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 2,909 ล้ำนบำท 
ในไตรมำส 4 ปี 2562 เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 53 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำรเติบโตในอัตรำที่เร็วกว่ำกำรเติบโตของรำยได้และ EBITDA 
เป็นผลส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำของธุรกิจโรงแรมและกำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงิน เนื่องมำจำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรลดระดับหนี้สินและอัตรำดอกเบี้ย

ส�ำหรบัปี 2562 รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนเพ่ิมขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญัในอตัรำร้อยละ 57 จำกปีก่อน จำกกำรรวมงบกำรเงนิของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ 
และรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นของทั้ง 3 ธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท ส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตร้อยละ 42 จำกปีก่อน ซึ่งเป็น
อตัรำท่ีช้ำกว่ำกำรเตบิโตของรำยได้โดยมสีำเหตสุ่วนใหญ่เนือ่งมำจำกกำรรวมงบกำรเงนิของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่มคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร 
ท่ีต�ำ่กว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรเดมิของบรษิทั จำกโครงสร้ำงธุรกิจแบบเช่ำบรหิำร ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรทีล่ดลงของธุรกิจ
ร้ำนอำหำรและไลฟ์สไตล์ ท่ำมกลำงกำรชะลอตัวของกำรบริโภคภำยในประเทศ ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตร้อยละ 23 จำกปีก่อน ซึ่งเป็น
อัตรำที่ช้ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้และ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน โดยมีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2562 ที่ใช้ในกำรลงทุน
ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปที่เกิดขึ้นเต็มปี และอัตรำภำษีที่สูงกว่ำของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถึงผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำเงิน

นอกเหนอืจำกกำรเพ่ิมควำมแขง็แกร่งในผลกำรด�ำเนนิงำน บรษิทัใช้กลยทุธ์กำรหมนุเวยีนสนิทรพัย์ในไตรมำส 4 ปี 2562 ด้วยกำรขำยโรงแรม 
ร่วมทุนสำมแห่งในประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งได้แก่ อนันตรำ เวลิ, อนันตรำ ดิห์กู และนำลำดู ไพรเวท ไอส์แลนด์ โดยเงินสดรับท่ีได้จำกกำรขำย 
ได้ถูกน�ำไปใช้ในกำรช�ำระคนืเงนิกู้ทีม่อียู่เดมิ ส่วนก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์จะช่วยเพ่ิมฐำนส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีฐำนะทำงกำรเงิน 
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยอัตรำส่วนหนี้สินส่วนท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ท่ี 1.3 เท่ำ ณ ส้ินปี 2562 กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำว 
ช่วยให้บริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่บริษัทจะยังคงบริหำรโรงแรมดังกล่ำวต่อไป เป็นผลให้โรงแรมยังคงอยู่ในเครือของบริษัท  
และบริษัทจะยังคงได้รับรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม

งบก�ำไรขำดทุนในไตรมำส 4 ปี 2562 และปี 2562 ถูกปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับ IAS 29 ในเรื่องของเงินเฟ้อรุนแรง โดยตำมเดิม 
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้บันทึกรำยกำรดังกล่ำวไว้ในงบก�ำไรขำดทุน และได้มีกำรย้ำยไปบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงอย่ำงเดียวจ�ำนวน  
229 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ได้มกีำรปรบัรำคำซือ้ของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย TFRS 3 ในเรือ่งกำรรวมธุรกิจภำยในระยะเวลำ
หนึ่งปีภำยหลังจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำร โดยได้ปรับก�ำไรจำกกำรซื้อธุรกิจในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิลดลงจ�ำนวน 708 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรบันทึกรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยในปี 2561 และปี 2562 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
ในหน้ำที่ 236 โดยหำกนับรวมรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว บริษัทมีรำยได้ตำมงบกำรเงินจ�ำนวน 35,127 ล้ำนบำท และก�ำไรสุทธิตำม 
งบกำรเงนิจ�ำนวน 3,768 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 และ 569 ตำมล�ำดบั จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน ส่วนในปี 2562 บรษิทั 
มีรำยได้ตำมงบกำรเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 65 จำกปีก่อน เป็นจ�ำนวน 129,889 ล้ำนบำท ในขณะที่มีก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเพ่ิมขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ 
เป็นจ�ำนวน 10,698 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ 
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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รายการปรับปรุงใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561 (ตามงบการเงิน)

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2561

ตามงบการเงินปี 2561

รำยได้ตำมงบกำรเงิน 32,233 79,328

ก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน 1,500 5,445

ปรับปรุงใหม่

รำยได้ตำมงบกำรเงิน 31,525 78,620

ก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน 563 4,508

รายการปรับปรุงใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561 (จากการด�าเนินงาน)*

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2561

ตามงบการเงินปี 2561

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 31,525 78,499

ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 2,133 5,957

ปรับปรุงใหม่

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 31,525 78,499

ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 1,904 5,728

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236

ผลการด�าเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ตามที่รายงาน

รำยได้รวม 35,127 31,525 11

EBITDA รวม 7,760 4,971 56

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.1 15.8

ก�ำไรสุทธิรวม 3,768 563 569

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.7 1.8

จากการด�าเนินงาน*

รำยได้รวม 33,646 31,525 7

EBITDA รวม 6,968 6,359 10

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.7 20.2

ก�ำไรสุทธิรวม 2,909 1,904 53

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.6 6.0

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลการด�าเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ตามที่รายงาน

รำยได้รวม 129,889 78,620 65

EBITDA รวม 26,283 14,634 80

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.2 18.6

ก�ำไรสุทธิรวม 10,698 4,508 137

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.2 5.7

จากการด�าเนินงาน*

รำยได้รวม 123,385 78,499 57

EBITDA รวม 22,634 15,901 42

EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.3 20.3

ก�ำไรสุทธิรวม 7,061 5,728 23

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.7 7.3

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236

สัดส่วนผลการด�าเนินงาน*

ปี 2562 
(ร้อยละ)

สัดส่วนรายได้
จากการด�าเนินงาน

สัดส่วน EBITDA 
จากการด�าเนินงาน

สัดส่วนก�าไร
จากการด�าเนินงาน

โรงแรมและอื่นๆ 76 83 82

ร้ำนอำหำร 20 16 17

จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 4 1 1

รวม 100 100 100

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ช่วงเวลา จ�านวน
(ล้านบาท) 

กลุ่มธุรกิจ รายการที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียว

ไตรมำส 2
ปี 2561

121 ไมเนอร์ ฟู้ด ก�ำไรจำกกำรลงทุนในเบนิฮำนำ

ไตรมำส 4 
ปี 2561

708 บันทึกใน
ไตรมำส 4
ปี 2561

 0 หลังปรังปรุงใหม่

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก�ำไรจำกกำรซื้อธุรกิจในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของกำรลงทุน
ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รำยได้อื่น)

-800 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

-96 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ค่ำใช้จ่ำยกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์ 
แกรนด์ แกลดสโตน (ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

-280 ก่อนภำษี
-232 หลังภำษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ค่ำใช้จ่ำยกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในรำนี 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

-126 ไมเนอร์ ฟู้ด ค่ำใช้จ่ำยกำรด้อยค่ำของแกรบบ์ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

-87 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ไตรมำส 4 
ปี 2562

50 ไมเนอร์ ฟู้ด ก�ำไรจำกกำรขำยธุรกิจเบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) (รำยได้)

132 ก่อนภำษี
 91 หลังภำษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รำยได้)

-191 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ไตรมำส 2 
ปี 2562

 -48 ก่อนภำษี
 -38 หลังภำษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ /
ไมเนอร์ ฟู้ด / 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ค่ำใช้จ่ำยส�ำรองสุทธิส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
ตำมกฎหมำยแรงงำนฉบับใหม่ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จ�ำแนกตำมรำยธุรกิจ)

62 รำยได้
44 ก�ำไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รำยได้)

-320 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ไตรมำส 3 
ปี 2562

4,743 รำยได้
3,512 ก�ำไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก�ำไรจำกกำรขำยโรงแรมทิโวลี

35 รำยได้
-1 ก�ำไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

-46 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

-322 ไมเนอร์ โฮเทลส์ /
ไมเนอร์ ฟู้ด

ค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำยส�ำรองที่เกี่ยวข้องกับคอร์บิน แอนด์ คิง, 
ริบส์ แอนด์ รัมส์ และบำงแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ไตรมำส 4 
ปี 2562

1,350 รำยได้
935 ก�ำไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ในประเทศมัลดีฟส์

131 รำยได้
55 ก�ำไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ รำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

-131 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร)

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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พัฒนาการที่ส�าคัญในไตรมาส 4 ปี 2562

พัฒนาการ

ร้ำนอำหำร • เข้ำซื้อร้ำนบอนชอนในประเทศไทย
• เปิดร้ำนอำหำรสุทธิจ�ำนวน 80 สำขำ เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นร้ำนบอนชอน, 
 เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, ริเวอร์ไซด์ และเบอร์เกอร์ คิง
• เปิดร้ำนอำหำรในประเทศเม็กซิโกเป็นครั้งแรก ผ่ำนกำรขยำยร้ำนอำหำรแฟรนไชส์ภำยใต้แบรนด์เบนิฮำนำ

โรงแรมและอื่นๆ • ขำยโรงแรมที่ร่วมลงทุน 3 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งได้แก่ อนันตรำ เวลิ, อนันตรำ ดิห์กู และนำลำดู  
 ไพรเวท ไอส์แลนด์ ในขณะที่ทั้ง 3 แห่งยังคงอยู่ภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำร
• เปิดให้บริกำรโรงแรมทั้งหมด 5 แห่ง
 - อนันตรำ: Anantara Desaru Coast (โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง) ในประเทศมำเลเซีย
  และ Anantara Tozeur (โรงแรมภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำร) ในประเทศตูนิเซีย
 - เอ็นเอช: NH Cancun (โรงแรมเช่ำบริหำร) ในประเทศเม็กซิโก
 - นำว: nhow London (โรงแรมภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำร) ในสหรำชอำณำจักร
 - อวำนี: Avani Ibn Battuta Dubai (โรงแรมภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบริหำร) 
  ในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

องค์กร • เข้ำท�ำสัญญำเบิกเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน (Bilateral Loan) ซึ่งมีอำยุ 7 ปี เป็นจ�ำนวน 74 ล้ำนยูโร 
 เพื่อน�ำไปช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนที่เหลือที่ใช้ในกำรลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกรายธุรกิจ

ธุรกิจร้านอาหาร

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2562 บริษัทมีสำขำร้ำนอำหำรทั้งสิ้น 2,377 สำขำ แบ่งเป็นสำขำที่บริษัทลงทุนเอง 1,198 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50  
ของสำขำทั้งหมด และสำขำแฟรนไชส์ 1,179 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเป็นสำขำในประเทศไทย 1,578 สำขำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 66 และเป็นสำขำในต่ำงประเทศ 799 สำขำ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ในอกี 25 ประเทศครอบคลมุทัว่ทวีปเอเชยี โอเชยีเนีย ตะวนัออกกลำง 
ยุโรป ประเทศแคนำดำ และประเทศเม็กซิโก

ร้านอาหารจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4
ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

บริษัทลงทุนเอง 1,198 55 39

• ประเทศไทย 962 49 13

• ต่ำงประเทศ 236 6 26

สำขำแฟรนไชส์ 1,179 25 68

• ประเทศไทย 616 18 65

• ต่ำงประเทศ 563 7 3

รวมสาขาร้านอาหาร 2,377 80 107

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ร้านอาหารจ�าแนกตามแบรนด์

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4
ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี 570 18 42

สเวนเซ่นส์ 322 1 6

ซิซซ์เลอร์ 65 -1 -1

แดรี่ ควีน 522 2 19

เบอร์เกอร์ คิง 121 6 12

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 481 -1 19

ไทย เอ็กซ์เพรส 90 3 -5

ริเวอร์ไซด์ 91 10 21

เบนิฮำนำ 19 0 -1

บอนชอน 46 46 46

อื่นๆ* 50 -4 -51**

รวมสาขาร้านอาหาร 2,377 80 107

* อื่นๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ และร้านอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต้แบรนด์  
 “ภัทรา”
** จ�านวนร้านอาหารที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายบริษัทร่วมทุนเบร็ดทอล์ค ประเทศไทย

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

ในไตรมำส 4 ปี 2562 ยอดขำยโดยรวมทกุสำขำ (Total-System-Sales) ซึง่รวมยอดขำยสำขำแฟรนไชส์ เตบิโตในอตัรำร้อยละ 7.3 เมือ่เทยีบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสำเหตุมำจำกกำรขยำยสำขำในอัตรำร้อยละ 4.7 ซึ่งรวมถึงกำรรวมร้ำนบอนชอนเข้ำมำในเครือร้ำนอำหำรของบริษัท  
โดยทุกกลุม่ธุรกิจร้ำนอำหำรของไมเนอร์ ฟู้ด ซึง่ได้แก่ กลุม่ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทย จนี และออสเตรเลยี มยีอดขำยโดยรวมทุกสำขำท่ีเตบิโต
ขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2562 ส่วนยอดขำยต่อร้ำนเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับยอดขำยต่อร้ำนเดิมที่ลดลงร้อยละ 4.0, 3.6 และ 3.7 ในไตรมำส 1, ไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ปี 2562 ตำมล�ำดับ 
จำกกำรฟื้นตัวของยอดขำยต่อร้ำนเดิมในประเทศไทยและออสเตรเลีย

กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยมียอดขำยโดยรวมทุกสำขำเติบโตร้อยละ 7.6 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยมสีำเหตมุำจำกกำรขยำยสำขำอย่ำงระมดัระวังในอตัรำร้อยละ 5.2 ซึง่รวมถึงกำรรวมสำขำของร้ำนบอนชอน อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยต่อร้ำนเดมิ 
มแีนวโน้มท่ีดขีึน้เรือ่ยๆ โดยลดลงเลก็น้อยในอตัรำร้อยละ 1 ในไตรมำส 4 ปี 2562 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน แม้ว่ำกำรแข่งขนัจะยังคงอยู่ในระดบั 
ที่สูงในกรุงเทพฯ และกำรบริโภคภำยในประเทศยังคงอ่อนตัวในต่ำงจังหวัดของประเทศไทย แต่แนวโน้มท่ีดีขึ้นของยอดขำยต่อร้ำนเดิมเป็นผล 
มำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ขีึน้ของแบรนด์ร้ำนอำหำรเชนร้อนของไมเนอร์ ฟู้ด ซึง่มกีำรเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิเป็นบวกในไตรมำส 4 ปี 2562  
เบอร์เกอร์ คิงมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยมียอดขำยต่อร้ำนเดิมเติบโตร้อยละ 6.5 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เป็นผลมำจำก 
กำรออกเมนูใหม่ ซึ่งได้แก่ เฟรนช์ฟรำยส์ทรัฟเฟิลและเมนูข้ำวและแคมเปญกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ ยกตัวอย่ำงเช่น วอปเปอร์รำคำ 99 บำท  
รวมถึงยอดขำยผ่ำนช่องทำงกำรจดัส่งอำหำรท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ทัง้จ�ำนวนลกูค้ำและค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ต่อใบเสรจ็เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีซซิซ์เลอร์ได้เสรมิสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งของภำพลักษณ์ของแบรนด์ในฐำนะร้ำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ นอกจำกน้ี ซิซซ์เลอร์ได้น�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง 
เมนูหลักและก�ำหนดยุทธวิธีทำงกำรตลำดใหม่ ส่งผลให้มีจ�ำนวนลูกค้ำและยอดขำยต่อร้ำนเดิมเพิ่มขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2562 ส่วนเดอะ พิซซ่ำ  
คอมปะนีมีกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิม โดยเป็นผลมำจำกเมนูใหม่ของแบรนด์ ซึ่งได้แก่ พิซซ่ำเบคอนพันยักษ์, พิซซ่ำซูเปอร์ชีส, ชุดพิซซ่ำ
สุดคุ้ม รวมถึงบริกำรจัดส่งอำหำรของแบรนด์ ท้ังน้ี กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสร้ำง 
ควำมตื่นเต้นให้กับลูกค้ำเดิมและมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ สร้ำงประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรภำยในร้ำนท่ียอดเย่ียมให้กับลูกค้ำ  
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และยกระดับช่องทำงกำรส่ือสำรกับลูกค้ำผ่ำนโปรแกรมควำมภักดีและกำรสะสมคะแนนผ่ำนช่องทำง 
ดิจิทัลเพ่ือแลกรับรำงวัล นอกจำกนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดจะผลักดันช่องทำงกำรซื้อกลับบ้ำน ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมยอดขำยผ่ำนบริกำรจัดส่งอำหำร  
ทั้งช่องทำงแอปพลิเคชัน 1112 เดลิเวอรี่ และกำรร่วมมือกับผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำรรำยอื่น

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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กลุม่ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจนีมยีอดขำยโดยรวมทกุสำขำเตบิโตร้อยละ 12.7 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน กำรเตบิโต 
ดงักล่ำวมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรขยำยสำขำของรเิวอร์ไซด์ ซึง่ช่วยลดผลกระทบจำกยอดขำยต่อร้ำนเดมิทีล่ดลงเลก็น้อยในอตัรำร้อยละ 1.7 เมือ่เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกเศรษฐกิจภำยในประเทศที่ชะลอตัว ทั้งน้ี ในอนำคตบริษัทจะมุ่งเน้นไปท่ีกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  
เพ่ือเพ่ิมจ�ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำร และสร้ำงโปรแกรมควำมภักดีและโปรแกรมกำรสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับรำงวัลท่ีมีประสิทธิภำพ โดยโปรแกรม 
ควำมภักดีจะช่วยให้ไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศจนีเข้ำใจพฤติกรรมกำรบรโิภคและพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของลกูค้ำมำกข้ึน ซึง่น�ำไปสูก่ำรท�ำกำรตลำดแบบเจำะ 
รำยบคุคลท่ีมปีระสทิธิภำพมำกขึน้ นอกจำกนี ้ไมเนอร์ ฟู้ดจะปิดสำขำทีไ่ม่ท�ำก�ำไรในประเทศจนี โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงแบรนด์ซซิซ์เลอร์และไทย เอก็ซ์เพรส 

กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียมียอดขำยโดยรวมทุกสำขำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 1 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำกกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมในอัตรำร้อยละ 1 โดยกลุ่มธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียมีกำรขยำยสำขำ 
อย่ำงระมดัระวงัท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจท่ีอ่อนตวั ส่วนยอดขำยต่อร้ำนเดมิมกีำรเตบิโตเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปีในไตรมำส 4 ปี 2562 โดยมสีำเหต ุ
มำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของเดอะ คอฟฟ่ี คลบัภำยในประเทศออสเตรเลยีท่ีปรบัตวัดขีึน้ จำกควำมคดิรเิริม่ต่ำงๆ ตลอดทัง้ปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงกลยุทธ์ 
กำรท�ำให้แบรนด์ทันสมัยมำกขึ้น ผลกำรด�ำเนินงำนท่ีแข็งแกร่งของเดอะ คอฟฟี่ คลับในต่ำงประเทศ และยอดขำยที่ดีของเมล็ดกำแฟ 
ในซูเปอร์มำร์เก็ต ทั้งนี้ เพ่ือท่ีจะสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีย่ิงข้ึน กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียจะยังคงมุ่งเน้นในกำรเพ่ิมยอดขำย 
ผ่ำนช่องทำงบริกำรจัดส่งอำหำร โดยร่วมมือกับผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำรรำยอื่น สร้ำงโปรแกรมควำมภักดีของลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพผ่ำนช่องทำง
ดิจิทัล ผลักดันกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และกำรขยำยธุรกิจในตลำดต่ำงประเทศ

ในปี 2562 ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำเติบโตร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำรเติบโตของยอดขำยโดยรวมทุกสำขำของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร
ในประเทศไทยและจีน ช่วยลดผลกระทบจำกยอดขำยโดยรวมทุกสำขำท่ีชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลีย ส่วนยอดขำย
ต่อร้ำนเดิมลดลงร้อยละ 3.0 ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกสภำพเศรษฐกิจที่ท้ำทำยในตลำดหลักท่ีบริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ แม้ว่ำยอดขำย 
ต่อร้ำนเดิมรำยไตรมำสจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่ำบริษัทคำดว่ำกำรปฏิบัติงำนและผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2563 จะได้รับผลกระทบชั่วครำว 
จำกกำรระบำดของโรค COVID-19 แต่บริษัทมีควำมพร้อมในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของผลกำรด�ำเนินงำนเมื่อสถำนกำรณ์คลี่คลำย 
เพ่ือท่ีจะชดเชยกับช่วงที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ชะลอตัว ด้วยรำกฐำนทำงธุรกิจที่แข็งแกร่ง เน่ืองมำจำกกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมีวินัย ท้ังด้ำนกลยุทธ์
และกำรปฏิบัติงำน กำรปรับเปลี่ยนองค์กร รวมถึงเครือร้ำนอำหำรที่มีแบรนด์ที่หลำกหลำยและแข็งแกร่ง

ผลการด�าเนินงานธุรกิจร้านอาหาร

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

อัตรำเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเฉลี่ย 
Average Same-Store-Sales Growth

-0.8 -4.3 -3.0 -3.3

อัตรำเติบโตของยอดขำยรวมเฉลี่ย 
Average Total-System-Sales 

7.3 2.8 5.0 0.2 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายค�านวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการด�าเนินงาน

ในไตรมำส 4 ปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรเติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี 
สำเหตุมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของทุกกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรและรำยได้ส่วนเพิ่มจำกแบรนด์บอนชอน โดยรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น 
ช่วยลดผลกระทบจำกรำยรับจำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ีลดลงในอัตรำร้อยละ 6 ในไตรมำส 4 ปี 2562 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรเติบโต 
ของรำยรับจำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์จำกเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนีทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ช่วยลดผลกระทบจำกรำยรับจำกกำรให้สิทธิ
แฟรนไชส์ท่ีลดลงของเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศออสเตรเลียและเบนิฮำนำ ทั้งจำกกำรปิดสำขำร้ำนอำหำรและผลกระทบจำกกำรแข็งค่ำของ
สกุลเงินบำท รวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่อ่อนตัวของสเวนเซ่นส์ ในไตรมำส 4 ปี 2562 EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมำจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยและกำรเพ่ิมขึ้นของ
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลีย ดังน้ัน อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 13.4 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับร้อยละ 12.3 ในไตรมำส 4 ปี 2561

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมำจำกกำรขยำยสำขำ 
ในประเทศไทยและจนี อย่ำงไรก็ตำม EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนในปี 2562 ลดลงร้อยละ 3 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ถึงแม้ว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร 
ของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีนจะสูงขึ้นจำกอัตรำกำรท�ำก�ำไรท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนและกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง 
ในปี 2562 แต่กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยและออสเตรเลียมี EBITDA ที่ลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 จำกยอดขำยต่อร้ำนเดิม 
ทีช่ะลอตวั ท่ำมกลำงกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศท่ีอ่อนตวั ส่งผลให้อตัรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนลดลงจำกร้อยละ 15.5 ในปี 2561 
เป็นร้อยละ 14.6 ในปี 2562

ผลการด�าเนินงาน*

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รำยได้จำกผลกำรด�ำเนินงำน** 5,919 5,333 11

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 395 423 -6

รวมรายได้ 6,314 5,756 10

EBITDA 847 710 19

EBITDA Margin (ร้อยละ) 13.4 12.3  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รำยได้จำกผลกำรด�ำเนินงำน** 22,605 21,842 3

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 1,629 1,641 -1

รวมรายได้ 24,233 23,484 3

EBITDA 3,527 3,647 -3

EBITDA Margin (ร้อยละ) 14.6 15.5  

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจโรงแรม

ณ สิน้ไตรมำส 4 ปี 2562 บรษิทัมโีรงแรมทีล่งทุนเองจ�ำนวน 379 แห่ง และมโีรงแรมและเซอร์วสิ สวทีทีร่บัจ้ำงบรหิำรอกี 156 แห่งใน 57 ประเทศ 
มจี�ำนวนห้องพักท้ังสิน้ 78,360 ห้อง ซึง่เป็นห้องทีบ่รษิทัลงทนุเองและเช่ำบรหิำรจ�ำนวน 56,281 ห้อง และห้องทีบ่รษิทัรบัจ้ำงบรหิำรจ�ำนวน 22,079 ห้อง  
ภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นำว และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น โดยจำกห้องพักทั้งหมด 
เป็นห้องพักในประเทศไทย 5,009 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 และเป็นห้องพักในต่ำงประเทศ 73,351 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94  
ในอีก 56 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกำ และแอฟริกำ
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ห้องพักจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร

จ�านวนห้องพัก ไตรมาส 4 
ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

บริษัทลงทุนเอง* 56,281 807 1,286

• ประเทศไทย 3,105 389 389

• ต่ำงประเทศ 53,176 418 897

รับจ้ำงบริหำร 22,079 586 1,833

• ประเทศไทย 1,904 178 348

• ต่ำงประเทศ 20,175 408 1,485

รวมห้องพัก 78,360 1,393 3,119

* จ�านวนห้องพักที่บริษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และร่วมลงทุน

ห้องพักจ�าแนกตามการลงทุน

จ�านวนห้องพัก ไตรมาส 4 
ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

ลงทุนเอง 19,932 702 780

เช่ำบริหำร 34,323 105 506

ร่วมทุน 2,026 0 0

รับจ้ำงบริหำร 14,932 482 1,621

MLR* 7,147 104 212

รวมห้องพัก 78,360 1,393 3,119

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน

โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและเช่าบริหาร
กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองและเช่ำบริหำร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 

ของธุรกิจโรงแรมและอืน่ๆ ในไตรมำส 4 ปี 2562 โดยกลุม่โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเองและเช่ำบรหิำรในไตรมำส 4 ปี 2562 มรีำยได้เฉลีย่ต่อห้อง
ต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงร้อยละ 7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ในสกุลเงินบำท 
โดยมีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทในช่วงไตรมำสดังกล่ำว ด้วยอัตรำแลกเปล่ียนคงท่ี รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่ม
โรงแรมเดิมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมำจำกกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมในต่ำงประเทศ

โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทยมีรำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร้อยละ 4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยมสีำเหตสุ่วนใหญ่มำจำกจ�ำนวนนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำตท่ีิชะลอตวั โดยในกรงุเทพฯ รำคำค่ำห้องพักทีส่งูขึน้ของโรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเอง 
ช่วยลดผลกระทบจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ชะลอตัว ส่งผลให้รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 2 จำก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของเองในต่ำงจังหวัดของประเทศไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดัน  
ส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร้อยละ 6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกท้ังอัตรำกำรเข้ำพักและรำคำค่ำห้องพัก
เฉลี่ยที่ลดลง
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กลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองและเช่ำบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4  
ในสกุลเงินยูโร จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในทุกตลำดหลักของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  
ยกเว้นลำตนิอเมรกิำ รำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคืนของกลุม่โรงแรมเดมิในประเทศอติำลแีละสเปนยังคงเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรจดัประชมุทีเ่พ่ิมขึน้  
ส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเติบโตในอัตรำร้อยละ 6 และ 5 ตำมล�ำดับ ส่วนโรงแรมในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์มีผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่ง 
ด้วยกำรเติบโตของรำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดมิในอตัรำกำรร้อยละ 7 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน ในสกุลเงนิท้องถ่ิน ซึง่เป็นผลมำจำก
กำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องและกำรเพ่ิมขึ้นของกำรจัดกิจกรรมในเมืองบรัสเซลส์ และผลกำรด�ำเนินงำนท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในเมืองอัมสเตอร์ดัม  
รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมในยุโรปกลำงมีกำรเติบโตในไตรมำสดังกล่ำว ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรจัดกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น แม้จะ 
มีกำรเพ่ิมขึ้นของจ�ำนวนโรงแรมใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ในขณะที่ลำตินอเมริกำยังคงได้รับผลกระทบเชิงลบจำกอัตรำ 
แลกเปลี่ยน

ส�ำหรับโรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ในต่ำงประเทศ โรงแรมในประเทศบรำซิลและแอฟริกำมีกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน 
ในสกุลเงินท้องถ่ิน จำกกำรข้ึนรำคำห้องพัก ในขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมในประเทศโปรตุเกสและมัลดีฟส์มีกำรชะลอตัวชั่วครำว  
ด้วยรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนที่ลดลงทั้งในสกุลเงินบำทและสกุลเงินท้องถิ่นในไตรมำส 4 ปี 2562

ทั้งนี้ หำกรวมโรงแรมใหม่ รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองและเช่ำบริหำรทั้งหมดลดลงร้อยละ 7 
ในไตรมำส 4 ปี 2562 

กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด
กลุ่มโรงแรมภำยใต้สิทธิบริหำรจัดกำรห้องชุด ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 6 ของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

ในไตรมำส 4 ปี 2562 มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินออสเตรเลียลดลงร้อยละ 1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุส่วนใหญ ่
มำจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ลดลงท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินงำนท่ีท้ำทำยในประเทศออสเตรเลียจำกจ�ำนวนแขกเข้ำพักท่ีลดลง ท้ังน้ี  
ด้วยกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินดอลลำร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินบำท ส่งผลให้รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทลดลงร้อยละ 13  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรมมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 1 ของรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 

ปี 2562 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรลดลงร้อยละ 4 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เติบโตร้อยละ 4 ในอัตรำแลกเปลี่ยนที่คงที่ในไตรมำสดังกล่ำว จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีของโรงแรมในประเทศ
อินโดนีเซีย โอมำน และกำตำร์

