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วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ส่งมอบ
ประสบกำรณ์อันยอดเยี่ยม 

เหนือควำมคำดหมำย เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุด และผลกระทบ

เชิงบวกให้กับลูกค้ำและทุกฝ่ำย 
ที่มีส่วนในควำมส�ำเร็จของเรำ

ทุกๆ ปี พนักงำนของเรำกว่ำ 66,000 คน พร้อมที่จะให้บริกำร 
ณ โรงแรม 532 แห่ง ร้ำนอำหำร 2,370 ร้ำน 

และร้ำนค้ำ 459 แห่ง ให้ลูกค้ำกว่ำ 
180 ล้ำนคน ใน 63 ประเทศ
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6 ฐานธุรกิจของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  ไมเนอร์ โฮเทลส์
  ไมเนอร์ ฟู้ด
  ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

75,638
ห้องโรงแรม

2,370  

ร้ำนอำหำร
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ยุโรป

อเมริกา

แอฟริกา

ตะวันออกกลาง

เอเชียแปซิฟิก

459  

จุดจ�ำหน่ำย

กว่ำ 50 

แบรนด์

63 

ประเทศ
กว่ำ 130 
รำงวัล

ออสเตรเลีย

กัมพูชา

จีน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ลาว

บาห์เรน

คูเวต

เลบานอน

มาเลเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมา

นิวซีแลนด์

ปากีสถาน

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ศรีลังกา

ไทย

เวียดนาม

โอมาน

กาตาร์

ซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บอตสวานา

อียิปต์

เคนยา

เลโซโท

มอริเชียส

โมซัมบิก

นามิเบีย

เซเชลส์

แทนซาเนีย

ตูนิเซีย

แซมเบีย

อันดอร์รา

ออสเตรีย

เบลเยียม

สาธารณรัฐเช็ก

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ฮังการี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สเปน

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

อาร์เจนตินา

บราซิล

แคนาดา

ชิลี

โคลอมเบีย

คิวบา

เอกวาดอร์

เฮติ

เม็กซิโก

อุรุกวัย

สหรัฐอเมริกา



บ
ริ 

ษั 
ท

 ไ
ม

เน
อร

์ อ
ิน

เต
อร

์ เน
ชั ่

น
แน

ล
 จ

�ำ
กั 

ด
 (

ม
ห

ำช
น

)

8 จุดเด่น
ทางการเงิน

2559 2560 2561 2562 2563 
(Pre-TFRS 16)

2563 
(Post-TFRS 16)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ขายสุทธิ  51,152  55,001  74,938  119,023  55,954  55,954 

รายได้รวม  56,973  58,644  78,620  129,889  58,232  58,232 

ก�าไรขั้นต้น 29,390 32,355 42,171 53,829 NA 8,700

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  13,229  12,273  14,634  26,283  (10,627)  546 

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้  9,447  8,164  8,908  17,369  (20,253)  (17,696)

ก�าไรสุทธิ  6,590  5,415  4,508  10,698  (20,713)  (21,407)

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน  4,576  5,415  5,728  7,061  (18,830)  (19,389)

สินทรัพย์รวม  108,453  119,100  268,081  254,184 NA  362,327 

หนี้สินรวม  67,656  68,596  185,780  168,316 NA  286,003 

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย  49,832  50,163  126,894  112,373 NA  136,339 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  40,797  50,504  82,301  85,868 NA  76,324 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน  6,494  6,585  7,360  14,766 NA  (2,500)

ความสามารถในการท�าก�าไร (ร้อยละ)

อัตราก�าไรขั้นต้น  57.46 58.83 56.27 45.23 15.55 15.55

อัตราก�าไรสุทธิ  11.57 9.23 5.73 8.24 NM  NM

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  6.37 4.76 2.33 4.10 (7.62)  (6.94)

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น  17.00 11.86 6.79 12.72 (23.98)  (26.40)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.22  0.99  1.54  1.31 NA  1.79 

สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.03  0.89  1.33  1.19 NA  1.70 

สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.55  1.25  2.10  1.80 NA  3.40 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.50  1.22  0.93  2.04  (4.56)  (4.71)

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.04  1.22  1.19  1.25  (4.18)  (4.29)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  9.25  10.93  17.82  18.59  14.73  14.73 

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)  0.35  0.40  0.40  0.50  -  - 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  33.69 32.81 33.49 40.01 -  - 

ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

จ�านวนหุ้นสามัญจดทะเบียน  4,621,828  4,621,828  4,618,914  4,849,860  5,887,816  5,887,816

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน  -  -  -  - -  - 

จ�านวนหุ้นสามัญช�าระแล้ว  4,410,368  4,618,914  4,618,914  4,619,005  5,182,335  5,182,335

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิช�าระแล้ว  -  -  -  -  -  - 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  4,406,519  4,441,818  4,618,914  4,618,942  4,857,563  4,857,563

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย  -  -  -  -  -  - 

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ:

• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  192,187  -  -  230,849  466,389  466,389

• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ:
1. การค�านวณอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี้
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
3. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2563 
 และให้น�าเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
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หมายเหตุ:
(1)	 เงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	10,531	ล้านบาท	มสีาเหตหุลกัมาจากการลงทนุ 

ตามปกติของธุรกิจโรงแรม	 ร้านอาหาร	 และรวมถึงการเข้าลงทุนในการด�าเนินธุรกิจ 
บอนชอนในประเทศไทยในไตรมาสท่ี	1	ปี	2563	การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในเบรด็ทอล์ค	กรุป๊ 
ในไตรมาสที่	 2	ปี	 2563	 และการเข้าซื้อบริษัทเพ่ือบริหารโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป	 
ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้เครือ	Boscolo	ในไตรมาสที่	3	ปี	2563

(2)	 เงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	24,949	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง	 
และเงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ท่ีมลัีกษณะคล้ายทุน	การออกหุ้นเพ่ิมทนุรวม	และการใช้ 
สทิธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดเป็นจ�านวน	84,257	ล้านบาท	สุทธิด้วยเงินสดจ่าย 
เพ่ือช�าระคืนเงินกู้จ�านวน	 46,739	ล้านบาท	 และดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะ 
คล้ายทนุจ�านวน	1,455	ล้านบาท

สถานะทางการเงิน
โดยสังเขป

(3)  ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชจี�านวน 2,909 ล้านบาท เกิดจากผลกระทบ 
จากการท่ีน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 (TAS 32) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 (TFRS 7) เรื่อง การเปิดเผย 
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9)  
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) 
เรื่อง สัญญาเช่า มาปรับใช้

(4) การลงทุนและอื่นๆ เพ่ิมข้ึน 95,088 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์สิทธิการใช ้
ตาม TFRS 16 จ�านวน 89,076 ล้านบาท 

(5) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 112,040 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ตาม TFRS 16 จ�านวน 81,820 ล้านบาท 

(6) ทุน, ส่วนเกินทุน และส�ารองเพ่ิมขึ้น 17,349 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเสนอขาย 
ให้กับผูถื้อหุน้สามญัเดมิของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) การออกหุน้กู้ 
ที่มีลักษณะคล้ายทุน และการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

งบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (2,500)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)  (10,531)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2)  24,949 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  11,918 
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  917 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  13,331 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  26,166

ก�าไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 40,916
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (3)  (2,909)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  38,007
ส�ารองตามกฎหมาย  (104)
ก�าไรสุทธิ  (21,407)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 47
ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน  (1,455)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  15,087

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,331
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25,268 
การลงทุนและอื่นๆ 92,456 
สินทรัพย์ถาวร 123,129 
รวมสินทรัพย์ 254,184

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 35,592 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 132,724 
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง 34,545 
ก�าไรสะสม (สุทธิ) 40,916 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 10,407 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 254,184

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

รายได้ 58,696 
ก�าไรขั้นต้นจากการด�าเนินงาน 11,442 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,674 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน (17,232)
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
  ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (464)
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
  และภาษีเงินได้ (17,696)
ต้นทุนทางการเงิน 7,452 
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ (25,149)
ภาษีเงินได้ (2,445)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,296)

ก�าไรสุทธิ (21,407)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  26,166
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  25,898
การลงทุนและอื่นๆ (4)  187,544
สินทรัพย์ถาวร  122,718 
รวมสินทรัพย์  362,327

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 41,238
หนี้สินไม่หมุนเวียน (5) 244,765
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ารอง (6) 51,894
ก�าไรสะสม (สุทธิ) 15,087
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 9,343
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 362,327
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10

สุขอนำมัย
และควำมปลอดภัย

แผนบริหำรเพื่อรองรับ
กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง

กำรสื่อสำร

ควำมยั่งยืน

กำรทดสอบภำวะวิกฤต

มำตรกำรกำรลดค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสภำพคล่อง
และกระแสเงินสด

กำรจัดกำร
ฐำนะทำงกำรเงิน

ประเด็นที่ต้องจัดการในทันที

ด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน

ด้านการเงิน
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
ท่ามกลาง
ความท้าทาย

วางแผนระยะยาว
เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่

ภายหลังสถานการณ์
โควิด-19

กำรมองหำเทรนด์ใหม่ๆ 
หลังสถำนกำรณ์โควิด-19

กำรระบุกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค

กำรปรับเปลี่ยนหรือคิดค้น
โมเดลธุรกิจใหม่

กำรเตรียมควำมพร้อม
ส�ำหรับกำรฟื้นตัวของธุรกิจ 
และเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์

กำรเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งของแบรนด์

กำรปรับโครงสร้ำงต้นทุน

กำรเสริมสร้ำง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรปรับโครงสร้ำงบุคลำกร 
และหน่วยงำนสนับสนุน

เตรียมพร้อมส�าหรับ
การฟื้นตัวของธุรกิจ

ในระยะกลาง

ประเมินและวำงกลยุทธ์แผนงำน 5 ปีของบริษัทใหม่
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วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

รายงานจาก
ประธาน
กรรมการ 
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เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย 

ดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดีว่า ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายอย่างที ่
ไม่มีใครคาดคิด ประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยตรง 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังในด้านส่วนตวัและหน้าท่ี
การงาน โดยอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม 
ท่ีได ้รับผลกระทบหนักที่สุด ด ้วยการท ่องเ ท่ียวและ 
การเดินทางท่ีหยุดชะงักจากมาตรการการปิดประเทศและ 
ปิดพรมแดนของหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
รายอื่นๆ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาด 
ของโรคโควิด-19 นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทาย และ 
มองหาวิธีที่จะเปลี่ยนความท้าทายเหล่าน้ีให้เป็นโอกาส 
อยู่เสมอ ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลเป็นบรษิทัท่ีมคีวามคล่องตวั  
จึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว
และเด็ดขาด ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะรับมือกับการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 บรษิทัได้จดัต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ Business  
Beyond COVID เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์และแผนการพลิกฟื้น 
ธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอน โดย
บริษัทได้ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเด็น  
และแบ่งการจดัการกับประเดน็ต่างๆ เป็นการจดัการในทนัที 
ในระยะกลาง และในระยะยาว

ผมภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีเราก�าลังก้าวข้ามผ่านวิกฤตน้ี 
ด้วยความรวดเร็วกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมอีกหลายราย  
และได้ด�าเนินการรับมือเชิงรุก เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทจะ 
สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทให้
ความส�าคัญกับสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียเป็นอันดับแรก 
และด�าเนินการเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยและ 
สขุอนามยัทัง้ในโรงแรมและร้านอาหาร เพ่ือให้มัน่ใจในความ
ปลอดภัยของท้ังลูกค้าและพนักงาน โดยโรงแรมอนันตรา 
สยาม กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับ 
การรบัรองให้เป็น Sharecare Health Security VERIFIED®  

จากฟอร์บส ทราเวล ไกด์ อกีท้ังได้รบัการรบัรองจากโครงการ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing 
Thailand Safety and Health Administration: SHA) จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโครงการมาตรฐาน
โรงแรม ท่ีพักสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 จาก 
กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ไมเนอร์ 
ฟู้ดยังเป็นหน่ึงในผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ด�าเนินการและ 
ส่งเสริมโครงการการจัดส่งอาหารแบบ “ลดการสัมผัส
โดยตรง” (Zero Touch Delivery) และได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหน่ึงในบริษัทแรกๆ ใน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการระดมทุนจากตลาดทุน  
โดยบริษัทได ้มีการทดสอบภาวะวิกฤตและวิเคราะห์
สถานการณ์โดยพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆ อย่าง
รวดเรว็และได้ประกาศแผนการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของ

บริษัทไม่เคยย่อท้อ
ต่อความท้าทาย 
แต่เรามองหาวิธี
ที่จะเปลี่ยนความท้าทาย
เหล่านี้เป็นโอกาส
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โครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ โดยภายใน 3 เดือน บริษัท
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ และ
ได้ระดมเงินทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนโดยการจัดสรร
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน และการออกใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติการณ์ และ
ผมเช่ือว่าเราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายท่ีสุดมาแล้ว ท้ังนี้
ด้วยปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้หลายปัจจัย  
ซึ่งรวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 2  
หรือครั้งท่ี 3 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการลดกระแส
เงินสดจ่ายและการรักษาสภาพคล่อง โดยท่ามกลาง 
ความไม่แน่นอนท้ังหลายยังมีสิ่งหนึ่งท่ียังคงแน่นอน น่ันคือ 
การคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนด้านการเงิน 
บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษาความแข็งแกร่งของฐานะ
ทางการเงินของบริษัท

1. วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
 ประธำนกรรมกำร

2. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท
 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไมเนอร์ โฮเทลส์
 และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 ไมเนอร์ ฟู้ด

3. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

4. ราโมน อะราโกเนส มาริน
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

5. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรต่ำงประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด

6. ไบรอัน เจมส์ เดลานี่
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน

7. หลุยส์ มาติเนส ฮูราโด
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

8. สตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรพำณิชย์
 และกลุ่มงำนกฎหมำย

9. สตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรสนเทศ
10. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำเชิงกลยุทธ์
11. โกศิน ฉันธิกุล
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน

คณะกรรมการจัดการ

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2564 ข่าวเรื่องแนวโน้มท่ีวัคซีนจะประสบ
ความส�าเร็จเป็นเสมือนการจุดประกายความหวัง ท้ังน้ี  
การด�าเนนิงานและผลประกอบการของไมเนอร์ ฟู้ดได้ฟ้ืนตัว 
กลับสู ่ระดับก ่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต ่
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 จากกลยุทธ์การบริการจัดส่งอาหาร 
ที่แข็งแกร่ง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และฐาน 
การด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่งของบริษัท ส�าหรับไมเนอร์  
โฮเทลส์ ผู ้คนจะเริ่มกลับมาเดินทางได้อีกครั้งหลังจาก 
ที่รอคอยมายาวนาน เมื่อมีการกระจายวัคซีนไปอย่าง 
แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละประเทศสามารถ 
เปิดพรมแดนได้ ผมเชื่อเป็นอย่างย่ิงว่าทวีปยุโรป ซึ่งเป็น
ภูมิภาคท่ีได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุดในเครือโรงแรมของ
บรษิทั จะมกีารฟ้ืนตวัทีเ่รว็ทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากฐาน
ลูกค้าในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

เมื่อมองข้ามผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้เริ่ม
ปรับตัวส�าหรับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่  

1 2 3 4 56 789 1011
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(New Normal) โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีการด�าเนิน 
ธุรกจิเชงิรกุเพ่ือปรบัตวัให้เข้ากับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลาดังที่ได้พิสูจน์มาแล้วในอดีต ทั้งนี้  ด ้วย 
การเติบโตของตลาดบริการจัดส่งอาหารท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึน 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับศักยภาพ 
ในการเติบโตต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคง
มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มบริการจัดส่ง 
อาหาร แอปพลเิคชนับนโทรศัพท์มอืถือ และคุณค่าของแบรนด์ 
ต่อไป

จากการที่แขกของโรงแรมมองหาแนวทางการด�าเนิน 
ชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงได้เข้าร่วมเป็น
พันธมติรทางธุรกิจกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุภาพหลายราย โดย 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) ไมเนอร์ โฮเทลส์  
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 
ของโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลที่มีชื่อเสียง
ได้ร่วมมือกันเปิดตัว “รักษ” ซ่ึงเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพ
และการแพทย์แบบองค์รวมแห่งใหม่ทีบ่างกะเจ้า ซึง่ขึน้ชือ่ว่า 
เป็นปอดของกรงุเทพฯ เป็นเกาะท่ีมป่ีาปกคลมุตัง้อยู่รมิแม่น�า้ 
เจ้าพระยา เมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรักษน�าเสนอ

โปรแกรมดแูลสขุภาพท่ีออกแบบโดยแพทย์ทีไ่ด้รบัการรบัรอง 
เป็นการผสมผสานการรักษาทางการแพทย์ข้ันสูงเข้ากับ 
การบ�าบัดแบบองค์รวมควบคู่ไปกับการบริการแบบไทย 
นอกจากน้ี กลุม่โรงแรมอนันตรา รสีอร์ทแอนด์สปา ได้ร่วมมอื
กับเวอรติา เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัววิวิด 
บาย เวอริตา เฮลท์ ซึ่งเป็นบาร์วิตามินเพือ่สุขภาพแห่งแรกที่
โรงแรมอนันตรา สยาม กรงุเทพฯ นอกจากน้ี ไมเนอร์ โฮเทลส์
ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับวีแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่าย
บริการด้านความงามและการออกก�าลังกายจากประเทศ
อินเดีย เพ่ือเปิดตัวศูนย์ฟื้นฟูด้านสุขภาพและความงามใน
เครอืโรงแรมและมแีผนท่ีจะเปิดให้บรกิารทีโ่รงแรมอวาน ีพลสั 
หัวหิน เป็นแห่งแรกในปี 2564

ผมภูมิใจที่จะแจ้งว่า ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทยังคงม ี
การขยายเครือโรงแรมอย่างต่อเน่ืองตามที่เคยได้เข้าท�า
สัญญาไว้ก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19 เอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ปได้เข้าท�าสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็น
นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในทวีปยุโรป เพ่ือขยาย
โรงแรมระดับบน ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้
แบรนด์อนันตรา, เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์ 
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ทีมผู้บริหารส่วนกลาง

1. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล
 รองประธำนฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำร
2. ศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
 รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
3. อิสรา ศิริบุญฤทธิ์
 รองประธำนฝ่ำยกำรจัดกำร
4. จุฑาทิพ อดุลพันธุ์
 รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์
5. เทวินทร์ ค�าพัสศรี
 รองประธำนฝ่ำยดิจิทัลเทคโนโลยี
6. ชมพรรณ กุลนิเทศ
 รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุนและฝ่ำยพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน
7. รวิกานต์ อินชัยวงศ์
 รองประธำนฝ่ำยกำรเงิน

1 2345 6 7
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
ประเทศโอมาน
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ซึ่งตั้งอยู่บนท�าเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นีซ ปราก 
และบูดาเปสต์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายเครือโรงแรม 
ภายใต้สญัญารบัจ้างบรหิาร ด้วยการเปิดตวัโรงแรมอนนัตรา  
มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์, อวาน ีปาล์ม วิว ดไูบ และโอ๊คส์ อบินึ  
บัตตูตา เกท ดูไบ

แม้ว ่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งหลายเหล่านี้  
แต่บริษัทยังคงยืนหยัดในการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดย 
ในปี 2563 บรษิทัยังคงได้รบัคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชกิของดชัน ี
Dow Jones Sustainabil i ty Emerging Markets,  
FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leaders  
Index และหุ ้นย่ังยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกคนส�าหรับ 
การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาท่ีท้าทายอย่างมากนี้ ผมขอ 
ขอบคุณพนักงานทุกคนส�าหรับความทุ่มเทและความอดทน 
มุง่มัน่ท่ีจะขบัเคลือ่นและสร้างผลการด�าเนินงานท่ีดใีนทกุส่วน 
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ไม่เคย
เป็นมาก่อนเช่นน้ี จิตวิญญาณและความเป็นน�้าหนึ่ง 
ใจเดยีวกันของพนกังานทกุคนจะช่วยเสรมิสร้างและส่งผลให้ 
บรษิทัมคีวามแข็งแกร่งและมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ภายหลงั 
จากวิกฤตในครัง้น้ี ผมรูส้กึตืน่เต้นเป็นอย่างมากท่ีจะได้มุง่มัน่ 
ท�างานหนักย่ิงขึ้นพร้อมกันกับทุกคนเพ่ือท่ีจะพยายามกลับ
มาสร้างผลก�าไรในปี 2564 ต่อไป

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
มีนาคม 2564
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วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ

สุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการอิสระ

ธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ 

เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการอิสระ

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 
กรรมการ 
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คามิลล์ มา
กรรมการอิสระ

จรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ

อานิล ธาดานี่
กรรมการ

นิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ

พอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ

จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
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เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

รายงานจาก
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท
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ปี 2563 เป็นปีแห่งการทดสอบถึงความแข็งแกร่งและ 
ความสามารถของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในการด�าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีมคีวามผนัผวนและท้าทาย 
อย่างย่ิง ปีทีผ่่านมาเป็นช่วงเวลาท่ีบรษิทัต้องขบัเคลือ่นธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีค่านิยมองค์กรเป็นหัวใจส�าคัญ 
ตลอดจนมุ่งเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส�าหรับแขกที่เข้าพัก ลูกค้า และพนักงานของบริษัททุกคน

ตลอดท้ังปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ขับเคล่ือน
ธุรกิจด้วยความชดัเจน เดด็ขาด และวิธีการเชงิรกุ ท่ามกลาง
ความท้าทายมากมายจากผลกระทบอย่างรุนแรงของ 
การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ัวโลก และเนือ่งจากบรษิทัอยู่ใน 
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบที่หนักท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึง 
ดงัน้ัน ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลมรีายได้จากการด�าเนนิงาน 
จ�านวน 58,118 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงร้อยละ 53 จากป ี
2562 ทัง้น้ี แม้ว่าบรษิทัมมีาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายและ 
การรักษากระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดทอน 
ผลกระทบเชงิลบต่อผลการด�าเนินงานได้บางส่วน แต่บรษิทั
ยังคงมผีลขาดทนุสทุธิจากการด�าเนินงานก่อนผลกระทบจาก
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 จ�านวน 18,830 
ล้านบาทในปี 2563

ท่ามกลางความท้าทายตลอดปี 2563 ณ สิ้นปี ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมท้ังหมด 532 แห่ง และห้องพัก 
75,638 ห้อง ร้านอาหาร 2,370 สาขา และจดุจ�าหน่ายสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ 459 แห่ง ใน 63 ประเทศ ถึงแม้ว่าการระบาดของ 
โรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม
มากกว่าธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงเป็น
ธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลมากทีส่ดุ 
ในสดัส่วนร้อยละ 58 ของรายได้ท้ังหมด ในขณะทีไ่มเนอร์ ฟู้ด 
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของรายได้ท้ังหมด 
ในปี 2563 นอกจากนี ้ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลยงัคงรกัษา
สถานะความเป็นบริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศในอัตราร้อยละ 63 ในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมุ ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งได้รับ 
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19  
โดยทีมผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ปฏิบัติตามแผน 

ในปี 2563 บริษัทมุ่งมั่น
ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ
ท่ามกลางความท้าทาย
ด้วยแผนเฉพาะกิจ 
เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ 3 ระยะ
“Business Beyond 
COVID”

เฉพาะกิจเพ่ือพลิกฟื ้นธุรกิจอย่างทันท่วงที ซึ่งแผนการ 
ดังกล่าวมีชื่อว่า “Business Beyond COVID” โดยได้แบ่ง
แผนการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกคือการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นท่ีจะต้องจัดการโดยทันที ต่อมา 
แผนระยะที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเก็บเก่ียว 
ผลประโยชน์จากการฟ้ืนตวัในระยะกลาง และแผนระยะที ่3  
คือการปรับเปล่ียนโครงสร้างการด�าเนินงานเพ่ือปรับการ
ด�าเนินธุรกิจส�าหรับรองรับวิถีชี วิตแบบใหม่ภายหลัง
สถานการณ์โรคโควิด-19

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความส�าคัญกับสุขอนามัย
และความปลอดภัยของแขกท่ีเข้าพัก ลูกค้า และพนักงาน
ทุกคนเป็นอันดับแรก โดยบริษัทได้มีการใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุขต่างๆ และท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เป็นเลิศเพ่ือช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตด้าน
สาธารณสุข ทั้งนี้ เพ่ือที่จะเพ่ิมความมั่นใจให้กับแขกของ
โรงแรม บริษัทได้เปิดตัวโครงการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแบรนด์ ซึ่งรวมถึง 
“Stay with Peace of Mind” โดยอนันตรา, “AvaniSHIELD”, 
“Feel Safe at NH” และ “Oaks SureStay” อกีทัง้ไมเนอร์ ฟู้ด 
ได้เปิดตวับรกิารจดัส่งแบบ “ปิดสนทิทกุกล่อง” (Safety Seal) 
และ “เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส” (Zero Touch Delivery)
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ตลอดทั้งปีท่ีผ่านมา ทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัทจ�าเป็น 
ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการเพียง 
บางส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงไตรมาสท่ี 2 บริษัท 
จึงได้ด�าเนินมาตรการการควบคุมค่าใช้จ ่ายโดยทันที  
โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาเงินสด เพ่ิมสภาพคล่อง และลด 
จดุคุม้ทนุในการด�าเนินงาน เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัจะสามารถ
กลับมาสร้างผลก�าไรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี บริษัทได้ตั้ง 
เป้าหมายทีจ่ะลดค่าใช้จ่ายรวมในอตัราประมาณร้อยละ 25 
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2562 แต่ด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 
ร้อยละ 34 โดยมาตรการดงักล่าวนีร้วมถึงการวางแผนรบัมอื
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และให้ความมั่นใจถึงความส�าเร็จของบริษัทในระยะยาว  
เพ่ือประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกคน อย่างไรก็ตาม 

มาตรการนี้ได้ส่งผลให้ต้องมีการจากลาของสมาชิกในทีม 
ซึ่งบริษัทเห็นคุณค่าในผลงานของพวกเขาเหล่าน้ันเป็น
อย่างมาก

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
ในแต่ละภูมิภาค บริษัทได้ท�าการทดสอบภาวะวิกฤต 
ทางการเงนิเพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัสถานการณ์ต่างๆ 
ที่อาจจะเกิด ข้ึน และได ้ด�า เนินแผนการเสริมสร ้าง 
ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ส�าหรับ
เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับความท้าทายท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนและ 
ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าว
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากและมียอดจองสูงกว่า

รายได้รวมจากการด�าเนินงาน ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน

หมายเหต:ุ กราฟแสดงรายไดจ้ากการด�าเนินงาน 
ซ่ึงไม่รวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียว 

รายไดต้ามงบการเงิน ซ่ึงรวมรายการท่ีเกิดข้ึนครัง้เดียวมีจ�านวน 
48,014 ลา้นบาท ในปี 2558, 56,973 ลา้นบาท ในปี 2559, 
79,328 ลา้นบาท ในปี 2561, 129,889 ลา้นบาท ในปี 2562 