ภาพรวมของโรงแรมทั้งหมด
ส�ำหรับภำพรวมในไตรมำส 4 ปี 2562 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของกลุ่มโรงแรมเดิมทั้งหมดลดลงร้อยละ 8 จำกช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน โดยมีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำท หำกไม่รวมผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน  
ด้วยผลกำรด�ำเนนิงำนท่ีแขง็แกร่งของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ และโรงแรมท่ีบรษิทัรบัจ้ำงบรหิำร ส่งผลให้รำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืของกลุม่โรงแรมเดมิ 
ทั้งหมดเติบโตร้อยละ 2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ท้ังนี้ โดยหำกรวมโรงแรมใหม่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่ำงกำรเติบโต รำยได้เฉล่ียต่อห้องต่อคืน 
ในสกุลเงินบำทของโรงแรมทั้งหมดลดลงร้อยละ 9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปี 2562 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของกลุ่มโรงแรมเดิมทั้งหมดของบริษัทลดลงร้อยละ 6 จำกปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำน 
ทีช่ะลอตวัของกลุม่โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเองในต่ำงจงัหวัดและกลุม่โรงแรมภำยใต้สทิธิบรหิำรจดักำรห้องชดุ รวมถึงผลกระทบจำกกำรแขง็ค่ำ 
ของสกุลเงินบำทของโรงแรมในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ หำกรวมโรงแรมใหม่ รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทั้งหมดลดลงร้อยละ 16 จำกปีก่อน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลการด�าเนินงานธุรกิจโรงแรมจ�าแนกตามการลงทุน

(System-wide) 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 70 71 71 70

ร่วมทุน 54 57 52 53

รับจ้ำงบริหำร 64 63 64 63

MLR* 78 79 77 79

เฉลี่ย 70 70 70 69

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 72 75 75 77

ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย** 71 71 71 71

(System-wide) 

ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 3,736 3,998 3,846 4,587

ร่วมทุน 7,489 8,387 7,909 8,152

รับจ้ำงบริหำร 4,291 4,873 4,389 5,330

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297

เฉลี่ย 3,881 4,224 3,978 4,775

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,175 5,318 4,966 5,048

ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย** 1,766 1,846 1,721 1,710

(System-wide) 

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 2,631 2,831 2,729 3,190

ร่วมทุน 4,056 4,743 4,136 4,343

รับจ้ำงบริหำร 2,754 3,086 2,823 3,361

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391

เฉลี่ย 2,713 2,965 2,793 3,318

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,713 4,006 3,727 3,889

ค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมในประเทศไทย** 1,258 1,313 1,229 1,221

(Organic) 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 70 71 69 70

ร่วมทุน 54 57 52 53

รับจ้ำงบริหำร 66 63 65 63

MLR* 78 79 77 79

เฉลี่ย 70 70 69 69

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 73 75 76 77

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
** ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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(Organic) 

ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 3,737 3,998 4,351 4,587

ร่วมทุน 7,489 8,387 7,915 8,152

รับจ้ำงบริหำร 4,476 4,873 5,133 5,330

MLR* 3,804 4,332 3,797 4,297

เฉลี่ย 3,906 4,224 4,473 4,775

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 5,349 5,318 5,021 5,048

(Organic) 

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ลงทุนเองและเช่ำบริหำร 2,618 2,831 3,005 3,190

ร่วมทุน 4,056 4,743 4,138 4,343

รับจ้ำงบริหำร 2,953 3,086 3,331 3,361

MLR* 2,963 3,411 2,937 3,391

เฉลี่ย 2,733 2,965 3,102 3,318

ค่ำเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,906 4,006 3,804 3,889

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
** ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมำส 4 ปี 2562 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและบรกิำรท่ีเก่ียวข้องลดลงเลก็น้อยในอตัรำร้อยละ 1 เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน โรงแรมที่เปิดใหม่ในปี 2562 ช่วยลดผลกระทบจำกกำรลดลงของรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง 
และเช่ำบริหำรในอัตรำร้อยละ 7 ได้บำงส่วน ส่วนรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรมลดลงร้อยละ 35 ในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกรำยได้จำกกำรรบัจ้ำงบรหิำรโรงแรมท่ีสงูในไตรมำส 4 ปี 2561 ซึง่มกีำรบนัทกึค่ำบรกิำรทำงเทคนิค
และค่ำธรรมเนียมในกำรเลิกจ้ำง หำกไม่รวมรำยได้ในไตรมำส 4 ปี 2561 ดังกล่ำว รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรมในไตรมำส 4 ปี 2562  
จะเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรขยำยจ�ำนวนห้องโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรในปี 2562

ในปี 2562 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เก่ียวข้องเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล 
มำจำกกำรรวมงบกำรเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ในขณะที่รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรมลดลงร้อยละ 4 ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกค่ำบริกำรทำงเทคนิคและค่ำธรรมเนียมในกำรเลิกจ้ำงที่สูงในไตรมำส 4 ปี 2561

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

หนึ่งในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิง บริษัทเป็นเจ้ำของและบริหำรศูนย์กำรค้ำ 3 แห่งในกรุงเทพฯ 
ภูเก็ต และพัทยำ นอกจำกนี้ บริษัทยังด�ำเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยำจ�ำนวน 7 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!  
และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์คที่มีชื่อเสียง 

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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บริษัทด�ำเนินธุรกิจกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพ่ือขำย ซึ่งบริษัทจะพัฒนำโครงกำรควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินกิจกำรโรงแรมในพ้ืนที่เดียวกัน  
โดยบริษัทได้ปิดกำรขำยไปแล้ว 2 โครงกำร ซึ่งได้แก่ โครงกำร ดิเอสเตท สมุย ท่ีตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกำะสมุย โดยโครงกำร 
ดังกล่ำวมีบ้ำนพักตำกอำกำศจ�ำนวน 14 หลัง และโครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมระดับบนจ�ำนวน 53 ยูนิต 
ในอำคำรเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ โครงกำรที่ 3 คือ โครงกำรลำยัน เรสซิเดนเซส บำย อนันตรำ ในภูเก็ต มีบ้ำนพักตำกอำกำศ 
จ�ำนวน 15 หลงั ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมอนันตรำ ลำยัน ภเูก็ต รสีอร์ท นอกจำกนี ้บรษิทัได้เข้ำร่วมลงทนุพัฒนำโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัเพ่ือขำยอกี 3 โครงกำร  
ได้แก่ โครงกำรอนันตรำ เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับโรงแรมอนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 44 ยูนิต  
โครงกำร อวำดินำ ฮิลส์ บำย อนันตรำ ซึ่งต้ังอยู่ติดกับโครงกำรลำยัน เรสซิเดนเซส บำย อนันตรำ ในภูเก็ต ประกอบด้วยวิลล่ำหรูเพ่ือขำย 
จ�ำนวน 16 หลัง ท้ำยสุด โครงกำรทอร์เรส รำนี ในเมืองมำปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบด้วยห้องพักเพนท์เฮ้ำส์เพ่ือขำยจ�ำนวน 6 ห้อง  
นอกจำกน้ี บริษัทได้ประกำศโครงกำรใหม่เพ่ิมอีก 2 โครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรอนันตรำเดซำรู ในประเทศมำเลเซีย  
และโครงกำรอนันตรำ อูบุด ในประเทศอินโดนิเซีย เพื่อให้มีโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

อีกส่วนหน่ึงของธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ คอื โครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ภำยใต้แบรนด์ของบรษิทั ชือ่ อนันตรำ เวเคชัน่ คลบั ณ สิน้ไตรมำส 4  
ปี 2562 อนันตรำ เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงกำรเพื่อรองรับกำรขำยสิทธิในกำรเข้ำพักอำศัยจ�ำนวนทั้งหมด 247 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่ในประเทศไทย ควีนส์ทำวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บำหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซำนย่ำในประเทศจีน ด้วยควำมส�ำเร็จ 
ในกำรขำยและกำรตลำด ส่งผลให้อนันตรำ เวเคชั่น คลับมีจ�ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 14,535 คน  
ณ สิ้นปี 2562

รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเติบโตเกือบ 3 เท่ำในไตรมำส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกรำยได้
จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์และกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งของอนนัตรำ เวเคชัน่ คลบั จำกกำรเพ่ิมขึน้ของจ�ำนวนแต้มขำยท้ังหมดและรำคำต่อแต้ม 
กำรเตบิโตของยอดขำยของโครงกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์และอนนัตรำ เวเคชัน่ คลบั สำมำรถชดเชยกับกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจศนูย์กำรค้ำ
และบันเทิง อันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมของธุรกิจค้ำปลีกที่ชะลอตัว

ส�ำหรับปี 2562 รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอัตรำร้อยละ 31 จำกปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำก
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ในไตรมำส 1 ปี 2562 และไตรมำส 4 ปี 2562 รวมถึงกำรฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ  

ในไตรมำส 4 ปี 2562 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุ 
มำจำกรำยได้จำกธุรกิจพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์ทีแ่ขง็แกร่งทัง้รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัและอนันตรำ เวเคชัน่ คลบั ในขณะที ่EBITDA  
จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ในไตรมำส 4 ปี 2562 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นของธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ดังน้ัน อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 22.7 ในไตรมำส 4 ปี 2561 เป็นร้อยละ 23.2 ในไตรมำส 4 ปี 2562 

ในปี 2562 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองมำจำกกำรรวมงบกำรเงิน 
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รวมถึงจำกเหตุผลเดียวกันกับในไตรมำส 4 ปี 2562 ส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญในอัตรำร้อยละ 57 ในปี 2562 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำรเติบโตของ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในอัตรำที่ช้ำกว่ำ 
กำรเติบโตของรำยได้ เป็นผลมำจำกกำรรวมงบกำรเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่ำธุรกิจโรงแรมเดิม 
ของบริษทั ด้วยโครงสร้ำงธุรกิจแบบเช่ำบรหิำร ดงันัน้ อตัรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและอืน่ๆ ลดลงเป็นร้อยละ 20.0  
ในปี 2562 จำกร้อยละ 23.6 ในปี 2561 

ส�ำหรบัปี 2563 บรษิทัคำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนจะได้รบัผลกระทบในระยะสัน้จำกกำรระบำดของโรค COVID-19 และจะฟ้ืนตวัอย่ำงแข็งแกร่งเมือ่
สถำนกำรณ์คลีค่ลำยลง กำรเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของแบรนด์และกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนกำรด�ำเนินงำนระดบัโลกและเครอืข่ำยกำรตลำดที่
แขง็แกร่ง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนกำรรวมธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองกับเอน็เอช โฮเทล กรุป๊จะเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรผลกัดนัผลกำรด�ำเนนิงำนของไมเนอร์  
โฮเทลส์ในอีก 1 - 3 ปีข้ำงหน้ำ

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลการด�าเนินงาน*

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4
ปี 2562

ไตรมาส 4
ปี 2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง** 22,693 22,986 -1

ธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 317 485 -35

ธุรกิจอื่นๆ 2,922 1,064 175

รวมรายได้ 25,932 24,535 6

EBITDA 6,018 5,564 8

EBITDA Margin (ร้อยละ) 23.2 22.7  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง** 86,294 44,168 95

ธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม 1,335 1,396 -4

ธุรกิจอื่นๆ 6,561 5,013 31

รวมรายได้ 94,189 50,577 86

EBITDA 18,803 11,947 57

EBITDA Margin (ร้อยละ) 20.0 23.6  

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น 

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2562 บริษัทมีร้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยจ�ำนวนทั้งส้ิน 485 แห่ง ลดลง 5 แห่งจำก 490 แห่ง ณ ส้ินไตรมำส 4 ปี 2561  
จำกจ�ำนวนร้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยท้ังหมด 485 แห่ง ร้อยละ 83 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภำยใต้แบรนด์อเนลโล่, บอสสินี่, บรูคส์ บรำเธอร์ส,  
ชำร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย์ ในขณะที่ร้อยละ 17 เป็นของกลุ่มเครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน ภำยใต้แบรนด์โจเซฟ  
โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโบเดิ้ม

จ�านวนสาขาและจุดจ�าหน่ายของธุรกิจจัดจ�าหน่าย

ไตรมาส 4 
ปี 2562

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

กลุ่มสินค้ำแฟชั่น 402 -8 -7

กลุ่มเครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน 83 7 2

รวมสาขาและจุดจ�าหน่าย 485 -1 -5

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ในไตรมำส 4 ปี 2562 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตเติบโตในอัตรำร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสำเหต ุ
มำจำกกำรเติบโตของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย ด้วยแคมเปญส่งเสริมกำรขำยปลำยฤดูกำลของกลุ่มแบรนด์แฟชั่น โดยเฉพำะแบรนด์อเนลโล่ แรทลีย์  
และแบรนด์เครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน รวมถึงกำรขยำยสำขำของโบเดิ้ม ส่งผลให้รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอัตรำ
ร้อยละ 24 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกธุรกิจรบัจ้ำงผลติลดลงร้อยละ 22 จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตุ
มำจำกควำมต้องกำรในผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดของลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจสนิค้ำอปุโภคบรโิภคทีล่ดลง ท้ังน้ี ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรทีเ่พ่ิมขึน้ 
จำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ รวมถึงมำตรกำรกำรลดค่ำใช้จ่ำยของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย ช่วยลดผลกระทบจำกอัตรำกำรท�ำก�ำไร 
ที่ลดลงของธุรกิจรับจ้ำงผลิตจำกยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลง ส่งผลให้ ในไตรมำส 4 ปี 2562 EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
และรับจ้ำงผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.9 ในไตรมำส 4 
ปี 2561 เป็นร้อยละ 7.4 ในไตรมำส 4 ปี 2562

ในปี 2562 รำยได้จำกธุรกิจจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติเตบิโตร้อยละ 12 เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เป็นผลมำจำกสำเหตเุดยีวกนั
กับในไตรมำส 4 ปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรเพ่ิมขึ้นของยอดขำยจำกกำรลดรำคำสินค้ำของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  
สร้ำงแรงกดดันต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในช่วงต้นปี 2562 และด้วยกำรประหยัดต่อขนำดของธุรกิจรับจ้ำงผลิตที่ลดลงในปี 2562 ส่งผลให้ 
EBITDA ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จึงลดลงจำกร้อยละ 6.9 ในปี 2561 
เป็นร้อยละ 6.1 ในปี 2562 

รายได้ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า*

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 
ปี 2562

ไตรมาส 4 
ปี 2561

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 1,180 953 24

ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 220 282 -22

รวมรายได้** 1,400 1,234 13

EBITDA 103 85 21

EBITDA Margin (ร้อยละ) 7.4 6.9  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 4,025 3,448 17

ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 937 992 -5

รวมรายได้** 4,962 4,439 12

EBITDA 304 307 -1

EBITDA Margin (ร้อยละ) 6.1 6.9

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236
** รวมส่วนแบ่งก�าไรและรายได้อื่น

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 254,184 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 13,897 ล้ำนบำท จำก 268,081 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 กำรลดลง 
ดงักล่ำวมสีำเหตหุลกัมำจำก (1) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์จ�ำนวน 9,918 ล้ำนบำท และ (2) กำรลดลงของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ�ำนวน 
3,521 ล้ำนบำท โดยทั้งคู่มีสำเหตุมำจำกผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทในปี 2562

บริษัทมีหนี้สินรวม 168,316 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจ�ำนวน 17,464 ล้ำนบำท จำก 185,780 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมสุทธิจ�ำนวน 14,521 ล้ำนบำท จำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 3,567 ล้ำนบำท จำก 82,301 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 85,868 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนจำกก�ำไรสุทธิในปี 2562 จ�ำนวน 10,698 ล้ำนบำท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ำยจ�ำนวน 2,123 ล้ำนบำท  
กำรปรับปรุงกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจ�ำนวน 3,056 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนจ�ำนวน 1,312 ล้ำนบำท

ส�ำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 14,766 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 7,405 ล้ำนบำท  
จำกปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของก�ำไรสทุธิในปี 2562 และกำรเพ่ิมขึน้สทุธิทีเ่ก่ียวข้องกับกำรแปลงค่ำเงนิ จ�ำนวน 4,091 ล้ำนบำท

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำรลงทุนจ�ำนวน 3,781 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลงทุนตำมปกติของธุรกิจโรงแรม  
ร้ำนอำหำร และอื่นๆ และรวมถึงกำรเข้ำลงทุนในร้ำนบอนชอนในประเทศไทยจ�ำนวน 17,240 ล้ำนบำท ซึ่งถูกลดทอนด้วยเงินสดรับจำกกำรขำย
โรงแรมทิโวลีและโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์และสินทรัพย์อื่นๆ จ�ำนวน 11,625 ล้ำนบำท

บรษิทัมเีงนิสดจ่ำยสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน 11,357 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก (1) เงนิปันผลจ่ำยให้กับผูถื้อหุน้และส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี
อ�ำนำจควบคุมจ�ำนวน 2,123 ล้ำนบำท (2) กำรจ่ำยดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนจ�ำนวน 1,312 ล้ำนบำท และ (3) เงินสดจ่ำยสุทธิจำก
กำรออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจ�ำนวน 7,898 ล้ำนบำท

โดยภำพรวม กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรจัดหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิของบริษัทลดลง
จ�ำนวน 373 ล้ำนบำท ส�ำหรับปี 2562

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัทมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 56.3 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 45.2 ในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ที่ลดลงของธุรกิจโรงแรม จำกกำรรวมงบกำรเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่ำบริษัท ดังนั้น อัตรำก�ำไรสุทธิในปี 2562  
ลดลงเป็นร้อยละ 5.7 จำกร้อยละ 7.3 ในปี 2561 โดยนอกจำกควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงธุรกิจ ด้วยธุรกิจแบบเช่ำบรหิำรของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ 
ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่ำแล้ว ธุรกิจร้ำนอำหำรและจัดจ�ำหน่ำยยังมีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลง ท่ำมกลำงกำรบริโภค
ภำยในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งต้นทุนทำงกำรเงินและอัตรำภำษีที่สูงขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 8.6 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2562 ซึ่งมีสำเหตุมำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
จำกกำรออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนเพื่อใช้ในกำรลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปตั้งแต่ปลำยปี 2561 เช่นเดียวกัน อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ปรับเทียบเต็มปีลดลงจำกร้อยละ 3.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 2.7 ในปี 2562

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดลงจำก 58 วันในปี 2561 เป็น 43 วันปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรรวมงบกำรเงินของเอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ป ส่วนอัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้กำรค้ำเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจำกร้อยละ 5.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2562 
เนื่องจำกอัตรำกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำสูงกว่ำกำรลดลงของกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ สินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัตถุดิบ 
สินค้ำระหว่ำงผลิต และสินค้ำส�ำเร็จรูปของธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิต โดยอำยุเฉล่ียของสินค้ำคงเหลือลดลงจำก 
44 วันในปี 2561 เป็น 26 วันในปี 2562 ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกกำรรวมงบกำรเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด�ำเนินธุรกิจโรงแรม 
เพียงอย่ำงเดียว ส่งผลให้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีสินค้ำคงเหลือน้อยกว่ำธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยด้วย 
ส่วนอำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำก 93 วันในปี 2561 เป็น 78 วันในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกธุรกิจโรงแรม

อัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ี 1.1 เท่ำ ณ สิ้น ปี 2562 จำก 0.9 เท่ำ ณ ส้ินปี 2561 โดยมีสำเหตุมำจำก 
กำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี  
จำกกำรเปลี่ยนเงินกู้ยืมให้เป็นเงินกู้ระยะยำว อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 1.54 เท่ำ ณ สิ้นปี 2561 เป็น  
1.31 เท่ำ ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ด้วยเงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ รวมถึงกำรเพ่ิมของส่วนของผู้ถือหุ้น 
จำกก�ำไรสทุธิ ส่วนอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จำก 4.0 เท่ำในปี 2561 เป็น 5.2 เท่ำในปี 2562 เนือ่งมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของ 
กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการท�าก�าไร 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 45.2 56.3

อัตรำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.2 5.7

อัตรำก�ำไรสุทธิจำกผลกำรด�ำเนินงำน* (ร้อยละ) 5.7 7.3

ความมีประสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.4 8.6

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.7 3.0

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43 58

อำยุเฉลี่ยของสินค้ำคงเหลือ (วัน) 26 44

อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำ (วัน) 78 93

ความสามารถในการด�ารงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ) 1.1 0.9

ภาระหนี้สิน 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.3 1.5

อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.2 1.4    

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 5.2 4.0

* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 236

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยังคงมีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีแข็งแกร่งในไตรมำส 4 ปี 2562 โดยมีรำยได้รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน จำกกำรเตบิโตอย่ำงแขง็แกร่งของโรงแรมในทวีปยุโรป ซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศเบเนลกัซ์ อติำล ีและสเปน รวมถึงกำรรวมกำรด�ำเนนิงำน 
ของโรงแรมทิโวลี กำรปรับปรุงโรงแรม และกำรเปิดโรงแรมใหม่ ท้ังนี้ หำกไม่รวมโรงแรมทิโวลี รำยได้รวมจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมำส 4 ปี 2562 เติบโตในอัตรำร้อยละ 10 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี  
85 ล้ำนยูโร ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของรำยได้ และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเน่ือง ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA  
จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้นจำกร้อยละ 18.1 ในไตรมำส 4 ปี 2561 เป็นร้อยละ 18.5 ในไตรมำส 4 ปี 2562

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปรำยงำนก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4 ปี 2562 เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญในอัตรำร้อยละ 96 จำกช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน อยู่ที่ 43 ล้ำนยูโร โดยมีสำเหตุมำจำกกำรด�ำเนินงำนท่ีดีข้ึน กำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้บำงส่วน 
ก่อนครบก�ำหนดในปี 2566 และกำรลดลงของภำษจ่ีำย ดงัน้ัน อตัรำกำรท�ำก�ำไรสทุธิจำกกำรด�ำเนนิงำนเพ่ิมสงูขึน้จำกร้อยละ 5.1 ในไตรมำส 4 ปี 2561  
เป็นร้อยละ 9.4 ในไตรมำส 4 ปี 2562 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรตั้งส�ำรองที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่โรงแรมในลำตินอเมริกำในไตรมำสนี้ ส่งผลให้ 
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน ซึ่งนับรวมรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อยู่ที่ 26 ล้ำนยูโร ในไตรมำส 4 ปี 2562 

ส�ำหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จำกปีก่อน จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทั้งหมด
ในอัตรำร้อยละ 5 ในสกุลเงินยูโร จำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีของโรงแรมในทวีปยุโรปและกำรเปิดโรงแรมใหม่ ในขณะท่ี EBITDA และก�ำไรสุทธิ 
จำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตในอัตรำท่ีเร็วกว่ำกำรเติบโตของรำยได้เนื่องมำจำกเหตุผลเดียวกันกับในไตรมำส 4 ปี 2562 ส่งผลให้ EBITDA และ 
ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตในอัตรำร้อยละ 12 และ 63 ตำมล�ำดับในปี 2562

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปประสบควำมส�ำเร็จในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมที่ได้ประกำศไว้ ด้วยเป้ำหมำยของ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน 
จ�ำนวน 285 ล้ำนยูโร และก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 100 ล้ำนยูโร (ไม่นับรวมมำตรฐำนกำรบัญชี IFRS 16 และ IAS 29) ท้ังน้ี  
ส�ำหรับปี 2563 ถึงแม้จะมีควำมท้ำทำยในทวีปยุโรป เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะให้ควำมส�ำคัญในกำรผลักดันธุรกิจเพ่ือสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี 
ย่ิงขึ้น นอกจำกน้ี โรงแรมระดับสูงท้ัง 8 แห่งในเครือ Boscolo ท่ีตั้งอยู่ในเมืองส�ำคัญในทวีปยุโรปจะเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะช่วยผลักดัน 
ฐำนกำรเติบโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปให้ดียิ่งขึ้นไป

 

ผลการด�าเนินงาน*

หน่วย: ล้านยูโร ไตรมาส 4
ปี 2562

ไตรมาส 4
ปี 2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รำยได้ 461 430 7

EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน 85 78 10

EBITDA Margin จำกกำรด�ำเนินงำน (ร้อยละ) 18.5 18.1

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 43 22 96

อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (ร้อยละ) 9.4 5.1

ก�ำไรสุทธิ 26 5 420

อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.7 1.2

หน่วย: ล้านยูโร ปี 2562 ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รำยได้ 1,718 1,620 6

EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน 294 263 12

EBITDA Margin จำกกำรด�ำเนินงำน (ร้อยละ) 17.1 16.3

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 113 70 63

อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (ร้อยละ) 6.6 4.3

ก�ำไรสุทธิ 100 102 -2

อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.8 6.3

* ไม่นับรวมมาตรฐานการบัญชี IFRS 16 ซึ่งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562 ในทวีปยุโรป

แนวโน้มในอนาคต

บริษัทมีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพกำรเติบโตในระยะยำวของธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ 50 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถ 
ก้ำวข้ำมผ่ำนวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงนิในปี 2540 กำรระบำดของโรคระบบเดนิทำงหำยใจเฉยีบพลนัร้ำยแรง (SARS) 
ในปี 2546 กำรประท้วงทำงกำรเมอืงในกรงุเทพฯ และกำรปิดสนำมบนิในปี 2551 รวมถึงโรคระบำด ภัยพิบตัทิำงธรรมชำติ หรอืปัญหำทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมืองอื่นๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรเติบโตของผลก�ำไรโดยเฉลี่ยต่อปีในอัตรำร้อยละ 18

ถึงแม้ว่ำในปัจจุบัน บริษัทและทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับควำมท้ำทำยครั้งใหม่ คือโรค COVID-19 แต่บริษัทเชื่อมั่นว่ำผลกระทบดังกล่ำว 
จะเกิดข้ึนเพียงชั่วครำว บริษัทจะสำมำรถจัดกำรกับควำมท้ำทำยและกลำยเป็นบริษัทท่ีมีควำมแข็งแกร่งย่ิงขึ้นได้ดังเช่นในอดีตท่ีผ่ำนมำ 
ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจำกกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 แล้ว บริษัทจะยังคงมุ่งสร้ำงรำกฐำน 
กำรด�ำเนินงำนส�ำหรับกำรเติบโตในระยะยำวต่อไป

การรับมือการระบาดของโรค COVID-19 เชิงรุกและทันท ี

บริษัทมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนด้ำนสุขภำพในแต่ละท้องถ่ิน เพ่ือให้มั่นใจในสุขอนำมัย 
และควำมปลอดภัยของแขกที่เข้ำพัก ลูกค้ำ และพนักงำน บริษัทมีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 
ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมผลกระทบของกำรระบำดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ไมเนอร์ โฮเทลส์มกีำรด�ำเนินธุรกิจในหลำกหลำยประเทศ ในประเทศทีม่จี�ำนวนนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำตลิดลง ไมเนอร์ โฮเทลส์หนัไปมุง่เน้นนกั
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ ในขณะเดียวกัน โรงแรมในทวีปเอเชียอยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจัดตำรำง
เวลำกำรท�ำงำนเป็นกะ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงหน่วยงำนสนบัสนุน ในขณะทียั่งคงให้บรกิำรทีเ่ป็นเลศิแก่แขกทีม่ำเข้ำพัก ทีส่�ำคญักว่ำนัน้ บรษิทัคำดว่ำ
จ�ำนวนแขกท่ีเข้ำพักจะเพ่ิมสงูขึน้เมือ่สำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์ได้ ด้วยฐำนกำรด�ำเนนิงำนทีค่รอบคลมุทัว่ทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี ตะวันออกกลำง 
แอฟริกำ ยุโรป และอเมริกำ ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์อยู่ในฐำนะที่จะได้รับประโยชน์เมื่อธุรกิจมีกำรฟื้นตัว 

ร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ของไมเนอร์ ฟู้ดให้บริกำรอำหำรที่เหมำะส�ำหรับบริกำรจัดส่งอำหำร ในสถำนกำรณ์ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีสำธำรณะ  
ไมเนอร์ ฟู้ดสำมำรถใช้ประโยชน์จำกแพลตฟอร์มและมุ่งเน้นไปที่กำรขำยผ่ำนบริกำรจัดส่งอำหำร โดยปรับเวลำบริกำรส่งอำหำรในพ้ืนท่ีหลัก 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ ในขณะเดยีวกัน บรษิทัอยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนนิมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย และทบทวนแผนกำรเปิดสำขำ
ที่รองรับนักท่องเที่ยว ส่วนในประเทศจีน ร้ำนอำหำรส่วนใหญ่มีกำรปิดท�ำกำรชั่วครำว ดังนั้น จึงมีกำรวำงแผนกำรลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด ซึ่ง
รวมถึงกำรผ่อนปรนค่ำเช่ำ กำรลดต้นทุนแรงงำน และกำรขยำยเวลำช�ำระหนี้ จำกทั้งคู่ค้ำและผู้รับเหมำ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน 
มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและประเมินกำรด�ำเนินงำนของสำขำเป็นประจ�ำทุกวัน 

การสร้างรากฐานส�าหรับการเติบโตในระยะยาว

แม้กำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัในปัจจบุนัจะประสบกับควำมท้ำทำยเป็นกำรชัว่ครำว แต่บรษิทัจะยังคงมุง่ยกระดบัธุรกจิและฐำนกำรด�ำเนนิงำน 
ต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะสำมำรถเติบโตได้ในระยะยำว

บรษิทัมกีำรพิจำรณำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง โดยมเีป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุ ซึง่รวมถึงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจท่ีมอียู่เดิม กำร
ลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจและสัดส่วนกำรถือหุ้น กำรขำยและกำรหมุนเวียนสินทรัพย์ กำรเข้ำลงทุนในบอนชอนจะเป็นหน่ึงใน
แรงขับเคลื่อนหลักของไมเนอร์ ฟู้ดในปี 2563 และต่อไป จำกขนำดของธุรกิจ ศักยภำพในกำรเติบโตของตลำดอำหำรประเภทไก่และโดยเฉพำะ 
ตลำดอำหำรเอเชีย อีกทั้งกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนในเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ จะช่วยสรำ้งกำรเติบโตให้กับบริษัทด้วยฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ที่แข็งแกร่งย่ิงข้ึน ในปี 2562 บริษัทมีกำรทบทวนธุรกิจในเครือและพิจำรณำขำยเงินลงทุน ซ่ึงรวมถึงแกรบบ์ไทย ในสหรำชอำณำจักร  
และริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศออสเตรเลีย และแบรนด์ที่ไม่ท�ำก�ำไรของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เช่น เซฟ มำย แบค ซึ่งจะช่วยให้ปี 2563 มีผลกำร
ด�ำเนินงำนที่ดีขึ้น บริษัทจะยังคงมองหำโอกำสดังกล่ำวข้ำงต้นในระยะยำว ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์กำรหมุนเวียนสินทรัพย์เช่นเดียวกับธุรกรรมกำรขำย
และเช่ำกลับโรงแรมทิโวลีและขำยเงินลงทุนในโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์

กำรสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกันจำกกำรรวมธุรกิจเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีบริษัทให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยในกำรรวมกำรด�ำเนินงำน
ทั้งเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปและไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังคงสำนต่อควำมพยำยำมในกำรสร้ำงโอกำสในกำรขำยระหว่ำงฐำนลูกค้ำของท้ัง 2  
บริษัท กำรขยำยธุรกิจจำกกำรใช้แบรนด์ร่วมกัน และกำรรวมโปรแกรมควำมภักดีของลูกค้ำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของเครือโรงแรม  
นอกจำกน้ี ท้ังสองบริษัทจะใช้ประโยชน์ร่วมกันจำกจุดแข็งของท้ังสองฝ่ำยเพ่ือเร่งกำรเติบโต ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ประโยชน์จำกควำมสัมพันธ ์
เชิงธุรกิจของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปกับนักลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และแบรนด์โรงแรมหรูอนันตรำของไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งช่วยให้เอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ปประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำท�ำธุรกรรมกำรเช่ำบริหำรของกลุ่มโรงแรม Boscolo อันทรงเกียรติในทวีปยุโรปด้วยโรงแรมระดับบน 
8 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองส�ำคัญของทวีปยุโรป เช่น โรม เวนิส และปรำก ส่งผลให้เครือโรงแรม Boscolo เป็นหน่ึงในแรงผลักดันกำรเติบโต 
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในปี 2563 และปีต่อๆ ไป ส�ำหรับไมเนอร์ ฟู้ด บอนชอนมีโอกำสที่จะใช้ประโยชน์จำกฐำนกำรด�ำเนินงำนของไมเนอร์ ฟู้ด  
ซึง่รวมถึงกำรจดัซือ้ผ่ำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงท่ัวโลก กำรขยำยสำขำผ่ำนทมีจดัหำพ้ืนที ่และมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำนด้วยควำมเป็นเลศิในกำรด�ำเนินงำน  
นอกจำกน้ี ไมเนอร์ ฟู้ดสำมำรถมองหำโอกำสในกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงกลุม่ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์และเบรด็ทอล์ค ประเทศ
สิงคโปร์ได้

ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงดิจิทัล ซึ่งรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงของท้ังเบื้องหน้ำและหน่วยงำนสนับสนุน  
โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรเจำะข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถท�ำกำรตลำดแบบเจำะ 
รำยบุคคลได้ และช่วยยกระดับประสบกำรณ์ของลูกค้ำในทุกช่องทำง ในส่วนของกำรเชื่อมต่อกับลูกค้ำ ไมเนอร์ ฟู้ดจะพัฒนำโปรแกรมควำมภักด ี
ของลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดิจิทัลอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ครอบคลุมทุกแบรนด์และทุกกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร พัฒนำแอปพลิเคชันกำรจัดส่งอำหำรของ
บรษิทัเอง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงแอปพลเิคชนับนมอืถือ 1112 เดลเิวอรี ่รวมท้ังเสรมิสร้ำงควำมสมัพันธ์กับผูใ้ห้บรกิำรจดัส่งอำหำรรำยอืน่ ด้วยกำรเริม่
ด�ำเนนิกำรมำตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ไมเนอร์ ฟู้ดจงึเริม่เห็นกำรฟ้ืนตวัของผลกำรด�ำเนนิงำน โดยกลุม่ธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลยี
มีกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิในไตรมำส 4 และกลุ่มธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศไทยมีแนวโนม้ของยอดขำยต่อร้ำนเดมิทีด่ขีึ้นอย่ำงต่อเนือ่ง
ในไตรมำส 4 จนถึงเดือนมกรำคมของปี 2563 ก่อนที่จะมีกำรระบำดของโรค COVID-19

เมื่อบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรจัดกำรฐำนะทำงกำรเงินจึงมีควำมส�ำคัญเช่นกัน โดยนอกเหนือจำกกำรรักษำอัตรำส่วน 
หนี้สินส่วนท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับเดียวกับเป้ำหมำยภำยในของบริษัทท่ี 1.3 เท่ำแล้ว บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับ
ประสิทธิภำพในกำรกู้ยืมเงิน โดยบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรหน้ีสินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมอำยุเฉล่ียของหนี้สินดังกล่ำว รวมท้ัง 
มองหำโอกำสในกำรลดต้นทนุทำงกำรเงนิของบรษิทั ท้ังน้ี ด้วยกำรด�ำเนนิงำนในหลำยประเทศ บรษิทัจงึมกีำรจดักำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกลยุทธ์กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนแบบธรรมชำติ (Natural Hedge)

     

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 1. บจก. เอ็มเจ็ท
  ความสัมพันธ์:
  มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริกำรเช่ำเครื่องบิน 
ในลักษณะที่เป็นกำรเช่ำเหมำล�ำ  
(Charter Flight) ให้แก่บริษัท 
และบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งตำมบริษัท ดังนี้
• บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
• บจก. หัวหิน รีซอร์ท 
• บจก. เอ็มสปำ

21.75
1.74
0.63
0.14

บรษิทัและบริษทัย่อย เช่ำเครือ่งบินเหมำล�ำ
ให้แก่ผู้บริหำร เพื่อใช้เดินทำงไป
ประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจกำรในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยเป็นกำรให้บริกำร
ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำน 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
และสำรสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท  
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน  
ตำมลักษณะและปริมำณงำน  
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.59 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 2.  บจก. ซีเลค เซอร์วิส 
  พาร์ทเนอร์
  ความสัมพันธ์:  
  มีกรรมกำรร่วมกัน 
  และมี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
  ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 51

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ  
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์  
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย  
แยกตำมบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  
• บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ   
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

18.63
 25.20

148.17
-

-

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่  
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์  
ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำ 
ตำมปกติ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ  
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และด้ำนกำรเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 
พำร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

 3.85 เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้นของ 
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ โดยรับรู้
เป็นรายได้เงินปันผล

 153.00 เงินปันผลเกิดจำกกำรถือหุ้น ซึ่งเป็น
กำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 3. Eutopia Private Holding  
  Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50   
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรโรงแรมแก่ Eutopia Private 
Holding Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

151.83 เนื่องจำก Lodging Management  
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรโรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อำร์จีอำร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรแก่ Eutopia Private Holding 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมบริหำรจัดกำรดังกล่ำว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

14.28 เนื่องจำก บจก.อำร์จีอำร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล มีควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ Eutopia 
Private Holding Limited โดยคิดอัตรำ
ตำมลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.43 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Eutopia Private Holding Limited 
โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนสำกลและใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.64 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited 
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรสปำแก่ Eutopia 
Private Holding Limited โดยคิดอัตรำค่ำ
บริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

- เนื่องจำก MSpa Ventures Limited 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรสปำ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

12.24 เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร
โรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ RGR International 
Limited ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้น
ของ Eutopia Private Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

 1,115.08 เงินปันผลเกิดจำกกำรถือหุ้น ซึ่งเป็น
กำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ 
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ Eutopia Private 
Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็น 
รายได้จากการขาย

4.08 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 4. MHG Deep Blue 
  Financing
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินแก่ 
MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

20.29 กำรบริกำรจัดกำรทำงกำรเงินเป็นไป
ตำมสัญญำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 5. O Plus E Holding 
  Private Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding 
Private Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

587.00
36.77

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ O Plus E Holding Private Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

29.96 เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร
โรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่  
O Plus E Holding Private Limited  
โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนสำกล และใกล้เคียงกับ 
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.26 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
O Plus E Holding Private Limited 
โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนสำกล และใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

0.28 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 6. Harbour View  
  Corporation Limited 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 30.39 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ RGR International  
Limited ให้ Harbour View Corporation  
Limited กู้ยืมเงินตำมสัดส่วนกำรถอืหุน้ 
โดยคดิอตัรำดอกเบีย้ตำมท่ีผูถื้อหุ้นก�ำหนด
ร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

100.76
  6.16

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Harbour View Corporation Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

2.62 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 7. Tanzania Tourism and 
  Hospitality Investment   
  Limited 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Tanzania 
Tourism and Hospitality Investment 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

239.65
15.65

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 8. Zanzibar Tourism and   
  Hospitality Investment   
  Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Zanzibar 
Tourism and Hospitality Investment 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

14.21
0.65

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำด ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 9. Rocky Hill Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Rocky Hill 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

83.83
5.29

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ 
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำด ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

10.  Sand River Eco Camp 
  Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Sand 
River Eco Camp Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

48.88
3.44

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำด ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 11. Elewana Afrika Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์  
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment 
International Limited ให้ Elewana 
Afrika Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

217.83
16.88

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ
และมีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 12. บจก. ซูม่า กรุงเทพ
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 51 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. รำชด�ำริ ลอดจ์จิ้ง 
ให้ บจก. ซมู่ำ กรงุเทพ กู้ยืมเงนิตำมสญัญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

 40.38 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำด ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บรกิำรด้ำนบญัชแีก่ บจก. ซมู่ำ กรงุเทพ 
โดยคิดค่ำบริกำรตำมลักษณะ
และปริมำณงำน 

 0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชีย่วชำญด้ำนบญัชี 
เพ่ือเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกันให้เกิด
ประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึน้มคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตสุมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ 
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ 
ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย

1.10 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 13. Arabian Spa (Dubai) 
  (LLC)
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสปำแก่ 
Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.55 เนื่องจำก MSpa Ventures Limited 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรสปำ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 14. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น
  ความสัมพันธ์: 
  ม ีบจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 
  เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 
  เป็นสัดส่วนร้อยละ 16.53   
  จึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน   
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท  
เช่ำที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ กำร์เด้น  
เพื่อใช้ประกอบกำรโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์  
รีซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็นค่าเช่า

25.20 กำรเช่ำที่ดินเพื่อปลูกสร้ำงโรงแรม 
และด�ำเนินกิจกำรโรงแรม 
เป็นรำยกำรค้ำตำมปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึน้มคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตสุมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี ด้ำนกำรจัดกำรภำษี 
ด้ำนกำรเงินแก่ บจก. ศรีพัฒน์ กำร์เด้น 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรตำมลักษณะ
และปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.34 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี 
ด้ำนกำรจัดกำรภำษี และด้ำนกำรเงิน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 15. บจก. ภูเก็ต เวสเซล 
  โฮลดิ้ง
  ความสัมพันธ์: 
  มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 16. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง   
  (ไทย)
  ความสัมพันธ์: 
  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  โดยถือหุ้น 
  ร้อยละ 16.50 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.52 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
ให้เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์  
โฮลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

 0.11 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ในปริมาณมากจากบริษัทลิสซิ่ง 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ท�าให้ได้ต้นทุน
การเช่าที่ต�่ากว่า ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. ไมเนอร์ 
โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียง
กับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

0.2 เนื่องจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม 
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 17.	 บมจ.	เอส	แอนด์	พี		 	
	 	 ซินดิเคท	
	 	 ความสัมพันธ์:	
  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.8

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
รับเงินปันผลจากการลงทุนใน 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
โดยบันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ

 126.49 เงินปันผลเกิดจากการถือหุ้น ซึ่งเป็น
การลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก 
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ และอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง 
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า	
แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ  
 (ประเทศไทย) 

23.58
36.55

2.43
24.41

0.96

เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคาร
จากบริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา
รีสอร์ท โดยมีก�าหนดอัตราค่าเช่า 
ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีก�าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า

3.63 สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคาร
จากบริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น 
พลาซ่า โดยมีก�าหนดอัตราค่าเช่า
ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีก�าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน และบันทึกเป็นค่าเช่า

3.69 สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตราตลาด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายการระหว่างกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 18.	 บจก.	ไมเนอร์	
	 	 แอร์คราฟ	โฮลดิ้ง
	 	 ความสัมพันธ์:
  มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บรกิารด้านการบญัชแีละด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 
บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง 
โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.09 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
โซลูชั่นส์ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี 
และด้านการจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ทีเ่กดิขึน้มคีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้เช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ 
แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

 0.02 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
เป็นผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ในปรมิาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ทำให้มต้ีนทนุการเช่าท่ีต�า่กว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

 19.	 บจก.	เอ็มเจ็ท	
	 	 เมนเทนแนนซ์
	 	 ความสัมพันธ์:	
  มีกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. เอม็เจท็ เมนเทนแนนซ์  
โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.81 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 20.	 บจก.	เอ็มดีเจ็ท	
	 	 ความสัมพันธ์:	
  มีกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 
บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.03 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 21.		บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป		 	
	 	 และบริษัทย่อย
	 	 ความสัมพันธ์:	
  มีกรรมการร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัท
บันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า 
แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ  
 (ประเทศไทย)
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
• บจก. เจ้าพระยารีสอร์ท

21.49
34.93

-
9.64

12.32
0.46

เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยน์
สูงสุดของบริษัท

รายการระหว่างกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 22. บจก. 
  อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
  อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส  
  ความสัมพันธ์: 
  มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
และบริษัทย่อย จ่ำยค่าประกันภัยให้ 
บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ 
โบรกเกอร์ส รำคำประกันภัยดังกล่ำว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด

12.90 เนื่องจำก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส มีควำมเชี่ยวชำญ
ในธุรกิจประกันภัย และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 23. MHG Signity Asset  
  Holding (Mauritius) 
  Limited 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG 
Signity Asset Holding (Mauritius) 
Limited. กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

111.57
9.32

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ
และมีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 24. Indigo Bay SA Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Indigo Bay SA Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.41 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Indigo Bay SA Limited โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้อื่น

0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ 
จ�ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้กับ 
Indigo Bay SA Limited ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้จากการขาย

0.09 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำร
โรงแรม และด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ Indigo 
Bay SA Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

7.32 เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
บริหำรโรงแรม และกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

 25. Rani Minor Holding 
  Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้ 
Rani Minor Holding Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 

 257.15 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 26. Cabo Delgado Hoteis &
   Resorts, Lda.
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.87 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริกำร
ด้ำนกำรบรหิำรโรงแรมแก่ Cabo Delgado 
Hoteis & Resorts, Lda. โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล 
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

0.27 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ Cabo 
Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

7.79 เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร
โรงแรม และกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 27. Elewana Afrika (T) 
  Limited 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 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

 

27.14
2.45

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 28. บจก. เอ็มเอชจี 
  เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท จ�ำกัด 
ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค 
ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

20.00
1.24

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำและมีอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ 
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมำณ
มำกจำกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคล
ภำยนอก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี โดยคิดค่ำบริกำร
ตำมลักษณะและปริมำณงำนแก่ 
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.13 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี 
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรึกษำและกำรจัดกำร และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรพัยำกรให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

 29. Liwa Minor Food & 
  Beverages LLC
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment 
Limited ให้ Liwa Minor Food & 
Beverages LLC กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

180.60
4.65

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ
และมีอัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน



รายงานประจ�าปี 2562 263บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 30. บจก. พลูหลวง 
  ความสัมพันธ์: 
  มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.08 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
บจก. พลูหลวง โดยคิดอัตรำค่ำบริหำร
จัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล และใกล้เคียง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

0.03 บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก.หัวหิน รีซอร์ท 
ขำยที่พักอำศัยให้แก่ บจก.พลูหลวง 
ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงกำรที่พักอำศัย
ที่บริษัทสร้ำงเพื่อขำย ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้จากการขาย

- เป็นกำรขำยตำมรำคำและเงื่อนไข
เดียวกับที่เสนอแก่บุคคลภำยนอก
ซึ่งเป็นรำคำที่อ้ำงอิงได้จำกรำคำตลำด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 31. พีแคน เดอลุกซ์ 
  (ประเทศไทย) 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อม
  ร้อยละ 49.9

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน 
เดอลุกซ์ โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.38 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผูเ้ช่ำเครือ่งคอมพิวเตอร์ในปรมิำณมำก
จำกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำที่ต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 
จ�ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้กับ 
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย

0.32 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรด้ำนบัญชีแก่ บจก. พีแคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรรำยเดือนตำมลักษณะและ
ปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการ

0.41 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 
เช่ำอำคำรแก่บจก. พีแคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย)โดยมีก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ
ที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด โดยมีก�ำหนด
ระยะเวลำที่ชัดเจนและบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

3.40 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำม
อัตรำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจำกกำรถือหุ้นของ 
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)  
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

25.00 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จำก 
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยส่วนประกอบ
อำหำร บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อ
สินค้า แบ่งแยกตำมรำยบริษัท ดังนี้
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 
• บจก. เอส.แอล.อำร์.ที 

66.00
5.64

17.35
0.01

เป็นกำรซื้อสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 32. บจก. เอ็มเอสซี ไทย 
  คูซีน 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อม
  ร้อยละ 43.8

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ 
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน 
โดยคิดอัตรำค่าบริการรำยเดือน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.19 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
เป็นผู้เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ในปริมำณ
มำกจำกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคล
ภำยนอก ท�ำให้มีต้นทุนกำรเช่ำต�่ำกว่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรด้ำนบัญชี โดยคิดค่ำบริกำร
ตำมลักษณะและปริมำณงำนแก่ 
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.18 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำหน่ำยสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. เอ็มเอสซี ไทย 
คูซีน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย

0.01 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 33. บจก. จีไฟว์ เจ็ท 
  ความสัมพันธ์: 
  มีกรรมกำรและ
  ผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรด้ำนด้ำนบัญชี และจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ โดยคิดค่ำบริกำรตำมลักษณะ
และปริมำณงำนแก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

- เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 34. MHG Lesotho 
  (Proprietary) Limited 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น
  ทำงอ้อมร้อยละ 46.9 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

MHG International Holding (Mauritius) 
Limited ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
แก่ MHG Lesotho (Proprietary) 
Limited โดยคิดอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล และใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

27.02 เนื่องจำก MHG International Holding 
(Mauritius) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กิดขึน้มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบรหิำรโรงแรม และกำรจดักำรเก่ียวกับ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.32 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG 
Lesotho (Proprietary) Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

-
-

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ MHG 
Lesotho (Proprietary) Limited ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.74 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริกำร
ด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited  โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล
และใกล้เคียงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้อื่น

0.37 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) ได้รับเงินปันผล
จำกกำรถือหุ้นของ MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้เงินปันผล

9.38 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 35. Serendib Hotels PCL
  ความสัมพันธ์:
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25 
  และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ 
Serendib Hotels PLC โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 
ซึ่งมีกำรคิดอัตรำค่ำบริกำรตำม
มำตรฐำนสำกลและอิงกับรำคำตลำด

0.16 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management 
(Labuan) Limited ให้บริกำรด้ำน
กำรบรหิำรโรงแรม และกำรจดักำรเก่ียวกับ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีกำรคิด
อัตรำค่ำบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
และอิงกับรำคำตลำด

0.16 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบริหำรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กิดขึน้มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

 36. PH Resorts 
  (Private) Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49.9

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม 
ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในแก่ PH Resorts (Private) Ltd 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและอิงกับ
รำคำตลำด

0.71 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริกำร
ด้ำนกำรบริหำรโรงแรมแก่ PH Resorts 
(Private) Ltd  โดยคิดอัตรำค่ำบริหำร
จัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล และใกล้เคียง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

0.21 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ PH Resorts (Private) Ltd และรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีกำรคิด
อัตรำค่ำบริหำรตำมมำตรฐำนสำกลและ
อิงกับรำคำตลำด

17.26 เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร
โรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA 
DMCC ให้บริกำรด้ำนกำรตลำดแก่ 
PH Resorts (Private) Ltd โดยคิด
ค่ำบริกำรตำมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับบุคคลภำยนอก 
และรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

- เนื่องจำก Minor Hotel Group MEA 
DMCC มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด 
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลำย 
เชน โซลูชั่นส์ จ�ำหน่ำยสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ให้กับ PH Resorts (Private) 
Ltd ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย 

 0.73 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

 37.  Bodhi Hotel Resort 
  Pvt. Ltd.
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25 
  

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนเทคนิค เช่น กำรออกแบบ
โรงแรม และกำรออกแบบและตกแต่ง
ภำยในแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. 
โดยคิดค่ำบริกำรตำมอัตรำส่วนของงำน
ที่ท�ำเสร็จตำมสัญญำ ซึ่งรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ 

 1.15 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรบริกำรด้ำน
เทคนิคโรงแรม และค�ำปรึกษำ และเพื่อ
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กิดขึน้มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding 
(Singapore) Pte. Ltd. ให้บริกำร
ด้ำนเครื่องหมำยกำรค้ำแก่ Bodhi Hotel 
Resort Pvt. Ltd ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าลขิสทิธ์ิในการใช้เครือ่งหมายการค้า

0.33 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd  
เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำยี่ห้อ 
อนันตรำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กิดขึน้มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 38. บจก. นายณ์ แอนด์ 
  อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุน้ทำงอ้อมร้อยละ 40

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล กำร์เด้น 
พลำซ่ำ ให้ บจก. นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี 
ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัญญา 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 238.80
7.88

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ให้บริกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรโรงแรม
แก่ บจก. นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี 
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

3.00 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 39.  Rani Minor Holding II   
  Limited
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Mauritius) Limited ให้ 
Rani Minor Holding II Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 

2,293.93 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 40. PT. WIKA Realty Minor  
  Development
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้ 
PT. WIKA Realty Minor Development 
กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน 
และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร
พำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำว
มีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน

- เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรงำนแก่ 
PT. WIKA Realty Minor Development
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

3.65 เนือ่งจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

 41. อวาดีนะ ฮิลส์ 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ   
  49.99

บริษัทย่อย คือ บจก. รำชด�ำริ เรสซิเด้นซ์ 
ให้ บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ กู้ยืมเงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

340.50
15.91

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่
เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ กู้ยืมเงินตามสัญญา 
โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

12.00
0.13

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรรำยเดือนตำมลักษณะ
และปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.72 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ MHG Phuket Ltd 
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
แก่ บจก. อวำดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตรำค่ำ
บริกำรรำยเดือนตำมลักษณะ
และปริมำณงำน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.59 เนื่องจำก MHG Phuket Ltd 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

 42. บจก. ลายัน บางเทา 
  ดีเวลลอปเม้นท์
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. ลำยัน บำงเทำ ดีเวลลอปเม้นท์ 
กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน
และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร
พำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำว
มีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน
•  เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

170.00
7.10

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำม
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ บจก. ลำยัน บำงเทำ 
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
รำยเดือนตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.62 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและด้ำน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บริกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแก่ 
บจก. ลำยัน บำงเทำ ดีเวลลอปเม้นท์ 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

20.00 เนือ่งจำก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ในกำรบริหำรงำน และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 43. บจก. ลายัน ฮิลล์ 
  เรสซิเดนท์ 
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ   
  50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์ กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

370.00
12.00

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ บจก. ลำยัน ฮิลล์ 
เรสซิเดนท์ โดยคิดอัตรำค่ำบริกำร
รำยเดือนตำมลักษณะและปริมำณงำน 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.46 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 44. บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค 
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
บจก. เอชแอนด์เอ พำร์ค กู้ยืมเงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

   

192.28
11.38

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ทีเ่กิดขึน้มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตสุมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ พำร์ค 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ตำมลักษณะและปริมำณงำน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

10.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 45. Plexus Maldives 
  (Pvt) Ltd.
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ 
Plexus Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตรำดอกเบี้ย
ตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

120.62
8.53

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเทคนิคแก่ 
Plexus Maldives (Pvt) Ltd. 
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

3.45 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำบริกำร
ด้ำนเทคนิคโรงแรม และด้ำนกำรบริหำร
งำน และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล
และความจ�าเป็น

 46. บจก. ภัทรา 
  ฟายน์ ไทยคูซีน  
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50
  และมีกรรมกำรร่วมกับ  
  บริษัท

MFG International Holding 
(Singapore) Pte. Ltd. ให้บริษัท 
ภัทรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน จ�ำกัด กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยตำม
ที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกันและอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ ทั้งนี้ 
สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

2.75
0.13

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 47.  Bradtalk Group Limited
  ความสัมพันธ์:  
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 14.2

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment 
Limited รับเงินปันผลจำกกำรลงทุนใน 
Breadtalk Group Limited โดยบันทึก
เป็นรายได้เงินปันผล

28.1 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น 
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส  
จ�ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้กับ 
Breadtalk Group Limited ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้จากการขาย 

0.18 เป็นกำรขำยสินค้ำตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
ให้บริกำรด้ำนบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศแก่ Breadtalk Group Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและ
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 48. Barbarons Beach Hotel  
  MHG Limited
  ความสัมพันธ์: 
  บมจ. ไมเนอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล 
  ถือหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 40 
  

Minor Hotel Group MEA DMCC ให้  
Barbarons Beach Hotel MHG Limited 
เงินกู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน
และอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำร
พำณิชย์ ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำว
มีก�ำหนดระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

 

7.95
0.47

เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงือ่นไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกัน
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ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร 
ทีส่มเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั และมรีำคำยุตธิรรมหรอืไม่ เช่น กำรซือ้ทรพัย์สนิ ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน
กำรลงทุน โดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกนั้นจึงน�ำเสนอตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำร
หรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
ด้วยว่ำ จะเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีท่ีขนำดของรำยกำรมีสำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ด�ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำ
ได้มีกำรปฏิบัติตำมประกำศที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นรำยกำรที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทเองและกำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในกำรค�ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน1 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรือ่ง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีน2 บรษิทัจะไม่น�ำมลูค่ำเครือ่งหมำยกำรค้ำ NH ทีเ่กิดจำกกำรท่ีบรษิทัเข้ำซือ้กิจกำร
บริษัท NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหักออกจำกกำรค�ำนวณมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ท่ีใช้เป็นฐำนในกำรค�ำนวณขนำดของรำยกำร
ส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจำกกำรเข้ำลงทุนใน 
NH สำมำรถสร้ำงประโยชน์จำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำ เพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพ่ิมเติม รวมทั้งเครื่องหมำยกำรค้ำ NH มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก
ส�ำหรบักำรด�ำเนนิธุรกิจโรงแรม มคีวำมแตกต่ำงจำกสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่ เน่ืองจำกเป็นสนิทรพัย์ทีส่ำมำรถระบมุลูค่ำได้ มลีกัษณะแยกต่ำงหำก
จำกกิจกำรโดยรวม รวมทั้งสำมำรถระบุต้นทุนกำรได้มำ และสำมำรถแยกขำยโดยไม่จ�ำเป็นต้องขำยกิจกำรทั้งหมด ซึ่งกำรค�ำนวณดังกล่ำวได้รับ 
กำรพิจำรณำเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 โดยบริษัทได้มีหนังสือขอควำมเห็นชอบต่อส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส�ำนักงำนฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี 6 ธันวำคม 2562 แจ้งว่ำเหตุผลท่ีบริษัทชี้แจงมำนั้น
สำมำรถรับฟังได้ โดยบริษัทได้รำยงำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทในเดือนกุมภำพันธ์ 2563    

หมายเหตุ
1. ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการ 
 ที่เกี่ยวโยงกัน
2. ประกาศรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมกำรตรวจสอบและบรษิทัจะร่วมกันดแูลรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตว่ำจะเป็นรำยกำรท่ีมคีวำมจ�ำเป็นและให้เป็นไป 
ในรำคำที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยกำรคิดรำคำส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ดังนี้

นโยบายการคิดราคา

รำยได้จำกกำรขำยและกำรซื้อสินค้ำ รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

ค่ำสิทธิแฟรนไชส์ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำบริกำรจัดกำรและรำยได้อื่น รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยรับ อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตรำซึ่งอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณิชย์

ค่ำเช่ำจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

ค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งเป็นรำคำต้นทุนบวกกับค่ำด�ำเนินกำร

ค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำซึ่งอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์

ค่ำบริกำรทำงวิชำชีพ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

รำยกำรระหว่ำงกัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้ำนอำหำร 
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้ำนอำหำรกว่ำ 
2,300 สำขำ ใน 26 ประเทศ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส,  
เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน, ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮำนำ อีกท้ังยังมีโรงงำนผลิตชีสและไอศกรีม ส่วนผสมไอศกรีมและท็อปปิ้ง และโรงงำน 
เมล็ดคั่วกำแฟ บริษัทเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้ำของเอง เช่ำบริหำร บริหำรจัดกำร และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและ 
เซอร์วิส สวีท ท้ังสิ้นกว่ำ 530 โรง ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นำว,  
เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว แมริออท, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 57 ประเทศ 
ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริกำ คำบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกำเหนือ และอเมริกำใต้ อีกทั้งบริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use Business) ประกอบด้วยธุรกิจขำยอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยเพ่ือขำย 
และโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจำกน้ี บริษัท 
ยังเป็นผู้น�ำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่นไลฟ์สไตล์จำกต่ำงประเทศ โดยเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยในปัจจุบัน ได้แก่  
อเนลโล่, โบเดิ้ม, บอสสินี่, บรูคส์ บรำเธอร์ส, ชำร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย์, สโกมำดิ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส ์
และไมเนอร์ สมำร์ท คิดส์ อีกทั้งยังมีธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำ ซึ่งผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคตำมสัญญำว่ำจ้ำงผลิต โดยมีโรงงำนเป็นของตัวเอง