และ 58,232 ลา้นบาท ในปี 2563

หมายเหต:ุ กราฟแสดงก�าไรสทุธิจากการด�าเนินงาน 
ก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS 16

ซ่ึงไม่รวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียว 
ก�าไรสทุธิตามงบการเงิน ซ่ึงรวมรายการทีเ่กิดข้ึนครัง้เดียวมีจ�านวน 

7,040 ลา้นบาท ในปี 2558, 6,590 ลา้นบาท ในปี 2559, 
4,508 ลา้นบาท ในปี 2561, 10,698 ลา้นบาท ในปี 2562 

และ -21,407 ลา้นบาท ในปี 2563
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ยอดท่ีจัดสรร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มี
ต่อบริษัท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึ้นเกือบ 
2 หมืน่ล้านบาท นอกจากนี ้บรษิทัได้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธิ 
ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพ่ิมข้ึนอีกจ�านวน 5 พันล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า อีกทั้ง
เพ่ือที่จะเพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน
บริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหน้ีธนาคาร 
ในการยกเว้นการทดสอบเงือ่นไขทางการเงนิ ซึง่คอือตัราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2563

ด้วยสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และตลอดเวลา 
การสื่อสารท่ีชัดเจนและรัดกุมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส�าคัญ  
โดยการสื่อสารด้วยความโปร่งใส และการรายงานให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบถึงผลกระทบจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ทีม่ต่ีอธุรกิจอย่างครบถ้วนและแนวทางการจดัการ 
กับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งที่บริษัทให ้
ความส�าคญัเป็นอย่างมากในช่วงเวลาน้ี ซึง่รวมถึงการสือ่สาร
อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคณะกรรมการ ลูกค้า 
พนักงาน เจ้าหนี้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า เจ้าของ
โรงแรม ผูร้บัสทิธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ

เมื่อธุรกิจได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังจาก 
การปิดให้บริการชั่วคราว บริษัทได้ด�าเนินการเพ่ือพลิกฟื้น 
ธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนท่ีสามารถสร้าง 
กระแสเงินสดเป็นบวก อีกทั้งไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ได้ลงทุนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ
ทัง้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ผ่านแคมเปญประชาสมัพันธ์
ต่างๆ เช่น “Anantara Escapism” และ “Dare to Dream 
with Avani” รวมถึงแคมเปญผ่านสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และนิตยสารอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งน้ี ท่ามกลาง 
การปิดประเทศที่รุนแรงที่สุดในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีการผลักดันแบรนด์ในเครือ 
อย่างต่อเนือ่ง โดยโรงแรมในเครอืของไมเนอร์ โฮเทลส์ทัว่โลก 
ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหน่ึงของโรงแรมท่ีดีที่สุด และ
ได้รับรางวัลทั้งหมด 52 รางวัลจาก Condé Nast Traveler 
USA and UK Readers’ Choice Awards ประจ�าปี 2563 
อีกท้ังแบรนด์อนันตราได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่ี 9 ของ  
“แบรนด์โรงแรมท่ีดท่ีีสดุ 25 อนัดบัแรกของโลก” จาก Travel + 

สัดส่วนรายได้จากการด�าเนินงาน
ปี 2563

Leisure USA นอกจากนี ้ไมเนอร์ ฟู้ดได้รบัรางวัล Thailand’s  
Top Corporate Brand Hall of Fame ประจ�าปี 2563  
ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในประเทศไทย  
ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

มองไปในระยะยาว ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจะปรับตัว 
ให้เข้ากับแนวโน้มทางธุรกิจ โอกาส และแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะรับมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ท้ังนี้ บริษัท 
ได้เริ่มด�าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งรวมถึง 
การร ่วมมือของไมเนอร์ โฮเทลส์กับผู ้น�าด้านสุขภาพ 
หลายรายเพ่ือด�าเนินธุรกิจศนูย์ส่งเสรมิสขุภาพ อกีทัง้ไมเนอร์  
โฮเทลส์มีการลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และ 
เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยอนันตราได้เปิดตัว 
แอปพลเิคชนัใหม่บนโทรศพัท์มอืถือส�าหรบัลกูค้า ต่อเน่ืองจาก 
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน FastPass ที่ประสบความส�าเร็จ 
โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขยาย
แพลตฟอร์มแอปพลเิคชนั 1112Delivery ด้วยการเพ่ิมแบรนด์ 
อ่ืนๆ บนแพลตฟอร์ม โดยในปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหาร
ทั้งหมด 12 แบรนด์บนแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแบรนด์ของ
ไมเนอร์ ฟู้ดเองและแบรนด์พันธมิตรอื่น เช่น เอส แอนด์ พี 
และเบร็ดทอล์ค อีกทั้งไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังได้ 
ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานอย่างย่ังยืนของระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างของท้ังกลุ ่มบริษัทและอยู่ในระหว่าง 
การปรับโครงสร้างต้นทุนในระยะยาว

58,118
ล้านบาท

ไมเนอร์ 
โฮเทลส์

58%
ไมเนอร์ 
ฟู้ด

36%
ไมเนอร์ 
ไลฟ์สไตล์

6%
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ในปี 2563 ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลยังคงมกีารขยายธุรกิจ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ส�าหรบัทัง้ไมเนอร์ ฟู้ดและไมเนอร์ โฮเทลส์ โดย
ไมเนอร์ ฟู้ดประสบความส�าเรจ็ในการเข้าลงทนุในบอนชอน 
ซึ่งเป ็นแบรนด์ไก ่ทอดสไตล์เกาหลีที่ได ้รับความนิยม 
ในประเทศไทย และเบรด็ทอล์ค ประเทศสงิคโปร์ ส่วนไมเนอร์ 
โฮเทลส์ โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปประสบความส�าเร็จ 
ในการขยายแบรนด์อนันตราและเอ็นเอช โฮเทลส์สู่กลุ่ม
โรงแรมระดบับนในทวปียโุรป ด้วยการเปดิตัวโรงแรม 8 แห่ง 
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของเครือ Boscolo

ในส่วนของการด�าเนินงาน บริษัทได้ขับเคลื่อนธุรกิจตลอดปี  
2563 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ธุรกิจของบริษัทกลับเข้าสู่
สภาวะปกติก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อม
ไปกับการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดย
ไมเนอร์ ฟู้ดมีผลการด�าเนินงานท่ีพลิกฟื้นกลับไปสู่ระดับ
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของ 
ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการฟื้นตัวที่ช้ากว่า  
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลาย
ปัจจยั ซึง่รวมถงึการปิดพรมแดนของประเทศต่างๆ ข้อจ�ากัด 
ในการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 2 และ 3 ในหลาย 
ประเทศท่ัวโลก ส่วนไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มยีอดขายน�า้ยาฆ่าเชือ้ 
และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการใช้
โอกาสที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อมองไปในอนาคต ปี 2564 จะเป็นอีกปีหน่ึงท่ียังคงมี
ความท้าทาย และในขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัว 
ของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จะมุง่เน้นผลกัดนัธุรกิจให้กลบัไปสูร่ะดบัก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 หรือสูงกว่าน้ันหากเป็นไปได้ บริษัทได ้
เตรียมพร้อมส�าหรับการด�าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ 
เมื่อสามารถมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ตามปกติ ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มจากการเดินทางภายในภูมิภาค ตามมาด้วย
การเดินทางไกลระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน บริษัท 
จะยังคงมุ ่งบริหารจัดการฐานะทางการเงินอย่างมีวินัย  
เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิด ทั้งนี้ 
เน่ืองจากสถานการณ์ในระยะสั้นยังคงมีความไม่แน่นอน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงก่อนท่ีจะมกีารกระจายของวัคซนีในวงกว้าง 
บริษัทจึงได้ด�าเนินมาตรการป้องกัน โดยได้รับอนุมตัจิาก 
ผู ้ถือหุ ้นกู้ในการขยายระยะเวลาการยกเว้นการทดสอบ 
เงื่อนไขทางการเงนิออกไปอกี 2 ปีจนถึงสิน้ปี 2565 นอกจากนี้ 

นาว ร็อดเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
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บริษัทได้มีการแก้ไขนิยามการค�านวณอัตราส่วนเงื่อนไข 
ทางการเงนิดงักล่าว โดยไม่นบัรวมผลกระทบจากการด้อยค่า 
จากสถานการณ์โรคโควิด-19  ในส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึง 
ส้ินปี 2567 และบริษัทได้ประกาศการออกใบส�าคัญแสดง 
สิทธิท่ีจะซื้อหุ ้นสามัญ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
อีกจ�านวน 1 หมื่นล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเป็น 
มาตรการเชิงรุกและเป็นการป้องกันของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง 
อีกท้ังบริษัทอยู่ในระหว่างด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
การหมุนเวียนสินทรัพย์ในปี 2564 และต่อไปในอนาคต 
โดยจะน�าเงินท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช ้
เพ่ือลดระดับหนี้สินของบริษัทต่อไป ท้ังน้ี บริษัทได้เริ่ม 
กระบวนการเจรจาอย่างจรงิจงักับนกัลงทนุ เพ่ือขายสนิทรพัย์ 
บางแห่งและเช่ากลบัหรอืเข้าบรหิาร นอกจากนี ้บรษิทัจะยังคง 
เดนิหน้าตามแผนกลยุทธ์และการด�าเนินการด้านความย่ังยืน 
ต่อไป

ในขณะที่เราเดินหน้าต่อไปในปี 2564 ผมขอใช้โอกาสน้ี
เพ่ือมองย้อนกลับไปและขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของเราที่ได้
ให้การสนับสนุนไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลตลอดช่วงเวลา
ที่ท้าทายในปี 2563 ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนส�าหรับ 
การท�างานอย่างหนกัและความทุ่มเท ขอบคณุเจ้าหนีธ้นาคาร
และผู้ถือหุ้นกู้ส�าหรับความยืดหยุ่นเพ่ือให้บริษัทสามารถ
บรหิารจดัการฐานะทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น  
ขอบคุณผู ้ถือหุ ้นส�าหรับความเชื่อมั่นท่ีมีต่อบริษัทอย่าง 
ต่อเน่ืองผ่านการซื้อหุ ้นเพ่ิมทุน และขอบคุณบริษัทคู่ค้า 
ส�าหรบัการเสยีสละในช่วงเวลาท่ีท้าทายน้ี ทัง้นี ้ในฐานะตวัแทน 
ของผู้บริหารและทีมงานทุกคน ผมขอเน้นย�้าถึงความมุ่งมั่น 
ของเราที่จะน�าธุรกิจให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยเร็วท่ีสุด ด้วยบทเรียนอันล�้าค่ามากมาย
และการปรับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในระยะยาวเพ่ือ 
รับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมมั่นใจเป็นอย่างย่ิงว่า 
เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ และกลายเป็นบริษัท 
ที่แข็งแกร่ง คล่องตัว และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไปอีก

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
มีนาคม 2564
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ดว้ยควำมพลกิผัน
ของอตุสำหกรรมกำรทอ่งเท่ียว
ไมเนอร ์ โฮเทลส ์ไดข้บัเคลือ่น
ธุรกิจทำ่มกลำงควำมทำ้ทำย
ดว้ยควำมมุง่มัน่ อดทน 
คลอ่งแคลว่ และมวีนิยั
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28 การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนโลกไปอย่างมากมาย
ในปี 2563 การเดินทางท่ีถูกจ�ากัดอย่างเข้มงวดจนหยุดชะงัก  
ส่งผลให้อตุสาหกรรมการโรงแรมทัว่โลกต้องเผชญิกับความพลกิผนั  
เช่นเดยีวกับผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมรายอืน่ ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ได้รับผลกระทบอย่างรนุแรงจากการระบาดของโรคโควดิ-19 โดย
โรงแรมส่วนใหญ่ในเครอืต้องปิดให้บรกิารเป็นการชัว่คราวในช่วง
ที่มีการระบาดสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมท่ีผ่านมา

ทันทีท่ีเริ่มมีการระบาด ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ด�าเนินการตาม
มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข ้มงวดเพ่ือให้มั่นใจใน 
สขุอนามยัท่ีดแีละความปลอดภยัของผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังหมด ท้ังน้ี
จากภูมิภาคหลักท่ีบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่ท้ังหมด ประเทศ
ออสเตรเลยีเป็นประเทศเดยีวท่ีเปิดให้บรกิารโรงแรมและเซอร์วิส 
อพาร์ทเมนท์ตลอดช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 และ 
เป็นประเทศแรกท่ีสามารถกลบัมาสร้างผลก�าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีและค่าเสือ่ม (EBITDA) ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563

เมื่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายข้อจ�ากัดใน 
การเดินทาง ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้กลับมาเปิดให้บริการโรงแรม
อีกครั้งโดยเร็วที่สุด แต่ต้องให้มั่นใจว่าโรงแรมดังกล่าวจะสร้าง
กระแสเงินสดที่เป็นบวกให้กับบริษัท ด้วยรายได้ที่ถูกจ�ากัดด้วย
การปิดโรงแรมทั้งหมดหรือบางส่วนตลอดทั้งปี ไมเนอร์ โฮเทลส์
จึงได้มองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น 
โรงแรมบางแห่งในประเทศไทยได้ลงทะเบียนเป็นสถานท่ีกักกัน
ทางเลอืกเพ่ือรองรบันักท่องเท่ียวทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทย
ที่มีอยู่ในจ�านวนจ�ากัด ในขณะที่โรงแรมบางส่วนได้เข้าร่วม
โครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” ของรฐับาล โดยรฐับาลจะสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่าห้องพักบางส่วนให้กับประชาชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างรวดเร็ว โดยได้ด�าเนินมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่าย 
อย่างเข้มงวดในทุกธุรกิจของบริษัท ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจ 
ที่ลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึงมีการวางแผนการใช้ก�าลังคน 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน โดยได้ปรับ
โครงสร้างด้านบคุลากร ชึง่รวมถึงการเลกิจ้างพนกังานนอกเวลา  
(Part-time Redundancies) การเลิกจ้างถาวร (Permanent 
Redundancies) และการเลิกจ้างชั่วคราว (Temporary  
Redundancies) ซึง่การเลกิจ้างชัว่คราวเป็นมาตรการช่วยเหลอื
จากรัฐบาลในทวีปยุโรป นอกจากนี้ เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นโรงแรมเช่าบริหาร เอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ปจึงได้เริ่มเจรจากับผู้ให้เช่าเพ่ือขอลดค่าเช่าโดยทันที โดย
ในปี 2563 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปสามารถลดค่าเช่าทั้งหมดได้ถึง
ประมาณร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2562

ไมเนอร์ โฮเทลส์ให้ความส�าคัญในการรักษาสภาพคล่องและ
เงินสดเป็นอันดับแรกๆ และจึงมีการใช้จ่ายในการลงทุนอย่างมี
วินัย โดยมีการยกเลิกหรือชะลอการลงทุนตามแผนที่เคยวางไว้ 
ก่อนหน้าน้ีส�าหรบัช่วงปี 2563 - 2565 อย่างไรก็ตาม บรษิทัยังคง 
ด�าเนินการตามภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์การรวม 
ธุรกิจของไมเนอร์ โฮเทลส์และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยในเดือน 
มกราคม 2563 เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปได้เข้าท�าสัญญาเพ่ือ 
เช่าบริหารโรงแรมระดับบน 8 แห่ง ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเป็นของ 
เครือ Boscolo ท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้ส�าเร็จ 
ในเดือนกันยายน 2563 และโรงแรม 3 แห่งจะถูกเปล่ียนเป็น
แบรนด์อนันตรา ธุรกรรมนี้จะช่วยเร่งการขยายแบรนด์อนันตรา 
ในทวีปยุโรป อีกท้ังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในกลุ่มโรงแรมระดับบน

ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 532 แห่ง และ 75,638 ห้อง  
ณ สิน้ปี 2563 ซึง่จ�านวนห้องลดลงร้อยละ 3 เมือ่เทียบกับปี 2562 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของโรงแรมภายใต้สัญญา
รับจ้างบริหารจากการท่ีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้เลิกด�าเนินธุรกิจ
ในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน และการลดลงของจ�านวนห้อง 
ภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศออสเตรเลีย 
จากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ งนี้  
ณ สิน้ปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มกีารด�าเนนิธุรกจิใน 55 ประเทศ
ทั่วโลก

อวานีสปา
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29เพ่ือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของธุรกจิโรงแรมในประเทศจนีและขยายเครอืโรงแรมภายใต้สญัญา
รับจ้างบริหาร ในช่วงต้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท  
Funyard Hotels & Resorts เพ่ือทีจ่ะใช้ประโยชน์จากฐานการด�าเนนิงานโรงแรมระดบับนมากกว่า 
200 แห่งในประเทศจีนของ Funyard ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้แบรนด์ของ 
ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นท่ีรู ้จักมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในตลาดที่มีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  
โดยภาคการท่องเทีย่วของประเทศจนีเริม่มกีารฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ภายหลงัจากได้มกีารผ่อนคลาย 
ข้อจ�ากัดในการเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองของบริษัทในการผลักดัน 
การเติบโต รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 

ในส่วนของการบริหารจัดการฐานะทางการเงิน การหมุนเวียนสินทรัพย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เลือกโรงแรม 
บางแห่งและเริม่มกีารเจรจากับนักลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์หลายรายเพ่ือขายสนิทรพัย์และเช่ากลบั 
หรือเข้าบริหารเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์  
โฮเทลส์ตระหนกัถึงข้อเสยีเปรยีบของอตุสาหกรรมการโรงแรมในปัจจบุนั และจะไม่ด�าเนนิการใดๆ 
เว้นแต่จะพิจารณาแล้วว่าข้อตกลงดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กับบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีในระยะยาว 

เน่ืองจากผู้คนเริ่มมีความกังวลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19  
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงได้เตรียมความพร้อมส�าหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) นอกเหนือจาก 
การน�าเสนอโครงการด้านสุขอนามัยของแบรนด์ต่างๆ แล้ว ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ร่วมมือกับ 
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสุขภาพให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึง 
ความร่วมมือกับเวอริตา เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป ประเทศสิงคโปร์ วีแอลซีซี กรุ ๊ป ประเทศอินเดีย 
ศนูย์ส่งเสรมิสขุภาพไวทลัไลฟ์ ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
และคลินิก ลา แพรรี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า ประเทศไทย
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1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไมเนอร์ โฮเทลส์

2. ไมเคิล เดวิด มาร์แชล
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่
 ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิงพำณิชย์

3. แคโรไลน์ สตีเฟ่น
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่
 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

4. เวย์น วิลเลี่ยมส์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน

5. มาเรียน อีเมอร์ วอลซ์
 รองประธำนฝ่ำยประชำสัมพันธ์
 และกำรสื่อสำร

6. ไบรอัน โทมัส ไบเล่ย์ 
 รองประธำนฝ่ำยบริหำรรำยได้

 1. Craig Hooley  
Chief Operating Officer

 2. Shantha Dias  
Chief Financial Officer

 3. John Thompson  
Head of Commercial

 4. Lachlan Hoswell  
General Counsel and Commercial Officer

 5. Jessica Turnbull  
Head of People

 6. Greg Dunn*  
Head of Technical Services

     * ไม่อยู่ในรูป

7. มาร์คอส โฮราชิโอ คาดีนา กุยเตียเรซ
 รองประธำนฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำด

8. ปลื้มจิตต์ ไชยา
 รองประธำนฝ่ำย
 พัฒนำโครงกำรในประเทศ

9. ไมคา ตามไท
 รองประธำนฝ่ำยอสังหำริมทรัพย์
10. เจสซี่ ลีเบอร์แมน
 รองประธำนฝ่ำยกฏหมำย
11. ไมค์ สต๊อคแมน 
 รองประธำนฝ่ำยบริหำร
 และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
12. เอริค เหลียง
 รองประธำนฝ่ำยควบคุมกำรออกแบบ
 เพื่อพัฒนำโครงกำร

13. ไคล์ฟ โฮเวิร์ด เลก
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรำยได้ 
 อนันตรำ เวเคชั่น คลับ
14. เคลาดิโอ เมาริซิโอ บิสซิคกี้
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 อนันตรำ เวเคชั่น คลับ
15. จัสติน แอนดรู คิงส์เลย์
 รองประธำนฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรน�ำเสนอ 
 อนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
16. วินส์ตัน วอลเลซ ฮอน เคือน ซาง
 รองประธำนฝ่ำยบริหำรงำนคลับ 
 อนันตรำ เวเคชั่น คลับ
17. ทีโมธี บูโล่
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร
 ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น

11 2 32 4 563 45

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ โฮเทลส์

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

 1. Thomas Bruno Meier  
SVP of Operations - Asia

 2. Manuel Melenchon  
VP of Operations - Asia

 3. Eddy Tiftik  
VP of Development - Asia

 4. Zoe Wall  
Group Director of Spa - Asia

 5. Jimmy Yue  
Call Centre Director - Hong Kong and Shanghai 

  Anantara Vacation Club (Hong Kong)
 6. Pieter Van Der Hoeven  

Regional General Manager Indochina

กลุ่มธุรกิจเอเชียและจีน

12 3456 78 9 10 111213 1415 1617
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1 12 23 34 45 6

 1. Ashleigh Christie  
Regional People and Culture Director - 
Africa

 2. Mark Havercroft  
Regional Director - Africa

 3. Dewald Olivier  
Area IT Manager - Hotels and Gaming

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

กลุ่มธุรกิจแอฟริกา

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

 2. Ramine Behnam  
VP of Development EMEA

 3. Amir Golbarg  
VP of Operations - Middle East

 4. Natasha Rhymes  
Group Director of  
PR and Communications

 5. Rachid Benwahmane  
Group Director of  
Finance - Middle East

 6. Stefan Geyser  
Group Director of People and 

  Culture - Middle East and Africa

กลุ่มธุรกิจตะวันออกกลาง

 1. Ramón Aragonés Marin  
Chief Executive Officer 

 2. Luis Martinez Jurado  
Chief Financial Officer

 3. Rufino Pérez Fernandez  
Chief Operations Officer and 

  Global Transformation Leader
 4. Laia Lahoz Malpartida  

Chief Assets and Development Officer
 5. Isidoro Martinez de la  

Escalera Alvarez  
Chief Marketing Officer

 6. Fernando Vives Soler  
Chief Commercial Officer

 7. Fernando Córdova Moreno 
Chief People and Sustainable  
Business Officer

 8. Carlos Ulecia Palacios  
General Counsel

 9. Marco Amaral   
VP of Operations and Development -  
Europe and South America

123 45 67 8 9

กลุ่มธุรกิจยุโรปและอเมริกา
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ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวโลก ด้วยจ�านวนนักท่องเท่ียว 
ระหว่างประเทศทีล่ดลงถึงร้อยละ 74 จากข้อมลูล่าสดุขององค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ  
(UNWTO) โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง 1 พันล้านคน ในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 จากความต้องการในการเดนิทางทีล่ดลงอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนและข้อจ�ากัดในการเดนิทาง 
ในวงกว้าง ทั้งนี้ การกลับมาของการเดินทางภายในประเทศช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้บางส่วน  
อย่างไรก็ตาม จ�านวนนักท่องเท่ียวจะฟ้ืนตวัอย่างมนียัส�าคญัได้ต่อเมือ่สามารถมกีารเดนิทางระหว่าง
ประเทศได้ตามปกติ

ปัจจุบันไมเนอร์ โฮเทลส์มีการด�าเนินธุรกิจอยู่ท่ัวโลก และมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ยุโรป 
ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยในส่วนต่อไปน้ีจะสรุปถึง
สภาวะของอุตสาหกรรมและแนวโน้มของแต่ละภูมิภาคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้ม 
ในระยะยาวจะเป็นไปในทิศทางท่ีดจีากการกระจายวคัซนีทัว่โลก แต่สถานการณ์ในระยะสัน้ยังคงมี
ความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยขึน้อยู่กับความสามารถในการควบคมุการระบาดของโรคและอตัรา
การกระจายวัคซีนเป็นหลัก ดังนั้น แนวโน้มอุตสาหกรรมของตลาดที่ส�าคัญตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 
ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

อวานี พลัส สมุย ประเทศไทย

รายได้จาก
การด�าเนินงาน ปี 2563
จ�าแนกตามภูมิภาค

อื่นๆ

9%

มัลดีฟส์และ
ตะวันออกกลำง

3%

ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์

12%
อเมริกำ

5%

ไทย

13%

ยุโรป

58%
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์ประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง 
เชิงกลยุทธ์ท่ีส�าคัญส�าหรับทุกแบรนด์ในเครือ รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของ 
นักท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั่วโลก ด้วยท�าเลท่ีต้ังอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อ 
การเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน สถานที่ท่องเท่ียวที่น่าดึงดูด  
พร้อมท้ังโครงสร้างด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงสถานะ 
การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน�าระดับโลก

ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาตลิดลงเหลอืเพียง 6.7 ล้านคน ในปี 2563 เทียบกับ 39.9 ล้านคน ในปี 2562 จากรายงาน
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
ในระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563 เน่ืองจากมาตรการป้องกันการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ที่เข้มงวด และมีการออกวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษเพียงแค่ส�าหรับการพ�านักระยะยาว 
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความสามารถในการกระจายวัคซีนไป 
ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน จึงมีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการคาดการณ์ว่า 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 จะมีจ�านวน 5.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม  
จ�านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวอาจสูงขึ้นหากการกระจายวัคซีนสามารถเกิดขึ้นได้เร็วกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้

ประเทศไทย

ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
หมายเหต:ุ F = ประมาณการ

ล้ำนคน ร้อยละ

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย    จ�านวนนักท่องเที่ยว        อัตราการเติบโต
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ภำยในประเทศ
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รำชประสงค์

ไว้อำลัย เรือล่ม
ในจังหวัด

ภูเก็ต

2562 2563 2564F
กำรระบำดของ
โรคโควิด-19
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ด�าเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยลูกค้าส่วนใหญ่ 
เป็นนักเดินทางธุรกิจภายในภูมิภาค ส่งผลให้รายได้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความสัมพันธ์ 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป 

ในปี 2563 วิกฤตทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ติดลบในอัตราร้อยละ 3.5 เทียบกับปี 2562 ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 2.8 (ข้อมูลและประมาณการ 
ตาม “แนวโน้มเศรษฐกิจโลก” เดือนมกราคม 2564 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) โดย 
ภายหลงัจากการปิดประเทศครัง้ใหญ่ในวงกว้างเมือ่เดอืนเมษายน 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่
มีการฟื้นตัว แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มาก

สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 
ทั้งนี้ ยูโรโซนมีอัตราการเติบโตในปี 2563 เป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 7.2 (เติบโตร้อยละ 1.3 ในปี 2562) 
และคาดว่าจะกลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ 4.2 ในปี 2564 โดย 4 ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้และ 
ผลก�าไรมากท่ีสดุของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ได้แก่ ประเทศสเปน (อตัราการเตบิโตเป็นลบอยู่ท่ีร้อยละ 11.1  
ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 2.0 ในปี 2562) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (อัตราการเติบโตเป็นลบ 
อยู่ทีร้่อยละ 5.4 ในปี 2563 เทยีบกับบวกร้อยละ 1.7 ในปี 2562) ประเทศเยอรมนี (อตัราการเตบิโต
เป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.6 ในปี 2562) และประเทศอิตาลี (อัตรา
การเติบโตเป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.3 ในปี 2562) 

ทวีปยุโรปมีจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 70 ในปี 2563 แม้ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัว 
เล็กน้อยในระยะเวลาส้ันๆ ในช่วงฤดูร้อน ท้ังน้ี ทวีปยุโรปมีจ�านวนนักท่องเท่ียวลดลงที่มากท่ีสุด
ในประวัติการณ์ โดยมีจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติน้อยลงกว่า 500 ล้านคน ในปี 2563  
เมื่อเทียบกับปี 2562

ทวีปยุโรป

เอ็นเอช พอทสดัม
ประเทศเยอรมนี
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เอ็นเอช อัมสเตอร์ดัม บาร์บิซอน พาเลซ
ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทีม่า: องค์การการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาติ

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในทวีปยุโรป    จ�านวนนักท่องเที่ยว        อัตราการเติบโต
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โอ๊คส์ แอดิเลด เอ็มบาสซี สวีท
ประเทศออสเตรเลีย

โอ๊คส์ แคนส์
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดที่ส�าคัญของบริษัท และเป็นประเทศที่ไมเนอร์ โฮเทลส ์
มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ทั้งน้ี ท่ามกลาง 
การระบาดของโรคโควดิ-19 เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลยีตดิลบในอตัราร้อยละ 3.8 ส�าหรบัปี
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 โดยศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียระบุว่า 
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวนนักท่องเท่ียวภายในประเทศมีสัดส่วน 2 ใน 3  
ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท้ังหมดของประเทศออสเตรเลยี ส�าหรบัปีสิน้สดุเดอืนมถุินายน 2563  
นักท่องเที่ยวภายในประเทศมีจ�านวน 92 ล้านคน ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ทั้งนี้ การท่องเที่ยว 
ภายในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรเลียจากการเปิดพรมแดนระหว่างรัฐอีกครั้ง ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรเลียยังไม่มีการคาดการณ์จ�านวนนักท่องเที่ยวเน่ืองจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังคงม ี
ความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลยีได้เริม่เหน็การฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของจ�านวน 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว

จากการปิดพรมแดนไม่รับนักเดินทางต่างชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จ�านวนนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 28 อยู่ที่ 6.2 ล้านคนส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียยังคงมีการปิดพรมแดนอย่างต่อเน่ือง 
และคาดว่าจะไม่เปิดรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจนถึงสิ้นปี 2564 เป็นอย่างน้อย ดังน้ัน จ�านวน 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะไม่มีนัยส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564

ประเทศออสเตรเลีย 
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ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมในประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา 58 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ 
การบรหิารโดยเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ โดยประเทศเมก็ซโิก โคลอมเบยี และอาร์เจนตนิาเป็นตลาดหลกั 
ของบริษัท 

มกีารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในลาตนิอเมรกิาจะตดิลบอยู่ทีร้่อยละ 7.4 ในปี 2563 (เทยีบกับเตบิโต
ร้อยละ 0.2 ในปี 2562) เน่ืองจากเศรษฐกิจของทุกประเทศในลาตินอเมริกาได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคโควิด-19 โดยความไม่แน่นอนเก่ียวกับนโยบายด้านสขุภาพและเศรษฐกิจ รวมถึง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนัยส�าคัญในปี 2563 
และน่าจะยากที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี ทวีปอเมริกามีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง
ร้อยละ 69 ในปี 2563 โดยมีการฟื้นตัวบ้างในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563

ลาตินอเมริกา
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ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ เซาเปาลู

ประเทศบราซิล
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อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ข้ึนชื่อในเรื่องหมู่เกาะธรรมชาติท่ีงดงาม น�้าทะเลที่สวยกระจ่างใส และ
หาดทรายขาว ด้วยแนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็นเอกลักษณ์ ท�าให้ประเทศมัลดีฟส ์
เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วในฝันทีม่รีาคาแพงทีส่ดุระดบัโลก ในปัจจบุนั ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีรงแรม
ทั้งหมด 5 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6

ในปี 2563 ประเทศมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศลดลงร้อยละ 67  
อยู่ท่ี 0.6 ล้านคน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดพรมแดนของประเทศในช่วงเดือนเมษายน 
ถึงกรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการกลบัมาเปิดพรมแดน ประเทศมลัดฟีส์มจี�านวน 
นกัท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในแต่ละเดอืน และมแีนวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ โดยส่วนใหญ่ 
มาจากนักท่องเทีย่วชาวรสัเซยี อนิเดยี สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และเยอรมน ีทัง้น้ี แนวโน้ม 
การเตบิโตดงักล่าวจะยังคงต่อเนือ่งไปตลอดปี 2564 โดยกระทรวงการท่องเทีย่วของประเทศมลัดฟีส์ 
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศจ�านวน 1 ล้านคน

รัฐบาลของประเทศมัลดีฟส์ได้ออกแคมเปญต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยกระทรวง 
การท่องเท่ียวได้เปิดตัวแคมเปญนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ในปี 2565 ด้วยการโปรโมตประเทศมัลดีฟส์ผ่านส่ือสังคมต่างๆ  
ตลอดปี 2564 อีกทั้งได้เปิดตัวโครงการ “Maldives Border Miles” ซึ่งเป็นโปรแกรมความภักดี
ส�าหรับผู้ที่มาเยือนประเทศมัลดีฟส์บ่อยครั้ง เมื่อเดือนกันยายน 2563

ประเทศมัลดีฟส์
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ด้วยทรพัยากรทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีย่งัด้อยพัฒนา 
ของทวปีแอฟรกิายงัมีโอกาสในการเตบิโตอย่างมากในระยะยาว ไมเนอร ์โฮเทลส์มีโรงแรมทัง้หมด  
29 แห่งในทวีปแอฟริกา ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูและโรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรม 
ในตัวเมือง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ทวีปแอฟริกามีจ�านวน 
นักท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกในทวีปแอฟริกามีเป้าหมายท่ีจะ 
พลกิฟ้ืนการท่องเทีย่ว และได้ก�าหนดวิสยัทัศน์ส�าหรบัภาคการท่องเทีย่ว คอื Tourism for Inclusive 
Growth โดยสานต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา ซึ่งได้รับการรับรอง 
ในที่ประชุมสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติในปี 2562

ในภูมภิาคตะวนัออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีรงแรมภายใต้การบรหิารท้ังหมด 19 แห่งใน 3 ประเทศ
ภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวาน,ี โอ๊คส์ และทโิวล ีโดยจ�านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาในภูมภิาค 
ตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ทั้งน้ี จากความไม่แน่นอนในปัจจุบันจึงยังไม่ม ี
การคาดการณ์หรือแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางส�าหรับปี 2564

ทวีปแอฟริกาและ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ไม
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์

นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน 33,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64  
จากปี 2562 จากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการด�าเนิน
มาตรการการลดค่าใช้จ่ายเชิงรุก แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 18,739 ล้านบาท 
ในปี 2563 ท้ังน้ี โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญท่ีสุด  
โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ ตามมาด้วยธุรกิจโรงแรม 
ภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร
 

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ 
และแผนการพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม

รายได้จาก
การด�าเนินงาน ปี 2563 
จ�าแนกตาม
ประเภทธุรกิจ

หมายเหต:ุ รายไดธ้รุกิจโรงแรมรวม ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงแรมทีบ่ริษัทลงทนุเอง เช่าบริหาร บริหารจดัการหอ้งชดุ และรบัจ้างบริหาร
 รายไดธ้รุกิจโรงแรมสทุธิ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงแรมทีบ่ริษัทลงทนุเอง เช่าบริหาร บริหารจดัการหอ้งชดุ และค่าธรรมเนียมการรบัจ้างบริหาร

รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร
บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร   

   รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ        รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม

120

80

40

0

พันล้ำนบำท

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 25622554 2563

ลงทุนเอง
และเช่ำบริกำร

78%
บริหำรจัดกำรห้องชุด

12%
รับจ้ำงบริหำร

3%
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม

7%
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ไม
เน

อร
์ โ

ฮเ
ท

ล
ส

์ผลประกอบการที่ส�าคัญ

ภาพรวม 
(บาท)

ประเทศไทย 
(บาท)

โอเชียเนีย 
(เหรียญ

ออสเตรเลีย)

ทวีปยุโรป 
และลาตินอเมริกา 

(ยูโร)

ประเทศมัลดีฟส์ 
(เหรียญสหรัฐ)

2563 2562 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2563 2562 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2563 2562 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2563 2562 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
2563 2562 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

รายได้รวม (ล้าน) 41,963 108,468 -61 4,081 11,529 -65 272 375 -28 614 2,418 -75 62 135 -54

จ�านวนโรงแรมรวม 532 535 -1 29 28 4 63 60 5 360 369 -2 5 5 0

จ�านวนห้องพักรวม 75,638 78,360 -3 4,809 5,009 -4 6,668 7,424 -10 55,462 57,720 -4 410 410 0

อัตราการเข้าพัก

โรงแรม (%)* 29 70 -41 25 75 -50 57 77 -20 26 71 -45 26 67 -41

ค่าเฉลี่ยต่อห้อง

(ADR)* 3,512 3,978 -12 4,856 4,966 -2 155 176 -12 85 100 -15 1,015 712 42

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง

(RevPar)* 1,029 2,793 -63 1,203 3,727 -68 88 136 -35 22 71 -69 267 475 -44

* โรงแรมเดิม ไม่รวมโรงแรมใหม่ (Organic)

รายได้จากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2563 2562 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด 
และรับจ้างบริหาร) 31,377 87,629 -64

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 2,469 6,561 -62

รวมไมเนอร์ โฮเทลส์ 33,846 94,189 -64

ซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ บาย ทิโวลี
ประเทศกาตาร์
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พัฒนาการที่ส�าคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2563 มีดังนี้ 

ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหาร ซึ่งรวมถึงโรงแรมที่บริษัท
ลงทุนเอง โรงแรมทีบ่รษิทัเข้าร่วมทุน และโรงแรมภายใต้สญัญาเช่าบรหิารจ�านวน 375 แห่ง มจี�านวน
ห้องพักทัง้สิน้ 56,536 ห้อง เพ่ิมขึน้เลก็น้อยในอตัราร้อยละ 1 จากปี 2562 โดยด�าเนนิงานภายใต้แบรนด์
อนันตรา, อวานี, ทิโวลี, โอ๊คส์, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น,  
โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจดับบลิว แมริออท และเรดิสัน บลู ในปี 2563 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง 
มีรายได้จ�านวน 26,424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67 จากปีก่อน

ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตวัโรงแรมทีบ่รษิทัลงทุนเองและเช่าบรหิารทัง้สิน้จ�านวน 10 แห่ง
ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในทวปียุโรปผ่านการด�าเนินงานของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ โดยรวมถึงโรงแรมระดบับน 
ที่ก่อนหน้าน้ีเป็นของเครือ Boscolo ซึ่งโรงแรม 3 แห่งในเครือดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนชื่อเพ่ือ 
ด�าเนินงานภายใต้แบรนด์อนันตรา ได้แก่ โรงแรมอนันตรา ปาลาซโซ ไนอาดี โรม ในประเทศอิตาล ี
อนันตรา นิวยอร์ก พาเลซ ในประเทศฮังการี และอนันตรา พลาซ่า นีซ ในประเทศฝรั่งเศส

ไมเนอร์ โฮเทลส์มุ่งเน้นในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนเกิดการระบาดของ 
โรคโควิด-19 และการรกัษาเงนิสด ดงัน้ัน กลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์จงึเป็นการชะลอการใช้จ่ายเงนิ
ลงทุนทีไ่ม่จ�าเป็น ซึง่ไม่รวมถึงการลงทนุเพือ่บ�ารงุรกัษาสนิทรพัย์ แต่รวมถึงการลงทนุในโรงแรมใหม่
ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนการที่จะเปิดโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารจ�านวน 
16 แห่งใน 2 ปีข้างหน้า โดยจะมีการประเมินแผนการเปิดโรงแรมอีกครั้งเมื่ออุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้น

 
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง
และเช่าบริหาร

เอเลวาน่า คาฟารุ เฮ้าส์ เลวา
ประเทศเคนยา
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ให้บริการห้องพักประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการ
ห้องชดุ (Management Letting Rights) ภายใต้แบรนด์โอ๊คส์และอวานีในประเทศออสเตรเลยีและ
นวิซแีลนด์ โดยในปี 2563 บรษิทัได้เปิดตวัโรงแรม 3 แห่งภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลยี 
ได้แก่ โอ๊คส์ ทูวูมบา, โอ๊คส์ แคนส์ และโอ๊คส์ โกลด์โคสต์

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีโรงแรมภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการห้องชุดท้ังหมด 62 แห่งและมี 
ห้องพักภายใต้การบรหิารมากกว่า 6,000 ห้อง ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศเดยีวในเครอืโรงแรม 
ของบรษิทัทีเ่ปิดให้บรกิารตลอดช่วงทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลให้รายได้จากการบรหิาร
จัดการห้องชุดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2563 
เมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 6 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายได้รวมจากธุรกิจการบริหารจัดการ
ห้องชุดในสกุลเงินออสเตรเลียลดลงร้อยละ 28 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลง 
ในอัตราที่ต�่ากว่าธุรกิจอื่นๆ ของไมเนอร์ โฮเทลส์อย่างมาก ทั้งนี้ ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการห้องชุด
เป็นหนึ่งในธุรกิจแรกๆ ที่มีการฟื้นตัวและกลับมาสร้างผลก�าไร EBITDA ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

 
การบริหารจัดการ
ห้องชุด
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โอ๊คส์ ทูวูมบา
ประเทศออสเตรเลีย

อวานี โอ๊คแลนด์ เมโทรโพลิส
เรสซิเดนเซส

ประเทศนิวซีแลนด์
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ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมช่วยให้บริษัทสามารถขยายแบรนด์ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง 
ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการท�าก�าไรที่ดีขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนท่ีสูงขึ้น  
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมทั้งหมด 95 แห่ง รวมห้องพักทั้งหมด 12,711 ห้อง  
ใน 33 ประเทศ ภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทโิวล,ี เอน็เอช คอลเลคชัน่, เอน็เอช โฮเทลส์, 
นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ทั้งนี้ ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการรับจ้างบริหาร
โรงแรมจ�านวน 937 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2562

ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่งภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร รักษ ซึ่งเป็นศูนย ์
บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนเพ่ือสุขภาพ 
อย่างย่ังยืนในกรงุเทพฯ อกีท้ังอนนัตรา มายอา เซเชลส์ วลิล่าส์ เปิดตวัด้วยความเป็นหนึง่ในโรงแรมทีพิ่เศษ 
และมสีไตล์ท่ีสดุของประเทศเซเชลส์ และเพ่ือท่ีจะขยายฐานการด�าเนนิงานในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  
ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวโรงแรม 2 แห่งในเมืองดูไบ ได้แก่ อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ และโอ๊คส์ อิบึน 
บัตตูตา เกท ดูไบ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ แต่จ�านวนห้องพักภายใต ้
สัญญารับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 16 จากปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่เอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ปเลิกด�าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐโดมินิกัน

ด้วยเป้าหมายระยะสัน้ในการรกัษาเงนิสดซึง่ส่งผลให้มกีารชะลอการลงทนุในโครงการโรงแรมต่างๆ 
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงเร่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม ซึ่งมีอัตราการท�าก�าไร 
ที่สูงและการลงทุนท่ีต�่า โดยไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเปิดโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร 
อีก 43 แห่งในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท Funyard  
Hotels & Resorts ในประเทศจีนจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายโรงแรมในประเทศจีนเพ่ือให้ 
เป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญารับจ้างบริหารจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของรายได้
ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ในปี 2563 บริษัทคาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า  
จากการเร่งการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหารในอัตราที่เร็วขึ้น

 
การรับจ้าง
บริหารโรงแรม 

อนันตรา มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์
ประเทศเซเชลส์
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อวาดินา ฮิลล์ บาย อนันตรา
ประเทศไทย

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 
และโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นส่วนใหญ่ โดยในสภาวะปกติ ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจ 
ทีส่ร้างก�าไรได้ด้วยตนเอง และช่วยเสรมิธุรกิจโรงแรม อกีท้ังช่วยเพ่ิมผลตอบแทนโดยรวมของโรงแรม
แต่ละโครงการ ถึงแม้ว่าจะต้องเผชญิกับความท้าทายในปีทีผ่่านมา ธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ยังสามารถสร้างผลก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2563

ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบธุรกิจพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัเพ่ือขายท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจบุนั 
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย อันได้แก่ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา  
และโครงการอวาดนิา ฮลิส์ บาย อนันตรา ซึง่ท้ัง 2 โครงการตัง้อยู่ในเมอืงภูเก็ต และโครงการอนันตรา  
เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท นอกจากน้ี ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต  
สาธารณรฐัโมซมับกิ และโครงการอนนัตรา เดซาร ูโคสต์ เรสซเิดนเซส ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉยีงใต้ 
ของประเทศมาเลเซีย ท้ังน้ี การพัฒนาโครงการอนันตรา อูบุด เรสซิเดนเซส ซึ่งประกอบด้วย 
วิลล่าเพ่ืออยู่อาศัยจ�านวน 15 หลัง ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้ถูก 
ชะลอออกไปท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยเจ้าของคะแนนคลับพอยต์ 
สามารถส�ารองการพักผ่อนในสถานท่ีท่องเที่ยวหรูชั้นน�าระดับโลกในระยะยาวด้วยคะแนน 
คลบัพอยต์ทีม่กีารก�าหนดราคาไว้ล่วงหน้า ทัง้น้ี โครงการดงักล่าวยังช่วยเสรมิธุรกิจโรงแรมของบรษิทั 
เน่ืองจากเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถใช้คะแนนเพ่ือการเข้าพักในโรงแรมในเครือทั่วโลก 
ที่เข้าร่วมรายการ และช่วยสร้างรายได้และเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายจากร้านอาหาร สปา  
และบริการอื่นๆ ของโรงแรม

บริษัทได้ขยายจ�านวนห้องพักภายใต้โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2563 
อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ�านวนห้องพักทั้งส้ิน 250 ห้อง และอีก 36 ห้องท่ีพัฒนาแล้วพร้อมโอน  
ใน 7 สถานที่พักผ่อน ได้แก่ เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์  
ในประเทศนิวซแีลนด์ บาหล ีในประเทศอนิโดนีเซยี และซานย่า ในประเทศจนี ณ สิน้ปี 2563 อนันตรา  
เวเคชั่น คลับมีจ�านวนสมาชิกเจ้าของคะแนนคลับพอยต์เพิ่มขึ้นเป็น 15,239 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
จากปี 2562 อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของ 
อนันตรา เวเคชั่น คลับลดลงร้อยละ 5 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม
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46 แผนการพัฒนาโรงแรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามประเทศ
ประเทศ 2562 2563 2564F 2565F 2566F

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

เอเชีย 57 7,997 58 7,797 68 9,617 73 11,028 78 12,597

กัมพูชา 2 119 2 119 3 154 3 154 3 154

จีน 2 321 2 321 6 947 7 1,047 8 1,213

อินเดีย 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78

อินโดนีเซีย 4 200 4 200 5 271 5 271 5 271

ลาว 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53

มาเลเซีย 2 418 2 418 2 418 2 418 3 804

มัลดีฟส์ 5 410 5 410 5 410 6 610 6 610

เกาหลีใต้ 1 289 1 289 1 289 2 859 2 859

ศรีลังกา 6 706 6 706 6 706 6 706 6 706

ไทย 28 5,009 29 4,809 31 5,220 31 5,220 33 5,827

เวียดนาม 5 394 5 394 7 1,071 9 1,612 10 2,022

ยุโรป 304 47,054 302 47,441 313 49,027 316 49,930 316 49,930

อันดอร์รา 1 60 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 14 2,314 13 2,265 13 2,265 13 2,265 13 2,265

สาธารณรัฐเช็ก 3 581 4 733 4 733 4 733 4 733

เดนมาร์ก 1 394 1 394 1 394

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

เยอรมนี 56 10,425 54 10,046 57 10,532 59 11,335 59 11,335

ฮังการี 1 160 3 483 3 483 3 483 3 483

ไอร์แลนด์ 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187

อิตาลี 52 7,934 57 8,495 61 8,922 62 9,022 62 9,022

ลักเซมเบิร์ก 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148

เนเธอร์แลนด์ 35 6,782 34 7,233 34 7,233 34 7,233 34 7,233

โปแลนด์ 1 93 1 93 1 93 1 93 1 93

โปรตุเกส 17 2,809 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 102 12,381 96 11,709 98 11,836 98 11,836 98 11,836

สวิตเซอร์แลนด์ 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382

สหราชอาณาจักร 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ
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ประเทศ 2562 2563 2564F 2565F 2566F

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

โอเชียเนีย 60 7,424 63 6,668 63 6,668 63 6,668 64 6,934

ออสเตรเลีย 55 6,836 58 6,104 58 6,104 58 6,104 59 6,370

นิวซีแลนด์ 5 588 5 564 5 564 5 564 5 564

ตะวันออกกลาง 17 2,582 19 3,242 23 4,142 24 4,375 25 4,675

โอมาน 2 251 2 251 3 457 3 457 4 757

กาตาร์ 5 676 5 676 7 1,196 7 1,196 7 1,196

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 10 1,655 12 2,315 13 2,489 14 2,722 14 2,722

แอฟริกา 31 2,395 31 2,227 32 2,347 32 2,347 33 2,503

บอตสวานา 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196

เคนยา 10 107 10 107 11 227 11 227 11 227

เลโซโท 2 263 2 263 2 263 2 263 2 263

เมอร์ริเชียส 1 164 1 164 1 164 1 164 2 320

โมซัมบิก 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576

นามิเบีย 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173

เซเชลส์ 1 124 2 154 2 154 2 154 2 154

แอฟริกาใต้ 1 198

แทนซาเนีย 6 116 6 116 6 116 6 116 6 116

ตูนิเซีย 1 93 1 93 1 93 1 93 1 93

แซมเบีย 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385

อเมริกา 66 10,908 59 8,263 63 8,819 66 9,168 71 9,932

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

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

ชิลี 5 583 5 583 6 718 7 864 7 864

โคลอมเบีย 13 1,355 13 1,355 13 1,355 13 1,355 13 1,355

คิวบา 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251

สาธารณรัฐ
โดมินิกัน 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 18 2,814 17 2,672 17 2,672 18 2,792 21 3,161

ปานามา 1 83 1 83

เปรู 1 164 1 164 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 535 78,360 532 75,638 562 80,620 574 83,516 587 86,571

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ
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แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ

ลักษณะ
ความเป็นเจ้าของ

2562 2563 2564F 2565F 2566F

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

ลงทุนเอง 124 19,932 119 19,065 120 19,393 120 19,393 120 19,393

เช่าบริหาร 227 34,323 231 35,642 240 37,086 244 38,109 244 38,109

ร่วมลงทุน 25 1,829 25 1,829 26 1,900 27 2,100 27 2,100

รับจ้างบริหาร 100 15,129 95 12,711 114 15,850 121 17,523 133 20,312

สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุด 59 7,147 62 6,391 62 6,391 62 6,391 63 6,657

รวม 535 78,360 532 75,638 562 80,620 574 83,516 587 86,571

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามแบรนด์

แบรนด์ 2562 2563 2564F 2565F 2566F

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

จ�านวน
โรงแรม

จ�านวน
ห้อง

อนันตรา 42 5,533 46 5,786 51 6,595 52 6,828 53 6,935

อวานี 32 5,646 33 5,793 40 7,242 44 8,553 48 9,805

โอ๊คส์ 59 7,301 63 7,058 65 7,363 65 7,363 67 8,129

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

เอ็นเอช คอลเลคชั่น 83 12,716 90 13,615 97 14,691 100 15,339 100 15,339

เอ็นเอช โฮเทลส์ 260 38,435 245 36,444 251 37,400 252 37,483 255 37,852

นาว 5 1,168 6 1,818 7 1,954 9 2,475 10 2,740

อื่นๆ 38 4,569 33 2,132 33 2,132 34 2,232 34 2,232

รวม 535 78,360 532 75,638 562 80,620 574 83,516 587 86,571

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ
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แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ ชื่อโครงการ 2562 2563 2564F 2565F 2566F

ไทย อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท 44 44 44 44 44

ไทย อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา 11 11 11 16 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 15 15 15

มาเลเซีย อนันตรา เดซารู โคสต์ เรสซิเดนเซส 20 20 20

รวมจ�านวนยูนิต 143 143 178 257 257

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา 2562 2563 2564F 2565F 2566F

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ 30 27 27 27 27

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชียงใหม่ 11 11 12 14 16

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต 125 125 133 147 151

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย 20 20 20 20 20

จีน อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า 3 3 3 3 3

อินโดนีเซีย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี 47 61 66 66 66

นิวซีแลนด์ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์ 3 3 3 3 3

อื่นๆ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - อื่นๆ 14

รวมจ�านวนยูนิต 239 250 264 280 300

หมายเหต:ุ F = ประมาณการ





กำรระบำดของโรคโควิด-19
ไม่สำมำรถหยุดยั้งกำรเติบโต
ของไมเนอร์ ฟู้ดได้ 
แต่กลับเป็นแรงกระตุ้น
ในกำรพัฒนำบริกำรจัดส่ง
อำหำรและขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนดิจิทัล เพื่อประสบกำรณ์
ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้ำ
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แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการปรับตัว 
และรบัมอืกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ตามสถานการณ์ทีม่คีวามผนัผวน 
เป็นอย่างมาก พร้อมไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้วยมาตรการการประหยัด 
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ดพลิกฟื้นกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

จากมาตรการการปิดเมืองและปิดพ้ืนที่ของรัฐบาลทั่วโลกเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ-19 ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดได้รบัมอืและด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ในการปิด 
ให้บริการการน่ังรับประทานอาหารภายในร้าน และในบางพ้ืนที่ได้ท�าการปิดสาขาร้านอาหาร
เป็นการชั่วคราว อีกทั้งไมเนอร์ ฟู้ดได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความสะอาดของ
รัฐบาลอย่างเคร่งครัด และเมื่อข้อจ�ากัดต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลง ไมเนอร์ ฟู้ดได้ให้ความส�าคัญ
กับกลยุทธ์ในการกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหาร โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้าง 
กระแสเงินสดเป็นหลัก