โครงสร้างรายได้

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ 

(1) ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม  ร้อยละ  17.5

(2)  ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ  65.9

(3)  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจโรงแรม  ร้อยละ  4.5

(4) ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  ร้อยละ  3.8

(5)  รำยได้อื่น  ร้อยละ  8.3
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562

เดือน เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2562

กุมภำพันธ์ • ไมเนอร์ ฟู้ดเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือ 1112 เดลิเวอรี่ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริกำรจัดส่งอำหำรของทุกแบรนด ์
ในเครือไมเนอร์ ฟู้ดมำรวมไว้ในที่เดียวเพื่อรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น

• ไมเนอร์ ฟู้ดเปิดร้ำนเดอะ คอฟฟี่ คลับ สำขำแรกในประเทศซำอุดีอำระเบีย
• ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แบรนด์เบร็ดทอล์คในประเทศไทย

มีนำคม • บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินไทยบำท จ�ำนวน 3.3 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี โดยได้น�ำเงินที่ได้รับ 
จำกกำรจ�ำหน่ำยหุ้นกู้ดังกล่ำวจ�ำนวน 2.4 หมื่นล้ำนบำท ไปใช้คืนเงินกู้ Bridge Finance ซึ่งใช้ในกำรลงทุน 
ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

เมษำยน • บริษัทเบิกถอนเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ระยะเวลำ 5 ปี จ�ำนวน 380 ล้ำนยูโร เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ Bridge Finance 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

พฤษภำคม • ไมเนอร์ โฮเทลส์ ร่วมกับเลส์ โรชส์ โกลบอล ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดดูเคชั่นประกำศจัดตั้ง Asian Institute of Hospitality 
Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education (AIHM) 

กรกฎำคม • ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เปิดให้บริกำรโรงแรมอนันตรำ วิลล่ำ ปำเดียร์นำ พำเลซ เบนำอำวีส์  
มำร์เบลลำ รีสอร์ท (โรงแรมเช่ำบริหำร) ซึ่งเป็นโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนันตรำแห่งแรกในประเทศสเปน

• ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้โอนกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมภำยใต้แบรนด์ทิโวลีในโปรตุเกสให้อยู่ภำยใต้กำรบริหำร 
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

สิงหำคม • ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้ำท�ำกำรขำยและเช่ำกลับ (ผ่ำนเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) โรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน  
ประเทศโปรตุเกส 

• ไมเนอร์ โฮเทลส์ขยำยธุรกิจในประเทศเกำหลีใต้เป็นครั้งแรก ด้วยกำรเปิดให้บริกำรโรงแรมอวำนี เซ็นทรัล ปูซำน 
(โรงแรมรับจ้ำงบริหำร)

• ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยเอน็เอช โฮเทล กรุป๊เปิดให้บรกิำร NH Andorra la Vella (โรงแรมรบัจ้ำงบรหิำร) ในประเทศ
อนัดอร์รำ

• ไมเนอร์ ฟู้ดเปิดร้ำนเดอะ คอฟฟี่ คลับ สำขำแรกในประเทศลำว
• ไมเนอร์ ฟู้ดเปิดร้ำนเดอะ คอฟฟี่ คลับ สำขำแรกในประเทศเวียดนำม

กันยำยน • ไมเนอร์ โฮเทลส์ขยำยธุรกิจในประเทศมอริเชียสเป็นครั้งแรก ด้วยกำรเปิดให้บริกำรโรงแรม Anantara Iko Mauritius 
Resort & Villas (โรงแรมรับจ้ำงบริหำร) 

ตุลำคม • ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกำศจับมือกับเวอริตำ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ทั่วโลก โดยเปิดศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งแรก  
ณ อนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

• บริษัทเบิกถอนเงินกู้ (Bilateral Loan) ระยะเวลำ 7 ปี จ�ำนวน 74 ล้ำนยูโร เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ Bridge Finance 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

พฤศจิกำยน • ไมเนอร์ ฟู้ดเข้ำซื้อกิจกำรร้ำนบอนชอน ในประเทศไทย
• ไมเนอร์ โฮเทลส์ขำย 3 โรงแรมทีบ่รษิทัร่วมลงทนุในประเทศมลัดฟีส์ซึง่ได้แก่ อนนัตรำ เวล,ิ อนนัตรำ ดห์ิกู และนำลำดู 

ไพรเวท ไอส์แลนด์ ในขณะทีท้ั่ง 3 แห่งยังคงอยู่ภำยใต้สญัญำรบัจ้ำงบรหิำร
• ไมเนอร์ ฟู้ดขยำยธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเป็นครั้งแรก ด้วยกำรเปิดร้ำนเบนิฮำนำซึ่งเป็นสำขำแฟรนไชส์

ธันวำคม • ไมเนอร์ โฮเทลส์ขยำยธุรกิจในประเทศตูนิเซียเป็นครั้งแรก ด้วยกำรเปิดให้บริกำรโรงแรมอนันตรำ โทเซอร์ รีสอร์ท  
(โรงแรมรับจ้ำงบริหำร)



รายงานประจ�าปี 2562 275บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทต้องเผชิญควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อรำยได้ ผลก�ำไร มูลค่ำ
สินทรัพย์ สภำพคล่อง มูลค่ำหุ้น และชื่อเสียงของบริษัท 

กำรจดักำรกบัควำมเสีย่งทีม่อียู่ในปัจจบุนัและกำรระบถึุงควำมเสีย่งท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่อำจไม่มนียัส�ำคญัในปัจจบุนั แต่อำจกลำยเป็นควำมเส่ียงทีส่�ำคญั 
ในอนำคต เป็นปัจจยัส�ำคญัต่อควำมส�ำเรจ็และควำมย่ังยืนของธุรกิจ ปัจจยัควำมเสีย่งต่อไปนีไ้ด้พิจำรณำครอบคลมุท้ังควำมเสีย่งปัจจบุนัและควำมเสีย่ง 
ทีเ่กิดขึน้ใหม่ของบรษิทั ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดควรได้รบัทรำบถึงผลกระทบและโอกำสทีอ่ำจเกิดขึน้ของควำมเสีย่ง รวมถึงกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบถึงปัจจัยอื่นที่อำจเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ด้วย

1. ความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
 ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรง 

รำยได้ ก�ำไร และแผนกำรพัฒนำของบรษิทั ล้วนต้องพ่ึงพิงภำคกำรใช้จ่ำยของผูบ้รโิภคและควำมเชือ่มัน่ของนักท่องเทีย่ว ซึง่อำจได้รบัผลกระทบ 
ด้ำนลบจำกปัจจัยภำยนอกหลำยๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท เช่น ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง โรคระบำด 
หรอืภยัธรรมชำต ิเป็นต้น แม้ว่ำปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ เหล่ำนีเ้ป็นควำมเสีย่งโดยท่ัวไปท่ีผูป้ระกอบกำรธุรกิจทุกๆ รำยต้องเผชญิ แต่บรษิทัได้จดัท�ำ
มำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดให้ได้มำกที่สุด 
ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง 

• สร้ำงควำมสมดลุของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจหลำยประเภท อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิต 

• สร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมหลำกหลำยของกลุม่แบรนด์ของบรษิทั เพ่ือให้ครอบคลมุหลำกหลำยตลำด จำกเซอร์วิส อพำร์ทเมนท์ จนถึง
โรงแรมระดับหรู และจำกแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่ำและอำหำรไทย 

• ขยำยฐำนธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนทวีปแอฟริกำ ตะวันออกกลำง ยุโรป  
และอเมริกำ เพื่อลดกำรพึ่งพำธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยำยธุรกิจทีบ่รษิทัได้รบัผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนยีมกำรให้บรกิำร (Fee-Based Model) ได้แก่ กำรรบัจ้ำงบรหิำรโรงแรม และกำรให้สทิธิ 
แฟรนไชส์ ทั้งในประเทศที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและตลำดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่คุ้นเคย 

• จัดเตรียมกำรวำงแผนส�ำรองส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Contingency Plan) ในขณะที่ควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่บริษัทได้เผชิญในอดีต  
มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ในกำรฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัท

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 
 
2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม 

กำรเพ่ิมข้ึนของจ�ำนวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเท่ียวที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับรำยได้และก�ำไรของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงนอกฤดูกำลท่องเท่ียว ซึ่งจะได้รับควำมกดดันท้ังในเรื่อง 
ของรำคำจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ต�่ำ และจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยคงท่ีสูง (Low Operating Leverage)  
อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรพัฒนำคณุภำพของกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำโรงแรมของบรษิทัจะมคีณุภำพ
และกำรให้บริกำรท่ีเหนือกว่ำคู่แข่งในตลำดน้ันๆ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยง โดยกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำย 
ของธุรกิจ ขยำยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลำยๆ แห่ง มีประเภทและระดับกำรให้บริกำรของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชื้อชำติ 
ของแขกที่มำเข้ำพักโรงแรมที่หลำกหลำย ซึ่งนอกจำกแบรนด์โรงแรมของบริษัทเอง ซึ่งมีตั้งแต่แบรนด์ระดับกลำงถึงระดับบนแล้ว 
บริษัทยังได้ว่ำจ้ำงบริษัทชั้นน�ำให้บริหำรโรงแรมภำยใต้กำรลงทุนของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์, เจดับบลิว แมริออท, เซ็นต์ รีจิส 
และเรดิสัน บลู อีกทั้งกำรกระจำยธุรกิจโรงแรมในกว่ำ 50 ประเทศ ในหลำกหลำยภูมิภำค ทั้งเอเชีย แอฟริกำ ตะวันออกกลำง ยุโรป และ
ทวีปอเมริกำ ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยังช่วยให้แบรนด์ของบริษัทเปน็ที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง และลดควำมผันผวน 
ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมที่ผันแปรตำมฤดูกำลท่องเที่ยวตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โรงแรม เช่น ธุรกิจสปำ ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรแก่ผู้บริโภค 
ได้อย่ำงครบวงจร
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2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร
ธรุกจิร้ำนอำหำรเป็นธรุกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกคู่แข่งธุรกจิรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขันได้ง่ำย โดยมีปัจจัยทีส่�ำคัญ

ได้แก่ รำคำและคณุภำพของผลติภัณฑ์อำหำร กำรพัฒนำผลติภณัฑ์ใหม่ กำรมส่ีวนร่วมทำงดจิทัิล ระดบักำรโฆษณำและกำรรเิริม่ส่งเสรมิ
กำรขำย กำรบริกำรลูกค้ำ ชื่อเสียงขององค์กร และที่ตั้งร้ำนอำหำร โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยอื่นๆ ทั้งตลำด
ในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัวำงเป้ำหมำยในกำรคงควำมเป็นผูน้�ำของธุรกิจร้ำนอำหำร โดยกำรพัฒนำท้ังสนิค้ำเดมิ
และสินค้ำใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบร้ำนใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นกำรตอบสนองให้ทันควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 
ส่งผลให้บริษัทสำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น�ำและมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่เหนือกว่ำคู่แข่ง ด้วยฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งและขนำดของ
ธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) นอกจำกนี้ บริษัทยังมีนโยบำยกระจำยธุรกิจ เพ่ิมควำมหลำกหลำย
ของประเภทร้ำนอำหำร ซ่ึงครอบคลุมทั้งอำหำรตะวันตก เช่น พิซซ่ำ สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอำหำรไทย จีน เกำหลี  
และกำแฟ และกำรขยำยธุรกิจไปในหลำกหลำยประเทศ ท�ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มำก 
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

 
2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า 

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง  
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจปัจจบุนัของบรษิทัมคีวำมหลำกหลำยเพ่ือรองรบัผูบ้รโิภคชำวไทยเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑลและต่ำงจงัหวัด  
ในขณะที่คู่แข่งหลักรองรับเฉพำะในกรุงเทพฯ นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ท่ีไม่ใช่เครื่องแต่งกำยซึ่งสำมำรถสร้ำงก�ำไรท่ีมำกกว่ำ  
เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์เครื่องแต่งกำยและสำมำรถเจำะกลุ่มผู้บริโภคท่ีใหญ่กว่ำท่ัวประเทศ ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท 
ยังคงเป็นหนึ่งในผู้จ�ำหน่ำยอิสระรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรมุ่งเน้นที่โครงกำรกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำชื่อ  
“ไมเนอร์พลัส” (MinorPlus) ส่งผลให้จ�ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้นจำก 814,000 รำย ในปี 2561 เป็น 998,823 รำย ในปี 2562 อีกท้ัง 
บริษัทได้น�ำแนวคิดของบัตรสะสมคะแนนมำใช้ ซึ่งช่วยในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค รวมถึงกำรคำดกำรณ์กำรจัดท�ำ 
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงแม่นย�ำ

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุนใหม่ๆ อำทิ  
กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำกำรลงทุน ควำมส�ำเร็จในกำรริเริ่มโครงกำรใหม่ ภำระผูกพันตำมสัญญำ กำรขอใบอนุญำตและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง  
รวมถึงควำมเสี่ยงโดยท่ัวไปในแต่ละประเทศ อีกทั้งกำรประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำซื้อกิจกำร มีส่วนขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบริษัท 
ในกำรท�ำให้เกิดประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่ซื้อมำใหม่กับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัมมีำตรกำรท่ีหลำกหลำยในกำรตดิตำมดแูลกำรพัฒนำโครงกำรใหม่อย่ำงใกล้ชดิ เช่น กำรท�ำ Due Diligence กำรจดัท�ำแผนงำน 
และขัน้ตอนมำตรฐำน และกำรวำงหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุท่ีรอบคอบ เป็นต้น โดยบรษิทัจะว่ำจ้ำงผูเ้ชีย่วชำญท่ีมคีวำมรูแ้ละควำมช�ำนำญในประเทศ 
นัน้ๆ อำทิ ผูเ้ชีย่วชำญในอตุสำหกรรมในประเทศน้ันๆ ท่ีปรกึษำด้ำนกฎหมำย และทีป่รกึษำด้ำนบญัช ีซึง่จะท�ำงำนร่วมกับทมีงำนท่ีมคีวำมเชีย่วชำญ
ของบรษิทัเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบรษิทัจะประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรพัฒนำหรอืเข้ำซือ้โครงกำรนัน้ๆ ต่อไป และสำมำรถบรหิำรเพ่ือให้มผีลก�ำไรทีน่่ำพอใจ 
รวมถึงมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงส�ำหรับกำรลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยด�ำเนินธุรกิจ 
มำก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้ำทำงธุรกิจที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่ำว เพ่ือศึกษำสภำวะ
ตลำด กฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ กำรแข่งขนั และเรยีนรูก้ำรด�ำเนนิกิจกำร จนกว่ำจะมคีวำมมัน่ใจในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศน้ันๆ เพียงพอ  
จึงจะมีกำรตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังเช่นกำรลงทุนของบริษัทท่ีผ่ำนมำในภูมิภำคแอฟริกำ ประเทศมัลดีฟส์ ศรีลังกำ เวียดนำม  
จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจำกนี้ ส�ำหรับตลำดใหม่ที่บริษัทเข้ำลงทุนโดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น ยุโรปและลำตินอเมริกำ บริษัทจะคงไว ้
ซึ่งคณะผู้บริหำร ซึ่งมีควำมรู้ควำมช�ำนำญในประเทศนั้นๆ 

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ 

โรงแรมบำงแห่งของบริษัทต้ังอยู่บนที่ดินท่ีบริษัทเช่ำจำกเจ้ำของที่ดิน ส�ำหรับโรงแรมที่อยู่ในพ้ืนที่เช่ำน้ัน ส่วนใหญ่มีสัญญำกำรเช่ำระยะยำว  
30 ปี หรือมำกกว่ำ โดยบริษัทมีสิทธิต่ออำยุสัญญำ ด้วยอัตรำค่ำเช่ำตำมท่ีจะตกลงกัน ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ  
และจำกกำรที่บริษัทได้ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้ำของที่ดินตลอดมำ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้น
ในระยะเวลำอันใกล้ 

ส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ท�ำเลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังน้ัน จึงอำจเกิด 
ควำมเสี่ยงหำกบริษัทไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำของพ้ืนที่น้ันๆ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ หรือไม่สำมำรถ 
ได้สถำนที่ที่ต้องกำรตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทมีร้ำนอำหำรและจุดจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกมำย อีกท้ังแบรนด์ 
ร้ำนอำหำรและสินค้ำแฟชั่นของบริษัทเป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรที่ห้ำงสรรพสินค้ำ จึงท�ำให้บริษัทมีอ�ำนำจ 
ต่อรองกับห้ำงสรรพสินค้ำและเจ้ำของพื้นที่ และสำมำรถท�ำสัญญำเช่ำระยะยำวได้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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5. ความเสี่ยงในการไม่ต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส ์
 และสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

บริษัทด�ำเนินงำนร้ำนอำหำรบำงส่วนภำยใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศตำมข้อตกลงภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์ จึงอำจ 
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่มิได้รับกำรต่อสัญญำหรือมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดในสัญญำแฟรนไชส์ บริษัทได้ลดควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยกำรขอ 
ต่ออำยุสัญญำแฟรนไชส์ล่วงหน้ำ โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญำ) อีกทั้งกำรที่บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจ 
ภำยใต้แบรนด์ทีบ่รษิทัได้รบัสทิธิแฟรนไชส์จนเป็นผูน้�ำตลำดในประเภทอำหำรนัน้ๆ เป็นผลให้บรษิทัมโีอกำสสงูจะได้รบักำรต่อสญัญำ อกีทัง้บรษิทั
ได้ลดกำรพ่ึงพำแบรนด์ท่ีบรษิทัได้รบัสทิธิแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศ โดยกำรเพ่ิมสดัส่วนรำยได้จำกแบรนด์ร้ำนอำหำรท่ีเป็นของตนเอง ได้แก่แบรนด์
เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮำนำ 

ส�ำหรับธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญำของบริษัทมี 2 ลักษณะ ได้แก ่
แบบที่ต่อสัญญำโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดเวลำ ส�ำหรับสัญญำในลักษณะที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรต่อสัญญำ บริษัทมีควำมเสี่ยง 
จำกกำรท่ีคู่สัญญำจะไม่ต่อสัญญำเมื่อถึงก�ำหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสสูญเสียรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม  
จำกกำรท่ีทำงบริษทัได้ปฏบิตัติำมเงือ่นไขท่ีระบใุนสญัญำและกำรด�ำเนนิธุรกิจร่วมกันมำเป็นเวลำนำน ส่งผลให้บรษิทัได้รบัควำมไว้วำงใจให้ต่ออำยุ
สญัญำ ยกเว้นในกรณีท่ีบรษิทัตกลงท่ีจะไม่ต่ออำยุสญัญำ นอกจำกนัน้ หำกคูส่ญัญำขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขข้อตกลง โดยเฉพำะอตัรำค่ำตอบแทน  
บริษัทจะเจรจำต่อรองเพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นไปในทิศทำงที่บริษัทและคู่สัญญำได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย นอกจำกน้ี  
บริษัทยังคงหำโอกำสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ ในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทมีกำรขยำยธุรกิจโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์  
และนำว ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ภำยใต้กำรรับจ้ำงบริหำรจัดกำรโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้ำของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนียม 
กำรให้บรกิำร ทัง้น้ี รำยได้ค่ำบรหิำรจดักำรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรให้ค�ำปรกึษำและค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง 
ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดด�ำเนนิกำร และค่ำธรรมเนยีมในกำรบรหิำรเมือ่โรงแรมได้เปิดด�ำเนินกำรแล้ว โดยค่ำธรรมเนยีมในกำรบรหิำรจะขึน้อยู่กับ 
รำยได้และผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่บริษัทบริหำรงำน โดยทั่วไป สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรโรงแรมจะมีอำยุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้ำ 
บอกเลิกสัญญำก่อนครบก�ำหนด บริษัทสำมำรถเรียกเก็บค่ำเสียหำยในรูปของค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกสัญญำ (Cancellation Fee) ได้  
ทั้งนี้ ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรธุรกิจโรงแรมในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็นที่รู้จักในด้ำนควำมหลำกหลำยและ
คุณภำพของแบรนด์ ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรบักลยุทธ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ ตลอดจนควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำง
ผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งเพื่อควำมพึงพอใจของทั้งผู้ว่ำจ้ำงบริษัทและแขกที่มำพัก 

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภค บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้ำงผลิตสินค้ำให้กับบริษัทสินค้ำ
อปุโภคระดบัสำกล ปัจจบุนัธุรกิจดงักล่ำวมกีำรแข่งขนัไม่มำกนัก เน่ืองจำกยังมผีูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัอนุญำตให้ผลติน้อยรำย แต่รำคำและคณุภำพ
เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในกำรที่จะได้รับค�ำสั่งซื้อ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภคมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ  
30 ปี บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ืองยังสำมำรถ 
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก 
และได้รับกำรว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำในระยะยำว

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากการพึ่งพาบริการของผู้รับเหมา ผู้ผลิต และพันธมิตร

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรโดยผู้ให้บริกำรและผู้ผลิตจำกภำยนอก ตัวอย่ำงเช่น ผู้ผลิตอำหำรและ 
เคร่ืองดื่ม ตัวแทนท่องเท่ียว ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ผู้ผลิตสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในห้องน�้ำของโรงแรม ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคนิคและไอที ผู้ให้บริกำร 
ด้ำนกำรช�ำระเงิน ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำ ตลอดจนผู้ให้บริกำรด้ำนกำรท�ำควำมสะอำดและซักรีด ถ้ำหำกผู้ผลิตและผู้ให้บริกำรเหล่ำน้ี 
ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงน่ำพอใจ ย่อมส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรส่งมอบประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ดีและเพียงพอแก่แขกและ 
ลูกค้ำของบริษัทได้

บริษัทมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนของผู้ผลิตและผู้ให้บริกำรเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้แน่ใจว่ำพวกเขำเหล่ำน้ีให้บริกำรในระดับที่น่ำพอใจ
และสอดคล้องกับข้อตกลงในกำรให้บริกำรที่ตกลงกันไว้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่ำธุรกิจสำมำรถด�ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงมีกำรจัดหำผู้ผลิตส�ำรองเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรหยุดชะงักของธุรกิจในกำรจัดซื้อและกำรกระจำยสินค้ำ

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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8. ความเสี่ยงด้านการเงิน

8.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทและบริษัทในเครือในประเทศไทยมีรำยได้บำงส่วนเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เช่น รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ รำยได ้

จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม เงินปันผลรับ และรำยได้จำกตัวแทนท่องเที่ยวในต่ำงประเทศและอื่นๆ ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวผันแปรตำม 
อัตรำแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีค่ำใช้จ่ำยบำงประเภทเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เช่น ค่ำบริหำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม  
ค่ำกำรใช้สิทธิแฟรนไชส์ เครื่องหมำยกำรค้ำส�ำหรับธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำสินค้ำของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ดังน้ัน  
บริษัทและบริษัทในเครือจึงสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนน้ีได้ โดยกำรหักกลบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนท่ีเป็น 
เงนิสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedging) อกีท้ังบรษิทัและบรษิทัในเครอืยังลดควำมเสีย่งเพ่ิมเตมิ โดยก�ำหนดรำคำค่ำห้องพักในประเทศ
เป็นเงินสกุลบำทแทนรำคำอ้ำงอิงเงินสกุลอื่นๆ เพื่อให้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็นสกุลเงินเดียวกัน นอกจำกนี้ จำกกำรที่บริษัทขยำยธุรกิจ 
ไปยังต่ำงประเทศมำกขึน้ ส่งผลให้บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น เมือ่มกีำรแปลงผลกำรด�ำเนนิงำนของธุรกิจ
ในต่ำงประเทศเป็นสกุลเงินบำทในงบกำรเงินรวมของบริษัท ในส่วนของกำรจัดหำเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับ
สินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุน รวมถึงกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้มำจำกสินทรัพย์เหล่ำน้ัน เพ่ือให้เกิดกำรหักกลบหรือกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
แบบธรรมชำติจำกอัตรำแลกเปลี่ยนให้ได้มำกที่สุด อีกทั้งบริษัทยังได้ติดตำมควำมเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนในตลำดอันเน่ือง 
มำจำกควำมผันผวนของสภำพเศรษฐกิจโลกและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และบริษัทได้บริหำรควำมเส่ียงเพ่ิมเติมโดยกำรเข้ำท�ำ
สัญญำซื้อขำยเงินต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อรองรับควำมผันผวนของตลำดในกรณีที่จ�ำเป็น

8.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้เกดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ซึง่อำจส่งผลกระทบเชงิลบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั 

โดยบริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นให้สอดคล้องตำมนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและสภำวะของตลำดกำรเงิน 
เป็นผลให้บริษัทสำมำรถรักษำสมดุลของอัตรำดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภำวะตลำดกำรเงิน

8.3 ความเสี่ยงจากความม่ันคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ในกำรขยำยกิจกำรของบริษัท บริษัทอำจต้องกำรเงินลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือกำรลงทุน พัฒนำ ริเริ่มโครงกำรใหม่ๆ รวมถึงกำรเข้ำซื้อ

กิจกำรอืน่ ซึง่ส่งผลให้บรษิทัและบรษิทัในเครอืต้องรกัษำสภำพคล่องและส�ำรองวงเงนิกู้จำกสถำบนักำรเงนิให้เพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเงนิทนุ 
หมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวล่วงหน้ำและกระจำยแหล่งที่มำของเงินทุนให้มีควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ดี บริษัท
และบริษัทในเครือมีกำรด�ำรงฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขดังกล่ำวด้วยดีเสมอมำ

9. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

9.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
บริษัทต้องอำศัยเทคโนโลยีในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพ่ือรองรับระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนสนับสนุน (Back Office) 

เท่ำน้ัน แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ำยขำยและกำรตลำดอีกด้วย เทคโนโลยีนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในกำรด�ำเนินธุรกิจอีกต่อไป แต่ยัง 
ท�ำให้เกิดคู่แข่งในรูปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงช่องทำงและวิธีกำรในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ ซึ่งหำกบริษัทไม่สำมำรถ 
ปรับตัวตำมเทคโนโลยีหรือควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ท้ังน้ี  
บรษิทัตระหนกัดถึีงควำมส�ำคัญของเทคโนโลยสีำรสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงำนดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ระยะยำวของบรษิทั  
และด้วยฐำนะทำงกำรเงนิทีม่คีวำมมัน่คงและขนำดของธุรกิจทีส่่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ส่งผลให้บรษิทั 
สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยกำรคิดริเริ่มหลำกหลำยประกำร ตัวอย่ำงเช่น  
กำรพัฒนำระบบจองห้องพักส่วนกลำงของแบรนด์อนันตรำ ซึง่ช่วยให้บรษิทัสำมำรถตดิตำมกำรขำยห้องพักและห้องพักคงเหลอืได้ทันที  
สำมำรถคิดรำคำห้องพักให้เท่ำเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) รับจองห้องพักบนเว็บไซต์ท่ีสำมำรถรองรับได้หลำยภำษำ สำมำรถ
บริหำรและเพ่ิมผลตอบแทน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของแขกที่เข้ำพัก หรือเว็บไซต์และระบบแอปพลิเคชันบนมือถือของแบรนด์ 
เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี ซึ่งได้พัฒนำมำเพ่ือให้ลูกค้ำมีประสบกำรณ์ในกำรสั่งอำหำรที่ดีข้ึน ลดระยะเวลำในกำรส่ังอำหำรออนไลน์  
และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะกำรจัดส่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้อีกด้วย

ด้วยกำรขยำยตลำดจำกกำรให้บรกิำรอำหำรภำยในร้ำนไปจนถึงกำรให้บรกิำรจดัส่งอำหำร บรษิทัได้ขยำยกำรให้บรกิำรเชงิรกุส�ำหรบั
ทั้งสองช่องทำงในทุกแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงร้ำนอำหำรประเภทต่ำงๆ ได้ในทุกโอกำสอย่ำงง่ำยดำย

นอกจำกนี ้บรษิทัยังมกีำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ส�ำหรบักำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยี
ดจิทัิล เพ่ือรองรบัแผนกำรขยำยธุรกิจทีไ่ด้วำงไว้ และเพ่ือกำรเปลีย่นแปลงสูก่ำรเป็นองค์กรท่ีมโีครงสร้ำงแบบอไจล์ (Agile Organization) 
เพ่ือรบัมอืกับกำรแทรกแซงของเทคโนโลยี เช่น กำรเปลีย่นภูมทิศัน์ทำงธุรกิจ กำรพัฒนำศกัยภำพ กำรรกัษำทรพัยำกรขององค์กร และอืน่ๆ
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9.2 ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัว  
  (Data Protection and Privacy)

ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทน้ัน ได้มีกำรใช้งำนกำรสื่อสำรและกำรจัดเก็บข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น  
ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวนั้นมีข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบริษัท ลูกค้ำ และคู่ค้ำทำงธุรกิจ อีกทั้งข้อมูลดังกล่ำวนั้นสำมำรถระบุได้ถึงตัวตน 
ของบคุคลได้อกีด้วย เช่นเดยีวกับบรษิทัระดบัโลกอืน่ๆ บรษิทัอยู่ภำยใต้กำรถูกคกุคำมด้ำนควำมปลอดภยัในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity  
Threats) ตั้งแต่กำรที่พนักงำนบันทึกข้อมูลผิดพลำดหรือกำรน�ำข้อมูลไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง กำรพยำยำมเข้ำถึงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศโดยมไิด้รบัอนุญำตโดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ จนถึงกำรถูกคกุคำมควำมปลอดภัยทำงด้ำนไซเบอร์อย่ำงต่อเน่ือง ท้ังน้ี กำรละเมดิ 
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต เหตุกำรณ์ควำมปลอดภัยของข้อมูลทั่วไป กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรปกป้อง
ข้อมลู หรือแม้แต่ควำมล้มเหลวในกำรปฏิบตัติำมข้อผกูพันทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรปกป้องข้อมลู อำจมผีลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญั 
ต่อผลกำรด�ำเนินงำนฐำนะกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรคุ้มครอง 
ควำมเป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบคุคล (General Data Protection Regulation) และข้อมลูทัว่ไป ไม่เพียงแค่ให้สอดคล้องกับกฎหมำย แต่
ยังรวมถึงให้มัน่ใจว่ำสทิธิของลกูค้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรปกป้องข้อมลูนัน้ได้รบักำรปฏบิติัตำมหลกักำรของกฎหมำยกำรปกป้องข้อมลูควำม
เป็นส่วนตัว บริษัทยังมีกำรลงทุนในระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันกำรละเมิดระบบไอทีของบริษัท 
โดยใช้เทคโนโลยีกำรรกัษำควำมปลอดภัยแบบอตัโนมตัแิละแบบปรบัตวั โดยร่วมมอืกับพันธมติรด้ำนควำมปลอดภยัระดบัโลกหลำยแห่ง 

9.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากความคิดเห็นของลูกค้าที่ไม่พึงประสงค์
โซเชียลมเีดยีได้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรสือ่สำรและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นต่อตวัสนิค้ำ บรกิำร และองค์กร ในกรณีทีบ่รษิทั 

ถูกพำดพิงในเชิงลบบนหัวข้อข่ำวบนสังคมออนไลน์ ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อแบรนด์สินค้ำและชื่อเสียงของบริษัท ด้วยเหตุน้ี  
บริษัทจึงมีทรัพยำกรที่จ�ำเป็นทั้งทรัพยำกรดิจิทัลและทรัพยำกรมนุษย์ในกำรติดตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำท่ีไม่พึงประสงค์ รวมไปถึง 
กำรเตรียมกระบวนกำรชี้แจงและระบบกำรสื่อสำร เพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นดังกล่ำวได้อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้  
บริษัทได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรน�ำเครื่องมือที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรประเมินแนวโน้มของตลำดในเชิงรุก ตลอดจน 
ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

10.  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

10.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บริษัทด�ำเนินกิจกำรครอบคลุมภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง มหำสมุทรอินเดีย แอฟริกำ ยุโรป และทวีปอเมริกำ จึงม ี

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต โดยเฉพำะจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงภูมทัิศน์ ภัยธรรมชำติ 
และสภำวะขำดแคลนอำหำร ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็นภูมิภำคส�ำคัญ 
ที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่ได้ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่ำอย่ำงรุนแรงและบ่อยครั้ง ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้
ส่งผลกระทบต่ออตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและเกษตรกรรมโดยรวม และส่งผลโดยตรงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรจดัซือ้และกระจำยสนิค้ำ 
ของธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำรของบริษัท บริษัทมีกำรติดตำมดูแลควำมเสี่ยงเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ 
ของบริษัท และได้มีกำรจัดท�ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติท่ีอำจเกิดขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ของบรษิทั นอกจำกน้ี บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะให้ทัง้บรษิทัและและคูค้่ำปฏบิติัตำมกฎระเบยีบด้ำนสิง่แวดล้อม 
เพ่ือลดกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มำกท่ีสุด ด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและแหล่งท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ อีกทั้งบริษัทแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นโดยกำรสร้ำงเป้ำหมำยระยะยำวที่มุ่งเน้นกำรลดกำรใช้
ประโยชน์จำกทรพัยำกรและกำรปล่อยมลพิษ ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์ ตลอดจนมุง่เน้นกำรจดัซือ้จดัจ้ำงอย่ำงย่ังยืน นอกจำกนี ้กำรตระหนกัถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศก�ำลังมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรส่งเสริมและน�ำเสนอสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบัติ
ต่อลูกค้ำเช่นกัน 

ปัจจัยควำมเสี่ยง



รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)280

10.2 ความเสีย่งจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงสูก่ารอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและการด�าเนนิชวีติท่ีเน้นสขุโภชนาการเพ่ือสขุภาพ
กำรตระหนักถึงปัญหำสภำวะโลกร้อนและปัญหำด้ำนสุขภำพต่ำงๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมำให้ควำมสนใจต่อส่ิงแวดล้อม

และสขุภำพมำกขึน้ ดงัน้ัน ควำมต้องกำรให้บรษิทัด�ำเนนิธุรกิจท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมำกขึน้และน�ำเสนอสนิค้ำและบรกิำรทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภำพมำกขึ้น จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทติดตำมแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่เหล่ำนี้เพ่ือประเมินผลกระทบและโอกำสที่อำจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืนและท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดท้ังกับคู่ค้ำและภำยในบริษัท เพ่ือลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินงำนและ 
น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภำพให้แก่ลูกค้ำ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นน้ี บริษัทได้ก�ำหนด
เป้ำหมำยระยะยำวด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ตลอดจนกำรลดกำรใช้พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว อีกท้ังบริษัท 
ยังคงให้ควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยของอำหำรในทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินงำนและสนับสนุนกำรปรับปรุงพัฒนำส่วนผสมหลัก 
ในอำหำรเหล่ำนั้น นอกจำกน้ี บริษัทยังได้ริเริ่มโครงกำรท่ีหลำกหลำย เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์ไม่ใช้หลอดพลำสติก ใช้เคร่ืองใช้ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในท้องถ่ินอย่ำงย่ังยืน และโครงกำรสุขสมดุล ส่วนแบรนด์ต่ำงๆ ของไมเนอร์ ฟู้ด  
มีกำรน�ำเสนอทำงเลือกต่ำงๆ ให้กับลูกค้ำ เช่น โปรตีนจำกพืช ผลผลิตจำกอินทรีย์ และไอศกรีมน�้ำตำลน้อย บริษัทเล็งเห็นพฤติกรรม 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้เป็นโอกำสในกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและยั่งยืนมำกขึ้นให้แก่ลูกค้ำ

 
10.3 ความเสีย่งจากการละเมดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และข้อก�าหนดทางกฎหมายแรงงาน ภายในห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทั 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยเป็นสิ่งท่ีบริษัทมุ ่งเน้นมำโดยตลอด  
อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ เริม่มคีวำมสนใจมำกขึน้เก่ียวกับวิธีกำรท่ีองค์กรจะมอีทิธิพลต่อปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนีใ้นห่วงโซ่ 
คุณค่ำของพวกเขำ องค์กรถูกคำดหวังให้เป็นผู้รับผิดชอบต่ออำชีวอนำมัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นในห่วงโซ่อุปทำนของพวกเขำ  
และกำรล้มเหลวในหน้ำที่ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนลบ

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงำนซึ่งรวมถึงควำมปลอดภัย 
และอำชวีอนำมยัทีเ่พ่ิมขึน้ บรษิทัได้ปลกูฝังหลกัสทิธิมนษุยชนในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและสนับสนุนให้พันธมติรทำงธุรกิจของบรษิทั
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบำยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ถูกปรับใช้โดยอ้ำงอิงจำกหลักปฏิบัติของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทำงธุรกิจขององค์กำรยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ องค์กำรช่วยเหลือเด็ก รวมทั้ง
ระเบียบปฏิบัติระดับประเทศและระดับสำกลท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทัมแีนวทำงด้ำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยัและควำมเป็นอยู่ทีด่ ีเพ่ือเสรมิสร้ำงขวัญก�ำลงัใจและควำมเชือ่มัน่ของพนกังำน 
ตลอดจนเพ่ือช่วยลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้จำกเหตกุำรณ์ทีค่ำดไม่ถึงได้ กลุม่ธุรกิจของบรษิทัได้ก�ำหนดมำตรกำรและโครงกำรสนับสนนุ
ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำนซึ่งครอบคลุมประเด็นด้ำนสถำนท่ีท�ำงำนท่ีปลอดภัยและ 
มีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำยภำพ กำรเงิน และสุขภำพจิตของพนักงำนและครอบครัว

นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบตัขิองคูค้่ำทำงธุรกิจและกำรตรวจสอบคูค้่ำแล้ว บรษิทัยังคงท�ำงำนร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่ำ 
ซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู่ค้ำเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรน�ำหลักกำรของนโยบำยสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

บริษทัเลง็เหน็และให้ควำมส�ำคญักับผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกควำมเสีย่งข้ำงต้น จงึได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ีประเมนิ
ควำมเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงำนทุกหน่วยจะท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อหำปัจจัย
ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน และท�ำงำนร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในกำรวิเครำะห์โอกำสท่ีอำจเกิดข้ึน ศึกษำผลกระทบ  
และร่วมกันหำแนวทำงหรอืมำตรกำรในกำรป้องกัน หรอืลดควำมเสยีหำยจำกควำมเสีย่งดงักล่ำว ตลอดจนร่วมกันติดตำมและประเมนิควำมเสีย่ง 
เป็นระยะ โดยบริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและขั้นตอนบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร และกลุ่มธุรกิจท้ังหมดได้ปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด ท้ังยังมีกำรรำยงำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็นรำยไตรมำส

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร  
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดแูลกิจกำรเป็นกรรมกำรอสิระ  
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีขนำดและองค์ประกอบรวมถึงค่ำตอบแทน 
ที่เหมำะสม พิจำรณำขั้นตอนและวิธีกำรประเมินกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรปรับปรุงและด�ำเนินกำรให้บริษัทปฏิบัติตำม
แนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุมรวม 3 ครั้ง เพ่ือด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทบำทหน้ำท่ี 
ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

• พิจำรณำจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำสรรหำ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
• พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจดัท�ำแบบประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนและดแูลกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั

และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรแต่ละคณะใช้ในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ
• พิจำรณำทบทวนกำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มำปรับใช้ และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

แนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
• พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย ระเบียบปฏิบัติของพนักงำน  

และนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล ตลอดจนแนวปฏิบัติของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรน้ัน คณะกรรมกำรสรรหำ 

และก�ำกับดูแลกิจกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
โดยเชื่อมั่นว่ำ กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม เป็นส่ิงส�ำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 

 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
 ประธานกรรมการสรรหา
 และก�ากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมกำรจ�ำนวน 5 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้
รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทด้วยทุกครั้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

• ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
• พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรระดับสูง จำกกำรประเมินผลงำนในส่วนที่เก่ียวกับเป้ำหมำย 

และวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนด และทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท
ตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

• ทบทวนและประสำนงำนกับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทนของบริษัท และน�ำเสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• พิจำรณำอนุมัติรำยชื่อผู้บริหำรที่มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (EJIP) และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ในกำรปฏบัิติงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนนัน้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ 

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
และก�ากับความเสี่ยง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบรหิำรและก�ำกับควำมเสีย่งขึน้มำเพ่ือชว่ยเหลอืกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรในกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำ่งๆ  
ที่ส�ำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์และควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรก�ำหนดแนวทำง นโยบำยและกระบวนกำร 
หรือกำรติดตำมผล และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญดังกล่ำวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คณะกรรมกำรบรหิำรและก�ำกับควำมเสีย่งมสีมำชกิทัง้หมด 4 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไมเ่ปน็ผูบ้รหิำรจ�ำนวน 3 คน และกรรมกำรบรหิำร 
จ�ำนวน 1 คน โดยมีนำยจรัมพร โชติกเสถียร ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเส่ียง หลังจำกกำรแต่งตั้งในปี 2562 
คณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยงได้จัดให้มีกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ�ำนวน 3 ครั้ง ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม
ถึงธันวำคม โดยเป็นไปตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเส่ียง ประธำน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งไดร้ำยงำนควำมคบืหน้ำเก่ียวกับกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำ่งๆ ท่ีส�ำคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ กำรก�ำหนด 
แนวทำง นโยบำยและกระบวนกำรหรอืกำรตดิตำมผล และกำรจดักำรควำมเสีย่งทีส่�ำคญัดงักลำ่วใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ พรอ้มทัง้รำยงำน
ผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง มีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนครั้งที่ประชุม

1.  นำยจรัมพร โชติกเสถียร ประธำนกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 3/3

2.  นำยเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 3/3

3.  นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์ กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 3/3

4.  นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 1/3

ทั้งนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง มีดังต่อไปนี้
• สอบทำนและพิจำรณำโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงท่ีดีของบริษัท แนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียง นโยบำยและกระบวนกำร 

ปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ร่วมกับฝ่ำยบริหำรและคณะอนุกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง 
• รบัรำยงำนกิจกรรมกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งรำยไตรมำส และพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยบรหิำรเก่ียวกบัควำมเสีย่งโดยรวมทีบ่รษิทัยอมรบัได้  

และกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 
และควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ ตลอดจนแผนด�ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

• สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่จะถูกระบใุนรำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (56-1)

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยงมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2562 บริษัทมีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม  
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงท่ีดี นโยบำยและแนวทำงในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ซึ่งวิธีกำร 
ดังกล่ำวท�ำให้บริษัทสำมำรถก�ำหนดแผนด�ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสม และมีกำรติดตำมและทบทวนกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 
กำรบริหำรจัดกำรและก�ำกับควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

 นายจรัมพร โชติกเสถียร
  ประธานกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้บริษัท
บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจและสร้ำงกำรเติบโตให้บริษัทอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูน้�ำในกำรประพฤตตินเป็นแบบอย่ำงในกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีสร้ำงวัฒนธรรมทียึ่ดมัน่ในจรยิธรรม และได้ก�ำหนด 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
ของบริษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีทุกปี เพ่ือให้เหมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 
สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์หรือกฎหมำย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดีของพนักงำนทุกระดับชั้น รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ 
และเพื่อเป็นกำรก�ำหนดและเปิดเผยแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�ำหนดให้พนักงำนทุกคนเซ็นรับทรำบ 
ถึงจรรยำบรรณธุรกิจในกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเริ่มท�ำงำน และในระหว่ำงปี บริษัทมีกำรอบรม ทบทวน ระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงำนทุกคน 
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงกำรท�ำแบบทดสอบภำยหลังกำรอบรม และจะมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำทบทวนกำรน�ำนโยบำยและแนวทำง 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพ่ือกำรสร้ำง 
คุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน หลกัปฏิบตัท่ีิยังไม่สำมำรถน�ำไปปรบัใช้ ได้มกีำรบนัทกึเหตผุลไว้เป็นส่วนหนึง่ของรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทั 

บริษัทได้รับผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 
ประจ�ำปี 2562 ซึง่จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย นอกจำกนี ้เมือ่วันที ่24 กรกฎำคม 2562 บรษิทัยังได้รบัรำงวลัที ่1 (Gold Prize)  
ใน Board of the Year Awards ประจ�ำปี 2561 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดมำกกว่ำหนึ่งแสนล้ำนบำท  
จำกควำมเป็นเลศิในด้ำนธรรมำภิบำลบรษิทัและควำมเป็นมอือำชพีของคณะกรรมกำรบรษิทั  ซึง่รำงวลัดงักล่ำวเป็นรำงวัลท่ีมอบให้กับคณะกรรมกำร 
ของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนที่ดี รวมถึงสำมำรถรักษำผลประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในปี 2562 แบ่งตำม 5 หมวดหลัก มีรำยละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญักับสทิธิของผูถื้อหุน้ และก�ำหนดในหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรของบรษิทั ให้บรษิทัดูแลผูถื้อหุ้น และผูถื้อหุ้น 
ประเภทสถำบันทุกรำยให้ได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมั่นในอันที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน ์
ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภำยใต้มำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ดังนี้

•	 สิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิขั้นพ้ืนฐำนตำมท่ีผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรรับเงินปันผล  

สทิธิในกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุ้น สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผูถื้อหุ้น โดยบรษิทัไม่กระท�ำกำรใดๆ ในกำรจ�ำกัดโอกำสหรอืสร้ำงภำระให้ผูถื้อหุน้ 
ในกำรเข้ำประชุม สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำร ซึ่งในกำรแต่งตั้งกรรมกำรแต่ละรำยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ 
เกินกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ  
สิทธิในกำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ เท่ำเทียมกัน
และในรปูแบบท่ีเหมำะสมต่อกำรตัดสนิใจของผูถื้อหุ้น เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรได้ดแูลให้เรือ่งส�ำคญัท่ีกฎหมำยก�ำหนดและเรือ่งท่ีอำจมี 
ผลกระทบต่อทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบรษิทั ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรอืกำรอนุมตัขิองผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้

•	 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	 และสิทธิ 
ในการส่งค�าถามส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองค�ำถำมและค�ำเสนอวำระกำรประชุมในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์
ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้พิจำรณำกล่ันกรองวำระกำรประชุมที่เก่ียวข้องก่อนน�ำเสนอ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำในขั้นสุดท้ำย
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ส�ำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ 
และก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�ำเสนอรำยชื่อบุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็น 
ขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

วำระกำรประชมุและบคุคลทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รบักำรบรรจเุป็นระเบยีบวำระกำรประชมุในหนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถื้อหุน้ พร้อมควำมเหน็ของคณะกรรมกำร ส�ำหรบัเรือ่งหรอืบคุคลทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร บรษิทัจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบ
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

ทัง้นี ้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2562 ไม่มผีูถื้อหุน้ส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชมุและบคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำ

•		 สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลต่ำงๆ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำร 

ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น วัน เวลำ สถำนที่จัดประชุม วำระกำรประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ ท้ังน้ี บริษัทจะก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่เพ่ืออ�ำนวย 
ควำมสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม โรงแรม
อนันตรำ รเิวอร์ไซต์ กรงุเทพฯ รสีอร์ท โดยบรษิทัได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ในวันที ่22 มนีำคม 2562 (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  
30 วันก่อนวันประชุม) ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
ต่ำงชำติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษำยน 2562 (ล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันประชุม) 
โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง นอกเหนือจำกกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแบบรูปเล่มแล้ว 
บริษัทได้จัดท�ำเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนประจ�ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนรหัสคิวอำร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
เรียกดูข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว

ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 
ในวันเดียวกัน พร้อมทั้งผลกำรลงมติในแต่ละวำระ จ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.minor.com) โดยในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชุมและสัดส่วนกรรมกำร 
ที่เข้ำร่วมกำรประชุม ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุมและผลกำรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ของแต่ละวำระ รวมถึงประเด็นค�ำถำมและค�ำตอบในที่ประชุม และชื่อ-นำมสกุลของผู้ถำมและผู้ตอบ

บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ในรำยงำนประจ�ำปีผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.minor.com) เพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ถือหุ้นและประชำชนทั่วไปได้เข้ำถึงข้อมูลของบริษัท

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2562 ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะอนุกรรมกำร รวมถึงผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้อง  

ได้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม แนะน�ำหรือแสดงควำมเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมหรือ 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงเต็มท่ี ก่อนที่จะมีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถำม 
ที่ส�ำคัญจะได้รับกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

ก่อนเริม่กำรประชมุ ประธำนในท่ีประชมุแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรประชมุ จ�ำนวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทีเ่ข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วธีิกำรประชมุ กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนบัคะแนนเสยีง ในวำระกำรแต่งต้ัง
กรรมกำร บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้สำมำรถลงมตเิลอืกต้ังกรรมกำรเป็นรำยบคุคล เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรประชมุ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใช้บัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมและเพ่ือเพ่ิมควำมรวดเร็วและแม่นย�ำ บริษัทได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีระบบ 
บำร์โค้ดและ PDA มำใช้ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้ผลคะแนนมีควำมชัดเจนและโปร่งใส

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บริษัทได้เชิญบุคคลอิสระจำกบริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยมำเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ 
ในกำรประชุมและตรวจสอบกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียงและเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรนับคะแนน 
ที่จุดนับคะแนน เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท

• การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 จำกจ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บริษัทได้เพ่ิมจุดลงทะเบียนซึ่งใช้ระบบบำร์โค้ด 

ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน เพ่ือควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และบริษัทได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ที่จุดตรวจเอกสำร
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มีกำรมอบฉันทะมำโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)286

บรษิทัค�ำนึงถึงช่องทำงกำรสือ่สำรส�ำหรบัผูถื้อหุ้นต่ำงชำตโิดยกำรจดัเตรยีมเอกสำรทีเ่ก่ียวข้องเป็นภำษำองักฤษ รวมถึงกำรจดัท�ำ 
ค�ำแปลภำษำอังกฤษในสไลด์กำรน�ำเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทจะตอบข้อซักถำม ควำมคิดเห็นและค�ำแนะน�ำ 
จำกผู้ถือหุ้นต่ำงชำติเป็นภำษำอังกฤษ

ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท กฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
โดยด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จัดสรรเวลำส�ำหรับแต่ละวำระกำรประชุม
ที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงล�ำดับ
วำระกำรประชุม เว้นแต่กำรเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีเหตุผลอันสมควร

ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรตั้งค�ำถำม ขอค�ำอธิบำยและแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรและท่ีประชุม 
ได้ตำมควำมเหมำะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยได้ก�ำหนด
นโยบำยในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีควำมโปร่งใส 
บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในอันท่ีจะ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพำะ นอกจำกน้ี นโยบำยท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎหมำยอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง นโยบำยหลกัของบรษิทัทีก่�ำหนดข้ึนเพ่ือดแูลให้ผูถื้อหุ้นได้รบัสทิธิท่ีเสมอภำค 
เป็นธรรมและเท่ำเทียมกันมีดังต่อไปนี้

•	 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีสิทธท่ีิจะเสนอวาระการประชมุ		เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและส่งค�าถาม 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำยรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกันได้ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.5 ของหุ้นท่ีออกจ�ำหน่ำยและเรียกช�ำระแล้ว สำมำรถเสนอระเบียบวำระ 
กำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำป ี
2562 บริษัทได้ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทั รวมถึงกำรส่งค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุ้น ตัง้แต่วันที่ 
15 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 16 มกรำคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีต่ำงๆ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.minor.com)

อย่ำงไรก็ด ีเมือ่พ้นก�ำหนดระยะเวลำ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถื้อหุน้ส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2562 และเสนอชือ่ 
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ

•	 ความเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันท่ีไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้

ด้วยกำรมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อ�ำนวยควำมสะดวก 
โดยกำรเสนอหนงัสอืมอบฉนัทะท้ัง 3 รปูแบบ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูม้อบฉนัทะสำมำรถเลอืกใช้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผูม้อบฉนัทะ 
ท้ังน้ี หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีก�ำหนดโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัทอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้ผูม้อบฉนัทะโดยผูม้อบฉนัทะสำมำรถมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอสิระ  ซึง่จะเป็นผูป้ฏิบตัหิน้ำทีต่ำมเจตนำรมณ์ของผูม้อบฉนัทะ  
ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรำยละเอียดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

•	 ความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล
บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและข้อมูลกำรน�ำเสนอท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือเป็นกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่ำงชำต ินอกจำกนี ้กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปีได้มกีำรด�ำเนนิกำรประชมุเป็นภำษำองักฤษและมกีำรแปล
เป็นภำษำไทย เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

•	 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้

กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับจำกวันที่มี

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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กำรเปลีย่นแปลงกำรถือครอง ซือ้ ขำย โอน รบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั รวมถึงแจ้งกับเลขำนุกำรบรษิทัต่อกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัย์นัน้ๆ   
นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมซื้อขำยและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลำ 
30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ บริษัทจะรำยงำนข้อมูล
กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

ในส่วนของพนักงำน บรษิทัมนีโยบำยให้พนักงำนรกัษำข้อมลูควำมลบัของบรษิทั ไม่เปิดเผยข้อมลูควำมลบัของบรษิทั ข่ำวสำรของบรษิทั 
ให้บุคคลที่ไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นแต่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด หรือกฎหมำยระบุ ห้ำมใช้ข้อมูลภำยในซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยพนักงำน 
จะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

•	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่เก่ียวข้อง เปิดเผยรำยงำน 

กำรมีส่วนได้เสีย 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนำยนและธันวำคม โดยได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บรำยงำน  
เลขำนุกำรบริษัทจะส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ 
ตรวจสอบและควบคุมกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

•	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ไว้อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
ในกรณีทีม่กีรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีในวำระใดๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มสีทิธิออกเสยีงในวำระดังกล่ำว รวมทัง้คณะกรรมกำรได้ก�ำหนด

นโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในข้ันต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำ 

กำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีส่มเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัและมรีำคำยตุธิรรมหรอืไม่ เช่น กำรซือ้ทรพัย์สนิ 
ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนโดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เพ่ือให้ควำมเห็นเพ่ิมเติม จำกนั้น 
จึงน�ำเสนอตำมข้ันตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว  
นอกจำกน้ี กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดแูลรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวด้วยว่ำ เป็นรำยกำรท่ีมคีวำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำท่ียุตธิรรม
หรือไม่

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหลำ่นี้ได้รับ
กำรดูแลอย่ำงดี

•	 ผู้ถือหุ้น	
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิ สิทธิในกำรเข้ำร่วม 

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ สิทธิ 
ในกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบกำร  
ฐำนะกำรเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส สร้ำงควำมเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

•	 ผู้ลงทุน
บรษิทัเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุภำยในก�ำหนดหรอืตำมช่วงเวลำทีเ่หมำะสม

•	 ลูกค้า	
บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้ำเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง  

รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบรกิำร เพ่ือควำมปลอดภยัและควำมพอใจสงูสดุของลกูค้ำ บรษิทัให้ควำมส�ำคญั
กับกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจร้อยละ 100 ให้กับลูกค้ำ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำรเป็นสิง่ท่ีบรษิทัท้ังในกลุม่ธุรกิจอำหำรและธุรกิจโรงแรมให้ควำมส�ำคญัย่ิง ท้ังน้ี บรษิทัท�ำกำรตรวจสอบ 
ทุกขั้นตอนเพ่ือให้มั่นใจว่ำ วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมำตรฐำนสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่กำรตรวจสอบและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ 
กระบวนกำรขนส่ง กระบวนกำรจดัเก็บในร้ำนอำหำร จนถึงขัน้ตอนกำรผลติ กำรขำยและส่งมอบให้กับลกูค้ำ บรษิทัมมีำตรกำรคดัเลอืกผูผ้ลติ 
รวมถึงผูจ้ดัจ�ำหน่ำยวัตถุดบิอย่ำงเข้มงวดและมกีำรตรวจสอบคณุภำพอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัส่งเสรมิกำรตรวจสอบต้นทำงของอำหำร (Food 
Traceability) เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทสำมำรถตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภัยของวัตถุดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวัตถุดิบมำถึงบริษัท

บริษัทมีควำมตั้งใจท่ีจะให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมปกติบริษัทได้เร่ิม 
มส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของลกูค้ำมำกขึน้ อำทิ กลุม่ธุรกิจอำหำรทุกแบรนด์ในเครอืบรษิทัได้รเิริม่กำรพิมพ์เบอร์โทรศพัท์
และอเีมลของฝ่ำยลกูค้ำสมัพันธ์บนใบเสรจ็ เพ่ือให้ลกูค้ำสำมำรถตดิต่อพนักงำนได้เมือ่ต้องกำร และบรษิทัยังใช้หลำยช่องทำงในกำรรบัฟัง 
ควำมคิดเห็นของลูกค้ำ เช่น กำรท�ำแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรวิเครำะห์ค�ำติชมของลูกค้ำผ่ำนโซเชียลมีเดีย และกำรท�ำ 
กำรส�ำรวจทำงกำรตลำด เพ่ือน�ำมำพิจำรณำปรบัปรงุเพ่ือให้ลกูค้ำมคีวำมพึงพอใจร้อยละ 100 นอกจำกนี ้บรษิทัยังให้ควำมส�ำคญัในเรือ่ง
ควำมรับผิดชอบในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำลูกค้ำได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้ำนจริยธรรม 
(Non Controversial Content)

ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดช่องทำงในกำรสือ่สำรกับลกูค้ำผ่ำน feedback@minor.com โดยข้อมลูจะได้รบัควำมคุม้ครองและเก็บเป็นควำมลบั

•	 คู่ค้า 
ค่ำนิยมองค์กรของบริษัทประกำรหน่ึงคือ “คู่ค้ำ” ท้ังน้ี บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ท่ีให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภำคส่วน 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ำย ผู้ด�ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทำงธุรกิจ หรือผู้ให้บริกำรอื่นๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำง
เสมอภำคและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

บริษัทมีเกณฑ์ในกำรเลือกสรรคู่ค้ำท่ีมีชื่อเสียงท่ีดี มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของอุตสำหกรรม มีจรรยำบรรณ มีควำมเป็นมืออำชีพ  
ค�ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำน และมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยคู่ค้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจะต้องลงนำมในหลักปฏิบัติส�ำหรับ 
คู่ค้ำของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำคู่ค้ำจะมีควำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมำยทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกัน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรสรรหำคู่ค้ำที่เป็นธรรม โดยมีหลักปฏิบัติโดยรวม ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเปิดโอกำสให้คู่ค้ำท�ำกำรแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. บริษัทจัดท�ำรูปแบบสัญญำกับคู่ค้ำอย่ำงเป็นมำตรฐำน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย
3. บริษัทจัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำ มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกัน 

กำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
4. บริษัทมีนโยบำยไม่สนับสนุนคู่ค้ำท่ีประพฤติมิชอบ ท�ำผิดกฎหมำย มีควำมเก่ียวข้องในกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีกำรละเมิด 