เพ่ือที่จะรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางการระบาด 
ของโรคโควิด-19 ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยความรวดเร็ว โดยยังคงค�านึงถึง 
ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ยกตวัอย่างเช่น การขยายและยกระดับธุรกิจจดัส่งอาหารเพ่ือรองรบั 
ความต้องการในการจัดส่งอาหารท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากข้อจ�ากัดในการนั่งรับประทานอาหาร
ภายในร้านในช่วงทีม่กีารระบาดของโรคโควิด-19 สงูสดุ โดยไมเนอร์ ฟู้ดได้เสรมิสร้างความแข็งแกร่ง
ของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112Delivery ของบริษัทเองในประเทศไทย และร่วมมือกับ 
ผูใ้ห้บรกิารจดัส่งอาหารรายอืน่ในตลาดหลกัของบรษิทั ซึง่ได้แก่ ประเทศไทย จนี และออสเตรเลยี 
นอกจากน้ี แบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้พัฒนาโปรแกรมความภกัดขีองลกูค้าใหม่ ซึง่ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยเพ่ิมยอดขายในระยะสัน้ แต่ยังช่วยในการเตบิโตของธุรกิจในระยะยาว และช่วยสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กับแบรนด์ในทุกตลาดหลักของไมเนอร์ ฟู้ดอีกด้วย อีกท้ังบริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการต่างๆ 
เพ่ือผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น โครงการ Minor Food Innovation 
Team (M-FIT) เพื่อคิดค้นเมนูใหม่ๆ และโครงการ Young Entrepreneur Program (YEP) เพื่อ
สร้างแนวคดิและแบรนด์ใหม่ๆ โดยโครงการดงักล่าวเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่  
ซึ่งรวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพซึ่งมีเพิ่มขึ้น

บร�การจัดสงแบบ
เวนระยะหาง  ไมมีการสัมผัสโดยตรง
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53นอกจากการผลกัดนัในการสร้างยอดขายแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดให้ความส�าคญักับการควบคมุค่าใช้จ่าย
อย่างเข้มงวด เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานสูงขึ้น ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายนี้ มีทั้งส่วน 
ท่ีเป็นการลดเป็นการชั่วคราว และส่วนที่เป็นแผนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างต้นทุนของบริษัท 
ในระยะยาว ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไปในอนาคตแม้จะพ้นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 
ไปแล้วก็ตาม นอกจากน้ี ไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการเจรจาต่อรองเพ่ือขอลดค่าเช่าในทุกตลาดหลัก  
ซึง่ประสบความส�าเรจ็แล้วส�าหรบัสญัญาเช่าทีส่�าคญั อกีทัง้มกีารจดัสรรค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้
ช่องทางออนไลน์และดจิทิลัในสดัส่วนทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือผลกัดนัการเตบิโตของธุรกิจจดัส่ง 
อาหาร และมุ่งเน้นให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการพจิารณาและ
ปรบัโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลั ซึง่มคีวามส�าคญัเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ และ
เพ่ือให้ทกุแบรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนกลางของหน่วยงานการบรหิารจดัการและหน่วยงาน
สนับสนุน ท้ายสุด ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดหาวัตถุดิบและเครือข่ายการขนส่ง

ด้วยความส�าคัญของการเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ดจึงใช้เงินลงทุน 
ด้วยความระมัดระวัง โดยการลงทุนในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการระบาด 
ของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนในบอนชอน แบรนด์ไก่ทอดสไตล์เกาหลีในเดือนมีนาคม  
2563 เพ่ือท่ีจะขยายแบรนด์ต่อไปในประเทศไทย โดยตลอดปี 2563 บอนชอนเป็นหนึง่ในแรงผลกัดัน 
ส�าคัญท่ีช่วยให้ผลการด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ดมีความแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่ท้าทาย นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้ลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเบร็ดทอล์ค กรุ๊ป
เป็นร้อยละ 25.1 โดยเบร็ดทอล์คเป็นผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร ซึ่งมี
ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

เมื่อมองไปข้างหน้า ปี 2564 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัว เมื่อประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดพรมแดน
อีกครั้ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงมุ่งขับเคล่ือนธุรกิจ
ในทั้ง 3 ตลาดหลักของบริษัท พร้อมไปกับการรักษาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และบริการ
จัดส่งอาหารจะมีความส�าคัญมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ่านแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหาร
ของไมเนอร์ ฟู้ดเอง
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1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 ไมเนอร์ ฟู้ด

2. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 ต่ำงประเทศ

3. ประพัฒน์ เสียงจันทร์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

4. ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

5. กรีฑากร ศิริอัฐ
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน ประเทศไทย 
 และรักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป ซิซซ์เลอร์

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

 2. David Koch   
Chief Financial Officer,  
Minor DKL Food Group

 3. Brian Finch  
Chief Operations Officer,  
Minor DKL Food Group

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

 5. Jon Saunders   
General Manager Supply Chain, 

  Minor DKL Food Group

6. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
 รองประธำนฝ่ำยบริหำรกลยุทธ์

7. ชัญญา รอดรักขวัญ
 รองประธำนฝ่ำยกำรผลิตสินค้ำ

8. ภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ 
 ผู้จัดกำรทั่วไป เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี

9. อนุพนธ์ นิธิยานันท์
 ผู้จัดกำรทั่วไป สเวนเซ่นส์
 (ประเทศไทย)
10. นครินทร์ ธรรมหทัย
 ผู้จัดกำรทั่วไป แดรี่ ควีน
 เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) 
 และคอฟฟี่ เจอนี่

 6. Nikki Ward  
HR Manager, Minor DKL Food Group

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

 8. Sarina Mari  
Group Corporate Lawyer,  
Minor DKL Food Group

 9. Matt Vidler  
Head of Development,  
Minor DKL Food Group

 10. Jarrod Appleby  
General Manager,  
TCC International and Emerging 
Brands, Minor DKL Food Group

11. ธนวรรธ ด�าเนินทอง
 ผู้จัดกำรทั่วไป เบอร์เกอร์ คิง (ประเทศไทย)
12. ธนกฤต กิตติพนาชนม์
 ผู้จัดกำรทั่วไป บอนชอน
13. จักรี สร้อยทอง
 รักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป เบซิล
14. ปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ 
 ผู้จัดกำรทั่วไป 1112Delivery
15. ชูทวีป วรดิลก
 ผู้จัดกำรทั่วไป ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
 (ประเทศไทย)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ฟู้ด

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

 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

1415

14 1516
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ู้ ด 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. Axel Tan  
VP of Operations,  
Minor Food Singapore

 3. Susan Goh 
Finance Director,  
Minor Food Singapore

 4. Chan Pei Ling  
HR and Training Director,  
Minor Food Singapore

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

 5. Merry Wang*
  Group Director of Finance,  

Minor Food China
 6. Fiona Chen  

Group Director of  
Business Development,  
Minor Food China

     * ไม่อยู่ในรูป

 5. Evien Ang  
Marketing Director,  
Minor Food Singapore

 6. Melissa Lee  
Creative Director,  
Minor Food Singapore

 7. Doreen Ho  
Supply Chain Director,  
Minor Food Singapore

 8. Lim Yu Huat  
Operations Director,  
Minor Food Singapore

 9. Joshua Khoo  
General Manager,  
Minor Food Singapore

 10. Ye Lin  
General Manager,  
Minor Food Singapore

12 34 56 7 8910

กลุ่มธุรกิจจีน

กลุ่มธุรกิจสิงคโปร์

123 4 6
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ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดด�าเนินธุรกิจใน 26 ประเทศ โดยมี 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน และ
ออสเตรเลีย เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน แนวโน้มอุตสาหกรรมของ 
ตลาดหลักตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต�่าสุดในรอบ  
21 ปีในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 47.2 ต่อมาดัชนีเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่อยู่แค่ระดับประมาณ 50.0 
กว่าตลอดช่วงท่ีเหลอืของปี ถึงแม้ว่ามาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โครงการคนละครึง่และโครงการช้อปดมีคีนืจะช่วยผลกัดนัการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค แต่ความเชือ่มัน่
ของผูบ้รโิภคยังคงอ่อนตวัจากปัจจยัเชงิลบอืน่ๆ ซึง่รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความกลวั 
การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 2 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การว่างงาน และ 
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาด
ของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย 

2561 2562 2563F

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

คาเฟ่ 9,783 14.2 10,203 13.4 8,443 14.0

ร้านอาหาร 23,174 33.6 26,744 35.1 20,258 33.6

ร้านอาหารจานด่วน 29,596 42.9 32,360 42.5 26,778 44.4

ไอศกรีมและเบเกอรี่ 6,378 9.3 6,817 9.0 4,772 7.9

ตลาดรวม 68,931 100.0 76,124 100.0 60,252 100.0

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

ประมาณการ
ส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศไทย
ของไมเนอร์ ฟู้ด
ปี 2563

หมายเหต:ุ รายไดข้องไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายไดข้องแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ผู้ประกอบกำรอื่น

68%

ไมเนอร์ ฟู้ด 
ประเทศไทย

32%
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ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 8.3  
ในปี 2563 โดยเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ีรนุแรงทีส่ดุของประเทศ ซึง่เป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ทีส่ดุ 
เป็นอนัดบัที ่2 ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ อกีท้ังการระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้การส่งออก 
สุทธิลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังจากรายได้รับจากการท่องเท่ียวและการค้าโลกที่ชะลอตัว รวมถึง 
ความต้องการที่ลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่อ่อนตัว

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.9 ในปี 2564  
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าปี 2562 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะสั้นยังคง
มีความไม่แน่นอนสูง และขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกระจายวัคซีนเป็นหลัก โดยการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการของครัวเรือน บริษัทเอกชน และภาครัฐบาล
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ประเทศจนีเป็นประเทศแรกทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างไรก็ตาม ประเทศจนี 
สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเรว็ ด้วยอตัราการตดิเชือ้รายใหม่ท่ีต�า่ ด้วยเหตน้ีุ 
ธนาคารโลกจึงคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศจีนจะยังคงเติบโต 
ในปี 2563 แต่ในอตัราท่ีช้าลงทีร้่อยละ 2 โดยการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนีส่วนใหญ่ได้รบั 
แรงผลกัดนัจากกิจกรรมภายในประเทศ ด้วยการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ของภาคอตุสาหกรรมการผลติ 
และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามด้วยภาคการบรกิารและการใช้จ่ายของภาคเอกชนในช่วงหลงั 
ของปี 2563 ท้ังนี ้ภาคการส่งออกยังคงแขง็แกร่ง ด้วยความต้องการหน้ากากอนามยั รวมถึงเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวกับการท�างานนอกสถานที่

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 7.9 ในปี 2564 
เนือ่งจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะขยายวงกว้างไปสูก่ารลงทนุและการบริโภคของภาคเอกชนจาก 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ดีขึ้น รวมถึงสภาวะตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้น เพิ่มจาก 
การผลิตและการลงทุนที่แข็งแกร่งในปี 2563

ประเทศจีน
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องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียจะหดตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2563 แต่จะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.2 ในปี 2564 
ทั้งนี้ จากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุน
ของรัฐบาลทางด้านนโยบายการคลังและการเงิน ส่งผลให้ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ไม่รุนแรงเท่าในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียได้เริ่มเห็นการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจแล้ว จากแรงผลักดันของกิจกรรมภายในประเทศ

แม้ว่าจะมกีารคาดการณ์ว่าอตัราการว่างงานจะสงูขึน้ในช่วงแรก เน่ืองจากมาตรการการช่วยเหลอื 
โดยภาครัฐจะสิ้นสุดลงในปี 2564 แต่หลังจากนั้นอัตราการว่างงานจะค่อยๆ ลดลง การออม 
ของครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมาจะเป็นปัจจยัช่วยสนับสนุนการบรโิภคของภาคเอกชน นอกจากนี ้การฟ้ืนตวัของกิจกรรม 
ของภาคเอกชน ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายข้อจ�ากัดในการเดินทางจะช่วยลดผลกระทบจาก 
การลดการสนับสนุนจากนโยบายการคลังได้บางส่วน 

ประเทศออสเตรเลีย
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ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน 20,684 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 15  
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการปิดให้บริการร้านอาหารเป็นการชั่วคราวหรือเปิดให ้
บรกิารเพียงบางส่วนในปี 2563 และความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคทีช่ะลอตวัจากการระบาดของโรคโควดิ-19 
ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหารจ�านวน 2,370 สาขา ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562 
เนื่องจากไมเนอร์ ฟู้ดมุ่งเน้นในการผลักดันธุรกิจที่มีอยู่ให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 มากกว่าการขยายสาขาใหม่ แม้ว่าไมเนอร์ ฟู้ดจะมผีลขาดทุนสทุธิในช่วงครึง่แรกของ
ปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการปิดร้านอาหารตามมาตรการการปิดประเทศ แต่ด้วยมาตรการ
การควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเข้มงวดและทันท่วงที ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ดกลับมาสร้างผลก�าไรได้อย่าง
รวดเรว็ โดยกลบัสูร่ะดบัก่อนการระบาดของโรคโควดิ-19 ตัง้แต่ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 และส่งผลให้ 
มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 16 จ�านวน 
278 ล้านบาท ในปี 2563

ไมเนอร์ ฟู้ดมีการบริหารงานด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามแต่ละภูมิภาคด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก  
โดยประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วยประเทศจีนและออสเตรเลีย 
 

ผลประกอบการ
ที่ส�าคัญและแผนงาน
ในอนาคต

สัดส่วนรายได้จากการด�าเนินงาน
ตามกลุ่มธุรกิจร้านอาหารปี 2563

ประเทศไทย

67%
ประเทศจีน

14%
ประเทศออสเตรเลีย

10% 
อื่นๆ

9%
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ไมเนอร์ ฟู้ดด�าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์,  
แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และบอนชอน ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
ในประเทศไทยมีร้านอาหารจ�านวน 1,585 สาขา ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 สาขาจากปี 2562  
โดยการเพ่ิมขึน้ดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาของร้านบอนชอน เพ่ือให้ครอบคลมุ
พ้ืนที่การให้บริการมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับบริการจัดส่งอาหาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบ
จากการปิดสาขาท่ีไม่ท�าก�าไรของแบรนด์อื่น จากร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ด 
มีร้านอาหารที่ลงทุนเองจ�านวน 954 สาขา ส่วนที่เหลืออีก 631 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์ ท้ังน้ี  
จากมาตรการการปิดประเทศและข้อจ�ากัดในการเดนิทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในไตรมาสที ่2 ปี 2563 
ประกอบกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจ�ากัดจ�านวนลูกค้าที่น่ังรับประทานอาหาร
ภายในร้าน ยอดขายต่อร้านเดิมจึงลดลงร้อยละ 16.9 ในปี 2563 ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจ 
ร้านอาหารในประเทศไทยลดลงร้อยละ 11 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการการควบคุม 
ค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดและแนวโน้มการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 
จึงมีความสามารถในการท�าก�าไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดปีท่ีผ่านมา โดยมีก�าไรสุทธิที่ฟื้นตัวกลับสู่
ระดับปกติก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ในปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารส�าหรบัการน่ังรบัประทานภายในร้านเผชญิกับความท้าทายเป็นอย่างมาก 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดร้านอาหารของประเทศไทย 
โดยรวมจะเติบโตโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 3.3 ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่มูลค่าตลาดของธุรกิจ
บรกิารจดัส่งอาหารจะเตบิโตในอตัราทีส่งูกว่าอยู่ทีร้่อยละ 10 ต่อปีโดยเฉลีย่ ด้วยเหตน้ีุ ไมเนอร์ ฟู้ด
จงึมุง่เร่งการเตบิโตและการลงทนุในบรกิารจดัส่งอาหาร เพ่ือรองรบัความต้องการทีเ่พ่ิมขึน้น้ี ส่งผล
ให้ยอดขายผ่านช่องทางบรกิารจดัส่งอาหารเพ่ิมขึน้จากเดิมทีน้่อยกว่าร้อยละ 20 ของยอดขายรวม 
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 สู่จุดสูงสุดที่มากกว่าร้อยละ 60 ในช่วงการระบาด 
ของโรคโควิด-19 และหลังจากนั้นกลับมาคงที่ในสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายภายหลัง 
จากการผ่อนคลายมาตรการในช่วงที่เข้มงวดที่สุดในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 
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62 ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดได้สร้างความส�าเรจ็ทีส่�าคญัหลากหลายประการของธุรกิจบรกิารจดัส่งอาหาร  
โดยกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยได้เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กับแพลตฟอร์มบรกิารจดัส่ง
อาหารของบริษัท รวมทั้งเพิ่มยอดขายผ่านผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น ในปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ 
ของไมเนอร์ ฟู้ดมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายใหญ่ทุกราย

ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงมุง่ยกระดบัแพลตฟอร์มบรกิารจดัส่งอาหารของตนเองอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ไมเนอร์ ฟู้ด 
มีประสบการณ์ในการจัดส่งอาหารมานานกว่า 30 ปี ต้ังแต่เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการส่งพิซซ่า ทั้งน้ี 
ไมเนอร์ ฟู้ดได้เพิ่มจ�านวนแบรนด์ที่ให้บริการบนแอปพลิเคชัน 1112Delivery จาก 6 แบรนด์ที่เป็น
ของไมเนอร์ ฟู้ดเอง เมือ่เปิดตวัแอปพลเิคชนั เป็น 12 แบรนด์ในปัจจบุนั โดยได้เพ่ิมแบรนด์พันธมติร 
เช่น เอส แอนด์ พี, เบร็ดทอล์ค, ซงฟา บักกุ๊ดเต๋ และข้าวมันไก่สิงคโปร์ เซอร์เจนท์ คิทเช่น อีกทั้ง
ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขยาย “Cloud Kitchens” หรือครัวกลางอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีบริการจัดส่งอาหาร
ของแบรนด์ต่างๆ ที่ครอบคลุมในแต่ละเขตการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถ 
ของแอปพลิเคชันการจัดส่งอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด เพ่ือยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เช่น  
ความสามารถในการติดตามค�าส่ังซื้อได้ในทันที การสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งรวมถึงระบบการถามตอบ
ออนไลน์ และระบบการสัง่ซือ้ล่วงหน้า นอกจากนี ้ไมเนอร์ ฟู้ดได้มกีารเพ่ิมพ้ืนทีก่ารให้บรกิารจดัส่ง 
อาหารที่ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ท้ังน้ี ด้วยการลงทุนด้านดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง  
การวิเคราะห์ข้อมลูจงึมคีวามส�าคญัมากขึน้เพ่ือช่วยสนบัสนนุการเตบิโตของยอดขายผ่านโครงการ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และโครงการความภักดีของลูกค้า

ไมเนอร์ ฟู้ดอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ให้สงูทีส่ดุ ซึง่รวมถึงการรวมหน่วยงานสนบัสนนุและหน่วยงานบรหิารจดัการของแบรนด์ต่างๆ ไปยัง
ส่วนกลางของบรษิทั และเพ่ิมหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและพัฒนาทักษะของพนกังานเพ่ือให้สามารถ 
ท�างานได้หลากหลายหน้าท่ีย่ิงขึ้น อีกท้ังการปรับโครงสร้างองค์กรยังรวมถึงการหมุนเวียน 
เปลีย่นงานของพนักงาน นอกจากน้ี จะมกีารสร้างประโยชน์จากการท�างานร่วมกันในหน่วยธุรกิจอืน่ 
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วย
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กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนเป็นกลุ่มธุรกิจแรกของไมเนอร์ ฟู้ดท่ีได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคโควิด-19 เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีพบไวรัสดังกล่าวเป็นครั้งแรก  
อย่างไรก็ตาม ประเทศจนีเป็นประเทศแรกท่ีมกีารฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งเช่นเดยีวกัน โดยมยีอดขาย
ต่อร้านเดิมกลับมาเติบโตอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563 แบรนด์ริเวอร์ไซด์เป็นแบรนด์หลักของ
ไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศจนี โดยมสีาขาทัง้หมด 110 แห่ง ณ สิน้ปี 2563 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปี 2562 
ซึง่เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างรวดเรว็ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ตามความต้องการท่ีฟ้ืนตวั 
อย่างแข็งแกร่ง

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สูงสุดในปี 2563 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้ใช้
ช่วงเวลาดงักล่าวเพ่ือปรบักระบวนการในการด�าเนินงานใหม่ เพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยบริษัทคู่ค้าท่ีมีชื่อเสียง 
อีกทั้งได้ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการ 
ของลูกค้า นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนยังใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากช่วงเวลา 
ทีธุ่รกิจชะลอตัวในช่วงครึง่ปีแรกในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกับสนิค้าและบรกิารเพ่ือยกระดบั 
การให้บริการลูกค้าเมื่อตลาดฟื้นตัว

กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจนีเห็นผลจากการใช้โอกาสในการสร้างรากฐานส�าหรบัการเตบิโต
ดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยยอดขายต่อร้านเดิมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน
สิงหาคม อีกทั้งร้านอาหารสาขาใหม่ยังช่วยให้แบรนด์ริเวอร์ไซด์เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
และช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ในเมืองท่ีเป็นเป้าหมายส�าหรับการเติบโตอีกด้วย

ประเทศจีน
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64
สิน้ปี 2563 กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลยีมสีาขาร้านอาหารท้ังสิน้จ�านวน 440 สาขา 
ลดลงจาก 481 สาขา ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับยังคงเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม 
โดยมีสัดส่วนยอดขายโดยรวมทุกสาขามากกว่าร้อยละ 95 ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมีจ�านวนสาขาลดลงในระหว่างปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียได้ท�าการปิดสาขาที่ไม่ท�าก�าไรเป็นการถาวร ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19

เช่นเดียวกันกับตลาดอ่ืนๆ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในประเทศออสเตรเลียเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือรับมือกับข้อจ�ากัดในการเดินทาง กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้ยกระดับ 
การให้บรกิารจดัส่งอาหารโดยได้แบ่งพ้ืนทีใ่นร้านอาหารทีม่อียู่เดมิกว่า 100 สาขา ให้กับแบรนด์ใหม่ 
ซึ่งเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์และเมนูอาหารประเภทไข่ โดยมุ่งเน้นเฉพาะบริการจัดส่งอาหารเท่านั้น 
รวมถึงขยายบริการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียยังคงให้ความส�าคัญกับการยกระดับประสบการณ์ทางดิจิทัลของลูกค้า และได้ลงทุน 
ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การพัฒนายกระดับโปรแกรมความภักดีแบบดิจิทัล  
และการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น

ในขณะท่ีข้อจ�ากัดเก่ียวกับโรคโควิด-19 เริ่มที่จะผ่อนคลายลง ประกอบกับความพยายามของ 
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียตลอดทั้งปี 2563 ส่งผลให้การลดลงของยอดขาย
ต่อร้านเดิมของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียปรับตัวดีข้ึนในแต่ละเดือน นับตั้งแต ่
จุดต�่าสุดในเดือนเมษายน 2563 ที่ลดลงในอัตราร้อยละ 70 จากการปิดสาขาร้านอาหารชั่วคราว
และข้อจ�ากัดในการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ปรับตัวดีขึ้นเป็นลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตรา
ร้อยละ 0.7 ในเดือนธันวาคม 2563

ประเทศออสเตรเลีย
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ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด

จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2561 2562 2563

บริษัทลงทุนเอง 1,159 1,198 1,191 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 264 260 240

สเวนเซ่นส์ 122 117 112

ซิซซ์เลอร์ 66 65 63

แดรี่ ควีน 256 259 240

เบอร์เกอร์ คิง 109 121 118

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 97 120 103

ไทย เอ็กซ์เพรส 72 67 59

ริเวอร์ไซด์ 70 91 112

เบนิฮานา 2 2 2

บอนชอน 46 89

อื่นๆ* 101 50 53

สาขาแฟรนไชส์  1,111  1,179  1,179 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 264 310 332

สเวนเซ่นส์ 194 205 214

แดรี่ ควีน 247 263 256

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 365 361 337

ไทย เอ็กซ์เพรส 23 23 23

เบนิฮานา 18 17 17

รวม  2,270  2,377  2,370 

* อืน่ๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจกัร ร้านอาหารในสนามบิน และอืน่ๆ

จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2561 2562 2563

ภายในประเทศ

• บริษัทลงทุนเอง 949 962 954

• แฟรนไชส์ 551 616 631

ต่างประเทศ  

• บริษัทลงทุนเอง 210 236 237 

• แฟรนไชส์ 560 563 548

รวม  2,270  2,377  2,370 

นอกจากกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย จีน และออสเตรเลียแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหาร 
332 สาขา ในอีก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และ
ประเทศแคนาดา แม้ว่าจะยังคงมขีนาดเลก็ แต่ตลาดดงักล่าวมศีกัยภาพในการเตบิโตและมโีอกาส 
ในการสร้างรายได้และผลก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญได้ในอนาคต โดยตลาดท่ีใหญ่ที่สุด 2 แห่งของ
ไมเนอร์ ฟู้ดนอกเหนอืจาก 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุม่ประเทศกัมพูชา ลาว เมยีนมา และเวียดนาม 
(CLMV) ด้วยจ�านวนสาขาท้ังหมด 180 สาขา และตะวันออกกลางด้วยจ�านวนสาขาท้ังหมด 66 สาขา 

ตลาดอื่นๆ 
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แพลตฟอร์มออนไลน์
และกำรขำยผลิตภัณฑ์
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เช่นเดียวกับผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ ปี 2563 นับเป็นปีท่ีมคีวามท้าทายมากส�าหรบัไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
รวดเร็วย่ิงขึ้น ด้วยข้อจ�ากัดในการเดินทาง แม้กระทั่งการเดินทางภายในจังหวัดของตนเอง 
จากการปิดพื้นที่และการที่ประชาชนกลัวการติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดออนไลน์เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ในปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงได้ต่อยอดจากฐานธุรกิจที่มีอยู่เดิมโดยมุ่งเน้น 
ไปที่การขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน ผ่านท้ังเว็บไซต์ของแบรนด์เองและตลาดออนไลน์อื่น  
อีกทั้งด้วยการที่ผู้คนให้ความส�าคัญกับสุขอนามัยมากย่ิงขึ้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงได้ประโยชน ์
จากความต้องการผลติภัณฑ์ฆ่าเชือ้ส�าหรบัมอืทีเ่พ่ิมข้ึน นอกจากนี ้การบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลอื
เชงิกลยุทธ์ส�าหรบัสนิค้าใหม่และสนิค้าตกรุน่ผ่านช่องทางการขายทีห่ลากหลายยังเป็นกุญแจส�าคญั
ที่ช่วยเพ่ิมกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้แก่บริษัท และส�าหรับในระยะยาว ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างต้นทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้สูงข้ึน ซึ่งรวมถึง 
การรวมคลังสินค้า และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและสินค้าคงเหลือที่ยั่งยืน

ในปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายได้จ�านวน 3,588 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2562 
เนื่องจากผลกระทบจากทั้งการปิดสาขาชั่วคราวในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จาก 
มาตรการการปิดประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวท่ามกลางการระบาดของ 
โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ ด้วยรายได้ที่ลดลง ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
จึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมค่าใช้จ่ายเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าเช่า ค่าจ้าง และค่าใช้จ่าย 
ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมกีารด�าเนินมาตรการการลดค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้ว แต่ไมเนอร์ 
ไลฟ์สไตล์มีผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี  
TFRS 16 จ�านวน 370 ล้านบาท ในปี 2563
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1. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2. คลอเดีย วินเก
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 ธุรกิจค้ำปลีก