สิทธิมนุษยชน ในกำรเติบโตของบริษัทนั้นย่อมควบคู่ไปกับจ�ำนวนคู่ค้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย 
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีคู่ค้ำซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนของบริษัท โดยจะท�ำกำรตรวจสอบมำตรฐำนของคู่ค้ำ 

อย่ำงสม�่ำเสมอ ท้ังนี้ บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้ำ โดยเรียนรู้ข้อดีและจุดแข็งของกันและกัน เพ่ือเสริมสร้ำง 
ให้เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึ้น

ท้ังนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นวัตถุดิบท่ีผลิตภำยในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหำวัตถุดิบจำกผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียงก่อน 
เป็นอันดับแรก ด้วยเป้ำหมำยท่ีจะใช้วัตถุดิบท้องถ่ินให้มำกที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนำผู้ผลิตในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ 
ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำให้เท่ำเทียมกับมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรร่วมระหว่ำงซิซซ์เลอร์และโครงกำรหลวง โดยได้น�ำผักท่ี
ปลกูในไร่ทดลองของโครงกำรหลวงมำน�ำเสนอแก่ลกูค้ำและท�ำกำรส�ำรวจผลตอบรบัทำงกำรตลำดและด�ำเนินกำรวจิยัเพ่ือพัฒนำผลผลติ
อย่ำงต่อเนือ่ง

•	 เจ้าหนี้	
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง ปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรมและช�ำระหน้ีคืนตรงเวลำตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนด รวมถึง 

ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
หรือเมื่อมีเหตุส�ำคัญ อันอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงินโดยมีนัยส�ำคัญและอำจกระทบต่อหนี้ท่ีต้องช�ำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบ  
เพ่ือร่วมกันหำวิธีแก้ไขและป้องกันอย่ำงสมเหตุสมผล เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำย คอยติดตำมอย่ำงใกล้ชิดโดยให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำน
สถำนะอย่ำงสม�่ำเสมอต่อคณะกรรมกำร และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล นอกจำกนี้ บริษัทจะน�ำสินเชื่อท่ีเจ้ำหน้ี 
หรือสถำบันกำรเงินอนุมัติมำใช้ตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทตำมที่ได้แสดงเจตนำไว้ต่อเจ้ำหนี้หรือสถำบันกำรเงิน

ก่อนกำรอนุมตัริำยกำรใดๆ หรอืกำรเสนอควำมเหน็ให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิบรษิทัต้องมัน่ใจว่ำ กำรท�ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบ
ต่อควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินกิจกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

•	 คู่แข่ง	
บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล สนับสนุนนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งด้วย 

กำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซึ่งมูลควำมจริง

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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•	 พนักงาน	
บรษิทัถือว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรทีม่คีณุค่ำและต้องได้รบักำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรม เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ในด้ำนโอกำส  

ผลตอบแทน กำรพัฒนำศกัยภำพ มกีำรจดัสรรทรพัยำกรท่ีเพียงพอในกำรท�ำงำน พร้อมให้ควำมมัน่ใจในคุณภำพชวิีตและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน  
การพฒันาศกัยภาพ: บรษิทัมกีำรพัฒนำทมีงำนอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนระดบัสงู เน้นควำมเป็นเลศิด้ำนกำรปฏิบตักิำร

และกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม มีระบบกำรประเมินผลงำนที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทั้งองค์กรและมีโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงำนมีแนวคิดในกำรท�ำงำนเสมือนว่ำตัวเองเป็นเจ้ำของกิจกำร บริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่องในหลำกหลำยสำขำ อำทิ หลักสูตรกำรขำย กำรตลำด กำรบัญชี ภำวะผู้น�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรรักษำสุขอนำมัย ตลอดจนกำรอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี  
2562 บริษัทมีกำรพัฒนำพนักงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพ่ิมเติมในหัวข้อ กำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
ส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR)

นอกจำกน้ี เพ่ือเป็นหน่ึงในแรงผลักดันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในสังคมไทย บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน เพ่ือให้ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัท และในระหว่ำงปี 2562 แผนกทรัพยำกรบุคคลได้จัด
อบรมหลกัปฏบิตัทิำงจรยิธรรมและกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนัในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงำนของกลุม่บรษิทัขึน้  
เพ่ือเป็นกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับทรำบหลักปฏิบัติทำงจริยธรรมประจ�ำปี รวมถึงมีกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันหลังจำกกำรอบรมแล้ว ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำว

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ ์
ขององค์กร เหมำะสมกับหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและสำมำรถแข่งขนักับบรษิทัอืน่ในอตุสำหกรรมได้ บรษิทัยังมนีโยบำยจ่ำยเงนิโบนัสพิเศษ 
แก่พนกังำนเมือ่บรษิทัสำมำรถท�ำก�ำไรได้ถึงเป้ำหมำย ทัง้น้ี ขึน้อยูกั่บผลงำนของพนักงำนแต่ละคน มโีครงกำรร่วมลงทนุระหว่ำงนำยจ้ำง 
และลกูจ้ำง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจในกำรสร้ำงกำรเตบิโตในระยะยำวให้กับบรษิทั เพ่ือสร้ำง 
แรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเติบโตระยะยำวให้กับบริษัท และสำมำรถรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไว้กับองค์กร นอกเหนือจำก 
เงินเดือนและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิกำรรถรับส่งระยะทำงระหว่ำงบริษัท 
กับสถำนีรถไฟฟ้ำ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก ให้กับผูบ้รหิำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและกำรด�ำรงชพี 

สุขอนามัยและความปลอดภัยในท่ีท�างาน: บริษัทยึดมั่นและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน 
ในกำรปฏิบัติงำนรวมถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

การรายงานเบาะแสส�าหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงำนต้องกำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ  
กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ผิดจริยธรรม

บริษัทมีช่องทำงให้พนักงำนส่งเรื่องรำวมำได้ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
1. อีเมล: whistleblower@minor.com 
2. ทำงไปรษณีย์: คณะท�ำงำนรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มบริษัทไมเนอร์ แผนกทรัพยำกรบุคคล (แจ้งเรื่องร้องเรียน)  

เลขที่ 75 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 42 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้ร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครองในเรื่องรำวที่ร้องเรียนและถือเป็นควำมลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสม  

เป็นควำมลับ โดยกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถติดตำมได้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่งร้ำยจำกเร่ือง 
ที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแส หำกเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบำะแสน้ันกระท�ำด้วยเจตนำท่ีดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำยท�ำลำยบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  
บริษัทจะชดเชยค่ำเสียหำยที่เหมำะสมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมขึ้นกับผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกนโยบำยรับข้อร้องเรียนจำกพนักงำนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 หน่วยงานราชการ	หน่วยงานก�ากับดูแล
ในกำรด�ำเนนิธุรกิจ บรษิทัปฏิบตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและระเบยีบของหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง

อย่ำงเคร่งครัด

•	 การต่อต้านการทุจริต
บรษิทัด�ำเนนิธุรกิจโดยยึดมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติทกุรปูแบบ โดยจดัให้มกีระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติ กำรบรหิำร

ควำมเสีย่งและกำรตดิตำมตรวจสอบ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติและกำรประพฤตมิชิอบ ตลอดจนสนบัสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์และควำมถูกต้องชอบธรรม 

บรษิทัได้เข้ำร่วมลงนำมเป็นหน่ึงในรำยชือ่บรษิทัท่ีประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ  
ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC Certification)  
จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เมือ่วันท่ี 22 มกรำคม 2559 และในปี 2561 บรษิทัได้ย่ืนแบบ 
ประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงองิและแบบประเมนิตนเองก่อนกำรย่ืนแบบ โดยบรษิทัได้รบักำรรบัรอง
กำรต่ออำยุสมำชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุรติ (CAC Re-Certification) เมือ่วนัที ่21 พฤษภำคม 2562
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ในระหว่ำงปี 2562 แผนกทรัพยำกรบุคคลได้จัดอบรมหลักปฏิบัติทำงจริยธรรมและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงำนของกลุม่บรษิทัขึน้ เพ่ือเป็นกำรทบทวนควำมรูค้วำมเข้ำใจและรบัทรำบหลกัปฏิบตัทิำงจรยิธรรม
ประจ�ำปี รวมถึงมกีำรทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนัหลงัจำกกำรอบรมแล้ว ซึง่พนักงำนทกุคนสำมำรถ
ผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำว

บริษัทยังใช้ช่องทำงกำรรำยงำนเบำะแสของพนักงำนและกำรแจ้งข้อร้องเรียนในกำรก�ำกับดูแลและติดตำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
และรำยงำนสรุปเป็นรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

ทั้งน้ี สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.minor.com)

•	 สิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้ำวขยำยไปในระดับสำกล บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถ่ินท่ีบริษัท

ด�ำเนินกำรอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จอย่ำงย่ังยืนของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน  
ด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมต่ำงในเชิงวัฒนธรรมอันหลำกหลำย บริษัทมีพันธสัญญำที่จะปฏิบัติต่อพนักงำนด้วย 
ควำมเสมอภำค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน พนักงำนจะได้รับสิทธิของกำรท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำนท่ีมีสภำพแวดล้อมที่ดี ปรำศจำก 
กำรละเมิดสิทธิทำงวำจำ กำรกระท�ำในแง่ของสิทธิและเสรีภำพของลูกจ้ำง ทั้งนี้ กำรปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐำนของบุคคลและชุมชน อำทิ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทำงปัญญำ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม  
ไม่พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองและกำรละเมิดสิทธิทำงเพศ ในด้ำนกำรคัดเลือก 
คู่ค้ำ บริษัทจะพิจำรณำคู่ค้ำของบริษัทที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในกำรด�ำเนินกิจกำร

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 ทรัพย์สินทางปัญญา
บรษิทัตระหนกัถึงคณุค่ำและควำมส�ำคญัของทรพัย์สนิทำงปัญญำและลขิสทิธ์ิ โดยบรษิทัไม่สนับสนนุกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีม่ลีกัษณะ

เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ข้อมูลระบบสำรสนเทศ และทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

• บรษิทัจะส�ำรวจตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอว่ำ ข้อมลูสำรสนเทศ เอกสำร สือ่สิง่พิมพ์ท่ีจะน�ำมำใช้ในธุรกิจของบรษิทันัน้ หำกเป็นงำน
อันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและปฏิบัติตำมให้ถูกต้อง

• บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับพนักงำน เพ่ือมุ่งรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ในข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท

• บริษัทไม่อนุญำตให้เผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ เพื่อเผยแพร่เอกสำรที่ละเมิดกฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• บริษัทไม่อนุญำตให้ใช้หรือติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญำตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ของบริษัท
• บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงำนเลือกใช้สินค้ำที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์

•	 สังคมและสิ่งแวดล้อม
บรษิทัมุง่มัน่ด�ำเนนิธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ค�ำนงึถึงจรยิธรรม และกำรดแูลสงัคมและรกัษำสิง่แวดล้อม นอกเหนอืจำก 

ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส�ำนึก 
ให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนำและเสริมสร้ำงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ควบคู่กับกำรเติบโตของบริษัท 
อย่ำงยั่งยืนผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในองค์รวมอย่ำงยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ 
สังคม โดยได้ริเริ่มโครงกำรและกิจกรรมท่ีหลำกหลำย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชนและประชำชนที่ขำดแคลน
โอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อำทิ กำรให้โอกำสด้ำนกำรศึกษำ กำรอบรมวิชำชีพและกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขอนำมัย นอกจำกนี้  
บริษัทยังให้ควำมช่วยเหลือแก่สังคมในยำมที่เกิดวิกฤติภัยทำงธรรมชำติ เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงำนและลูกค้ำมีจิตส�ำนึกในกำรดูแลรักษำ 
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดกำรใช้งำน มีกำรใช้ซ�้ำ และแปรรูปมำใช้ใหม่”  
(“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้พัฒนำกลยุทธ์และด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ืออนุรักษ์พลังงำน  
ลดปริมำณขยะ อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่บริษัทมีกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำนตั้งแต่กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยขั้นต�่ำ ซึ่งรวมถึงส่ิงแวดล้อม  
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน จนถึงควำมรู้เฉพำะด้ำน เช่น กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรจัดกำรน�้ำ กำรจัดกำร 
ขยะและพลำสติก และกำรอนุรักษ์เพ่ือสนับสนุนเป้ำหมำยระยะยำวท่ีย่ังยืนทั้งในปัจจุบันและอนำคต เช่น ISO 14001: ข้อก�ำหนด 
และกำรตรวจสอบภำยใน, กำรชี้วัดและกำรประเมินผลด้ำนสิ่งแวดล้อม, ISO 50001: ข้อก�ำหนดและกำรตรวจสอบภำยใน, กำรชี้วัด 
และกำรประเมินผลด้ำนพลังงำน, กำรตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน เป็นต้น
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รำยละเอยีดกิจกรรมด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัในปี 2562 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน” (Sustainability 
Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 ชุมชน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่ โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่ำนกำรจ้ำงงำน กำรจัดซื้อวัตถุดิบและกิจกรรม 

กำรพัฒนำชมุชนอืน่ๆ รวมถึงให้ควำมรู ้ส่งเสรมิและสนบัสนุนชมุชนท้องถ่ินในโครงกำรอนรุกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมต่ำงๆ คอยตดิตำม
ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ท�ำร่วมกับชุมชนในทุกๆ ปี

•	 การแจ้งข้อร้องเรียนและการรายงานเบาะแส
บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดเก่ียวกับ

รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสำมำรถส่งอีเมลถึงกรรมกำร
อิสระหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ feedback@minor.com โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะพิจำรณำเรื่องร้องเรียนก่อนน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ข้อมลูกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสจะได้รบักำรคุม้ครองและเก็บไว้เป็นควำมลบั โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะด�ำเนินกำรตรวจสอบและหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ในปี 2562 บรษิทัได้ปฏิบตัติำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ี  
และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับสำกล

•	 นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงย่ิงต่อกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ทัง้รำยงำนข้อมลูทำงกำรเงิน 

และข้อมูลทั่วไป ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำนวำงแผนกลยุทธ์ ซึ่งรำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท
โดยหัวหน้ำฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์จะจัดท�ำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีและเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีวิธีกำร ช่องทำง และข้อมูล
ข่ำวสำรท่ีมปีระสทิธิภำพ เพ่ือสือ่สำรกับผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและผูจ้ดักำรกองทนุ ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ข้อมลูทำงกำรเงนิ  
ผลประกอบกำร โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรสื่อสำรข้อมูลกับนักลงทุน โดยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก ่
กำรส่งข่ำว กำรประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ กำรประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (Roadshow) กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) รำยงำนประจ�ำปี ข้อมูลสรุป 
ของบรษิทั (Fact Sheets) และสือ่อืน่ๆ รวมไปถงึกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

บรษิทัได้น�ำเสนอผลงำนให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน และพนักงำนเป็นระยะๆ อย่ำงสม�ำ่เสมอ ในรปูของ Analyst Meeting, Roadshow,  
Conference Call และกำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถำบันต่ำงๆ รวมท้ังกำรร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เพ่ือพบทัง้นกัลงทนุสถำบนัและนกัลงทนุรำยย่อย กำรแถลงข่ำวต่อสือ่มวลชน/กำรจดัท�ำจดหมำยข่ำวทีน่�ำเสนอถึงฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัท นอกจำกนี้ ผู้สนใจสำมำรถขอนัดเข้ำประชุมกับผู้บริหำรของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้

โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จัดในปี 2562 มีดังนี้

กิจกรรม จ�านวนครั้ง

กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุนในประเทศ (ทั้งนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย) 6

กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุนในต่ำงประเทศ 11

กำรประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำส (Analyst Meeting / Opportunity Day) 4

กำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน / กำรประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ 55

ร่วมกิจกรรมของตลำดหลักทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 1

กำรเยี่ยมชมกิจกำร 2

กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน / กำรจัดท�ำจดหมำยข่ำวที่น�ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 61

สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จัดในปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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นอกจำกนี ้บรษิทัเผยแพร่ข่ำวประชำสมัพันธ์ควำมเคลือ่นไหวทำงธุรกิจ ควำมคบืหน้ำของกำรด�ำเนินงำน และโครงกำรต่ำงๆ แก่สือ่มวลชน 
รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมและประสำนงำนกับสื่อมวลชนและสำธำรณชน โดยมี นำงจุฑำทิพ อดุลพันธุ์ รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์  
เป็นผู้ดูแลส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 รายงานของคณะกรรมการ	
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินได้ถูกจัดท�ำข้ึนอย่ำงถูกต้องและเพียงพอภำยใต้นโยบำย
กำรบัญชีที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสำธำรณชน และมีควำมสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริษัท 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพ 
ของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

•	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้

กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับจำกวันที่มี
กำรเปลีย่นแปลงกำรถือครอง ซือ้ ขำย โอน รบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั รวมถึงแจ้งกับเลขำนุกำรบรษิทัต่อกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัย์นัน้ๆ  
นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมซื้อขำยและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลำ  
30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยบรษิทัมกีำรแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูงดกำรซือ้ ขำย และโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน นอกจำกนี้ บริษัทจะรำยงำนข้อมูล
กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

ในส่วนของพนักงำน บรษิทัมนีโยบำยให้พนักงำนรกัษำข้อมลูควำมลบัของบรษิทั ไม่สมควรเปิดเผยข้อมลูควำมลบัของบรษิทั ข่ำวสำร
ของบริษัทให้บุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง ยกเว้นแต่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด หรือกฎหมำยระบุ ห้ำมใช้ข้อมูลภำยในซื้อขำยหลักทรัพย์  
โดยพนักงำนจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

•	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท ประสบกำรณ์  

ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับท่ีสำมำรถเปรียบเทียบได้กับ
อุตสำหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพ 

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหำรรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะได้รับค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส นอกจำกนี้ บริษัทจัดให้ม ี

โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลกูจ้ำง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจในกำรสร้ำงกำรเตบิโต 
ในระยะยำวให้กับบรษิทั ทัง้น้ี คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร จะพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนดังกล่ำว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ตลอดจนทบทวนและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบ
ของหุ้นและแผนค่ำตอบแทนอื่นท่ีเก่ียวกับหุ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ตำมที่เห็นสมควร

ในปี 2562 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร มีรำยละเอียดดังนี้

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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 • ค่าตอบแทนกรรมการ
 

กรรมการ เข้าประชุม
คณะ

กรรมการ 

ประเภท
ของ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

จ�า
น

วน
คร

ั้ง

ร้อ
ยล

ะ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด 

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
สรรหา 

และก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

และก�ากับ
ความ

เสี่ยง***

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท

ย่อย

รวม

 1. นำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 8/8 100% ค่ำตอบแทน
รำยปี

200,000 - - - - 180,000 380,000

 2. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
 
 
 

8/8
 
 
 

100%
 
 
 

รวม 
ค่ำตอบแทน

2,039,000 490,000 175,000 150,000 - - 2,854,000

ค่ำตอบแทน
รำยปี

- 250,000 150,000 100,000 - - 500,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

1,200,000 240,000 - - - - 1,440,000

ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - 25,000 50,000 - - 175,000

 

  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 1/8)

  โบนัส
ประจ�ำปี**

739,000 - - - - - 739,000

 3. นำยจรัมพร โชติกเสถียร  
 
 
 

8/8 100% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,827,900 285,000 125,000 150,000 201,987 - 2,589,887

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- 125,000 100,000 100,000 126,987 - 451,987

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

1,200,000 160,000 - - 75,000 - 1,435,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - 25,000 50,000 - - 175,000

  โบนัส
ประจ�ำปี**

527,900 - - - - - 527,900

 4. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
 
 
 
 

8/8 100% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,933,500 285,000 125,000 200,000 - - 2,543,500

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- 125,000 100,000 150,000 - - 375,000

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

1,200,000 160,000 - - - - 1,360,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - 25,000 50,000 - - 175,000

  โบนัส
ประจ�ำปี**

633,500 - - - - - 633,500

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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กรรมการ เข้าประชุม
คณะ

กรรมการ 

ประเภท
ของ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

จ�า
น

วน
คร

ั้ง

ร้อ
ยล

ะ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด 

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
สรรหา 

และก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

และก�ากับ
ความ

เสี่ยง***

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท

ย่อย

รวม

 5. นำยเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท
 
 
 

8/8 100% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,693,400 - - - 159,658 - 1,853,058

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- - - - 84,658 - 84,658

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

1,200,000 - - - 75,000 - 1,275,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - - - - - 100,000

 

  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 3/8)

  โบนัส
ประจ�ำปี**

393,400 - - - - - 393,400

 6. นำยอำนิล ธำดำนี่
 
 
 

7/8 88% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,422,300 - 125,000 150,000 - 180,000 1,877,300

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- - 100,000 100,000 - 180,000 380,000

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

900,000 - - - - - 900,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - 25,000 50,000 - - 175,000

 

  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 3/8)

  โบนัส
ประจ�ำปี**

422,300 - - - - - 422,300

 7. นำยธีรพงศ์ จันศิริ
 
 
 

7/8 88% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,422,300 - 125,000 - - - 1,547,300

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- - 100,000 - - - 100,000

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

900,000 - - - - - 900,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - 25,000 - - - 125,000

 

  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 1/8)

  โบนัส
ประจ�ำปี**

422,300 - - - - - 422,300

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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กรรมการ เข้าประชุม
คณะ

กรรมการ 

ประเภท
ของ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

จ�า
น

วน
คร

ั้ง

ร้อ
ยล

ะ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด 

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
สรรหา 

และก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

และก�ากับ
ความ

เสี่ยง***

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท

ย่อย

รวม

 8. นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์
 
 
 

8/8 100% รวม 
ค่ำตอบแทน

1,556,900 - - - 159,658 - 1,716,558

  ค่ำตอบแทน
รำยปี

- - - - 84,658 - 84,658

  ค่ำประชุม
ประจ�ำ

ไตรมำส

1,200,000 - - - 75,000 - 1,275,000

  ค่ำประชุม
ครั้งอื่นๆ

100,000 - - - - - 100,000

 

  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 1/8)

  โบนัส
ประจ�ำปี**

256,900 - - - - - 256,900

 9. นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่ 8/8 100% ค่ำตอบแทน
รำยปี

200,000 - - - - - 200,000

 10. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ  
  รำชำกำเรีย

8/8 100% ค่ำตอบแทน
รำยปี

200,000 - - - - 520,000 720,000

 11. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
  (นับรวมประชุมทางโทรศัพท์*: 1/8)

8/8 100% ค่ำตอบแทน
รำยปี

200,000 - - - - - 200,000

* การประชุมทางโทรศัพท์ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม
** โบนัสประจ�าปี ส�าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) ท่ีจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561  

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
*** คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยงขึ้นในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 และค่าตอบแทนจ่ายให้ส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารเท่านั้น

นอกจำกคำ่ตอบแทนกรรมกำรในกำรเข้ำรว่มประชมุแลว้ กรรมกำรยงัได้รบัสิทธพิเิศษในกำรเข้ำพกัหรือใช้บรกิำร โรงแรมในเครือ
ของบริษัทตำมที่ก�ำหนดไว้ มูลค่ำ 25,000 บำทต่อปีต่อโรงแรม

• ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้กับผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทและเฉพำะบริษัท ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  

มีจ�ำนวน 349 ล้ำนบำท และ 143 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส  
และสวัสดิกำรอื่น

•	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง  
ซึ่งมีบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมรำยละเอียดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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• ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ

กรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากับ

ดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารและก�ากับ

ความเสี่ยง*

1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม 4/4 2/2 3/3 -

2. นำยจรัมพร โชติกเสถียร 4/4 2/2 3/3 3/3

3. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง 4/4 2/2 3/3 -

4. นำยอำนิล ธำดำนี่ - 2/2 2/3 -

5. นำยธีรพงศ์ จันศิริ - 2/2 - -

6. นำยเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท - - - 3/3

7. นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์ - - - 3/3

8. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค - - - 1/3

* คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

•	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บรษิทัได้แต่งต้ังบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์สเอบเีอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยบรษิทัได้จ่ำยค่ำ

ตอบแทนค่ำสอบบญัชใีนส่วนของบรษิทัจ�ำนวน 2.38 ล้ำนบำท และบรษิทัย่อยจ�ำนวน 63.50 ล้ำนบำท ไม่มค่ีำตอบแทนส�ำหรบัค่ำบรกิำรอืน่ๆ

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 12 ท่ำน โดยกรรมกำร
มำกกว่ำก่ึงหน่ึงต้องมถ่ิีนฐำนในประเทศไทย และต้องมคีณุสมบตัติำมท่ีก�ำหนดโดยพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 11 ท่ำน มีกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 7 ท่ำน  
ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด โดยสำมำรถแยกโครงสร้ำงคณะกรรมกำรได้ดังนี้

• กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
• กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
• กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท)
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยในด้ำนควำมรู้เชิงอุตสำหกรรม กำรบัญชีและกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร 

กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรเชิงวิกฤติ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกฎหมำย รวมถึงมีควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ เชื้อชำติ 
กำรศึกษำ สีผิว อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองและศำสนำ 

คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรทั้งคณะ ทั้งนี้ 
กรรมกำรที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทก�ำหนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและข้อบังคับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่ำที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด

กรรมกำรของบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลท่ีได้รับ 
กำรเสนอเป็นกรรมกำรจะผ่ำนกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร จะเป็นผู้พิจำรณำรำยละเอียด 
ในเบือ้งต้น ก่อนทีจ่ะน�ำเสนอรำยละเอยีดของบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ท้ังนี ้บคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอเป็นกรรมกำร
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยประวัติ 
คุณวุฒิ ประสบกำรณ์และกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรในรำยงำนประจ�ำปีซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกัดและข้อบงัคบัของบรษิทั กล่ำวคือ ในกำรประชมุ

สำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3 (หรืออัตรำที่ใกล้เคียง) โดยกรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุด 
เป็นผู้ออกและไม่มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนำนที่สุดไว้ เพ่ือกำรท�ำงำนที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทจะไม่แต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นกรรมกำรอิสระ หรือต่อวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระที่มีอำยุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมกำรตรวจสอบมีระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระอีกได้ หลังจำกครบก�ำหนดเวลำ  
ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ไม่มีก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
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•	 ความอิสระของประธานกรรมการ
ในปี 2562 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรมิได ้

เป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ โครงสร้ำงดังกล่ำวยังคงเป็นโครงสร้ำงท่ีมีกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนที่เหมำะสม เน่ืองจำก
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรมำกกว่ำก่ึงหนึ่งของคณะกรรมกำรท้ังหมด และเพ่ือเป็น 
กำรถ่วงดุลอ�ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและอ�ำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำรยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งนำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท สืบแทนนำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ที่ครบก�ำหนดตำมสัญญำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 
ส่งผลให้ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแยกจำกกัน

•	 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรได้ โดยกรรมกำร 

ที่ไม่ใช่ผู้บริหำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรด้วย)  
เพ่ือให้ควำมมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรจะมีเวลำเพียงพอในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท  
โดย ณ สิ้นปี 2562 กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนตำมที่ก�ำหนด

อย่ำงไรก็ตำม กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ท้ังน้ี ในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
สำมำรถน�ำประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนไปพัฒนำบรษิทัอืน่ๆ ได้ อกีทัง้ยังสำมำรถน�ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกกำรไปท�ำหน้ำทีก่รรมกำร 
ในบรษิทัอ่ืนมำช่วยเสรมิประโยชน์กับบรษิทัได้ เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์ทีด่แีละเพ่ิมเครอืข่ำยพันธมติรทำงธุรกิจให้กับบรษิทั ณ สิน้ปี 2562  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในประเทศสเปน 1 บริษัท)

ในส่วนของกรรมกำรอสิระ บรษิทัไม่มกีำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่งของกรรมกำรอสิระ เนือ่งจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทั
มคีณุสมบตัติำมนิยำมกรรมกำรอสิระทีค่ณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและบรษิทัก�ำหนด และสำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงอสิระในกำรประชมุ
คณะกรรมกำร ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปี ครบก�ำหนดวำระตำมกฎหมำยและคณะกรรมกำรอนุมัต ิ
ให้กรรมกำรอสิระท่ำนน้ันด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมกำรจะน�ำเสนอถึงเหตผุลในกำรขอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัเิลอืกกรรมกำร
ดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระต่อไป อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัจะไม่แต่งตัง้บคุคลใดๆ เป็นกรรมกำรอสิระ หรอืต่อวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
อิสระที่มีอำยุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

•	 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรมกีำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบอย่ำงชดัเจน เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและสอบทำน 

กำรบริหำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำย 
กำรด�ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส�ำคัญ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรและวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินโดยรวม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ในขณะที่ฝ่ำยจัดกำรจะมีหน้ำท่ี 
ในกำรบรหิำรบรษิทัตำมนโยบำยทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำร ทัง้นี ้บทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร
ได้แสดงรำยละเอียดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

•	 การประชุมคณะกรรมการ
เพือ่ให้กรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชมุคณะกรรมกำร ส�ำหรบัปี 2562  