3. สุรศักดิ์ มั่นแดง
 รองประธำนฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

4. วิภามาศ ทุมแสน
 ผู้จัดกำรทั่วไป ธุรกิจค้ำปลีก

5. พูนเพิ่ม ชยางคเสน
 ผู้จัดกำรทั่วไป ไมเนอร์ สมำร์ท คิดส์

6. กานต์ พงศ์พูลสุข
 ผู้จัดกำรทั่วไป 
 นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

7. ศักดิ์ชัย สุวัตถิ
 ผู้ช่วยรองประธำนฝ่ำยออกแบบ
 และพัฒนำร้ำนค้ำ

8. พฤทธ์ อึงคนึงเดชา
 ผู้ช่วยรองประธำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

9. ฐนนันท์ วิไลจิตต์
 ผู้อ�ำนวยกำร ธุรกิจเครื่องแต่งกำย 
 (เอสปรีและบอสสินี่)

10. ชนิสรา อุนรัตน์
 ผู้จัดกำร อเนลโล่และแรทลีย์
11. กัลยาณี พัฒนกิจเจริญการ
 ผู้จัดกำร โมเดิร์น ลิฟฟิ่ง โฮม 
 แอนด์ คิทเช่นแวร์ 
 (สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, 
 โจเซฟ โจเซฟ และโบเดิ้ม)
12. ภัสริณ หาญเจนลักษณ์
 ผู้จัดกำร ชำร์ล แอนด์ คีธ

12 34 56 7 8 910 11 12

ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์



บ
ริ 

ษั 
ท

 ไ
ม

เน
อร

์ อ
ิน

เต
อร

์ เน
ชั ่

น
แน

ล
 จ

�ำ
กั 

ด
 (

ม
ห

ำช
น

)

70

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ท่ีจุดต�่าสุดท่ี 47.2 ในเดือน
เมษายน 2563 ซึง่เป็นระดบัทีต่�า่ทีส่ดุในรอบ 21 ปี นับตัง้แต่ปี 2542 จากผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคโควิด-19 โดยดัชนีดังกล่าวค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เดือนเมษายน  
ขึน้มาทีร่ะดบั 50.1 ในเดอืนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ดชันยัีงคงอยู่ในระดบัท่ีต�า่เมือ่เทียบกับปีก่อนๆ  
ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยว 
ด้วยกัน และโครงการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน จะสามารถช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
ได้บางส่วน แต่ประชาชนยังคงมีความกังวลเก่ียวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การว่างงาน และรายได้ในอนาคต

ตลาดการค้าปลกีในประเทศไทยได้รบัแรงผลกัดนัจากภาคการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรบั
สินค้าที่เก่ียวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ประชากรในเมือง 
ซึง่คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทัง้หมดในประเทศไทยยังช่วยกระตุน้การเติบโต
ของอตุสาหกรรมการค้าปลกี ด้วยความต้องการในสนิค้า เช่น เครือ่งแต่งกาย เครือ่งใช้ไฟฟ้า สนิค้า
แฟชั่น และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ท้ังนี้ หากยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ  
ภาคการค้าปลีกของประเทศไทยจะต้องใช้เวลากว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมี
การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้นไปท�าธุรกิจ
บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการเปิดร้านค้า 
น้อยลงและมีการปรับขนาดของร้านค้าที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
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ทีม่า: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า 
รองเท้า และเครื่องหนัง
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ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีร้านค้าและจุดจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 459 แห่ง โดยร้อยละ 78 เป็นของ 
กลุ่มแฟชั่น ในขณะท่ีร้อยละ 22 เป็นของแบรนด์เครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ โดยจ�านวนร้านค้าลดลง 
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นไปท่ีการผลักดันธุรกิจท่ีมีอยู ่
ให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายลดลงร้อยละ 39 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 แม้ว่ารายได้จากแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโจเซฟ โจเซฟ แต่ยอดขายสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ของทุกแบรนด์ลดลงในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการปิดร้านค้าชั่วคราวในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2563 รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวตลอดทั้งปี แม้ว่ารายได้จากการขาย 
ผ่านอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) จะเป็นสัดส่วนที่น้อยของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ แต่ยอดขายดังกล่าว 
เติบโตขึน้ถึง 2 เท่าในปี 2563 เมือ่เทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นเพราะยอดขายผ่านทาง
เว็บไซต์ชาร์ล แอนด์ คีธ ซึ่งได้เปิดตัวในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการ 
ของน�้ายาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่เพ่ิมขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19  
รวมถึงค�าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ผลประกอบการ
ที่ส�าคัญ 
และแผนงานในอนาคต
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์

การขยายจ�านวนจุดจ�าหน่ายสินค้า

จ�านวนจุดจ�าหน่ายสินค้า 2561 2562 2563

เอสปรี 82 85 78

บอสสินี่ 83 80 80

โอวีเอส 9 13 4

เอแตม 27 27 7

ชาร์ล แอนด์ คีธ 40 44 44

อเนลโล่ 119 116 110

แรทลีย์ 32 31 36

รวม - แฟชั่น 392 396 359

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 31 29 27

โจเซฟ โจเซฟ 29 28 25

โบเดิ้ม 21 26 23

สโคมาดิ 25

รวม - ไลฟ์สไตล์ 81 83 100

รวมทั้งสิ้น* 473 479 459

* ตวัเลขขา้งตน้ไม่รวมจดุจ�าหน่ายสินคา้ของบานาน่า รีพบับลิค, แก๊ป, เพโดร, เซฟ มาย แบค และบรุ๊คส์ บราเธอร์
 เนือ่งจากจดุจ�าหน่ายของบานาน่า รีพบับลิคและแก๊ปไดปิ้ดตวัลงในปี 2561 ส่วนจดุจ�าหน่ายของเพโดร
 และเซฟ มาย แบคไดปิ้ดตวัลงในปี 2562 และจดุจ�าหน่ายของบรุ๊คส์ บราเธอร์ไดปิ้ดตวัลงในปี 2563
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74 มุ่งไปข้างหน้า
อย่างยั่งยืน

ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ด้านความย่ังยืนของเราในการ “เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางศกัยภาพและการด�าเนนิงานในระยะยาวด้วยการพัฒนา
อย่างย่ังยืน” เราขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนโดยค�านึงถึงเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาติ เพ่ือดูแลผู้คนรอบข้าง ขับเคลื่อนการพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่าที่ย่ังยืน จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�าเนินธุรกิจ มุ ่งมั่นรักษาธรรมาภิบาล และส่งเสริม
วัฒนธรรมการสร้างคุณค่าร่วม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียง 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยังส่งผลต่อสังคมอีกด้วย ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนรอบข้าง
เท่าที่เราท�าได้ ตลอดปี 2563 เราได้สนับสนุนและพัฒนาคน 
กว่า 540,000 คน ผ่านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีหลากหลาย จาก 
การด�าเนินงานและความร่วมมือกับองค์กรบรรเทาทุกข์ 
ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลสนบัสนนุอาหารเกือบ 200,000 มือ้
ให้กับสมาชกิในชมุชนและบคุลากรสาธารณสขุ นอกจากนัน้  

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีได้ริเริ่มโครงการ “ซื้อ 1 ให้ 1 คุณอิ่มท้อง  
น้องอิม่ด้วย” เชญิชวนลกูค้าร่วมแบ่งปันพิซซ่าฟรเีพ่ือมอบให้แก่
มูลนิธิเด็กและโรงเรียนทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยท�าการ
บริจาคพิซซ่าไปทั้งหมด 5,000 ถาด ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ 
โฮเทลส์ และเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปให้การสนับสนุนห้องพัก 
กว่า 9,500 คนืให้กับผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ บคุลากรทางการแพทย์ 
และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีอาการไม่รุนแรง ระหว่างท่ีเราเผชิญ
กับช่วงเวลาที่ยากล�าบากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของไมเนอร์  
อินเตอร ์เนชั่นแนล เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับลด 
บคุลากรได้ อย่างไรก็ตาม เราพยายามช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน 
ของพนักงานผ่านโครงการช่วยเหลือระยะสั้นต่างๆ เช ่น  
การสนับสนุนค่าอาหาร และการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 
นอกจากนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิไฮเน็คยังคง
สนับสนนุทนุการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยได้มอบทนุรวม 974 ทุน  
ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ย่ังยืนตั้งแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้าของเรา 
มีความส�าคัญอย ่างยิ่ งต ่อความย่ังยืนของธุรกิจภายใต ้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ ในปี 2563 เราได้ท�าการประเมิน
ความเสีย่งด้านความย่ังยืนของคูค้่าท้องถ่ินทีม่คีวามส�าคญัและ
คู่ค้าที่สร้างผลกระทบทางธุรกิจสูงด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
ในประเทศไทยและออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 72 และตั้ง 
เป้าหมายท่ีจะท�าการประเมินคู่ค้าในกลุ่มน้ีทั้งหมดภายในปี 
2566 นอกจากนี ้เรือ่งสขุภาพเป็นสิง่ท่ีลกูค้าให้ความส�าคญัเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จึงได้
ยกระดับมาตรฐานด ้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ทัง้ในโรงแรมและร้านอาหาร เพ่ือให้มัน่ใจในความปลอดภยัของ
ทั้งลูกค้าและพนักงาน โรงแรมของเรามีการด�าเนินมาตรการ 
ด้านสุขภาพและสุขอนามัย เช่น Anantara’s Stay with Peace 
of Mind, AvaniSHIELD, Oaks SureStay, Feel Safe at NH 
และ Elewana’s Essential Elements ในขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ด 
ด�าเนินการจัดส่งอาหารแบบ “ลดการสัมผัสโดยตรง” (Zero 
Touch Delivery) และได้รับการรับรองจากโครงการยกระดับ
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75มาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพ่ือสร้างความมั่นใจ 
ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety 
and Health Administration: SHA) จากกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายรายในการน�าเสนอบริการใหม่ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการในกลุ่มลูกค้าของเราที่มองหา
แนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ศูนย์การบูรณาการ
สขุภาพและการแพทย์แบบองค์รวม และบาร์วิตามนิเพ่ือสขุภาพ 
ขณะท่ีไมเนอร์ ฟู้ดยังคงให้ความส�าคัญต่อการน�าเสนอเมนู 
ทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้า และได้ก�าหนดเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนข้อใหม่ ซึ่งก�าหนดให้แบรนด์อาหาร
ของไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์พัฒนาเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ 
น�าเสนอให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูทุกปี ภายในปี 2567

แม้ว่าบรษิทัจะประสบกับความท้าทาย ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล  
ยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไปพร้อมกัน เนื่องจากอัตราการเข้าพักในโรงแรมของ
เราลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จึงไม่สามารถใช้ตัววัดผลของ 
เป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้น�า้ต่อห้องทีแ่ขกเข้าพักได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม 
การใช้ทรัพยากรโดยรวมของเราลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน 
เราลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการใช้วัสดุทดแทน 
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมากข้ึนและการออกแบบบรรจภัุณฑ์ใหม่ 
ที่ใช้พลาสติกน้อยลง ท�าให้เราสามารถลดการใช้พลาสติกแบบ 
ใช้ครัง้เดยีวลงได้ถึงร้อยละ 21 เมือ่เทยีบกับการใช้ในปีฐาน 2561 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายท่ีจะลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 เราส่งเสริม 
การปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนเิวศทางบก 
และทางทะเลและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์และพืชป่าอย่างย่ังยืน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้หรือติด 
บริเวณโรงแรมของเรา ปัจจุบัน ร้อยละ 80 ของโรงแรมของเรา 
ที่มีพ้ืนท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติมีโครงการด้านการอนุรักษ์ 
ระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังส่ง 
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของช้างบ้านในประเทศไทยจาก 
การหยุดการด�าเนินการของแคมป์ช้างต่างๆ มูลนิธิโกลเด้น  
ไทรแองเก้ิล เอเชียน เอลเลเฟ่น ได้รับช้างบ้านจ�านวน 3 เชือก
เข้ามาดูแลเพ่ิมในพ้ืนท่ีของมูลนิธิฯ ในปี 2563 และได้ให้เงิน
เพ่ือสนับสนุนการท�างานของสัตวแพทย์ในการรักษาและดูแล
ช้างบ้านในประเทศไทย

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมุ่งมั่นรักษาธรรมาภิบาลและสร้าง
วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจอย่างรบัผดิชอบ โดยบรษิทัได้คะแนน 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 และ 
ได้รบัรางวัล ASEAN Corporate Governance Award - ASEAN  
Asset Class PLCs ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ก�ากับดแูลตลาดทนุอาเซยีนและธนาคารพัฒนาเอเชยี และยังคง
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

เราให้ความส�าคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและ
ผู้มีส่วนได้เสียและเน้นย�้าถึงความส�าคัญน้ีผ่านการจัดรางวัล 
ไมเนอร์สู ่ความย่ังยืน โดยหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ที่แสดง 
ให้เห็นถึงการผสานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการทางสังคม 
และสิง่แวดล้อมจะได้รบัรางวัลและเงนิทนุเพ่ือสนบัสนนุโครงการ
ต่อไป

บริษัทได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ 
โดยไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลได้รบัคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชกิของ 
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index ตดิต่อกัน 
เป็นปีท่ี 7 และเป็นสมาชิกของ FTSE4Good Index Series 
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5 เราได้รับการประเมินจาก MSCI ESG  
Rating ในระดับ AAA และได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป้าหมายและผลการด�าเนินงาน 
ระยะยาว และโครงการต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง สามารถดไูด้ในรายงาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2563 และภายใต้หัวข้อการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

มุ
่งไ

ป
ข้

ำง
ห

น
้ำ

อย
่ำ

งยั่
งย

ืน



76

บ
ริ 

ษั 
ท

 ไ
ม

เน
อร

์ อ
ิน

เต
อร

์ เน
ชั ่

น
แน

ล
 จ

�ำ
กั 

ด
 (

ม
ห

ำช
น

)

รางวัล
ปี 2563

• รางวลัโปรแกรมนักลงทุนสมัพนัธ์
ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 
(Thailand's Best IR Program) 
3 อันดับแรกในการจัดอันดับ
All-Asia Executive Team 
Rankings ประจ�าปี 2563
Institutional Investor

• รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น: 
ในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า 
100,000 ล้านบาท 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก
Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index (DJSI) 
ประจ�าปี 2563 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท
และเรือส�าราญ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 
S&P Dow Jones Indices 
and RobecoSAM

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
FTSE4Good Index Series 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
FTSE Russell

องค์กร

• ได้รบัการประเมินจาก MSCI ESG 
Rating ในระดบั AAA ประจ�าปี 2563 
MSCI

• ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นย่ังยืน 
ประจ�าปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• คะแนนด้านก�ากับดูแลกิจการ 
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (ปี 2562 - 2565) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

• รางวัลประจ�าปี 2563 AMCHAM 
Thailand’s CSR Excellence - 
Platinum Status 
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

• รางวัล ASEAN Corporate 
Governance Scorecard 
ประจ�าปี 2562 - 
ASEAN Asset Class PLCs, 
หน่วยงานก�ากับดแูลตลาดทนุอาเซยีน 
และธนาคารพัฒนาเอเชีย
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hospitality Brands for 
Leisure อันดับที่ 5 
DestinAsian 

• รางวัล World’s Best Hotel Spa 
Brand 
World Spa Awards 

• รางวัล World's Best Awards: 
Top Hotel Brands อันดับที่ 9 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)  

อัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ 
บาย อนันตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Middle East 
อันดับที่ 7 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Favorite Spa Hotel (MENA) 
อันดับที่ 2 
Condé Nast Traveler 
(ตะวันออกกลาง)  

อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์

• รางวัล World’s Best Awards: 
Top Resorts in Middle East 
อันดับที่ 2 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in the World 
อันดับที่ 50 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

• รางวัล Oman’s Best Resort Spa 
World Spa Awards 

อนันตรา อังกอร์

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

อนันตรา เชียงใหม่

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in the World 
อันดับที่ 4 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Thailand อันดับที่ 1 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล World’s Best Awards:  
Top Southeast Asia Resort Hotels
อันดับที่ 1 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล World’s Best Awards: 
Top Hotels in the World 
อันดับที่ 22 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Boutique Hotels อันดับที่ 2 
DestinAsian 

อนันตรา เดซารู โคสต์ เรสซิเดนเซส

• รางวัล Asia Property Awards 
(มาเลเซีย): Best Luxury Landed 
Development 
PropertyGuru Kohler

• รางวัล Asia Property Awards 
(มาเลเซีย): Best Landed 
Development 
PropertyGuru Kohler

อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์

• รางวัล Readers’ Choice Awards:  
Best Hotels in Maldives อันดับที่ 9 
DestinAsian  

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Maldives 
อันดับที่ 7 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า 
แคมป์ช้าง

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

• รางวัล World’s Best Awards: 
Top Southeast Asia Resort Hotels 
อันดับที่ 2 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล World’s Best Awards: 
Top Resort Hotels in Asia 
อันดับที่ 12 
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

อนันตรา ฮอยอัน

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels & Resorts in 
Vietnam อันดับที่ 5 
DestinAsian

อนันตรา หัวหิน

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Thailand 
อันดับที่ 5 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Favorite Beach Hotel 
(International) 
Condé Nast Traveler 
(ตะวันออกกลาง)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels & Resorts in 
Maldives อันดับที่ 6 
DestinAsian 

อนันตรา ลายัน ภูเก็ต

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Thailand 
อันดับที่ 14 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

ไมเนอร์ 
โฮเทลส์
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อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Thailand 
อันดับที่ 19 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Boutique Hotels อันดับที่ 6 
DestinAsian

อนันตรา ปาลาซโซ ไนอาดี โรม 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก  
Condé Nast Traveler

อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Asia อันดับที่ 12
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ

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

• รางวัล World's Best Awards: 
Bangkok City Hotels 5 อันดับแรก
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)

อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Bangkok อันดับที่ 6 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)   

• รางวัล Readers’ Choice Awards:  
Best Hotels & Resorts in Thailand
อันดับที่ 2 
DestinAsian 

• ประกาศนียบัตร: มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ

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

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Favorite Beach Hotel (MENA) 
อันดับที่ 2 
Condé Nast Traveler 
(ตะวันออกกลาง)  

อนันตรา โทเซอร์

• รางวัล The Hot List: Best New
Hotels in the World 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล The Hot List: Best New 
Hotels in the World 
Condé Nast Traveler 
(ตะวันออกกลาง) 

อนันตรา อูลูวาตู บาหลี

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Indonesia อันดบัท่ี 8
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Indian Ocean 
อันดับที่ 26 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อนันตรา วิลามัวรา อัลการ์ฟ

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

• รางวัล Award of Excellence: 
Spectator Restaurant Awards 
M. Shanken Publications

อนันตรา วิลล่า ปาเดียร์นา พาเลซ 
เบนาอาวีส์ มาร์เบลลา 

• รางวัล World’s Best Awards: 
Best Hotels in Spain 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

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

อวานี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Spain and 
Portugal 20 อันดับแรก 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

อวานี คาลูทารา

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Asia 30 อันดับแรก
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อวานี พลัส หลวงพระบาง

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Asia อันดับที่ 6  
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ 

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Bangkok อันดับที่ 8 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

อวานี พลัส สมุย 

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



รา
ย

งา
น

ป
ระ

จ�า
ปี 

25
63

 •
 แ

บ
บ

 5
6-

1 
O

ne
 R

ep
or

t

79บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา 
บาย อนันตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Resorts in Middle East 
อันดับที่ 5 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

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

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

เอลซา คอปปี้ เมรุ, 
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Africa อันดับที่ 13
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่

• รางวัล Annual Awards: 
Winner of Hotel Brand of 
the Year in Thailand 
Corporate America Today 

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

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

โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย

• รางวลั Spa Awards ประจ�าปี 2563: 
Winner of the Best Wellness 
Immersion Programme 
Harper’s Bazaar

• รางวัล Travelers’ Choice: 
Best of the Best Award 
TripAdvisor 

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

โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์ แคมป์ 
สามเหลี่ยมทองค�า

• 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 
Corporate America Today 

• รางวัล Travelers’ Choice: 
Winner of Best Luxury in Thailand 
TripAdvisor 

• รางวัล International Award: 
Winner of the Most Prestigious 
Wilderness Camp in Asia 
Galatian Signature Hotels

เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

• รางวัล Thailand MICE Venue 
Standard Award ประจ�าปี 2563 
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ

• รางวัล Readers' Choice: Top 10 
Family Resorts in Phuket 
Holidays with Kids Magazine 
(ออสเตรเลีย)

• รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2562 - 2563 
(ระดับทอง) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• 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 Indian Ocean 
อันดับที่ 2 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

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

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

เอ็นเอช อัมสเตอร์ดัม บาร์บิซอน 
พาเลซ

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Northern Europe 
25 อันดับแรก 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)  

เอ็นเอช คอลเลคชั่น แกรนด์ โฮเทล
คราสนาโปลสกี

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Northern Europe 
25 อันดับแรก 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

เอ็นเอช คอลเลคชั่น มาดริด ปาลาซิโอ

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top 25 Hotels in Spain and 
Portugal 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

เอ็นเอช คอลเลคชั่น ปราก คาร์โล โฟร์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top 15 Hotels in Central Europe 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น โรมา เซนโตร

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก  
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น เวเนเซีย แกรนด์ 
โฮเทล ปาลาซโซ เดย์ โดจิ

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก  
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 
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เอ็นเอช คอลเลคชั่น เวเนเซีย 
ปาลาซโซ บารอชชี

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก  
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

นาว อัมสเตอร์ดัม ไร

• รางวัล The Most Instagrammable 
Hotel in Europe 
Luxury Travel Advisor 

นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
No. 5 Best Hotels & Resorts in 
Maldives อันดับที่ 5 
DestinAsian 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Indian Ocean 
อันดับที่ 18 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

โรงแรม รีสอร์ท และสวีท 
ในเครือโอ๊คส์

• รางวัล Highly Commended: 
Best Marketing Campaign for 
Together Again 
HM Magazine

โอ๊คส์ ซันไชน์ โคสต์ โอเอซิส

• รางวัล Travelers’ Choice Best of 
the Best: Top 25 Hotels for 
Families in Australia 
TripAdvisor

คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท 
บาย อนันตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in the World 
อันดับที่ 29 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in Middle East 
อันดับที่ 1 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favorite Romantic Hotel (MENA)
อันดับที่ 1 
Condé Nast Traveler 
(ตะวันออกกลาง)  

รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์
แซมเบีย บาย อนันตรา 

• รางวัล Zambia’s Best Safari Spa 
World Spa Awards

แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า, 
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Resorts in the World 
อันดับที่ 26 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

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

ซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ บาย ทิโวลี

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Middle East 
อันดับที่ 12 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Africa อันดับที่ 21 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ

• รางวัล Five-Star Award 
ประจ�าปี 2563 
Forbes Travel Guide

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

ทิโวลี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบัว

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Spain and Portugal
20 อันดับแรก 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้
บาเอีย

• รางวัล Brazil's Best Resort Spa 
World Spa Awards

ทิโวลิ ลากอส อัลการ์ฟ

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

ทิโวลี มารีนา วิลามัวรา อัลการ์ฟ

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

ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ เซาเปาลู

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

• รางวัล Travelers’ Choice Best of 
the Best: Top Hotels in Brazil
25 อันดับแรก 
TripAdvisor 

• รางวัล Travelers’ Choice Best of 
the Best: Luxury Hotels in Brazil 
25 อันดับแรก 
TripAdvisor 

ทิโวลี ออเรียนเต้ ลิสบัว

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Top Hotels in Spain and Portugal
อันดับที่ 5 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

ทิโวลิ ปาลาซิโอ เด เซเตียส ซินตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Spain and Portugal
20 อันดับแรก 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) 

ทิโวลิ ซินตรา

• รางวัล Readers’ Choice Awards: 
Best Hotels in Spain and Portugal  
อันดับที่ 10 
Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
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ไมเนอร์ ฟู้ด

• รางวัล Thailand's Top Corporate 
Brand Hall of Fame ประจ�าปี 2563 
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• โครงการรางวลันวัตกรรมการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประจ�าปี 2563: Silver Award 
สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย

• ประกาศนียบัตร: มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• รางวัล Global Restaurant 
Leadership Distinction Awards 
by Category “Service” 
Global Restaurant Leadership

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

• รางวัล Prime Minister's Award 
ประจ�าปี 2563: แบรนด์ไทย
ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
รัฐบาลไทย

• รางวัล Thailand Franchise Award 
ประจ�าปี 2563: Best Thailand 
Franchise of the Year 
กระทรวงพาณิชย์

• รางวัล Thailand Franchise Award 
ประจ�าปี 2563: Best Food 
Franchise 
กระทรวงพาณิชย์

• รางวัล Thailand Franchise Award 
ประจ�าปี 2563: Best Large 
Franchise 
กระทรวงพาณิชย์

สเวนเซ่นส์

• รางวัลยอดเยี่ยมด้านโซเชียลมีเดีย 
ประเภทร้านขนมและเครื่องดื่ม 
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
Thailand Zocial Awards 
ประจ�าปี 2563

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

• รางวัลคุณภาพองค์การ
อาหารและยา
ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

แดรี่ ควีน

• รางวัล Thailand Franchise Award 
ประจ�าปี 2563: Best Overseas 
Franchise (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) 
กระทรวงพาณิชย์

ไมเนอร์ ชีส

• รางวัลคุณภาพองค์การ
อาหารและยา (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• รางวัล 3Rs 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

• รางวัลดีเด่นด้านการลด
การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน

ไมเนอร์ แดรี่ 

• รางวัลกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน
ให้เป็นศูนย์ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน 

• รางวัล 3Rs (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

• รางวัลดีเด่นด้านการลด
การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ 
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

ไมเนอร์
ฟู้ด

ไมเนอร์
ไลฟ์สไตล์
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รายงานประจ าปี 2563 

 

 

บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้มีขอ้มูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) 

และรายงานฉบับนีท้ าตามข้อก าหนดของแบบ 56-1 One Report 
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สารบัญ 

  หน้า 
 

ส่วนที ่1  
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

 

1 โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  85 

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง  150 
3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื  168 
4 การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  174 
5 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 200  

ส่วนที ่2  
การก ากับดูแลกิจการ 

 

6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 202 
7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงานและอืน่ ๆ 
220 

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 234 
9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 244 

 

 
ส่วนที ่3  

 
 

 - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 275 
 - งบการเงนิ  
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เอกสารแนบ 
 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสาย

งานบัญชีและการเงิน  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี
เลขานกุารบรษัิท  

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูล การปฏิบตัิงานของบรษัิท 
(compliance) 

 

เอกสารแนบ 4 ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์นิ  

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ  
เปิดเผยไวบ้นเว็บไซดข์องบรษัิท 
37TUhttps://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelinesU37T 
37Thttps://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct37T 

 

เอกสารแนบ 6 
 

รายงานคณะกรรมการชดุยอ่ย 
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
- รายงานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
- รายงานคณะกรรมการก ากบัและบรหิารความเสีย่ง 

 