ล่วงหน้ำ และได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบตำรำงกำรประชุมดังกล่ำวตั้งแต่ช่วงปลำยปีก่อนเริ่มปีใหม่ เพ่ือให้กรรมกำรทุกท่ำน 
สำมำรถวำงแผนกำรเข้ำร่วมประชุมได้ ซึ่งรวมถึงกำรประชุมประจ�ำไตรมำสและกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์  
ภำรกิจของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีข้ำงหน้ำเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนี้ ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง กรรมกำร 
และฝ่ำยจัดกำรสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระประชุมต่อประธำนกรรมกำร  โดยมีประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ในฐำนะตัวแทนกรรมกำรอิสระ ร่วมพิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันหรืออย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมเพ่ือวำงแผนกลยุทธ์และแผนงำนระยะ 5 ปี เป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้มีโอกำสในกำรทบทวน  
และอนุมัติ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธ์และแผนงำนให้เหมำะสมกับปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ 
ที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ ในกำรประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีข้ำงหน้ำในทุกๆ ปี คณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ปัจจัยและควำมเสี่ยง โอกำสต่ำงๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องตลอดสำย รวมท้ัง 
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ปัจจัยต่ำงๆ ท่ีอำจมผีลต่อกำรบรรลวัุตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบรษิทั  และถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำน 
ไปในองค์กร โดยมีฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์คอยทบทวน ติดตำมและก�ำกับกำรด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำน นอกจำกนี้ บริษัท 
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมรวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันหรอือย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรล่วงหน้ำ ในระหว่ำงกำรประชมุ ประธำนในทีป่ระชมุ 
ได้เปิดโอกำสและจดัสรรเวลำให้กรรมกำรสอบถำมจำกฝ่ำยจดักำรและพิจำรณำข้อมลูอย่ำงรอบคอบ เหมำะสมและเพียงพอ มกีำรตดิตำม 
ดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำน 
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำร พร้อมให้กรรมกำรและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริษัทได้สรุปผลประกอบกำรของบริษัท 
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทกุเดอืน เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถตดิตำมผลประกอบกำรและกำรด�ำเนนิงำนให้มคีวำมสอดคล้อง
ไปกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด

ในปี 2563 บริษัทจะด�ำเนินกำรตำมระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ จะไม่มีสิทธิเข้ำประชุมในวำระนั้นๆ หรือไม่มีสิทธิ 

ออกเสยีงในวำระดงักล่ำว เพ่ือให้แน่ใจว่ำ คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรได้พิจำรณำตดัสนิใจในเรือ่งนัน้ๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ ทัง้น้ี 
จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

ผูบ้ริหำรของบรษิทัได้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั เพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร อกีทัง้เป็นกำรเรยีนรูก้ำรท�ำงำน
ของกรรมกำรและนโยบำยในกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง คณะกรรมกำร 
ยังสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จำก ฝ่ำยจัดกำร เลขำนุกำรบริษัท ภำยใต้ขอบเขตที่ก�ำหนด

นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรแล้ว ในปี 2562 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้ร่วมประชุมระหว่ำงกันเอง เพื่ออภิปรำยปัญหำ
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง

•	 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน ทักษะที่จ�ำเป็น

ที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร 
ที่ต้องกำรสรรหำ รวมถึงกำรใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร เช่น สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือบริษัทที่ปรึกษำแล้วแต่กรณี  
เป็นแหล่งในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำคัดเลือกเบื้องต้น และน�ำเสนอชื่อ 
ต่อคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง

ในแต่ละปี คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะสรรหำบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำร จำกกำรครบวำระออกจำกต�ำแหน่ง
กรรมกำร โดยพิจำรณำจำกกำรเสนอบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรโดยผู้ถือหุ้นด้วย 

กำรน�ำเสนอชือ่ต่อคณะกรรมกำรโดยผูถื้อหุ้นจะขึน้อยู่กับคณุสมบติัของผูถู้กเสนอชือ่ ซึง่ต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ี
ของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแต่ละรำย  
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในขณะท่ี 
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนของผู้บริหำร 
ระดบัสงูของบรษิทัก่อนทีจ่ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ ท้ังนี ้รำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ทุกครั้งท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ โดยเลขำนุกำรบริษัทจัดให้มีกำรพบปะระหว่ำง

กรรมกำรใหม่ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เพ่ือสอบถำมถึงกำรด�ำเนินธุรกิจ พร้อมน�ำเสนอเอกสำรแนะน�ำบริษัท รวมถึง
รำยงำนประจ�ำปี คูม่อืเก่ียวกบักฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง บทบำทอ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 
นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร หนังสอืบรคิณห์สนธิ หนงัสอืรบัรอง ข้อบงัคบัและระเบยีบบรษิทั วสิยัทัศน์ เป้ำหมำย ข้อมลูกำรด�ำเนินงำนและ
กิจกรรมของบริษทั รวมทัง้จดัให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้องกับกำรก�ำหนดวิสยัทศัน์และแผนธุรกิจร่วมกับผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั

•	 การพัฒนาความรู้ของกรรมการ
คณะกรรมกำรมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเลขำนุกำรบริษัท 

จะประสำนงำน เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำร เพือ่เข้ำร่วมในกำรสมัมนำโครงกำรอบรมและแลกเปลีย่นควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรได้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร ดังนี้ 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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ชื่อกรรมการ สัมมนาและกิจกรรม จัดโดย

คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม Chairman Forum 2562 “Successful  
corporate culture change: from policy  
to practices” 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)

Audit Committee Forum 2562 “Strategic 
Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance”

นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง Independent Director Forum 1/2562 “Tips 
and Tricks for Dealing with Questions in 
AGM”

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)

Building the vision driven purpose  
for your organization - Workshop with  
Mr. Dan Roam

Strategic Board Master Class (SBM) 
7/2562

DCP Series 4/2562 “How to Develop  
a Winning Digital Strategy”

นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย

Thailand’s 10th National Conference on 
Collective Action Against Corruption  
“Innovations in the Fight against  
Corruption” 

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) และสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์

DCP Series 2/2562 “กำรส่งมอบควำมมั่งคั่ง
สู่ทำยำทธุรกิจครอบครัว”

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)

นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์ CEO Club 2562 “Global Risks - What are 
the implications for your business” 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

Director Briefing 2/2562 “Digital  
Transformation: Stories and Strategies  
for Success”

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)

Current Issue Talk 1/2562  
“Can Boardroom Save Bangkok?”

นำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
นำยจรัมพร โชติกเสถียร
นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์
นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่
นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย

National Director Conference 2562 
“Board of the future”

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)

นำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม
นำยจรัมพร โชติกเสถียร
นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง
นำยเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท
นำยอำนิล ธำดำนี่
นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์
นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่
นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย
นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

Minor Leader Summit 2562 “Completing 
on the World Stage -Better, Faster”

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 
(มหำชน)

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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นอกจำกน้ี เลขำนุกำรบริษัทยังจัดให้มีกำรเผยแพร่หลักปฏิบัติทำงจริยธรรมและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับกรรมกำรทุกท่ำน ผ่ำนช่องทำงที่กรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงได้ เพื่อกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถทบทวน
ควำมรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมควำมเหมำะสม 

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรทั้งคณะและ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแล 
กิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับ
ดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว โดยเลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือพิจำรณำน�ำเสนอ 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือน�ำมำพัฒนำคุณภำพ ประเมินควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

ส�ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปี 2562 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
ได้แก่ (1) บทบำทด้ำนกำรก�ำกับดูแล (2) ควำมรู้เก่ียวกับองค์กรและสภำพแวดล้อม (3) ประสิทธิภำพและสัมพันธภำพผลกำรประเมิน 
พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรทั้งคณะประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
(2) กำรประชุมคณะกรรมกำร (3) หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และ (4) อื่นๆ ผลกำรประเมินพบว่ำ กำรปฏิบัติงำน 
ของคณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ท้ังน้ี กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี

•	 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นรำยบคุคล ซึง่ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตักิำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงนิและผูบ้รหิำรอืน่ และยังมหีน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดหรอือนมุติัค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร 
ระดบัสงูด้วย คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรในส่วนทีเ่ก่ียวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำปีละครั้ง โดยกำรประเมินน้ีจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงกำรค่ำตอบแทนโดยรวมของผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท รำยละเอียดเพ่ิมเติม 
ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

•	 แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและพิจำรณำผู้ท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และดแูลกำรพัฒนำแผนผูส้บืทอดต�ำแหน่งส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนุมัติแผนสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่ำวทุกปี

•	 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรดังนี้
1.  จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสำรของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและ 

ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
2.  จัดเก็บรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
3.  แนะน�ำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร เพ่ือให้กรรมกำรมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย  

กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ รวมท้ังได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
อย่ำงสม�่ำเสมอ

4.  ด�ำเนินกำรอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย.

เลขำนุกำรบรษิทั ได้แก่ นำงสำวสรญัญำ สนุทรส ทัง้นี ้ข้อมลูประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำน และประวัตกิำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้แสดงไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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•	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงย่ิง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำย 

ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจกำรของบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สัมฤทธิผล บริษัทได้ก�ำหนด 
ภำระหน้ำท่ี อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจำกกันเพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและ 
ตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม

บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท่ีท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนกำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มท่ี โดยให้ขึ้นตรงและรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัท ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำง 
ท่ีก�ำหนด รวมถึงได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเป็นสำระส�ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ยังท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัท (compliance unit) ซึ่งหำกพบเหตุกำรณ์หรือเร่ืองรำว 
ท่ีไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป หัวหน้ำ 
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน คอื นำยต่อพงษ์ เหมอืดชยัภูม ิผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบรหิำรควำมเสีย่ง (Group Director 
of Internal Audit & Risk Management)

•	 ระบบบริหารความเสี่ยง
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอำจเกดิควำมเสีย่งขึน้ตลอดเวลำ ไมว่่ำจะเกดิจำกปัจจยัภำยในหรอืภำยนอก บรษิทัได้เลง็เหน็และให้ควำมส�ำคญั 

กับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยในกำรประเมินควำมเส่ียง ทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงำนของบริษัทจะท�ำ 
กำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงปัจจุบันและปัจจัยควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ทำงธรุกจิของหน่วยธุรกจิ 
และหน่วยงำนน้ันๆ ในแง่ของควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 
ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและให้ค�ำปรกึษำแก่หน่วยงำนท่ีระบคุวำมเสีย่ง  เพ่ือทีจ่ะหำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรบรรเทำผลกระทบในทำงลบ  
อันเกิดจำกควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่ประเมินควำมมีประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ 
จำกควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำ ผ่ำนทำงกระบวนกำรตรวจสอบภำยในต่ำงๆ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ นโยบำยและขั้นตอนดังกล่ำวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่นและ 
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยน้ี นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและกำรรำยงำนควำมเสี่ยง และ 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเริ่มต้นจำกกำรระบุประเภทของควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำโอกำสกำรเกิด 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงนั้น กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ โดยใช้ตำรำงประเมินควำมเสี่ยงที่เป็นมำตรฐำน กำรตอบสนอต่อควำมเสี่ยง 
อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกำรลดควำมเสี่ยง กำรตรวจจับควำมเส่ียง กำรโอนและ/หรือกระจำยควำมเส่ียง กำรยุติหรือเลิกกิจกรรมท่ีม ี
ควำมเสี่ยง) และกำรติดตำมและประเมินผล

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

• ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• ความเสี่ยงทางการเงิน
• ความเส่ียงด้านการปฏิบัติ 
 ตามกฎระเบียบ
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
• ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม

ระบุ
ความเสี่ยง

วัดความเสี่ยง
โดยพิจารณา
โอกาสการเกิด
และผลกระทบ

จัดการ
ความเสี่ยง

รายงาน
และติดตาม
ประเมินผล
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 11 ท่ำน ดังนี้

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ต�าแหน่ง • ประธำนกรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2521)
• ประธำนกรรมกำรบริหำร*

อายุ • 70 ปี (เกิดปี 2492) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร วิทยำลัยโยนก จังหวัดล�ำปำง
• โรงเรียนนำนำชำติ กรุงเทพมหำนคร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร  
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)

• ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
• บริษัททั่วไป  43 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • 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. 2562

• MINT: 150,015,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 12,201,495 หน่วย
• MINT: 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
• MINT-W6: 260 หน่วย (คู่สมรส)

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
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2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2551)
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 

อายุ • 74 ปี (เกิดปี 2488) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมพำรำกอนดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท สยำมพิวรรธน์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท รอยัล พำรำกอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
• กรรมกำรและเหรัญญิก สภำกำชำดไทย 

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 
• บริษัททั่วไป  5 บริษัท 
  21 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: - ไม่มี -
• MINT-W6: - ไม่มี -

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร 

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560)
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
• ประธำนกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

อายุ • 62 ปี (เกิดปี 2500) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำ Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute  

of Technology สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 11 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 1/2555 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริหำร ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท อุตสำหกรรมไหมไทย จ�ำกัด (จิม ทอมป์สัน)
• กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• กรรมกำรคณะกำรเงิน สภำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย
• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
• กรรมกำร มูลนิธิศึกษำพัฒน์
• กรรมกำร มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  3 บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท
  6 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ
• กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรและประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำรบริหำร ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
• คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน (กนส.) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• 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

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: - ไม่มี -
• MINT-W6: - ไม่มี -

4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559)
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 

อายุ • 56 ปี (เกิดปี 2506) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและกำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School 

สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน) รุ่นที่ 13/2562 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
• หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ที ่7/2562 และรุน่ท่ี 2/2560  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (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)

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท อินเตอร์มำร์ท (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ�ำกัด
• กรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท
• บริษัททั่วไป 5 บริษัท
  2 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ�ำกัด
• กรรมกำรอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี 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. 2562

• MINT: - ไม่มี -
• MINT-W6: - ไม่มี -

5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท 

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561)
• กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

อายุ • 68 ปี (เกิดปี 2494) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหรำชอำณำจักร
• Diploma, Executive Coaching, Berkeley School for Executive Coaching Haas School  

of Business University of California สหรัฐอเมริกำ
• Intensive Program in Hotel Management with Specific Focus on Marketing and Branding,  

Cornell University, New York สหรัฐอเมริกำ
• Diploma, International Finance, Thunder School of Global Management, Phoenix สหรัฐอเมริกำ 
• Intensive Program in International Finance, Wharton School Executive Development,  

Philadelphia สหรัฐอเมริกำ

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • Managing Director of OPA Associates
• Trustee of Waterkeeper Alliance
• Chapter Member of the Board of American Red Cross, San Francisco สหรัฐอเมริกำ

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท
• บริษัททั่วไป 1 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – สหรำชอำณำจักรและไอร์แลนด์
• Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – ฮำวำยและแปซิฟิกใต้ โฮโนลูลู ฮำวำย
• Vice President แมริออท โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล – เอเชียและแปซิฟิกใต้ ฮ่องกง

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: - ไม่มี -
• MINT-W6: - ไม่มี -

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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6. นายอานิล ธาดานี่

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2541)
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
• กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 

อายุ • 73 ปี (เกิดปี 2489) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกำ

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร บริษัท โรงแรมรำชด�ำริ จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้ก่อตั้งและประธำนกรรมกำร บริษัท ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ้ง จ�ำกัด และกรรมกำรบริษัทในเครือ
• ผูก่้อตัง้และกรรมกำร บรษิทั ซมิโฟนี อนิเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ จ�ำกัด (บรษิทัจดทะเบยีนในสหรำชอำณำจกัร) 
 และกรรมกำรบริษัทในเครือ
• ที่ปรึกษำ SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore Management University
• สมำชิก International Institute for Strategic Studies 

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร 1 บริษัท)
• บริษัททั่วไป 53 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 59,411,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 2,970,584 หน่วย

7. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556) 
• กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

อายุ • 54 ปี (เกิดปี 2508) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
และกรรมกำรบริษัทในเครือ

• กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร สภำวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท
• บริษัททั่วไป 32 บริษัท
  2 องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: - ไม่มี - 
• MINT-W6: - ไม่มี - 
• MINT: 14,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
• MINT-W6: 715 หน่วย (คู่สมรส)

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561) 
• กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

อายุ • 46 ปี (เกิดปี 2516) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกฎหมำยเศรษฐกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์และกำรเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกำ
• มัธยมตอนปลำย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute
• หลักสูตรพัฒนำควำมสัมพันธ์ระดับผู้บริหำร รุ่นที่ 9 (พสบ.บก.ทท.) กองบัญชำกำรกองทัพไทย
• หลักสูตร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services (TopCATS)  

รุ่นที่ 1/2562 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) รุน่ที ่11/2561 สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่42/2556 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บำงกอกรินเวสท์ จ�ำกัด
• กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท โอสถำนุเครำะห์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรกลุ่มกำรค้ำภำยใน  

และคณะกรรมกำรกฎหมำย ภำษี และกฎระเบียบ หอกำรค้ำไทย
• กรรมกำร มูลนิธิโอสถำนุเครำะห์

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท
• บริษัททั่วไป 4 บริษัท
  2 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท ชำญอิสสระ ดิเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 365,954,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.92 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 18,297,742 หน่วย

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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9. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2540)

อายุ • 70 ปี (เกิดปี 2492) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• General Management Program, Ashridge Management College สหรำชอำณำจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ •  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
และกรรมกำรบริษัทในเครือ

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท
• บริษัททั่วไป 40 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 10,381,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 512,833 หน่วย

10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2551) 
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท*

อายุ • 54 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) 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  3 บริษัท  
  (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกำ 1 บริษัท  
  และประเทศสเปน 1 บริษัท) 

• บริษัททั่วไป 72 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • 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. 2562

• MINT: 11,605,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 486,866 หน่วย

* เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่งตั้งสืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ที่ครบก�าหนดตามสัญญา

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556) 
• กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

อายุ • 48 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ Washington State University, WA สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร กลุ่มธุรกิจฮอทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
• Trustee โรงเรียนนำนำชำติกรุงเทพ

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท 
• บริษัททั่วไป 12 บริษัท
  1 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน) 
• 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 สหรัฐอเมริกำ

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 3,276,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 
• MINT-W6: 160,138 หน่วย

คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม และตัดสินใจในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ 
เว้นแต่เรื่องกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะที่ฝ่ำยจัดกำรจะมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรบริษัทตำมนโยบำยท่ีก�ำหนด 
โดยคณะกรรมกำร

หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. คัดสรร ประเมินผล ก�ำหนดค่ำตอบแทนและสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และควบคุมดูแลแผนกำร 

สืบทอดต�ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. ให้ค�ำแนะน�ำ และควบคุม กระบวนกำรคัดสรร กำรประเมินผล กำรพัฒนำ และก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทำงกำรเงิน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัท ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท 
4. ประเมินควำมเสี่ยงส�ำคัญที่อำจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจำรณำทำงเลือกเพื่อลดหรือบรรเทำควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
5. สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปเพ่ือรักษำควำมซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงควำมซื่อตรงในกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน  

ควำมซ่ือตรงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณ ควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำและคู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งรวมถึง
กลไกในกำรปฏิบัติอย่ำงซื่อตรงต่อกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

6. สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน เป็นไปเพ่ือป้องกันและลดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้น 

7. สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน เป็นไปเพ่ือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีประสิทธิผล กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน  
และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

8. สร้ำงควำมมั่นใจว่ำได้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยท่ีบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมำยมหำชน พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พระรำชบัญญัติทรัพย์สินทำงปัญญำและกฎหมำย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ 

ทั้งน้ี เรื่องท่ีเป็นอ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วยกำรอนุมัติแผนกำรด�ำเนินธุรกิจประจ�ำปี และงบประมำณ นโยบำยเงินปันผล 
แผนด�ำเนินกำรธุรกิจต่อเน่ือง กำรออกหลักทรัพย์ใหม่ กำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกินจำกท่ีก�ำหนดไว้ กำรได้มำและจ�ำหน่ำยไป 
ของทรัพย์สินที่ส�ำคัญ หรือกำรจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนของกิจกำรภำยในกลุ่มบริษัท เป็นต้น

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติอ�ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน 

เพื่อหลีกเลี่ยงอ�ำนำจอนุมัติที่ไม่จ�ำกัด
ประธำนกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพ และท�ำหน้ำท่ีประธำน 

ในคณะกรรมกำรบริษัทในทุกๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ก�ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ 

เป้ำหมำยหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3. วำงแผนและจัดกำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรจัดเตรียมและกำรด�ำเนินกำรประชุม กำรดูแลข้อมูลส�ำหรับ 

กำรประชุมให้ถึงมือกรรมกำรบริษัททุกท่ำนให้ตรงเวลำ ก�ำหนดวำระกำรประชุม และดูแลให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
4. จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยท่ัวกัน  

กำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร
6. เป็นประธำนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
หำกในวำระใดท่ีประธำนกรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะไม่สำมำรถออกเสียงในวำระดังกล่ำว และเพ่ือเป็นกำรถ่วงดุลอ�ำนำจ 

และหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและอ�ำนำจและหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ในฐำนะตัวแทนกรรมกำรอิสระให้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำร

เลขานุการบริษัท: นางสาวสรัญญา สุนทรส

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Loyola University Chicago สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นปี 2562 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 17/2019 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Certificate 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)

ประสบการณ์ท�างาน • Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office 
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี้ ในปี 2562 ได้เข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นดังต่อไปนี้
• Thailand’s 10th National Conference on Collective Action Against Corruption “Innovations in the Fight against Corruption” จดัโดย 

โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (CAC) และสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
• Company Secretary Forum 2562 “Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture” จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• Audit Committee Forum 2562 “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” จดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิไัทย 

(IOD) 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2. นำยจรัมพร โชติกเสถียร       กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง        กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชี และมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
กรรมกำรตรวจสอบมีระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระได้อีกหลังจำกครบก�ำหนดวำระ

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้
 1. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินตรวจสอบประจ�ำปีและงบกำรเงินสอบทำนรำยไตรมำส  

รวมถงึพจิำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกีย่วกบักำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน และพจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ ทีจ่�ำเปน็
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 2. ประชุมร่วมกบัผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควรเพื่อพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อสำธำรณะ 
รวมถึงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนต่อนักวิเครำะห์และสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

 3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ำมำใหม่ และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพ่ือให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุมและ 
งบกำรเงินของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก ประเมินผล พิจำรณำค่ำตอบแทน  
รวมถึงดแูลควบคมุงำนทีเ่ก่ียวกับบญัชขีองบรษิทัมหำชน ซึง่ได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรจดัเตรยีม หรอืกำรน�ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ 
หรือกำรด�ำเนินงำนที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบด้ำนอื่นๆ นอกจำกนี้ ยังดูแลกำรรับบริกำรด้ำนอื่นของบริษัท (รวมถึงมติที่เก่ียวกับรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ซึ่งมีควำมเห็นแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชี) ท้ังนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริกำร 
ด้ำนบัญชีทุกๆ บริษัท จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติเงื่อนไขและ 
ค่ำบริกำรเบื้องต้นส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริกำรด้ำนอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่ำบริกำร 
ตรวจสอบในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น.

 4. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำรตรวจสอบและ 
กำรด�ำเนนิกำรของฝ่ำยบรหิำรต่อปัญหำหรอืข้อจ�ำกัดน้ันๆ และกำรประเมนิควำมเสีย่งของบรษิทั รวมถึงนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ซึ่งรวมถึงผลกระทบจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของบริษัทที่มีนัยส�ำคัญ และมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรควบคุมและลดผลกระทบ
จำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 5. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและมำตรฐำนบัญชี หลักเกณฑ์และกำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญของมำตรฐำนบัญชี หลักเกณฑ์
หรือแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรตัดสินใจด้ำนบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน ซึ่งรวมถึงทำงเลือก ควำมสมเหตุสมผลของ 
กำรตัดสินใจดังกล่ำว

 6. สอบทำนและอนุมัติกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งรวมถึง
  • วัตถุประสงค์ อ�ำนำจ และสำยกำรบังคับบัญชำ
  • แผนกำรตรวจสอบ แผนงบประมำณ และแผนงำนด้ำนบุคลำกรประจ�ำปี และ
  • กำรแต่งตั้ง กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน รวมถึงกำรหมุนเวียนผู้บริหำรงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
 7. สอบทำนร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ ผูบ้รหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูบ้รหิำรฝ่ำยอืน่ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

เพื่อพิจำรณำระบบตรวจสอบภำยในของบริษัท และระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน รวมถึงผลกำรตรวจสอบภำยใน
 8. สอบทำนรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรำยงำนประกอบด้วยแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท 

ตรวจสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นส�ำคัญที่ได้ถูกน�ำเสนอในช่วงเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็น
ประเด็นจำกบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน ผลกำรสอบทำนเมื่อ 
เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสำหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงำนรำชกำร หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตท่ีเก่ียวกับกำรตรวจสอบ 
ซึ่งด�ำเนินกำรโดยบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนตำมขั้นตอนตำมที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตำมที่ได้กลำ่ว
ข้ำงต้น นอกจำกน้ี เพ่ือสอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 9. สอบทำนให้บรษิทัปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

 10. ก�ำหนดนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำน หรือพนักงำนที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
 11. สอบทำนและตรวจสอบรำยกำรทีเ่ก่ียวข้องกับควำมสจุรติของผูบ้รหิำร  ซึง่รวมถึงรำยกำรทีม่คีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรอืรำยกำรใด 

ที่เก่ียวข้องกับจรรยำบรรณธุรกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยของบริษัท กำรตรวจสอบดังกล่ำวรวมถึงกำรสอบทำนระบบตรวจสอบ 
อย่ำงสม�่ำเสมอ กำรด�ำเนินกำรสอบทำนดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถนัดประชุมกับท่ีปรึกษำท่ัวไป และเจ้ำหน้ำที่หรือ
พนักงำนของบริษัทตำมที่เห็นสมควร

 12. ก�ำหนดและควบคมุข้ันตอนกำรรบัเรือ่งดแูล และด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรยีนท่ีเก่ียวข้องกับบญัช ีกำรควบคมุภำยในหรอืกำรตรวจสอบ
บัญชี รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับเป็นควำมลับและไม่ระบุชื่อพนักงำนของบริษัทท่ีแจ้งข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับข้อสงสัยด้ำนบัญชีหรือ
กำรตรวจสอบบัญชี

 13. ด�ำเนินกำรแก้ไขควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง
 14. สอบทำนและอนุมตั ิหรอืให้สตัยำบนัรำยกำรระหว่ำงบรษิทักบับคุคลทีเ่ก่ียวโยง ซึง่เป็นรำยกำรท่ีถกูก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมลูตำมกฎเกณฑ์ 

ของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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 15. จัดเตรียมและน�ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท โดยรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
  • ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
  • ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
  • จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
  • ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
  • รำยกำรอ่ืนทีเ่หน็ว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

 บริษัท
 16. รำยงำนเหตกุำรณ์ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ดงัน้ี
  • รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
  • กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
  • กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั
 17. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

นิยามความเป็นอิสระ
คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำก�ำหนดนยิำม “กรรมกำรอสิระ” ซึง่เข้มกว่ำข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ 
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งต้ังเป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง  
รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญำมภีำระหน้ีท่ีต้องช�ำระต่ออกีฝ่ำยหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตน
สทุธิของบรษิทั หรอืตัง้แต่ย่ีสบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ ทัง้นี ้กำรค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวัน 
ที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำร
เกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูที้เ่กีย่วข้องกับผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ของบริษัท

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย 
ในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ�ำนวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจกำรของบรษิทั
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 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

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
1. ร่วมกับคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรพัฒนำและพิจำรณำผูท้ีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั ซึง่รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

และดูแลกำรพัฒนำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมตัเิป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ประจ�ำปีของบรษิทัเพ่ือพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรโดยคณะกรรมกำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนด โดยกำรประเมนิ
ในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น
ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น

3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้น 
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และจะพิจำรณำ
อนุมัติผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะดูแลกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในส่วนที่เก่ียวกับผลกำรด�ำเนินงำนและค่ำตอบแทน 
ของพนักงำนบริษัท

4. ทบทวนและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่ำตอบแทนอ่ืนที่เก่ียวกับหุ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุง
แผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำว

5. ด�ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนือ่งกับผูบ้รหิำรของบรษิทั ในกำรจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนำผูบ้รหิำร กำรพิจำรณำข้อมลูจำกควำมเหน็ของพนกังำน 
และกำรพิจำรณำผลของขั้นตอนในกำรประเมินผู้บริหำรประจ�ำปี

6. ทบทวนและประสำนงำนกับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทนของบริษัท และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร
บริษัทให้พิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทน ซึ่งกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ดังกล่ำวจะเผยแพร่ในรำยงำนประจ�ำปีและหนังสือมอบฉันทะ 
ของบริษัท

ทัง้น้ี สำมำรถพิจำรณำรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จำกกฎบตัรของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนทีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.minor.com)

คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 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

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
1. สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติในกำรประชุม

สำมญัประจ�ำปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดแูลกิจกำรจะคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวำมซือ่สตัย์ท้ังในด้ำนส่วนตวัและด้ำนกำรท�ำงำน 
เป็นบคุคลทีม่คีวำมสำมำรถและมกีำรตดัสนิใจท่ีดีเลศิ อกีทัง้เป็นบคุคลท่ีมคีวำมสำมำรถท่ีจะปฏิบตัหิน้ำท่ีร่วมกับกรรมกำรบรษิทัท่ำนอืน่ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้น

2. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำอนมุตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ
ดังกล่ำวเป็นระยะๆ

3. พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและ
ประสบกำรณ์เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมที่จะเป็นสมำชิกคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือทดแทนต�ำแหน่งท่ีว่ำง 
ตำมควำมจ�ำเป็น

4. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแล
กิจกำรจะพิจำรณำ หรือแนะน�ำเพิ่ม แก้ไขนโยบำยดังกล่ำวทุกปีหรือตำมควำมจ�ำเป็น

5. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเพ่ือให้คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำกำรประเมนิกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำร
ชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว

6. พิจำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรประจ�ำปี และแนะน�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเห็นสมควร
ทั้งน้ี สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท  

(www.minor.com)

คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1. นำยจรัมพร โชติกเสถียร       ประธำนกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง
2. นำยเอ็ดเวิร์ธ คีธ ฮูเบนเน็ท      กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง
3. นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์       กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง
4. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค       กรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง
1. สอบทำนและประชมุร่วมกับผูบ้รหิำรเก่ียวกับโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรประเมนิควำมเสีย่ง ข้อควรปฏบิตัแิละแนวทำง นโยบำย 

และกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. สอบทำนและประชมุร่วมกับผูบ้รหิำรเก่ียวกับควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ และกลยทุธ์ท่ีเกีย่วข้องกับควำมเสีย่งหลกั เช่น ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ 

ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องและกำรระดมทุน ควำมเสีย่งด้ำนกำรตลำด ควำมเสีย่งจำกกำรด�ำเนนิงำนและควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีง รวมถึง
กำรก�ำหนดแนวทำงนโยบำยและกระบวนกำรในกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกับแนวทำงนโยบำยและกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงและ
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตำมทีเ่หน็สมควร คณะกรรมกำรบรหิำรและก�ำกับควำมเสีย่งควรประชมุร่วมกับคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. รับรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยงจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท 
5. อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอนประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทและแบบรำยกำรแสดงข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) 
7. สอบทำนหัวข้อรำยงำนควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและก�ำกับควำมเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครั้งครำว
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
ทัง้น้ี สำมำรถพิจำรณำรำยละเอยีดเพ่ิมเติมได้จำกกฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำรและก�ำกัควำมเสีย่งท่ีแสดงในเว็บไซต์ของบรษิทั (www.minor.com)

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผู้บริหำรของบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
1. นำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1      ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
2. นำยไบรอัน เจมส์ เดลำนี่       ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
3. นำยคูลชำน ซิงค2์        ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
4. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์        ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำเชิงกลยุทธ3์

5. นำยโกศิน ฉันธิกุล         ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน3

6. นำงสำวสมศรี รัชฎำภรณ์กุล      รองประธำนฝ่ำยกำรเงินและฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท
7. นำยศุภสิทธิ์ ชนะสงครำม       รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
8. นำงจุฑำทิพ อดุลพันธุ์        รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้แต่งตั้งนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด 
ไฮเน็ค ที่ครบก�าหนดตามสัญญา

2 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทมีอ�ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรตำมปกติของบริษัทยกเว้นกิจกำรในเรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
1. กำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ตำมหนังสือมอบอ�ำนำจภำยใน
2. กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
3. กำรควบกิจกำร กำรแบ่งแยกกิจกำรหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจกำรของบริษัท
4. กำรเลิกกิจกำร
5. กำรเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. กำรเริ่มด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. กำรถอดถอนกรรมกำรบริษัทและแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
8. กำรอนุมัติงบประมำณประจ�ำปี
ทัง้นี ้ในกำรบรหิำรกิจกำรตำมปกตขิองบรษิทั ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรไม่มอี�ำนำจอนุมตักิำรท�ำรำยกำรท่ีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรหรอืบคุคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ในส่วนของกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรท่ัวไปในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันท่ี  
13 สิงหำคม 2541 ซึ่งมีกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และกำรมอบอ�ำนำจ 
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือบุคคลอื่นท�ำหน้ำท่ีแทน โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบอ�ำนำจในกำรอนุมัติตำมสำยงำนและมูลค่ำ 
ของรำยกำรซึ่งได้ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 

นอกจำกน้ี ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบำยในกำรมอบอ�ำนำจของ
คณะกรรมกำร และนโยบำยเกี่ยวกับกำรอนุมัติรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังนี้

คณะกรรมกำรจะไม่อนุมัติกำรมอบอ�ำนำจให้กับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

1. เข้ำท�ำรำยกำร อนุมัติ หรือตัดสินใจในกำรเข้ำท�ำรำยกำร ซึ่งรวมถึงกำรแต่งตั้งผู้รับมอบอ�ำนำจช่วง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ต่อรำยกำรดังกล่ำว หรือ 

2. มีควำมขัดแย้งส่วนตัวต่อรำยกำรดังกล่ำว หรือ 
3. เข้ำท�ำรำยกำรซึ่งไม่ใช่รำยกำรที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใดๆ เว้นแต่รำยกำรดังกล่ำวมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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ทั้งนี้ ประวัติย่อของนำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ปรำกฏภำยใต้หัวข้อคณะกรรมกำร ส่วนประวัติย่อของผู้บริหำรอีก 7 ท่ำน ปรำกฏดังนี้

1. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

อายุ • 43 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)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป  3 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
• ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• หัวหน้ำฝ่ำยกำรบัญชีเงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 460,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 12,419 หน่วย

2. นายคูลชาน ซิงค์*

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

อายุ • 46 ปี (เกิดปี 2516) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Master of Business Administration, Specialization in Human Resources,  
XLRI School of Management Jamshedpur, India

• Bachelors of Engineering in Industrial Engineering,  
Thapar Institute of Engineering and Technology, India

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป  - บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • Chief People Officer of Charoen Pokphand Group
• Partner and Chief Executive Officer of Mercer Singapore
• Managing Director of Aon Hewitt Southeast Asia
• Country Managing Director of Hewitt-Singapore

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: - ไม่มี -
• MINT-W6: - ไม่มี -

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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3.	 นายชัยพัฒน์	ไพฑูรย์

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำเชิงกลยุทธ์*

อายุ • 48 ปี (เกิดปี 2514) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำ Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana 
สหรัฐอเมริกำ

• 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)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน) 
• กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท
• บริษัททั่วไป  14 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • Senior Vice President - Division Head - Investor Relations; and Division Head - Equity Investment 
Management ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

• Investment Representative of Morgan Stanley

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 620,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 28,679 หน่วย

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

4. นายโกศิน ฉันธิกุล

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน*

อายุ • 37 ปี (เกิดปี 2525) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University สหรัฐอเมริกำ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน)
• บริษัททั่วไป  7 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • Investment Director of Boutique Asset Management
• Associate of Nomura Asia Asset Finance
• Associate of Lehman Brothers Principal Transactions Group
• Analyst of Lehman Brothers Real Estate Private Equity

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 54,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 1,761 หน่วย

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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5. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรเงินและฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท 

อายุ • 55 ปี (เกิดปี 2507) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
• ปริญญำตรี คณะบัญชี มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (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

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
• กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น
• กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธิไมเนอร์

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป  1 บริษัท
  3 องค์กร

ประสบการณ์ท�างาน • ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
• หัวหน้ำแผนกบัญชี บริษัท อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค จ�ำกัด
• หัวหน้ำส่วนบัญชี บริษัท สยำมสตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 571,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 26,965 หน่วย

6. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม 

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย

อายุ • 53 ปี (เกิดปี 2509) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• Diploma in International Law, University College London, University of London สหรำชอำณำจกัร
• Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College, University of London  

สหรำชอำณำจักร
• ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิยำลัยธรรมศำสตร์

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป  9 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำนอำวุโสฝ่ำยกฎหมำย บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด
• ที่ปรึกษำกฎหมำย ส�ำนักงำนกฎหมำย Freshfields Bruckhaus Deringer

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

• MINT: 254,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 11,012 หน่วย

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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7.	 นางจุฑาทิพ	อดุลพันธุ์	

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

อายุ • 47 ปี (เกิดปี 2515) 

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญำโท สำขำ Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management,  
Northwestern University สหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี สำขำกำรเงินและกำรธนำคำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นปี 2561  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนบริษัท 
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป  2 บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน • 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. 2562

• MINT: 148,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
• MINT-W6: 6,480 หน่วย

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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จ�านวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล�าดบั ชือ่-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนหลกัทรพัย์ท่ีถือ

หุ้นสามัญ MINT-W6

ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2561

เพิม่ขึน้/(ลดลง) ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2562

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2562

1. นำยวิลเลยีม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ ประธำน 
กรรมกำร  
และประธำน
กรรมกำร 
บรหิำร1

149,797,451 218,253 150,015,704 3.25% 12,201,495

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  5,200 0 5,200 0.00% 260 

2. คณุหญิงชฎำ วัฒนศริธิรรม กรรมกำรอสิระ - - - - -

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

3. นำยจรมัพร โชตกิเสถียร กรรมกำรอสิระ - - - - -

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

4. นำงสำวสวุภำ เจรญิย่ิง กรรมกำรอสิระ - - - - -

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

5. นำยเอด็เวิร์ด คธี ฮเูบนเนท็ กรรมกำรอสิระ - - - - -

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

6. นำยอำนิล ธำดำนี่ กรรมกำร 59,411,662 0 59,411,662 1.29% 2,970,584

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

7. นำยธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมกำร - - - - -

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  14,300 100 14,400 0.00% 715

8. นำยนติ ิโอสถำนุเครำะห์ กรรมกำร 365,954,851 0 365,954,851 7.92% 18,297,742

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

9. นำยพอล ชำลส์ี เคนนี่ กรรมกำร 10,194,616 186,889 10,381,505 0.22% 512,833

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

10. นำยเอม็มำนูเอล จูด๊ ดลิปิรจั 
รำชำกำเรยี

กรรมกำร  
และประธำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
กลุม่บรษิทั1

9,100,305 2,505,161 11,605,466 0.25% 486,866

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

11. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเนค็ กรรมกำร 3,165,848 111,110 3,276,958 0.07% 160,138

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

1 แต่งตัง้เมือ่วันที ่1 มกราคม 2563

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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ล�าดบั ชือ่-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนหลกัทรพัย์ท่ีถือ

หุ้นสามัญ MINT-W6

ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2561

เพิม่ขึน้/(ลดลง) ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2562

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ณ วนัท่ี
31 ธ.ค. 2562

12. นำยไบรอนั เจมส์ เดลำนี่ ประธำน
เจ้ำหน้ำที ่
กำรเงนิ

191,427 269,247 460,674 0.01% 12,419

คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

13. นำยคลูชำน ซงิค์2 ประธำน 
เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยทรพัยำกร
บคุคล

N/A N/A - - -

คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

14. นำยชยัพัฒน์ ไพฑรูย์ ประธำน 
เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยพัฒนำ 
เชงิกลยุทธ์3

552,882 67,767 620,649 0.01% 28,679

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

15. นำยโกศนิ ฉนัธิกุล ประธำน 
เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยกำรลงทุน3

103,552 (49,117) 54,435 0.00% 1,761

คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

16. นำงสำวสมศร ีรชัฎำภรณ์กุล รองประธำน 
ฝ่ำยกำรเงินและ
ฝ่ำยเลขำนกุำร
บรษิทั

523,132 48,681 571,813 0.01% 26,965

คูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

17. นำยศภุสทิธ์ิ ชนะสงครำม รองประธำน 
ฝ่ำยกฎหมำย

204,729 50,212 254,941 0.01% 11,012

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

18. นำงจฑุำทิพ อดลุพันธ์ุ รองประธำน 
ฝ่ำยนักลงทุน
สมัพันธ์

119,656 28,996 148,652 0.00% 6,480

คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะ  - - - - -

2 แต่งตัง้เมือ่วันท่ี 1 ตลุาคม 2562
3 แต่งตัง้เมือ่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มนำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1 1,539,952,669 33%

1.1  นำยวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 150,036,275 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  Minor BKH Limited 44,116,983 1%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 561,511,466 12%

3. นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์ 365,954,851 8%

4. Raffles Nominees (Pte) Limited 232,579,866 5%

5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 176,163,957 4%

6. State Street Europe Limited 91,793,418 2%

7. บัญชีบริหำรกิจกำร 84,628,115 2%

8. ส�ำนักงำนประกันสังคม 80,148,759 2%

9. Bank of Singapore Limited 44,537,460 1%

10. ท่ำนผู้หญิงทัศนำวลัย ศรสงครำม 38,855,114 1%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หมายเหตุ: 1 การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น 
  มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกศกัยภำพกำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทุน กำรขยำยงำน 
ข้อก�ำหนดตำมสญัญำเงนิกู้หรอืหุ้นกู้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 
ในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและ 
บริษัทย่อยจึงพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2562 บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำของปี 2561 ในรปูของเงนิสด ในอตัรำ 0.40 บำทต่อหุ้น คดิเป็นร้อยละ 33.49 
ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ โฮเทลส์

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

1. บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จ�ำกัด โรงแรมและศูนย์กำรค้ำ ประเทศไทย  12,000,000 MINT 81.2%

2. บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จ�ำกัด (“HHR”) ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  2,000,000 MINT 100.0%

3. บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  10,000,000 HHR 50.0%* 

4. บริษัท ลำยัน บำงเทำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  500,000 HHR 50.0%* 

รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO

5. บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  3,000,000 MINT 45.3%

6. บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปำ จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  100,000 MINT 100.0%

7. บริษัท โรงแรม รำชด�ำริ จ�ำกัด (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย  45,000,000 MINT 99.2%

8. บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ�ำกัด (“MI”) โรงแรม ประเทศไทย  100,000 MINT 100.0%

9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  3,500,000 MINT 100.0%

10. บริษัท บ้ำนโบรำณ เชียงรำย จ�ำกัด (“BBC”) โรงแรม ประเทศไทย  1,650,000 MINT 100.0%

11. บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  4,000,000 BBC 50.0%* 

12. บริษัท โคโค้ ปำล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  1,730,000 MINT 100.0%

13. บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

14. บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด โรงแรมและให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

15. บริษัท รอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ จ�ำกัด ("RGP") ศูนย์กำรค้ำ ประเทศไทย  750,000 MINT 100.0%

16. บริษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  100,000 RGP 40.0%* 

17. บริษัท เอ็มสปำ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“MST”)         ธุรกิจสปำ ประเทศไทย  410,000 MINT 100.0%

18. บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จ�ำกัด (“SBR”) ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

19. บริษัท ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  500,000 SBR 50.0%* 

รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO

20. บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

21. บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ำกัด (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย  1,079,307 MINT 100.0%

22. บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ จ�ำกัด บริหำรงำนจัดซื้อ ประเทศไทย  262,515 MINT 100.0%

23. บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จ�ำกัด โรงแรมและขำย
อสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ



รายงานประจ�าปี 2562 325บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

24. RGR International Limited (“RGRI”) บริหำรจัดกำร หมู่เกำะบริติช 
เวอร์จิน

 100,000 MINT 100.0%

25. Eutopia Private Holding Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์

 1,000,000 RGRI 50.0%* 

26. Harbour View Corporation Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนำม

 8,383,476 RGRI 30.4%* 

27. R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจัดกำร เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง

 100,000 MINT 100.0%

28. M & H Management Limited บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1,000 MINT 100.0%

29. Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”) ลงทุนในบริษัทอื่น มำเลเซีย  1,000 MINT 100.0%

30. Serendib Hotels Pcl. โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
ประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

 75,514,738 LIL 25.0%* 

31. Minor International (Labuan) Limited โรงแรม มำเลเซีย  12,501,000 MINT 100.0%

32. AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเข้ำพัก 
ในสถำนที่พักผ่อน

สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1,000 MINT 100.0%

33. AVC Vacation Club Limited (“AVC V”) ขำยหน่วยกำรเข้ำพัก 
ในสถำนที่พักผ่อน

สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1,000 MINT 100.0%

34. Anantara Vacation Club (HK) Limited 
(“AVC (HK)”)

บริกำรด้ำนกำรตลำด เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง

 10,000 AVC V 100.0%

35. Sanya Anantara Consulting Limited บริกำรให้ค�ำปรึกษำ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

 USD 500,000 AVC (HK) 100.0%

36. บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด  (“PBCO”) บริหำรจัดกำร ประเทศไทย  10,000 MINT 100.0%

37. บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  17,443,000 MINT 100.0%

38. บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ�ำกัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย  290,000 MINT 100.0%

39. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำชน) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  490,408,365 MINT 35.9%* 

40. Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”) ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 EUR 13,500 MINT 100.0%

41. Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L 
(“MCHL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น รำชรัฐ
ลักเซมเบิร์ก

 EUR 12,500 MCHM 100.0%

42. Pojuca S.A. โรงแรม สหพันธ์
สำธำรณรัฐ
บรำซิล

 หุ้นสำมัญ 
91,138,377 
หุ้นบรุมิสทิธิ 
68,505,744

MCHL 100.0%

43. Minor Hotels Portugal, S.A. (“MHP”) โรงแรม สำธำรณรัฐ
โปรตุเกส

 1,000,000  MCHL 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
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(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

44. Marinoteis S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐ
โปรตุเกส

 6,300,000 MHP 100.0%

45. Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐ
โปรตุเกส

 3,650,000 MHP 100.0%

46. บริษัท รำชด�ำริ เรสซิเด็นซ์ จ�ำกัด (“RRL”) ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  5,000,000 MI 100.0%

47. บริษัท รำชด�ำริ ลอดจ์จิ้ง จ�ำกัด โรงแรม ประเทศไทย  300,000 MI 100.0%

48. บริษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ�ำกัด จัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ประเทศไทย  10,000 MI 49.0%

49. บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  160,000 MI 51.0%* 

50. Corbin and King Limited และบริษัทย่อย ลงทุนในบริษัทอื่น สหรำช-
อำณำจักร

 23,335,391  MI 74.0%

51. บริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จ�ำกัด ขำยอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  50,000 RRL 50.0%* 

รวมหุ้นที่ถือโดย SBR

52. Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

 300  MST 49.0%* 

53. Hospitality Investment International Limited 
(“HIIL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช 
เวอร์จิน

 10,000,000 MHG 100.0%

54. MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
(“MHGIH”)

บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 59,059,572 MHG 100.0%

55. MHG International Holding (Mauritius)  
(“MHGIHM”)

ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1,000 MHG 100.0%

56. บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย  1,000 MHG 100.0%

57. MHG Deep Blue Financing บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 200,000 MHG 50.0% * 

58. Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม รำชอำณำจักร
กัมพูชำ

 100,000 MHG 35.0%* 

59. Lodging Management (Labuan) Limited บริหำรโรงแรม มำเลเซีย  1,000 HIIL 100.0%

60. Lodging Management (Mauritius) Limited 
(“LMM”)

บริหำรโรงแรม สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1,000 HIIL 100.0%

61. PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหำรโรงแรม สำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย

 1,500 HIIL 93.3%

62. Jada Resort and Spa (Private) Limited (“Jada”) โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
ประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

 412,877,494 HIIL 87.0%

63. Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
ประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

 6,000,000 Jada 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
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64. Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) 
Limited

โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
ประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

 193,709,415 Jada 100.0%

65. PH Resort (Private) Ltd. โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
ประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

 271,767 HIIL 49.9%* 

66. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 
Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช 
เวอร์จิน

 2 HIIL 50.0%* 

67. Tanzania Tourism and Hospitality Investment 
Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช 
เวอร์จิน

 2 HIIL 50.0%* 

68. Sothea Pte. Ltd. โรงแรม รำชอำณำจักร
กัมพูชำ

 1,450  LMM 80.0%

69. Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
แอฟริกำใต้

 1,000  LMM 100.0%

70. O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์

 1,050,000 LMM 50.0%* 

71. MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 1 MHGIH 100.0%

72. Vietnam Hotel Projekt B.V. (“VHP”) ลงทุนในบริษัทอื่น รำชอำณำจักร
เนเธอร์แลนด์

 EUR 22,863 MHGIH 100.0%

73. Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนำม

  VND 
282,761,507,975 

VHP 100.0%

74. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนำม

 USD 1,080,000 VHP 91.0%

75. MHG Management (India) Private Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
อินเดีย

 10,000 MHGIH 100.0%

76. Rani Minor Holding Limited (“Rani”) โรงแรม สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

 50,000,000 MHGIH 25.0%* 

77. MHG Australia Holding Pte. Ltd. (“MHGAH”) บริหำรจัดกำร สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 1 MHGIH 100.0%

78. MHG Australia Investments Pty. Ltd. บริหำรสินทรัพย์ ออสเตรเลีย  100 MHGAH 100.0%

79. PT Wika Realty Minor Development โรงแรม สำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย

 260,000 MHGIH 50.0%* 

80. MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 5,150,002 MHGIH 50.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

81. Plexus Maldives Private Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์

 471,600 MHGIH 50.0%*

82. MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
(“MHGCHS”)

ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 162,000 MHGIH 100.0%

83. NH Hotel  Group S.A. and its subsidiaries โรงแรม ประเทศ
ในยุโรปและ
ลำตินอเมริกำ

 392,180,243 MHGCHS 94.1%

84. Sands Hotels (Proprietary) Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
นำมิเบีย

 NAD 100  MHGIHM 100.0%

85. Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) 
Limited (“Gaborone”)

โรงแรม สำธำรณรัฐ
บอตสวำนำ

 500,000 MHGIHM 80.0%

86. Letsatsi Casino (Pty) Ltd. โรงแรม สำธำรณรัฐ
บอตสวำนำ

 3,000 Gaborone 80.0%

87. Minor Hotel Group MEA DMCC (“MHG DMCC”) บริหำรโรงแรม สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

 50 MHGIHM 100.0%

88. MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม มำเลเซีย  หุ้นสำมัญ 
7,000,000 

 หุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภำพ

ท่ีสำมำรถเรยีกคนื
ได้ 74,000,012 

MHGIHM 60.0%

89. MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขำยอสังหำริมทรัพย์ มำเลเซีย  หุ้นสำมัญ 
3,000,000 

 หุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภำพ

ท่ีสำมำรถเรยีกคนื
ได้ 37,000,008 

MHGIHM 60.0%

90. MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม รำชอำณำจักร
เลโซโท

 12,628 MHGIHM 46.9%* 

91. MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 100,000 MHGIHM 50.0%* 

92. Minor Hotels Zambia Limited โรงแรม สำธำรณรัฐ
แซมเบีย

 50,000 MHGIHM 100.0%

93. Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอร์พอร์ตเลำนจ์ สำธำรณรัฐ
เซเชลส์

 100  MHG 
DMCC 

40.0%* 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

*  สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
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ไมเนอร์ ฟู้ด

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

*  สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

1. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
(“MFG”)

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  32,730,684 MINT 99.7%

2. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  1,000,000 MFG 100.0%

3. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย  600,000 MFG 100.0%

4. บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด ผลิตและขำยไอศกรีม ประเทศไทย  600,000 MFG 100.0%

5. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  160,000 MFG 100.0%

6. บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  3,700,000 MFG 97.0%

7. บริษัท เอสแอลอำร์ที จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  4,000,000 MFG 100.0%

8. บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  5,220,000 MFG 100.0%

9. บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย  1,050,000 MFG 49.9%* 

10. บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  450,000  MFG 51.0%* 

11. บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ�ำกัด โรงเรียนสอนท�ำอำหำร ประเทศไทย  800,000  MFG 43.8%* 

12. International Franchise Holding (Labuan) Limited 
(“IFH”)

เจ้ำของลิขสิทธิ์ มำเลเซีย  1,800,000 MFG 100.0%

13. Primacy Investment Limited (“Primacy”) ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 79,972,745 MFG 100.0%

14. The Pizza Company Ltd. เจ้ำของลิขสิทธิ์ สำธำรณรัฐ
มอริเชียส

 1 MFG 100.0%

15. บริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิ้ง จ�ำกัด ผลิตส่วนประกอบอำหำร ประเทศไทย  1,581,002  MFG 51.0%

16. MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธิ์ สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 SGD 1 
USD 63,500

 MFG 100.0%

17. บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“MF Holding”) ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย  2,000,000  MFG 100.0%

18. Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. 
(“FICA“)

เจ้ำของลิขสิทธิ์ หมู่เกำะบริติช 
เวอร์จิน

 6,494,250  IFH 100.0%

19. Sizzler China Pte. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธิ์ สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 2  IFH 50.0%*

20. The Minor (Beijing) Restaurant Management 
Co., Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

 RMB 
135,000,000 

 FICA 100.0%

21. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
(“DFHS”)

ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 9,201,000  Primacy 100.0%

22. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
(“MFGIHS”)

ลงทุนในบริษัทอื่น สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 72,483,745  Primacy 100.0%

23. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 
and its subsidiaries (“MFGS”)

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 326,086  Primacy 92.0%
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

24. Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

 3,000  Primacy 49.0%*

25. BreadTalk Group Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 281,890,148  Primacy 14.2%*

26. Minor Food (Seychelles) Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
เชเชลส์

 1,500,000  Primacy 100.0%

27. The Food Theory Group Pte. Ltd. 
(“Food Theory”)

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 338,000  MFGS 100.0%

28. Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 200,000  MFGS 50.0%*

29. Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 700,000  Food 
Theory 

50.0%* 

30. Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหำรจัดกำร ออสเตรเลีย  59,000,100  DFHS 100.0%

31. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. (“MHH”) ลงทุนในบริษัทอื่น ออสเตรเลีย  15,300,100  DFHS 100.0%

32. Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. 
(“DFHA”)

ลงทุนในบริษัทอื่น ออสเตรเลีย  10  DFHS 100.0%

33. Oaks Hotels & Resorts Limited 
and its subsidiaries

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์

 189,131,898  MHH 100.0%

34. Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (“DKL”)** ลงทุนในบริษัทอื่น ออสเตรเลีย  46,000,000  DFHA 70.0%

35. The Minor Food Group (India) Private Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
อินเดีย

 24,077,144  MFGIHS 70.0%

36. Over Success Enterprise Pte. Ltd.  
and its subsidiaries

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

 10,000  MFGIHS 100.0%

37. Patara Fine Thai Cuisine Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำช-
อำณำจักร

 13,700,000  MFGIHS 50.0%*

38. The Minor Food Group (Myanmar) Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพ
เมียนมำ

 2,000,000  MFGIHS 100.0%

39. Grab Food Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำช-
อำณำจักร

 1,572,500  MFGIHS 70.0%

40. TCC Holding Joint Stock Company ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนำม

 2,500,000  MFGIHS 50.0%* 

41. Benihana Holding Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์

 16,560,380  MFGIHS 75.0%

42. บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ�ำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย  1,000,000  MF 
Holding 

100.0%

*  สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ

** สามารถค้นหาบริษัทในกลุ่ม DKL เพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์   

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

จ�านวนหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้ว 

(หุ้น)

ถือหุ้น
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

1. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“MCL”) จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  489,770,722 MINT 99.9%

 รวมหุ้นที่ถือโดย MFG 

2. บริษัท อำร์มิน ซิสเท็มส์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  1,100,000 MCL 100.0%

3. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ผลิตสินค้ำอุปโภค ประเทศไทย  100,000 MCL 100.0%

4. บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเทศไทย  40,000 MCL 100.0%

5. บริษัท เดอะ กู้ด ไลฟ์ โกลบอล จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  700,000 MCL 100.0%

 รวมหุ้นที่ถือโดย MLL 

6. บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด (“MLL”) จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  350,000 MCL 100.0%

7. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  13,000,000 MCL 90.8% 

8. บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย  300,000 MCL 100.0% 
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ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจหลัก 
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม  

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงก�รพัฒน� 
ที่อยู่อ�ศัยเพ่ือข�ย โครงก�รพักผ่อนแบบ 
ปันส่วนเวล� และให้เช่�ศูนย์ก�รค้�และ
อสังห�ริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจ
จัดจำ�หน่�ย 

ส�ำนักงำนใหญ่ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 
(เดิม บมจ. 165) 
เลขที่ 99 อ�ค�รเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  : +66 (0) 2365 7500
โทรส�ร  : +66 (0) 2365 7798-9
เว็บไซต์  :  http://www.minor.com 

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ทุนจดทะเบียน: 
4,849,860,006 บ�ท  

 แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 4,849,860,006 หุ้น  
 มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

ทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว: 
4,619,004,550 บ�ท  

 แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 4,619,004,550 หุ้น  
 มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W6)
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  : +66 (0) 2009 9000 
โทรส�ร  : +66 (0) 2009 9991
E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต์  :  http://www.set.or.th

นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
หุ้นกู้สกุลไทยบำท ครั้งที่ 1/2555 
ชุดที่ 2
ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
ฝ่ำยบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์
อ�ค�รสำ�นกัง�นใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ที ่11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400

หุ้นกู้สกุลไทยบำท ครั้งที่ 2/2554 
ชุดที่ 2 
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐครั้งที่ 1/2560 
หุ้นกู้สกุลยูโรครั้งที่ 1/2561
ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระร�ม 3 
แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120

หุ้นกู้สกุลไทยบำท 
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 - 12
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
สกุลไทยบำท ครั้งที่ 1/2561
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชด�ภิเษก เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
สกุลเหรียญสหรัฐ
ครั้งที่ 1/2561
The Bank of New York Mellon 
SA/NV, Luxembourg Branch
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ผู้สอบบัญชี    
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ�ำกัด 
โดยน�งอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ 
น�ยไพบูล ตันกูล และ/หรือ 
น�ยช�ญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3442, 4298 
และ 3760 ต�มลำ�ดับ 
ชั้นที่ 15 บ�งกอกซิตี้ท�วเวอร์ 
เลขที่ 179/74-80 ถนนส�ทรใต้ 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999 
โทรส�ร  : +66 (0) 2286 5050 

ที่ปรึกษำกฎหมำย 
บรษัิท ส�ำนักงำนกฎหมำยสยำมซติี ้จ�ำกัด 
ชั้นที่ 20 อ�ค�รรัจน�ก�ร 
เลขที่ 3 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� 
เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์  : +66 (0) 2676 6667-8
โทรส�ร : +66 (0) 2676 6188

บริษัท เคนเนดี้ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้นที่ 29 อ�ค�รส�ทรสแควร์ 
ห้องเลขที่ 2901-2904 
เลขที่ 98 ถนนส�ทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2491 4800
โทรส�ร : +66 (0) 2055 0100
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 99 อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500  โทรสำร: +66 (0) 2365 7799
 

www.minor.com