เอกสารแนบ 7 บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้  

เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com)  

และรายงานฉบับนีท้ าตามข้อก าหนดของแบบ 56-1 One Report  
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

1 โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วสัิยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

เป็นผูน้  าในธุรกิจท่ีส่งมอบประสบการณอ์นัยอดเย่ียม เหนือความคาดหมาย เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสูงสดุและผลกระทบเชิง
บวกใหก้บัลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีส่วนในความส าเรจ็ของเรา 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ปี 2563 เป็นปีท่ีทา้ทายส าหรบัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลก รวมถงึไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ทา่มกลางการ
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปีท่ีผ่านมา นบัเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายท่ีสุดในประวตักิารณข์องบรษิัท เน่ืองจากการเดินทางที่หยุดชะงกัจาก
มาตรการการปิดประเทศและปิดพรมแดนของหลายประเทศทั่วโลก  อย่างไรก็ตาม ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชั่นแนลไดเ้ปล่ียนความทา้ทาย
เหล่านีใ้หเ้ป็นโอกาสและไดด้  าเนินการรบัมือเชิงรุกเพ่ือใหแ้น่ใจวา่บรษิัทจะสามารถประกอบธุรกิจตอ่ไปไดอ้ย่างมั่นคง 

ก่อนหนา้ท่ีจะมีการระบาดของโรคโควดิ-19 บรษิัทไดเ้ริ่มกระบวนการการเปล่ียนแปลงปฏิรูปองคก์รในทกุหน่วยธุรกิจ โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้น  าและบุคลากร กระบวนการ และ
ประสิทธิภาพ ดจิิทลัและเทคโนโลยี รวมถงึวฒันธรรมและคา่นิยมองคก์ร โดยการระบาดของโรคโควดิ-19 ช่วยเรง่การด าเนินกระบวนการ
ดงักล่าวใหเ้รว็ยิ่งขึน้ และเปล่ียนใหบ้รษิัทกลายเป็นองคก์รท่ีมีความคล่องตวัในการปฏิบตังิานและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เพ่ือท่ีจะ
รบัมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ Business Beyond COVID ซึ่งไดจ้ัดท าแผนการ 3 
ระยะ เพ่ือจดัการล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ ในทนัทีทัง้ในมมุมองทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ตลอดจนในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยแผนระยะแรกคือการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นท่ีจะตอ้งจัดการโดยทนัที และใหค้วามส าคญักับสุขอนามัยและ
ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก ต่อมาแผนระยะท่ีสองเป็นการเตรียมความพรอ้มเพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชนจ์ากการฟ้ืนตวัในระยะกลาง 
และแผนระยะท่ีสามคือการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการด าเนินงานเพ่ือปรับการด าเนินธุรกิจส าหรับรองรบัวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลัง
สถานการณโ์รคโควดิ-19  

จากการปิดใหบ้ริการชั่วคราวหรือเปิดใหบ้ริการบางส่วนในปี 2563 บริษัทจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการลดกระแสเงินสดจ่ายและรกัษา
สภาพคล่องดว้ยมาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายท่ีเขม้งวดและโครงการลดรายจ่ายเพ่ือการลงทุนส าหรบัทกุหน่วยธุรกิจและทั่วทุกภูมิภาค
เพ่ือใหธุ้รกิจฟ้ืนตวัไดอ้ย่างราบรื่น นอกจากนี ้ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลยงัมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีในการจดัการโครงสรา้งเงินทนุเชิงรุกและ
เสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัฐานะทางการเงิน หลงัจากท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการวิเคราะหส์ถานการณแ์ลว้ 
บริษัทไดด้  าเนินแผนการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทจะมีเงินทนุเพิ่มจ านวนทัง้หมด 
2.5 หม่ืนลา้นบาท โดยในปี 2563 ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและสภาวะตลาดทนุท่ีผนัผวน บริษัทประสบความส าเร็จในการ
เสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุสกลุเงินเหรียญสหรฐัดว้ยยอดจองท่ีสงูกวา่ยอดที่จดัสรรถงึ 11 เทา่ ณ จดุสงูสดุของการท าการส ารวจ
ความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) และการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุซึง่มียอดจองท่ีสงูกว่ายอดที่จดัสรรประมาณรอ้ยละ 30 ส่งผล
ใหส้่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิ่มขึน้ 2 หม่ืนลา้นบาท นอกจากนี ้บรษิัทไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั ซึง่จะส่งผลใหส้่วน
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ของผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพิ่มขึน้อีกจ านวน 5 พนัลา้นบาทใน 3 ปีขา้งหนา้ อีกทัง้ เพ่ือท่ีจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการจดัการโครงสรา้งเงินทนุ 
บรษิัทไดร้บัการอนมุตัจิากผูถื้อหุน้กูแ้ละเจา้หนีธ้นาคารในการยกเวน้การทดสอบอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้จนถงึสิน้ปี 2565 

ในปี 2563 ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลยงัคงมีการขยายธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั ตามที่เคยไดเ้ขา้ท  าสญัญาไว ้ทัง้ส  าหรบั ไม
เนอร ์โฮเทลสแ์ละไมเนอร ์ฟู้ด โดย ณ สิน้ปี 2563 ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนลมีโรงแรมในเครือทัง้หมด 532 แหง่ รา้นอาหาร 2,370 สาขา
และจดุจ าหน่ายสินคา้ 459 แหง่ ภายใตแ้บรนดท่ี์หลากหลายใน 63 ประเทศ 

ตลอดทัง้ปี ไมเนอร ์โฮเทลส์ไดด้  าเนินการตามแผนกลยุทธใ์นการกลบัมาเปิดใหบ้ริการโรงแรมอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเนน้ไปท่ี
การเพิ่มความสามารถในการท าก าไรท่ามกลางการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อีกทัง้บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิท่ี
เป็นเลิศดา้นสขุภาพและความปลอดภยั โดยมุ่งเนน้ท่ีการรบัรองโดยองคก์รที่น่าเช่ือถือและโครงการสขุอนามยัท่ีมีการออกแบบเฉพาะตวั
โดยร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปยงัคงใชป้ระโยชนจ์ากจุดแข็งของทัง้สอง
ฝ่าย โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปไดเ้ขา้ท  าสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็นนกัลงทุนในอสงัหาริมทรพัยช์ัน้น าในทวีปยุโรป เพ่ือขยาย
โรงแรมระดบับน ดว้ยการเปิดตวัโรงแรม 8 แหง่ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช     โฮเทลส ์ซึง่ตัง้อยู่บนท าเลท่ีดี
ในกรุงโรม ฟลอเรนซ ์เวนิส นีซ ปราก และบูดาเปสต ์นอกจากนี ้บริษัทยังไดข้ยายเครือโรงแรมภายใตส้ัญญารบัจา้งบริหาร ดว้ยการ
เปิดตวัโรงแรม Anantara Maia Seychelles Villas และ Avani Ibn Battuta Dubai ในปี 2563 

ส าหรับไมเนอร ์ฟู้ด ดิจิทัลและเดลิเวอรี่เป็นส่วนส าคัญของกลยุทธ์ ซึ่งสรา้งยอดขายท่ีแข็งแกร่งในทัง้สามประเทศหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ียากล าบากนี้ท่ีมีการปิดรา้นอาหารชั่วคราวและมีมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมท่ีเขม้งวดท่ามกลาง
การระบาดของโรคโควิด-19 ไมเนอร ์ฟู้ดจะยงัคงเดินหนา้พฒันาแพลตฟอรม์บริการจดัส่งอาหารเพ่ือเพิ่มจ านวนผูใ้ชง้านแอปพลิเคชัน 
โดยใชก้ลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือเพิ่มจ านวนผูใ้ชง้านมากขึน้ นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ดใหค้วามส าคญักับการเพิ่มจ านวนการใชง้านของผูใ้ชผ้่าน
ประสบการณก์ารสั่งซือ้และการจดัส่งอาหารท่ียอดเย่ียม ซึง่จะช่วยใหแ้บรนดส์ามารถขบัเคล่ือนการเตบิโตในระยะยาว อีกทัง้ในปี 2563 
ไมเนอร ์ฟู้ดประสบความส าเร็จในการเขา้ลงทนุในบอนชอน ซึ่งเป็นแบรนดไ์ก่ทอดสไตลเ์กาหลีท่ีไดร้บัความนิยมในประเทศไทย และได้
ตอกย า้ความเป็นผูน้  าในธุรกิจระดบัภมูิภาค ดว้ยการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุในเบรดทอลค์ ประเทศสิงคโปร ์

 ไมเนอร  ์ไลฟ์สไตล ์ยังคงมุ่งเนน้การสรา้งรายไดผ้่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ ดว้ยตลาดและแพลตฟอรม์ออนไลนใ์หม่ การเป็น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการปรบัแคมเปญของบริษัทใหเ้ขา้กับแคมเปญของหา้งสรรพสินคา้  และการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มูลการ
จัดการลูกคา้สัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจรบัจา้งผลิตมียอดขายน า้ยาฆ่าเชือ้และผลิตภัณฑท์  าความสะอาดท่ีแข็งแกร่งจากความ
ตอ้งการท่ีมากขึน้ทา่มกลางการระบาดของโรคโควดิ-19 

บริษัทมีพฒันาการทางธุรกิจ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร และธุรกิจจัดจ าหน่ายและผลิตสินคา้ โดยมีรายละเอียดท่ี
ส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

2561 

กมุภาพนัธ ์ - เปิดโรงแรมซนัเซ็ท โคสต ์สมยุ รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส ์บายอวานี ในสมยุ ประเทศไทย ซึง่บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้โรงแรมและ
ปิดปรบัปรุงตัง้แตเ่ดือนตลุาคมปี 2559 

มีนาคม - เปิดโรงแรมโรงแรมอวานี เซน็ทรลั เมลเบริน์ เรสซเิดนเซส ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการหอ้งชดุ (Management 
Letting Rights Contract) ในเมืองเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย 

- เปิดรา้นสเวนเซ่นสส์าขาแรกในประเทศปากีสถาน 
- เปิดตวัรา้นโอวีเอสอย่างเตม็รูปแบบท่ีหา้งสรรพสินคา้เมกา บางนา ในกรุงเทพฯ 
- ออกหุน้กูส้กลุเงินบาทจ านวน 1,000 ลา้นบาท 

เมษายน - เพิ่มสดัส่วนการลงทนุในรเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจีน จากรอ้ยละ 85.9 เป็นรอ้ยละ 100 
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- เขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ในเบนิฮานา โฮลดิง้ ซึง่เป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจรา้นอาหารเทปันยากิสไตลญ่ี์ปุ่ น  
- เปิดตวัโรงแรมคาฟารู เฮา้ส ์ ซึง่เป็นท่ีพกัซาฟารีหรู 5 หอ้ง บรหิารโดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ในประเทศเคนยา 

พฤษภาคม - เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 8.6 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป ดว้ย
โรงแรมทัง้หมด 350 แหง่ ในเกือบ 30 ประเทศ 

มิถนุายน - เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็นร้อยละ 29.8 และประกาศท าค  าเสนอซื ้อหุ้นของเอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ป โดยสมคัรใจ 

- ไดร้บัสิทธิใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายโบเดิม้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตเครื่องชงกาแฟและเครื่องครวัจากประเทศเดนมารก์แต่เพียง
ผูเ้ดียวในประเทศไทย 

กรกฎาคม - บรหิารโรงแรมทโิวลี เอโวรา อีโค รีสอรท์ ซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจ านวน 56 หอ้ง ในประเทศโปรตเุกส 
สิงหาคม - เปิดใหบ้ริการโรงแรมโอ๊คส ์รีสอรท์ แอนด ์สปา ฮารวี์ เบย ์ภายใตส้ัญญาบริหารจัดการหอ้งชุด ในรฐัควีนส์แลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย 
กนัยายน - เขา้รว่มทนุกบับรษิัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 เพ่ือลงทนุในโรงงานผลิตสินคา้เบเกอรี่ในประเทศ

ไทย 
- เขา้บรหิารโรงแรมซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวลี ซึ่งมีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้ริการจ านวน 101 หอ้ง ในประเทศกาตาร ์
- เขา้บรหิารโรงแรมอลั นาจาดา โดฮา บาย ทโิวลี ซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจ านวน 151 หอ้ง ในประเทศกาตาร ์
- ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุสกลุเงินบาทจ านวน 15,000 ลา้นบาท 

ตลุาคม - ท าค  าเสนอซือ้หุน้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เสรจ็สิน้ ส่งผลใหบ้รษิัทถือหุน้ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้สิน้ในสดัส่วน     
รอ้ยละ 94.1 ในปัจจบุนั 

- เข้าร่ วมทุนกับบริษั ท  Vietnam Investments Group เ พ่ือ เ ป็นผู้ร ับสิท ธิด  า เ นินธุ รกิ จแฟรนไชส์หลักของ 
แบรนดเ์ดอะ คอฟฟ่ี คลบัในประเทศเวียดนาม 

- เปิดตวัเซฟ มาย แบค แบรนดก์ระเป๋าและเครื่องประดบัจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย 
- ออกหุน้กูส้กลุเงินยโูร ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั จ านวน 80 ลา้นยูโร 

พฤศจิกายน - เปิดใหบ้ริการโรงแรมโอ๊คส ์แซนไท รีสอรท์ แคชชัวรินา ภายใตส้ัญญาบริหารจัดการหอ้งชุด ในรฐันิวเซาทเ์วลส์ 
ประเทศออสเตรเลีย  

- เขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่เป็นกลุ่มพนัธมิตรโรงแรมชัน้น าระดบัโลก 
- ออกหุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐั ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและมีประกนั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ ไถ่ถอนเม่ือเลิกบรษิัท จ านวน 

300 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ธนัวาคม - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา กวีเญิน วิลล่าส ์ซึง่มีหอ้งพกัเพ่ือใหบ้รกิารจ านวน 26 หอ้ง ในประเทศเวียดนาม 

- เปิดใหบ้ริการโรงแรมโอ๊คส ์รีสอรท์ พอรต์ ดกัลาส ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการหอ้งชุด ในรฐัควีนสแ์ลนด ์ประเทศ
ออสเตรเลีย  

- เปิดรา้น เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกในประเทศกาตาร ์กมัพชูา และจีน 
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2562 

กมุภาพนัธ ์       -    เปิดตวัแอปพลเิคชนัมือถือ 1112 เดลเิวอรี� ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ท่ี�ีใหบ้รกิารจดัส่งอาหารของทกุแบรนดใ์นเครอืไมเนอร ์
ฟูด้ มารวมไวที้� ่ีเดียวเพื�อรองรบัความตอ้งการที�เพ่ิมขึ้น 

- เปิดรา้นเดอะคอฟฟ่ีคลบัสาขาแรกในประเทศซาอดุีอาระเบีย 
- ขายเงินลงทนุในบรษิัทรว่มทนุ ซึง่เป็นผูด้  าเนินธุรกิจภายใตแ้บรนดเ์บรดทอลค์ในประเทศไทย 

มีนาคม - ออกหุน้กูส้กุลเงินบาท จ านวน 33,000 ลา้นบาท ซึง่มีอายตุัง้แต ่2 ปี ถงึ 15 ปี โดยไดน้ าเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่าย
หุน้กูด้งักล่าว จ านวน 24,000 ลา้นบาท ไปใชค้ืนเงินกู ้Bridge Finance ซึง่ใชใ้นการลงทนุใน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

เมษายน - เบิกถอนเงินกูร้่วม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปีจ านวน 380 ลา้นยูโร เพ่ือช าระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

พฤษภาคม - ไมเนอร ์โฮเทลส ์รว่มกบั เลส ์โรชส ์โกลบอล ฮอสปิตอลลิตี ้เอ็ดดเูคชั่นประกาศจดัตัง้ Asian Institute of Hospitality 
Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education (AIHM) 

กรกฎาคม - เปิดใหบ้ริการโรงแรมอนนัตรา วิลล่า ปาเดียรน์า พาเลซ เบนาอาวีส ์มารเ์บลลา รีสอรท์  (โรงแรมเช่าบริหาร) ซึ่งเป็น
โรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตราแหง่แรกในประเทศสเปน 

- โอนการด าเนินงานของโรงแรมภายใตแ้บรนดท์ิโวลีในโปรตเุกสใหอ้ยู่ภายใตก้ารบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
สิงหาคม - เขา้ท  าการขายและเช่ากลบั (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) โรงแรม 3 แหง่ในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  

- ขยายธุรกิจเขา้ไปในประเทศเกาหลีใตเ้ป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้ริการโรงแรมอวานี  เซ็นทรลั ปูซาน (โรงแรม
รบัจา้งบรหิาร) 

- เปิดใหบ้รกิารโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) ในประเทศอนัดอรร์า 
- เปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศลาว และเวียดนาม 

กนัยายน - ขยายธุรกิจในประเทศมอรเิชียสเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort & Villas 
(โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) 

ตลุาคม - เบิกถอนเงินกู ้(Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปีจ านวน 74 ลา้นยูโร เพ่ือช าระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

พฤศจิกายน - เขา้ซือ้กิจการรา้นบอนชอนในประเทศไทย 
-    ขาย 3 โรงแรมที�บรษัิทร่วมลงทนุในมลัดีฟสซ์ึง่ไดแ้ก่ อนนัตรา เวล,ิ อนนัตรา ดิหก์ ูและนาลาด ูไพรเวท  ไอสแ์ลนด์

ในขณะท่ีทั้ง 3 แห่งยงัคงอยู่ภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 
- ขยายธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเป็นครัง้แรกส าหรบัไมเนอร ์ฟู้ด ดว้ยการเปิดรา้นเบนิฮานาซึง่เป็นสาขาแฟรนไชส ์

ธนัวาคม - ขยายธุรกิจในประเทศตูนิเซียเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้ริการโรงแรมอนันตรา โทเซอร ์รีสอรท์ (โรงแรมรบัจา้ง
บรหิาร) 

2563 

มีนาคม - ไดร้บัสิทธิแฟรนไชสเ์พ่ือขยายรา้นไก่บอนชอนในประเทศไทย 
- รว่มมือกบั Clinique La Prairie เพ่ือด  าเนินกิจการสปาเพ่ือความงามและการแพทยท่ี์โรงแรมเดอะเซนต ์รีจิส กรุงเทพ 

มิถนุายน - เพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในเบรดทอลค์ กรุ๊ป สิงคโปร ์จากรอ้ยละ 14.2 เป็น 25.1 
- ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้กูใ้นการยกเวน้การทดสอบอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้จนถงึสิน้ปี 2563 
- ประสบความส าเรจ็ในการออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุสกลุเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 300 ลา้นเหรียญสหรฐั 

กรกฎาคม - ประสบความส าเรจ็ในการออกหุน้เพิ่มทนุจ านวน 9,759 ลา้นบาท  
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สิงหาคม - ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ในอัตราการจัดสรร 22 หุน้สามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ดว้ยราคาใชส้ิทธิท่ี 21.60 บาทตอ่หุน้ 

กนัยายน - เขา้ซือ้บรษิัทเพ่ือบรหิารแปดโรงแรมระดบับนในทวีปยโุรป ซึง่ก่อนหนา้นีอ้ยู่ภายใตเ้ครือ Boscolo 
ธนัวาคม - ไมเนอร ์โฮเทลสร์่วมมือกบับรษิัทมั่นคงเคหะการ และศนูยส์่งเสริมสุขภาพไวทลัไลฟ์เปิดตวั “รกัษ” ซึ่งเป็นการรกัษา

สขุภาพและการแพทยแ์บบบรูณาการ 
 

1.1.3 การระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 ตามที่บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิ (Rights Offering) ระหวา่ง
วนัท่ี 17-23 กรกฎาคม 2563 จ านวน 563,293,276 หุน้ ในราคาหุน้ละ 17.50 บาท เป็นเงินรวม 9,857.6 ลา้นบาท บรษิัทขอรายงานการ
ใชเ้งินเพิ่มทนุจากการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ส  าหรบังวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้ 

- เพ่ือจ่ายช าระหนี ้3,079.9 ลา้นบาท 

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทั่วไป รวมถึงเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 127.3 ลา้นบาท  

- จ านวนเงินท่ีใชไ้ปทัง้หมดเป็นจ านวน 3,207.2 ลา้นบาท 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงินคงเหลือท่ียงัไม่ไดใ้ช ้6,650.4 ลา้นบาท 

1.1.4 ข้อผูกพันทีใ่ห้ไว้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

1.1.5 ชื่อ ทีต้ั่ง โทรศัพท ์ของบริษัท 

ช่ือ  บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)   

เลขทะเบียนบรษิัท  0107536000919 (เดมิ บมจ. 165) 

ธุรกิจหลกั  เป็นผูด้  าเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการ
พฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา และใหเ้ช่าศนูยก์ารคา้และอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจ
บนัเทงิ และธุรกิจจดัจ าหน่าย 

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ท่ี 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์:  +66 (0) 2365 7500   โทรสาร : +66 (0) 2365 7799             เวบ็ไซต ์: http://www.minor.com 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 5,182,334,589 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 
5,182,334,589 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธรุกิจ
โรงแรม ธรุกิจจดัจ าหน่ายและผลิตสินคา้ และรายไดอ่ื้น ๆ ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 2563 

รายได้P  รอ้ยละ รายได้P  รอ้ยละ รายได้P  รอ้ยละ 

ธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง

กับธุรกิจโรงแรม P1 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจโรงแรม

และอ่ืน ๆ 

48,476.08  62.04  91,439.77  70.85  32,826.93 55.93 

ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองดื่ม P

2 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ 

จ  ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจอาหาร 

22,080.50  28.26  22,665.78  17.56  19,474.45 33.18 

ธุรกิจจัดจ าหน่าย

และผลิตสินค้า 

บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น 

จ  ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

บรษัิทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจจดั

จ าหน่ายและรบัจา้งผลิต 

4,380.96  5.61  4,917.11  3.81  3,652.59 6.22 

รายได้อ่ืนP

3 
P  3,194.53  4.09  10,038.95  7.78  2,741.67 4.67 

รวมรายได้  78,132.06  100.00  129,061.60  100.00  58,695.64 100.00 

หมายเหต ุ  1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม รวมรายไดจ้ากการบรหิารจดัการ รายไดจ้ากธรุกิจขายอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกิจบนัเทงิดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 2563 

รายได้P  ร้อยละ รายได้P  ร้อยละ รายได้P  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและบริการทีเ่กี่ยวข้อง 44,245.96  56.63  85,550.65  66.29  30,749.22 52.39 

ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจโรงแรม 4,230.12  5.41  5,889.12  4.56  2,077.71 3.54 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 48,476.08  62.04  91,439.77  70.85  32,826.93 55.93 

 2. รายไดจ้ากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมรวมรายไดจ้ากการใหส้ทิธิแฟรนไชส ์

 3. รายไดอ่ื้น รวมเงินปันผลรบัจากบรษัิทอ่ืน และดอกเบีย้รบั 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์ 

ธุรกิจโรงแรม (ไมเนอร ์โฮเทลส)์ 

ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

ปัจจบุนับรษิัทมีจ านวนหอ้งพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 75,638 หอ้ง ณ สิน้ปี 2563 โดย 

โรงแรมที่บรษิัทลงทนุเองและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิาร ไดแ้ก่ 
1. อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  
2. อนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 
3. อนนัตรา หวัหิน  
4. อนนัตรา สามเหล่ียมทองค า แคมป์ชา้ง  
5. อนนัตรา บอ่ผดุ เกาะสมยุ  
6. อนนัตรา ไมข้าว ภเูก็ต วลิล่าส ์
7. อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  
8. อนนัตรา ภเูก็ต สวีทส ์แอนด ์วลิล่าส ์
9. อนนัตรา องักอร ์
10. อนนัตรา คฮิาวาห ์มลัดีฟส ์วลิล่าส  ์
11. อนนัตรา คาลทูารา  
12. อนนัตรา ฮอยอนั  
13. เดอะ รอยลั ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส ์แซมเบีย  

บาย อนนัตรา 
14. อนนัตรา กวีเญิน วลิล่าส ์
15. อนนัตรา เดซารู โคสต ์รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส์ 
16. อวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

17. อวานี พทัยา  
18. อวานี กาโบโรเน 
19. อวานี วนิดฮ์็อก 
20. อวานี คาลทูารา 
21. อวานี กวีเญิน  
22. อวานี วคิตอเรีย ฟอลส ์
23. อวานี พลสั สมยุ รีสอรท์ 
24. โอ๊คส ์แกรนด ์แกลดสโตน 
25. โอ๊คส ์อีแลน ดารว์นิ 
26. ทโิวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาลู 
27. ทโิวลี อีโครีสอรท์ ไปรอา ด ูฟอรเ์ต ้บาเฮีย 
28. เดอะ เซน็ต ์รีจิส กรุงเทพฯ 
29. โฟรซ์ีซั่นส ์เชียงใหม่ 
30. โฟรซ์ีซั่นส ์เตน็ท ์แคมป์ สามเหล่ียมทองค า 
31. โฟรซ์ีซั่นส ์เกาะสมยุ 
32. เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต  
33. เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จ านวน 312 แหง่ 

โรงแรมที่บรษิัทลงทนุผ่านการรว่มทนุ ไดแ้ก่ 
34. อนนัตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์
35. อนนัตรา เมดจ์มุเบ ไอสแ์ลนด ์ 
36. อนนัตรา พีซ เฮเวน แทงเกล 
37. อวานี เพมบา บีช  
38. อวานี เลโซโท 
39. อวานี มาเซรู 
40. กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลงักา จ านวน 3 แหง่  

ซึง่รวมถงึโรงแรม อวานี เบนโททา 
 
 
 

41. อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์ววิ 
42. นิยามา มลัดีฟส ์
43. เรดสินั บล ูมาปโูต 
44. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟรกิา จ านวน 7 แหง่ 
45. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีคอ็ก จ านวน 4 แหง่ 
46. อวานี พลสั หวัหิน รีสอรท์  
47. โอ๊คส ์พทุธคยา 
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โรงแรมที่บรษิัทรบัจา้งบรหิาร ไดแ้ก่   
48. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 
49. อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วลิล่าส ์
50. อนนัตรา เชียงใหม่ 
51. รกัษ 
52. อนนัตรา สิบสองปันนา 
53. อนนัตรา กุย้หยาง 
54. อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  
55. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  
56. อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์
57. อลั บาลีด รีสอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา 
58. บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา 
59. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วลิล่า 
60. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วลิล่า 
61. อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  
62. เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา 
63. คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา 
64. อีสเทริน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา 
65. อนนัตรา มยุเน่ 
66. อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส ์
67. อนนัตรา มายอา เซเชลส ์วลิล่าส ์
68. อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์
69. อนนัตรา ดหิก์ ูมลัดีฟส ์  
70. นาลาด ูมลัดีฟส ์
71. อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

72. อวานี ขอนแก่น 
73. อวานี เซปัง โกลดโ์คส  
74. อวานี เดรา ดไูบ  
75. อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์
76. อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่ 
77. อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ 
78. อวานี พลสั หลวงพระบาง 
79. อวานี เสมินยคั 
80. อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล 
81. เอฟซีซี องักอร ์บาย อวานี 
82. อวานี ปซูาน 
83. อวานี ปาลม์ วิว ดไูบ สวีทส ์
84. โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท 
85. โอ๊คส ์อิบนึ บตัตตูา เกท 
86. อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์
87. ซุค วาคฟิ บตูคิ บาย ทิโวลี 
88. ซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวลี 
89. อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี 
90. ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ 
91. ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์
92. เลวา ซาฟารี แคมป์ 
93. คาฟารู เฮา้ส ์
94. ลอยซาบา โลโด แคมป์ 
95. เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จ านวน 48 แห่ง 

ธุรกิจบรหิารเซอรว์สิ อพารท์เมนต ์ไดแ้ก่ 
96. กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และดไูบ จ านวน 58 แห่ง 
97. อวานี เรสซเิดนเซส ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์จ านวน 5 แหง่ 
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โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร 

1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 354 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 8 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Madison 99 Ballroom 1,000 
Biscotti 82 Montathip 1- 4 700 
Lobby Lounge 
Shintaro 

114 
54 

Montathip 1 
Montathip 2 

154 
60 

The Spice Market 72 Montathip 3 154 
Terrace 88 Montathip 4 60 
 Aqua 76 Montathip Boardroom 12 
Mocha & Muffins 67 Pimarnman Room 300 
  Chandra/ Chandra Foyer 50 
  Suriyanchandra 140 
  Suriyan 

Dara 
50 
50 

  Napa 50 
  Amorn 40 
  Ratanakosin 

Ratana 
Kosin 
Busaba 

100 
40 
40 
60 

หมายเหต:ุ โรงแรม โฟร ์ซีซั่นส ์กรุงเทพฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2558 

2) อนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 408 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 10 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

The Riverside Terrace 250 Ballroom A 200 
The Market 380 Ballroom B 60 
Brio 95 Ballroom C 60 
Trader Vic’s 130 Ballroom D 60 
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รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Benihana 127 Charoennakorn 100 
Loy Nam 50 Thonburi 50 
Elephant  60 Jasmine 40 
Numero Uno Cafe 70 Poppy 10 
Manohra 140 Bamboo 10 
Longtail Bar 80 Lotus 12 
  Garden 220 
  Chao Phraya Ballroom 600 
  Business Centre 13 

3) อนันตรา หัวหิน มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 187 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 7 รา้น  

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Issara Café 120 Ruen Thon 60 
Baan Thalia 38 0BRuen Thai  40 
Sala Siam 62 Ruen Anantara 140 
Rim Nam 28 Ruen Nok                                              100 
Loy Nam 50   
Sai Thong 34   
Lagoon Bar 20   

4) อนันตรา สามเหลี่ยมทองค า แคมป์ช้าง มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 61 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น  

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Sala Mae Nam Thai 90 Rim Khong 64 
Baan Dahlia Italian 30 Mae Khong 144 
Elephant Bar & Opium 45   
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5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 106 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

High Tide 88 Koh Samui Ballroom 200 
Eclispe Thai Bistro & Bar 42 Koh Samui Room 100 
Full Moon 40 Koh Phangan Room 100 
Ocean’s Edge 26 Koh Tao Boardroom 12 

6) อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วลิล่าส ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 83 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จ านวน 5 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

La Sala 70 Andaman East 50 
The Tree House 35 Andaman West 50 
Infinity Bar 12 Sarasin Boardroom 12 
The Tasting Room 8 Andaman  100 
Sea Fire Salt 80   

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดมิช่ือ “บุญฑรกิา วลิล่า แอนด ์สวีท”) มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 77 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น  

การใหบ้ริการอืน่ ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ฟิตเนส บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางน า้ คลบัส าหรบัเดก็ 
คลาสเรียนท าอาหาร 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Dee Plee 135 The Boardroom 10 

Breeze 30   

Age 50   

Mojito Factory 50   
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8) อนันตรา ภูเก็ต สวีท แอนด ์วลิล่าส ์มุ่งเนน้ใหบ้ริการลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และนกัธุรกิจ 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 83 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น ไดแ้ก ่Chaarm, Crust และ Ripples. 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระวา่ยน า้ กิจกรรมกีฬาทางน า้ ปีนผาจ าลอง ฟิตเนส คลาสเรียนมวยไทย คลบัส าหรบัเด็ก และ
คลาสเรียนท าอาหาร 

9) อนันตรา อังกอร ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 39 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 2 รา้น ไดแ้ก ่Chi และ L Lounge 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Chi Restaurant & Bar 54 Conference Room 25 

L Lounge 26 Gallery 40 

10)  อนันตรา คิฮาวาห ์มัลดีฟส ์วิลล่าส ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 79 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 6 รา้น 

การใหบ้ริการดา้นอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระวา่ยน า้ ฟิตเนส บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางน า้ ศนูยบ์รกิารเพ่ือสขุภาพและบรกิารส
ปาในหอ้งพกั คลบัส าหรบัเดก็  คลาสเรียนท าอาหาร โรงภาพยนตรส์่วนตวัแบบเปิดโล่ง สวนน า้ (เฉพาะฤดกูาล) คลาสเรียนมวยไทย 
สนามเทนนิส แบดมินตนั และวอลเลยบ์อล 

รา้นอาหารและบาร ์ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) 
Manzaru Restaurant 74 
Plates Restaurant 116 
Sea Restaurant 12 
Spice Restaurant 80 
Fire Restaurant 18 
Sky Bar  56 

11) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเนน้ใหบ้ริการลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 141 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น  

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Olu 138 Ballroom 400 
Spice Traders 108 Nelum 80 
Acquolina 78 Pichcha 80 
Upper Deck Sports Bar and Lounge     40 Araliya 12 

12) อนันตรา ฮอยอัน มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 94 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Hoi An Riverside 60 Chua Ong 20 
Lanterns 120 Chua Phuc Kien 20 
Reflections Pool Bar 40 Chua Cau 60 
art space 80 Grand Ball Room 120 

13) เดอะ รอยัล ลิฟวิง่สโตน วิคตอเรีย ฟอลส ์แซมเบีย บาย อนันตรา มุ่งเนน้ใหบ้ริการลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 8 รา้น ไดแ้ก่ The Old Drift Restaurant, Kubu, Boma 
Dinner, High Tea, The Travellers Bar, The Royal Livingstone Lounge, The Royal Sun Deck และ The Royal Livingstone Express 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Royal Livingstone Boardroom 12 
Banquest Hall 450 
Giraffe Room 
Elephant Room 
Zebra Room 
Lion Room 

165 
165 
60 
60 

14) อนันตรา กวเีญิน วลิล่าส ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 25 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้ริการสระว่ายน า้ อุปกรณกี์ฬาชายหาดและอุปกรณ์กีฬาทางน า้ คลาสเรียนท าอาหาร คลบัส าหรบัเด็ก 
หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้120 คน 
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15) อนันตรา เดซารู โคสต ์รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 103 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จ านวน 6 รา้น ไดแ้ก่ Turmeric, Sea.Fire.Salt, Infinity Bar, 
Observatory Bar, Lagoon Pool Bar และ The Lounge 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระวา่ยน า้ สวนน า้ คลบัส าหรบัเดก็และเดก็โต ศนูยกี์ฬาทางน า้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั
สมัมนา 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Johor Ballroom 200 
Johor I, II 100 
Lebam 12 

16) อวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 248 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จ านวน 4 รา้น ไดแ้ก่  SEEN Restaurant and Bar, The Pantry, 
Longbar และ Skyline  

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Grand Riverside Ballroom 1,200 
Lunar 300 
Moon 300 
Galaxy 
Galaxy 1 
Galaxy 2 
Wind 
Sky 
Air 
Air 1 
Air 2 
Air 3 
Horizon 
Breeze 

300 
150 
150 
120 
120 
192 
40 
60 
50 
30 
30 

17) อวานี พัทยา (เดมิช่ือ พทัยา แมรอิอท) มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียวและกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 298 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 6 รา้น ไดแ้ก่  Garden Café, Elephant Bar, Benihana, 
The Pantry, Manao Bar และ Sala Rim Nam 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, คลบัส าหรบัเด็ก, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Ballroom 
Orchid Garden 

300 
150 

Rose Garden 
Chaba 

120 
40 

18) อวานี กาโบโรเน มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลูกคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 5 รา้น ไดแ้ก่  Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar 
and Conservatory and Pool Terrace  

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, สระวา่ยน า้, ฟิตเนส, สนามเทนนิส, คาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกั
และลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Conference 1 
Conference 2 

250 
100 

Conference 3 
Seminar 1 
Seminar 2 
Seminar 3   
Seminar 4 
Seminar 5 

125 
12 
12 
10 
10 
40 

19) อวานี วนิดฮ์อ็ก มุ่งเนน้ใหบ้ริการลูกคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and 
Bar และ The Pantry 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Camelthorn 
Fever Tree 

25 
18 

Naukluft 48 
Sssusvlei 140 
Stratos Ballroom 140 
Wild Olive 
Mapone 
Black Thorn 
Marula 

20 
20 
18 
25 
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20) อวานี คาลูทารา (เดมิช่ือ คานิ ลงักา รีสอรท์ แอนด ์สปา) คานิ ลงักา บรหิารงานโดย บรษิัท เซเรนดบิโฮเทล็ มีฐานการด าเนินธุรกิจ
ในประเทศศรีลงักา ซึง่บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ตัง้แต่ปี 2553  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Mangrove, The Pantry, Miridiya Bar และ 
Karadiya Bar 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระวา่ยน า้, ฟิตเนส, กีฬาทางน า้, สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้
ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Ballroom 1 
Ballroom 2 

160 
140 

21) อวานี กวเีญิน มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 63 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์2 แห่ง ไดแ้ก่ Tre และ Gio 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคลบัส าหรบัเดก็ ฟิตเนส อปุกรณด์  าน า้และเรือคายคั หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่ม
ประชมุได ้120 คน 

22) อวานี วคิตอเรีย ฟอลส ์ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลูกคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 212 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น ไดแ้ก่  The Theatre of Food, Shungu Pool Terrace 
และ Mukuni Boma  

การใหบ้ริการอื่น ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สปา คลบัส าหรบัเด็ก บรกิารอาหารแบบส่วนตวั หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลูกคา้
ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Zebra, Giraffe, Elephant & Lion 
Luangwa 
Lozi  
Tonga 

500 
10 
30 
30 

23) อวานี พลัส สมุย รีสอรท์ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 58 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Essence Restaurant, Ko Ko Plant Based 
Café, Rooftop Lounge และ The Beverage Pool Truck 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารเช่ารถสกู๊ตเตอร ์Scomadi สปาและอปุกรณกี์ฬาทางน า้แก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 
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24) โอ๊คส ์แกรนด ์แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 144 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 2 รา้น ไดแ้ก่  Oak & Vine และ Coffee Club 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารฟิตเนส, สระวา่ยน า้, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป  

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
MacArthur 200 
Vanderbilt 100 
Rockefeller 
Grand Ballroom 

80 
500 

25) โอ๊คส ์อีแลน ดารว์ิน (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธุรกิจ และนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 301 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จ านวน 1 รา้น ไดแ้ก่ The Original Australian Kitchen 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Mataranka 152 
Jim Jim 61 
Florence 
Tolmer 
Wangi 
Desert Rose 

42 
61 
103 
410 

26) ทโิวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาลู มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 217 หอ้ง   

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 2 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

SEEN 90 Jardins A 450 
MUST 60 Jardins B 200 

    
Itaim 250 
Liberdade 300 

    Ipiranga 80 

    
Pinheiros A 30 
Pinheiros B 30 

    Paraíso 10 
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รา้นอาหารและบาร์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

    
Foyer Jardins 350 
Bela Vista 250 
Paulista 30 

27) ทโิวลี อีโครีสอรท์ ไปรอา ดู ฟอรเ์ต้ บาเฮยี มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 287 หอ้ง   

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 5 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Goa Restaurant 550 Garcia d'Álvia - A 150 
Tabaréu Restaurant 140 Garcia d'Álvia - B 100 
À Sombra do Coqueiral  130 A Casa da Torre – A  150 
Dendê Bar 242 A Casa da Torre – B 150 
Ice Bar 60 A Casa da Torre – C 170 

28) เดอะ เซน็ต ์รีจิส กรุงเทพฯ มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 224 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 7 รา้น ไดแ้ก่ Zuma, Viu, The St.Regis Bar, The Drawing 
Room, Decanter, The Lounge, และ IGNIV Bangkok 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Astor Ballroom 500 
Astor I 112 
Astor II 96 
Astor III 96 
Rajadamri I 50 
Rajadamri II 50 
Rajadamri III  32 
Rajadamri IV  32 

29) โฟรซ์ซ่ัีนส ์เชียงใหม่ มุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 76 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 5 รา้น ไดแ้ก่ Khao by Four Seasons, North by Four 
Seasons, Rim Tai Kitchen, Ratree Bar and Lounge และ Rice Barn 
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การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคลบัส าหรบัเดก็ คลาสเรียนท าอาหาร สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและ
ลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Kasalong Pavillion 40 
Orchid Nursery 350 
The Lawn 350 
Rachawadee Residence 230 

30) โฟรซ์ซ่ัีนส ์เตน็ทแ์คมป์ สามเหลี่ยมทองค า มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัทอ่งเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 15 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Nong Yao 50 Camp Peak 40 
Burma Bar 20 Mai Pai Lounge 30 
Wine Cellar 4 Nong Yao 40 
  Elephant Camp 60 
  River Side Peninsula 12 
  Explorer’s Lodge 20 

31) โฟรซ์ซ่ัีนส ์เกาะสมุย มุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 60 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 5 รา้น  

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Koh Thai Kitchen and Bar 
Pla Pla 
CoCoRum Restaurant 
Koh Bar 
CoCoRum Bar 

96 
55 
68 
20 
24 

Khob Fah 
Beach House 
Main Beach 
Private Cove 

50 
60 
200 
80 

32) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 265 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 10 หอ้ง ไดแ้ก่ M Beach Club, Benihana, Cucina, Sala 
Sawasdee Lobby Bar, Rim Nam Pool Bar, JW Café, Ginja Taste, Andaman Grill, Siam Deli, Out of the Blue Splash 
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การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา คลาสเรียนท าอาหาร หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Mai Khao Ballroom 
Salon A, B, D, E 
Salon C 
Salon A+B+C, C+D+E 
Salon A+B, D+E 
Layan 1, 2, Rawai 1, 2 
Layan 1+2, Rawai 1+2 
Kamala Boardroom 
Lotus Pavilion 

660 
72 
252 
430 
210 
48 
96 
11 
280 

33) เอ็นเอช โฮเทลส ์กรุ๊ป มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัทไดเ้ขา้ถือหุน้ในจ านวนรอ้ยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุ๊ป ซึง่ด  าเนินธุรกิจโรงแรมภายใตแ้บรนด ์เอ็น
เอ็ช โฮเทลส ์เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมท่ีเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุ๊ปเป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบริหารประกอบไป
ดว้ยโรงแรมทัง้หมด 312 แห่ง มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 49,153 หอ้ง ทั่วทัง้ทวีปยุโรป, อเมริกา และอฟัรกิา ซึ่งรวมไปถึงเมืองที่เป็นจุดหมายระดบั
ตน้ อาท ิอมัสเตอดมั บารเ์ซโลน่า เบอรล์ิน แฟรงเฟิรต์ ลอนดอน มาดรดิ เม็กซโิก ซติี ้มิลาน มิวนิค นิวยอรค์ โรม และเวียนนา 

โรงแรมทีเ่อ็นเอช โฮเทลส ์กรุ๊ป เป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเชา่บริหารจ าแนกตามแบรนด:์ 

แบรนด ์ ทวีป จ านวนโรงแรม จ านวนหอ้งพกั 
เอ็นเอ็ช โฮเทลส ์ อเมรกิา 24 2,966 

ยโุรป 191 29,835 
เอ็นเอช คอลเลคชั่น อเมรกิา 19 2,642 

ยโุรป 58 9,068 
นาว ยโุรป 4 1,478 
เอ็นเอช – อ่ืน ๆ อเมรกิา 1 129 
อนนัตรา – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 5 1,022 
อวานี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 1 119 
ทโิวลี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 9 1,894 
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โรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

34) อนันตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 44 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา คลาสเรียนท าอาหาร หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้60 คน  

35) อนันตรา เมดจ์ุมเบ ไอสแ์ลนด ์มุ่งเนน้ใหบ้ริการลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 12 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ สระว่ายน า้ กิจกรรมด าน า้ลกึ ด าน า้ตืน้ ตกปลา และนั่งเรือ บริการอุปกรณกี์ฬาทางน า้ สปา 

36) อนันตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลูกคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 152 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์6 รา้น ไดแ้ก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby 
Lounge และ El Vino 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งประชมุ รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้12 คน และบรกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระวา่ยน า้ ฟิตเนส คลบัส าหรบั
เดก็ บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางน า้ คลาสโยคะ คลาสเรียนท าอาหาร สปา 

37) อวานี เพมบา บีช มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 185 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์3 รา้น ไดแ้ก่ Quirimbas, Clube Naval, The Niassa Bar 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา อปุกรณกี์ฬาทางน า้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลูกคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Cabo Delgado Conference Room 160 
Mussoma Meeting Room 50 
Mueda Boardroom 12 

38) อวานี เลโซโท มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 158 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 6 รา้น ไดแ้ก่ Nala Café, Ying Tao Grill, Leifo Bar and Fire 
Place Lounge, Hotsoma Hunting Man’s Bar, The Pantry และ Letamong Pool Bar 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระวา่ยน า้ ฟิตเนส คาสิโน สปา กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้
ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Khanya Boardroom 12 
Khotla Room 30 
Pisto 1 
Pisto 2 

200 
100 

Senqu Room 30 

39) อวานี มาเซรู มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลูกคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ 
Mohope Bar & Lounge 

การใหบ้ริการอื่น ๆ โรงแรมใหบ้ริการคาสิโน, กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา กอลฟ์คลบั คลบัส าหรบัเด็ก หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจัดสมัมนาแก่
ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 
Pula Convention Centre 
Pula 1 
Pula 2 

600 
350 
250 

Naleli Room 120 

Molepe Room 60 

Qiloane Room 12 
Leseli Room 16 

40) กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลังกา กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ในประเทศศรีลงักา บรหิารงานโดย บรษิัท เซเรนดบิโฮเทล็ ซึง่เป็นบรษิัท
ย่อยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศศรีลงักา ซึง่บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุ
ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษิัทเซเรนดบิโฮเทล็ ตัง้แตใ่นปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดบิ โฮเทล็ ประกอบดว้ย  

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จ านวนหอ้งพกั 
1 อวานี เบนโททา (เดมิช่ือ โฮเทล็ เซเรนดบิ) ศรีลงักา นกัทอ่งเท่ียว 75 
2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรีลงักา นกัทอ่งเท่ียว 154 
3 โฮเทล สิกิรยิา ศรีลงักา นกัทอ่งเท่ียว 79 

41) อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์วิว (เดิมช่ือ “ฮารเ์บอรว์ิว โฮเทล็ เวียดนาม”) (เป็นบรษิัทรว่มทนุ โดยบรษิัทลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 30.39) 
มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท  

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 122 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Cheer Pub, The Harbour Café, The Nam 
Phuong และ Pizza Nostra 

การใหบ้ริการอื่น ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Hanoi / Saigon 180 
Haiphong 140 
Danang 230 
Boardroom 10 

42) นิยามา มัลดีฟส ์มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 134 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม  โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 9 รา้น ไดแ้ก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, 
Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา กิจกรรมทางน า้ คลาสเรียนท าอาหารและคลบัส าหรบัเดก็  

43) เรดิสัน บลู มาปูโต มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 154 หอ้ง 

การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Filini Bar & Restaurant,  Restaurant 
Azul, Palmeira Lounge และ Vivo Bar & Lounge by Moreira Chonguica. 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาทัง้สิน้ 9 หอ้ง รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้300 คน 

44) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการด าเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึ่ง
บริษัทเขา้ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 ตัง้แต่ปี 2551 บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในดา้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟรกิา 
โดยใหบ้รกิารท่ีพกัหลายแหง่ท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีงดงามอย่างเป็นธรรมชาตขิองทวีปแอฟริกา ท่ีพกัในเครือของ
เอเลวาน่า ประกอบดว้ย   

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จ านวนหอ้งพกั 

1 อารูชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 30 
2 เซเรนเกต ิไมเกรชั่น แคมป์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 
3 ทารางกิรี ทรีท๊อปส ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 
4 เดอะ แมนเนอร ์แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 20 
5 คลิินด ิแซนซิบาร ์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 14 
6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 10 
7 แซนด ์รเิวอร ์มาไซ มารา่ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 16 

45) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พคี็อก  

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีคอ็ก มีฐานการด าเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบรษิัทรว่มทนุ อเลวาน่า แอฟรกิา 
ไดเ้ขา้ซือ้กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีคอ็ก ในปี 2558 ตอ่มาไดมี้การบริหารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟรกิา ซึง่ถือเป็นการขยายฐานธุรกิจ
เชิงซาฟารีในทวีปแอฟรกิาอย่างลงตวั ท่ีพกัในเครือของเคลิ แอนด ์พีคอ็ก ประกอบดว้ย 
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โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จ านวนหอ้งพกั 

1 เซเรนเกต ิไพโอเนียร ์แคมป์ แทนซาเนีย นกัทอ่งเท่ียว 12 
2 ทอทลิิส แคมป์ แอมโบเซลิ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 18 
3 เอลซา คอปป้ี เมรุ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 11 
4 เอเลเฟนท ์เพพเพอร ์แคมป์ มาไซ มารา่ เคนย่า นกัทอ่งเท่ียว 10 

46) อวานี หัวหนิ รีสอรท์ & วลิล่าส ์ (เดมิช่ือ โรงแรมอนนัดา หวัหนิ) (เป็นบรษิัทรว่มทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 50) มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จ านวน 4 รา้น 

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
 

รา้นอาหารและบารป์ระกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) 
หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

STAA’S 
Brezza 
Terrace Bar 
Aqua 

180 
80 
30 
30 

Grand Ballroom 
Ratchaphreuk 1 
Ratchaphreuk 2 
Ratchaphreuk 3 
Ratchaphreuk 3A 
Ratchaphreuk 3B 
Ratchaphreuk 3C 
Foyer  
Event Lawn 
Villa Lawn 

800 
250 
250 
220 
80 
80 
80 

600 
800 
80 

  Beachfront Lawn 800 

47) โอ๊คส ์พุทธคยา (เป็นบรษิัทรว่มทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 50) มุ่งเนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้
ท่ีเป็นบรษิัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีหอ้งพกัทัง้สิน้ 78 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จ านวน 1 รา้น ไดแ้ก่ Oaks Café  

การใหบ้ริการอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้100 คน 
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร 
 

โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จ านวนหอ้งพกั 
48) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 122 
49) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วลิล่าส ์ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 64 
50) อนนัตรา เชียงใหม่ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 84 
51) รกัษ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 27 
52) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน นกัทอ่งเท่ียว 103 
53) อนนัตรา กุย้หยาง จีน นกัทอ่งเท่ียว 218 
54) อนนัตรา เซมินยคั บาหลี  บาหลี นกัทอ่งเที่ยว 60 
55) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  บาหลี นกัทอ่งเท่ียว 74 
56) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์ โอมาน นกัทอ่งเท่ียว 115 
57) อลั บาลีด รีสอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา โอมาน นกัทอ่งเท่ียว 136 
58) บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 141 
59) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วลิล่า อาบดูาบี, UAE นกัทอ่งเท่ียว 30 
60) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วลิล่า อาบดูาบี, UAE นกัทอ่งเท่ียว 30 
61) อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  อาบดูาบี, UAE นกัทอ่งเท่ียว 293 
62) เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัทอ่งเท่ียว 64 
63) คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัทอ่งเท่ียว 206 
64) อีสเทริน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา UAE นกัทอ่งเท่ียว 222 
65) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม นกัทอ่งเท่ียว 90 
66) อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รีสอรท์ แอนด ์วลิล่าส ์ มอรเิชียส นกัทอ่งเท่ียว 164 
67) อนนัตรา มายอา เซเชลส ์วลิล่าส ์ ซีเชลส ์ นกัทอ่งเท่ียว 30 
68) อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 67 
69) อนนัตรา ดหิก์ ูมลัดีฟส ์  มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 110 
70) นาลาด ูมลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัทอ่งเท่ียว 20 
71) อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 568 
72) อวานี ขอนแก่น ไทย นกัทอ่งเท่ียว 196 
73) อวานี เซปัง โกลดโ์คส  มาเลเซีย นกัทอ่งเท่ียว 315 
74) อวานี เดรา ดไูบ  UAE นกัทอ่งเท่ียว 216 
75) อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์ เซเชลส ์ นกัทอ่งเท่ียว 124 
76) อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 178 
77) อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไทย นกัทอ่งเท่ียว 382 
78) อวานี พลสั หลวงพระบาง ลาว นกัทอ่งเท่ียว 53 
79) อวานี เสมินยคั อินโดนีเซีย นกัทอ่งเท่ียว 37 
80) อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล UAE นกัทอ่งเท่ียว 372 
81) เอฟซีซี องักอร ์บาย อวานี กมัพชูา นกัทอ่งเท่ียว 80 
82) อวานี ปซูาน เกาหลี นกัธุรกิจ 289 
83) อวานี ปาลม์ วิว ดไูบ สวีทส ์ UAE นกัทอ่งเท่ียว 264 
84) โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท UAE นกัทอ่งเท่ียว 54 
85) โอ๊คส ์อิบนึ บตัตตูา เกท UAE นกัทอ่งเท่ียว 396 
86) อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์ กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 100 
87) ซุค วาคฟิ บตูคิ บาย ทิโวลี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 183 
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โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จ านวนหอ้งพกั 

88) ซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวลี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 101 
89) อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี กาตาร ์ นกัทอ่งเท่ียว 151 
90) ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 12 
91) ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 4 
92) เลวา ซาฟารี แคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 13 
93) คาฟารู เฮา้ส ์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 5 
94) ลอยซาบา โลโด แคมป์ เคนยา นกัทอ่งเท่ียว 8 

95) เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมที่รับจ้างบริหาร มุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ประเภทนกัทอ่งเท่ียว นกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็น
บรษิัท เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป รบัจา้งบรหิารโรงแรมจ านวน 48 โรงแรม รวมทัง้หมด 6,140 หอ้งพกั ทั่วทวีปยุโรปและอเมรกิา 

โรงแรมในเครือของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ที่รบัจา้งบรหิาร จ าแนกตามแบรนด:์  

แบรนด ์ ทวีป จ านวนโรงแรม จ านวนหอ้งพกั 
เอ็นเอช โฮเทลส ์ อเมรกิา 8 1,341 

ยโุรป 22 2,302 
เอ็นเอช คอลเลคชั่น  อเมรกิา 5 681 

ยโุรป 8 1,224 
นาว ยโุรป 2 340 
เอ็นเอช – อ่ืน ๆ  อเมรกิา 1 93 
ทีโวลี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 2 159 

 

ธุรกิจบริหารเซอรว์ิส อพารท์เมนต ์

96) กลุ่มโรงแรม โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และดไูบ รวมจ านวนโรงแรมทัง้หมด 57 แหง่ 
โดยในประเทศออสเตรเลียมีจ านวน 52 แห่ง ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีส  าคญั  ในประเทศนิวซีแลนดมี์จ านวน 4 แห่ง 
และในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ประเทศดไูบ มีจ านวน 1 แหง่ ซึง่โดยรวมทัง้กลุ่มมีบรกิารหอ้งพกัทัง้สิน้ 5,985 หอ้ง  

เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ของโอ๊คสส์่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คสจ์งึมุ่งเนน้การบรกิารไปท่ีนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ี
เป็นบริษัทภายในประเทศ นกัท่องเท่ียวต่างประเทศจึงเป็นล าดบัรองลงมา ซึ่งส่งผลใหล้กัษณะของหอ้งพกัและอปุกรณเ์ครื่องใชภ้ายใน
หอ้งพกัท่ีเอือ้อ  านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจ 

  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากหอ้งพกั อุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช ้และคณุภาพของ
วตัถดุบิท่ีใชใ้นการปรุงอาหารและเครื่องดื่มแลว้ พนกังานท่ีใหบ้รกิารถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง บรษิัทมีนโยบายหลกัท่ี
จะรบัคนทอ้งถิ่น เพ่ือใหเ้กิดการจา้งแรงงานในระดบัทอ้งถิ่นนัน้ ๆ โดยจดัใหมี้การฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหล่านัน้ใหมี้ความรูแ้ละ
ความสามารถในการท างาน นอกจากนี ้การส่งพนกังานคนไทยไปเรียนรูง้านในต่างประเทศและการรบัผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกสอน การจา้ง
ชาวตา่งชาตมิาท างาน ก็เป็นวธีิท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบตัไิดเ้องในอนาคต 
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97) อวานี เรสซเิดนเซส มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่นกัธรุกิจและกลุม่ลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัท ประกอบไปดว้ยโรงแรมทัง้หมดจ านวน 5 แหง่ หอ้งพกั
ทัง้หมดจ านวน 406 หอ้ง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจ านวน 4 แหง่ หอ้งพกัจ านวน 306 หอ้ง และในประเทศนิวซีแลนดมี์จ านวน 1 แหง่ 
หอ้งพกัจ านวน 100 หอ้ง 

การตลาดและการแข่งขนั (ธุรกิจโรงแรม) 

 ขอ้มลูดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขนัเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไดมี้การรวบรวมขอ้มลูเผยแพร่จากส่วน
ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและโรงแรม  

 ตลาดหลกัของบรษิัทในปัจจบุนั ไดแ้ก่ ไทย ยโุรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา มลัดีฟส ์แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง  

• ประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ยงัคงเป็นจดุหมายปลายทางเชิงกลยุทธท่ี์ส  าคญัส าหรบัทกุ    แบรนด์
ในเครือ รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียวหลากหลายประเภททั่วโลก ดว้ยท าเลท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย 
สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมานาน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดูด พรอ้มทัง้โครงสรา้งดา้น
คมนาคมและโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี ท  าใหป้ระเทศไทยยงัคงสถานะการเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวชัน้น าระดบัโลก 

ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีส  าคญัท่ีสุดของประเทศ
ไทย โดยมีสดัส่วนมลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 21 ของมลูคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควดิ-
19 ส่งผลใหจ้  านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาตลิดลงเหลือเพียง 6.7 ลา้นคนในปี 2563 เทียบกบั 39.9 ลา้นคนในปี 2562 จากรายงานของ
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา โดยไม่มีนกัทอ่งเท่ียวต่างชาตเิดินทางเขา้มาในประเทศไทยในระหว่างเดือนเมษายนถงึกนัยายนปี 2563 
เน่ืองจากมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเขม้งวด และมีการออกวีซ่านกัท่องเท่ียวพิเศษเพียงแค่ส  าหรบัการพ านกัระยะ
ยาวตัง้แตเ่ดือนตลุาคมเป็นตน้มา 

เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 และความสามารถในการกระจายวคัซีนไปทั่วโลกยงัคงมีความไม่แน่นอน จงึมี
การปรบัเปล่ียนการคาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยล่าสุด กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดมี้การ
คาดการณว์า่นกัทอ่งเท่ียวต่างชาตท่ีิเดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 จะมีจ านวน 5.5 ลา้นคน อย่างไรก็ตาม จ านวนนกัทอ่งเที่ยวดงักล่าว
อาจสงูขึน้หากการกระจายวคัซีนสามารถเกิดขึน้ไดเ้รว็กว่าท่ีคาดการณไ์ว ้

 
2561 2562 2563 

จ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิ(ลา้นคน) 38.2 39.8 6.7 
อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 7.9 4.2 -83.2 
อตัราการเขา้พกัโรงแรม (รอ้ยละ) 71.4 71.4 30.0 
ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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• ทวีปยโุรป 

ไมเนอร ์โฮเทลสด์  าเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางธุรกิจภายใน
ภมูิภาค ส่งผลใหร้ายไดข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความสมัพนัธท่ี์เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัแนวโนม้เศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยโุรป  

ในปี 2563 วกิฤตทางเศรษฐกิจเน่ืองมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกตดิลบในอตัรารอ้ยละ 3.5 เทียบ
กับปี 2562 ซึ่งเติบโตในอัตรารอ้ยละ 2.8 (ขอ้มูลและประมาณการตาม "แนวโนม้เศรษฐกิจโลก" เดือนมกราคมปี 2564 โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ) โดยภายหลงัจากการปิดประเทศครัง้ใหญ่ในวงกวา้งเม่ือเดือนเมษายนปี 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีการ
ฟ้ืนตวั แตย่งัคงอยู่ในระดบัท่ีต  ่ากวา่ระดบัก่อนการระบาดของโรคโควดิ-19 มาก 

สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.5 ทัง้นี ้ยูโรโชนมีอตัราการ
เติบโตในปี 2563 เป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 7.2 (เติบโตรอ้ยละ 1.3 ในปี 2562) และคาดว่าจะกลบัมาเติบโตในอัตรารอ้ยละ 4.2 ในปี 2564 
โดย 4 ประเทศท่ีมีสดัส่วนรายไดแ้ละผลก าไรมากท่ีสดุของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ไดแ้ก่ ประเทศสเปน (อตัราการเติบโตเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 
11.1 ในปี 2563 เทียบกบับวกรอ้ยละ 2.0 ในปี 2562) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(อตัราการเติบโตเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบ
กับบวกรอ้ยละ 1.7 ในปี 2562) ประเทศเยอรมนี (อัตราการเติบโตเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบกับบวกรอ้ยละ 0.6 ในปี 
2562) และประเทศอิตาลี (อตัราการเตบิโตเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.2 ในปี 2563 เทียบกบับวกรอ้ยละ 0.3 ในปี 2562)  

ทวีปยุโรปมีจ านวนนักท่องเท่ียวลดลงรอ้ยละ 70 ในปี 2563 แมว้่าจ านวนนักท่องเท่ียวจะฟ้ืนตวัเล็กนอ้ยในระยะเวลาสั้นๆ 
ในช่วงฤดรูอ้น ทัง้นี ้ทวีปยุโรปมีจ านวนนักท่องเท่ียวลดลงมากท่ีสุดในประวตัิการณ ์โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินอ้ยลงกว่า 
500 ลา้นคนในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 

• ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย ยงัคงเป็นตลาดท่ีส าคญัของบริษัท และเป็นประเทศท่ีไมเนอร ์โฮเทลส ์มีการประกอบธุรกิจบริหารจดัการ

หอ้งชุด (Management Letting Rights) ทัง้นี ้ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียติดลบในอัตรา
รอ้ยละ 3.8 ส าหรบัปีสิน้สดุเดือนมิถนุายนปี 2563 โดยศนูยว์จิยัขอ้มลูการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรเลียระบวุา่ในช่วงก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 จ  านวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศมีสดัส่วน 2 ใน 3 ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัง้หมดของออสเตรเลีย ส าหรบัปี
สิน้สุดเดือนมิถุนายนปี 2563 นักท่องเท่ียวภายในประเทศมีจ านวน 92 ล้านคน ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ทั้งนี ้ การท่องเท่ียว
ภายในประเทศจะเป็นแรงขับเคล่ือนหลักในการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย จากการเปิดพรมแดน
ระหว่างรัฐอีกครั้ง ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลียยังไม่มีการคาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวเน่ืองจาก

  นกัทอ่งเท่ียวต่างชาติ 
  ลา้นคน เปล่ียนแปลง (รอ้ยละ) 
2554 19.09 +19.8 
2555 22.30 +16.8 
2556 26.73 +19.9 
2557 24.78 -7.3 
2558 29.94 +20.6 
2559 32.60 +8.9 
2560 35.38 +8.5 
2561 38.18 +7.9 
2562 39.80 +4.2 
2563 6.70 -83.2 
ท่ีมา: กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
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สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียไดเ้ริ่มเห็นการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศแลว้ 

จากการปิดพรมแดนไม่รบันกัเดินทางต่างชาติตัง้แตเ่ดือนมีนาคมปี 2563 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงั
ประเทศออสเตรเลียลดลงรอ้ยละ 28 อยู่ท่ี 6.2 ลา้นคน ส าหรบัปีสิน้สุดเดือนมิถุนายน 2563 ทัง้นี ้ประเทศออสเตรเลียยังคงมีการปิด
พรมแดนอย่างตอ่เน่ืองและคาดว่าจะไม่เปิดรบันกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติจนถึงสิน้ปี 2564 เป็นอย่างนอ้ย ดงันัน้ จ  านวนนกัทอ่งเท่ียวจาก
ตา่งประเทศจะไม่มีนยัส าคญัส าหรบัปีสิน้สดุเดือนมิถนุายนปี 2564 

• ลาตนิอเมรกิา 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 58 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ารบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ป โดยประเทศเม็กซโิก โคลมัเบีย และอารเ์จนตนิาเป็นตลาดหลกัของบรษิัท  

มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาจะติดลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 7.4 ในปี 2563 (เทียบกับเติบโตรอ้ยละ 0.2 ในปี 2562) 
เน่ืองจากเศรษฐกิจของทุกประเทศในลาตินอเมริกาไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยความไม่แน่นอนเก่ียวกับ
นโยบายดา้นสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึงราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์อ่อนตวั ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนยัส าคญัในปี 
2563 และน่าจะยากท่ีจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็ว ทัง้นี ้ทวีปอเมริกามีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงรอ้ยละ 69 ในปี 2563 โดยมีการ
ฟ้ืนตวับา้งในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2563 

• ประเทศมลัดีฟส ์

มลัดีฟสเ์ป็นประเทศท่ีขึน้ช่ือในเรื่องหมู่เกาะธรรมชาตท่ีิงดงาม น า้ทะเลที่สวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ดว้ยแนวคดิ “หนึ่ง
เกาะ หนึ่งรีสอรท์” อนัเป็นเอกลกัษณ ์ท าใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นหนึ่งในสถานท่ีทอ่งเท่ียวในฝันท่ีมีราคาแพงที่สุดระดบัโลก ในปัจจบุนั ไม
เนอร ์โฮเทลสมี์โรงแรมทัง้หมด 5 แหง่ในประเทศมลัดีฟส ์และอยู่ในระหวา่งการพฒันาโรงแรมแหง่ที่ 6 

ในปี 2563 ประเทศมลัดีฟสมี์นกัทอ่งเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศลดลงรอ้ยละ 67 อยู่ท่ี 0.6 ลา้นคน โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการปิดพรมแดนของประเทศในช่วงเดือนเมษายนถงึกรกฎาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการกลบัมาเปิดพรมแดน 
ประเทศมัลดีฟส์มีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในแต่ละเดือน และมีแนวโน้มการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลั กมาจาก
นกัทอ่งเท่ียวชาวรสัเซีย อินเดีย สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนี ทัง้นี ้แนวโนม้การเติบโตดงักล่าวจะยงัคงตอ่เน่ืองไปตลอด
ปี 2564 โดยกระทรวงการทอ่งเท่ียวของประเทศมลัดีฟสค์าดวา่จะมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางเขา้มาในประเทศจ านวน 1 ลา้นคน 

รฐับาลของประเทศมลัดีฟสไ์ดอ้อกแคมเปญต่างๆ เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวไดเ้ปิดตวัแคมเปญนับ
ถอยหลงัสู่การเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศมลัดีฟสใ์นปี 2565 ดว้ยการโปรโมทประเทศมลัดีฟส์
ผ่านส่ือสงัคมต่างๆ ตลอดปี 2564 อีกทัง้ ไดเ้ปิดตวัโครงการ “Maldives Border Miles”  ซึ่งเป็นโปรแกรมความภคัดีส  าหรบัผูท่ี้มาเยือน
ประเทศมลัดีฟสบ์อ่ยครัง้ เม่ือเดือนกนัยายนปี 2563 

• ทวีปแอฟรกิาและภมูิภาคตะวนัออกกลาง 
ดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียังดอ้ยพฒันาของทวีปแอฟริกายงัมี

โอกาสในการเติบโตอย่างมากมายในระยะยาว ไมเนอร ์โฮเทลสมี์โรงแรมทัง้หมด 29 แหง่ในทวีปแอฟรกิา ใหบ้รกิารตัง้แต่โรงแรมซาฟารี
หรูและโรงแรมบนชายหาดไปจนถงึโรงแรมในตวัเมือง ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี และเอเลวาน่า ทวีปแอฟรกิา มีจ านวนนกัทอ่งเท่ียว
ลดลงรอ้ยละ 75 ในปี 2563 ทัง้นี ้ประเทศสมาชิกในทวีปแอฟรกิามีเป้าหมายท่ีจะพลิกฟ้ืนการท่องเท่ียว และไดก้  าหนดวิสยัทศันส์  าหรบั
ภาคการทอ่งเท่ียว คือ Tourism for Inclusive Growth โดยสานตอ่แผนยทุธศาสตรเ์พ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวในทวีปแอฟรกิา ซึง่ไดร้บัการ
รบัรองในท่ีประชมุสมชัชาองคก์ารการทอ่งเท่ียวโลกแหง่สหประชาชาตปีิ 2562 
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ในภมูิภาคตะวนัออกกลาง ไมเนอร ์โฮเทลสมี์โรงแรมภายใตก้ารบริหารทัง้หมด 19 แหง่ใน 3 ประเทศภายใตแ้บรนด ์   อนนัตรา, 
อวานี, โอ๊คส ์และทิโวลี โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในภูมิภาคตะวนัออกกลางลดลงรอ้ยละ 75 ในปี 2563 ทัง้นี ้จากความ
ไม่แน่นอนในปัจจบุนัจงึยงัไม่มีการคาดการณห์รือแนวโนม้ของภาคการทอ่งเท่ียวในภมูิภาคตะวนัออกกลางส าหรบัปี 2564 

คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

 แบรนดห์ลกัของบรษิัท ไดแ้ก่ อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทโิวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส ์และนาว โดยแตล่ะแบรนดมี์
เอกลกัษณโ์ดดเดน่เฉพาะตวัและจดุแข็งที่เป็นของตวัเอง และมีคูแ่ข่งที่ตา่งกนัไป 

• อนนัตรา 
 อนันตราเป็นแบรนดโ์รงแรมหรูแบรนดแ์รกท่ีเป็นของบริษัทเอง มุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับบนท่ีใหค้วามส าคัญกับ
ประสบการณท์อ้งถิ่น โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับอนันตรา ไดแ้ก่ โฟรซ์ีซั่นส์, เจ ดบับลิว แมริออท, แก
รนด ์ไฮแอท, แมนดาริน โอเรียนเต็ล, แชงกรี-ลา และซิกเซน้ส ์ซึ่งแบรนดอ์นนัตราจะน าเอาวฒันธรรมทอ้งถิ่นมารวมไวใ้นโรงแรมแตล่ะ
แหง่ ทัง้จากการออกแบบโรงแรมไปจนถงึประสบการณท่ี์แขกท่ีไดร้บั ซึง่ท  าใหแ้บรนดอ์นนัตรามีความแตกตา่งจากโรงแรม  แบรนดอ่ื์น ๆ 
ปัจจบุนั โรงแรมในเครืออนนัตรามีทัง้หมด 46 แหง่ใน 20 ประเทศ 

• อวานี 
 อวานีจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบับน น าเสนอบรรยากาศท่ีรว่มสมยัและผ่อนคลาย อีกทัง้ยงัผสมผสานการออกแบบท่ีทนัสมยั
และบรกิารท่ีเป็นเลิศ อวานีแข่งขนักบัแบรนดโ์รงแรมทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิโดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาตท่ีิอยู่ใน
ระดบัใกลเ้คียงกบัอวานี ไดแ้ก่ แมริออท, ไฮแอท, ฮิลตนั และพูลแมน ในขณะท่ีคู่แข่งภายในประเทศจะแตกตา่งกนัตามสถานท่ีตัง้ของ
แตล่ะโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครืออวานีมีทัง้หมด 33 แหง่ใน 14 ประเทศ 

• โอ๊คส ์
 โอ๊คสใ์หบ้ริการหอ้งพกัหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่หอ้งพกัโรงแรมไปจนถึงเซอรว์ิสอพารท์เมนทพ์รอ้มการตบแต่งภายใน โดย
โอ๊คสมี์ช่ือเสียงทัง้ในดา้นท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีอยู่ใจกลางเมือง และราคาท่ีเขา้ถึงได ้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับโอ๊คส ์
ไดแ้ก่ กลุ่มโรงแรมแอคคอร ์กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมนัตรา 

‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร ์มีแบรนดภ์ายใตก้ารบริหาร คือ โซฟิเทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอล่ี, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส ออลซีซั่น, 
อีแทป, เปปเปอร ,์ มันตรา, เบรกฟรี และอารท์ ซีรีส์ โดยปัจจุบันแอคคอร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 

‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนดภ์ายใตก้ารบริหาร คือ อินเตอรค์อนติเนนตลั , คราวนพ์ลาซ่า, ฮอลลิเดย ์อินน,์ ฮอลลิเดย ์อินน ์
เอ็กเพรส และสเตยบ์รดิ สวีท  

• ทโิวลี 
 ทโิวลีน าเสนอความงดงามและประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของยโุรป แบรนดท์โิวลีจดัอยู่ทัง้ในกลุ่มโรงแรมหรูและโรงแรม
ระดบับน ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวดว้ยความสะดวกสบายและสถานท่ีตัง้เชิงกลยทุธท์ัง้ในตวัเมืองไปจนถงึชายหาดอนังดงาม โดยโรงแรมทิโวลี
ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศโปรตเุกส และไดข้ยายไปในภมูิภาคตะวนัออกกลาง ทัง้นี ้ทโิวลีถือเป็นหนึ่งใน 5 ผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่
ท่ีสดุในประเทศโปรตเุกส โดยผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัทิโวลี ไดแ้ก่ กลุ่มผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาต ิเช่น แมริ
ออท โฮเทลส ์แอนด ์รีสอรท์ และ แอคคอร ์โฮเทลส ์และกลุ่มผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมระดบัภมูิภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ 
Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตเุกส 
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• เอ็นเอช คอลเลคชั่น 
 เอ็นเอช คอลเลคชั่นใหบ้ริการโรงแรมระดบัพรีเม่ียมในสถานท่ีท่ีส  าคญัเพ่ือความทรงจ าอนัแสนพิเศษส าหรบัแขกท่ีเขา้พกั เอ็นเอช 
คอลเลคชั่นมุ่งใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหมายแก่แขกท่ีเข้าพัก ดว้ยมาตรฐานท่ีพักท่ีสะดวกสบาย การใหบ้ริการอย่างใกลช้ิดเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ใน
ระดบัใกลเ้คียงกบัเอ็นเอช คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ เชอราตนั, แมริออท, ไฮแอท และฮิลตนั ในขณะท่ีคู่แข่งจะแตกต่างกนัตามสถานท่ีตัง้ของ
แตล่ะโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช คอลเลคชั่นมีทัง้หมด 90 แหง่ใน 15 ประเทศ 

• เอ็นเอช โฮเทลส ์
 เอ็นเอช โฮเทลสใ์หบ้ริการโรงแรมระดบักลางถึงระดบับนในตวัเมือง เหมาะส าหรบัแขกท่ีมองหาท่ีพกัท าเลดี ในราคาท่ีคุม้ค่า 
นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทลสย์งัเหมาะส าหรบัการจดัประชุมและการจดักิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองจากมีหอ้งพกัท่ีสะดวกสบายและเต็มไป
ดว้ยประโยชนใ์ชส้อย พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารและสิ่งอ  านวยความสะดวกตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติ
ท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัเอ็นเอช โฮเทลส์ ไดแ้ก่ ฮอลิเดยอ์ินน ์เบสท ์เวสเทิรน์และโนโวเทล ปัจจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทลสมี์
ทัง้หมด 245 แหง่ใน 25 ประเทศ 

• นาว 
 นาวใหบ้รกิารโรงแรมที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและสไตลร์ว่มสมยั ดว้ยท าเลท่ีตัง้อยู่ตามเมืองหลกัต่าง ๆ โรงแรมภายใตแ้บรนด์
นาวมีบรรยากาศท่ีมีพลัง มีแรงบนัดาลใจและน่าตื่นเตน้ เหมาะส าหรบัแขกท่ีมองหาประสบการณก์ารพักผ่อนท่ีน่าจดจ าในโรงแรมท่ี
สรา้งสรรคไ์ม่เหมือนใคร โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบันาว ไดแ้ก่ คิมป์ตนั ดบัเบิลยู โฮเทลส ์และมี บาย 
มีเลีย ปัจจบุนั โรงแรมในเครือนาวมีทัง้หมด 6 แหง่ใน 5 ประเทศ 

 บริษัทมีการด าเนินงานกระจายตวัอยู่ในหลากหลายภูมิภาค โดยบริษัทมีมมุมองต่อแนวโนม้ในระยะกลางของแต่ละภมูิภาค
หลกัดงันี ้  

• ประเทศไทย 
 จากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหธุ้รกิจโรงแรมในประเทศไทยเผชิญกบัความทา้ทายครัง้ใหญ่ในประวตัิศาสตรเ์น่ืองจาก
การเดินทางระหว่างประเทศไดห้ยุดชะงกัลง ซึ่งในอดีตนกัท่องเท่ียวต่างชาติคิดเป็นรอ้ยละ 33 ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยทัง้หมด 
ดงันัน้ จึงส่งผลกระทบต่ออัตราการเขา้พักและค่าหอ้งเฉล่ียโดยรวม ทัง้นี ้เ น่ืองจากอัตราการเขา้พกัอยู่ในระดบัต  ่าท่ามกลางการแพร่
ระบาดของโรค ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมจ านวนมากหยุดกิจการชั่วคราวเพ่ือลดการขาดทนุและชะลอการเปิดโรงแรมใหม่จนกว่า
สญัญาณการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมจะชดัเจนขึน้โดยเฉพาะจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส  าหรบัการสรา้งโรงแรมในอนาคต คาดว่าจะมี
การชะลอตวัลงเน่ืองจากผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งทบทวนโครงการการลงทนุใหร้องรบัวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลงัสถานการณโ์รคโควดิ-
19 โดยคาดวา่การเปิดตวัของโรงแรมใหม่ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดบักลางโดยเฉพาะโรงแรมตากอากาศในต่างจงัหวดั เช่น 
ภูเก็ต หากการระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงอยู่นานกว่าท่ีคาดไว ้คาดว่าจะมีกิจกรรมการเขา้ซือ้กิจการโรงแรมมากขึน้ในระยะกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส  าหรบัโรงแรมของผูป้ระกอบการรายเล็กท่ีมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีไม่แข็งแกร่งหรือประสบปัญหาทางการเงิน  ใน
ดา้นของความตอ้งการ การทอ่งเท่ียวในประเทศจะยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนธุรกิจโรงแรม โดยจะเหน็การฟ้ืนตวัอย่างชัดเจน
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยต่อเม่ือมีการกระจายของวัคซีนท่ีแพร่หลาย และมีการเปิดประเทศส าหรับนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิ

• ทวีปยโุรป 

 อตุสาหกรรมโรงแรมในทวีปยโุรปเป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวั โดยโรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่บรหิารงานโดยผูป้ระกอบการ
อิสระและผูป้ระกอบการรายย่อย และมีจ านวนโรงแรมท่ีบริหารงานโดยผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมระดบันานาชาติไม่มาก ท่ีผ่านมา สภาวะ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง โดยตลาดส่วนใหญ่ ไม่ไดมี้โรงแรมท่ีจะเปิดใหม่มากยกเว้น
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เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ทัง้นี ้คาดวา่ตอ่ไป อตัราการเพิ่มขึน้ของโรงแรมใหม่จะลดลงไปอีก เน่ืองจากการระบาดของโรค โควดิ-19 ท าใหมี้ความ
ล่าชา้ในการเปิดโรงแรมใหม่ เน่ืองจากหลายโครงการถูกชะลอ เล่ือนอย่างไม่มีก าหนดหรือแมก้ระทั่งยกเลิกไป อีกทัง้ โรงแรมท่ีปิดอยู่ใน
ขณะนีบ้างแหง่อาจจะไม่สามารถเปิดบรกิารใหม่ได ้และการจดัหาเงินกูจ้ากธนาคารเพ่ือพฒันาโรงแรมใหม่อาจมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากผูใ้ห้
กูมี้ความระมัดระวงัในการปล่อยกูม้ากขึน้ อย่างไรก็ตาม ดว้ยข่าวการพัฒนาวคัซีนท่ีอยู่ในระหว่างการแพร่กระจายไปทั่วโลก กลุ่ม
โรงแรมของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นทวีปยุโรปน่าจะมีการฟ้ืนตวัท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดเม่ือขอ้จ ากดัในการเดินทางเริ่มผ่อนคลายลงเน่ืองจากฐาน
ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศและในภมูิภาค 

• ออสเตรเลีย 

 ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้ ดว้ยแผน
โรงแรมเปิดใหม่ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองหลกั ๆ อย่างไรก็ตาม แผนการเติบโตของโรงแรมใหม่ไดห้ยุดชะงกั
ลงในตลาดหลกั ๆ ของออสเตรเลียและคาดว่าจะยงัคงหยุดการเติบโตต่อไป เน่ืองจากมาตรการการปิดพืน้ท่ีและการปิดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ โดยคาดว่าจะมีเฉพาะโรงแรมท่ีไดเ้ริ่มก่อสรา้งแลว้ ท่ีจะเปิดใหม่ได ้แต่จ  านวนโรงแรมโดยรวมของอุตสาหกรรม ก็จะถูกลดทอน
ดว้ยโรงแรมที่ปิดตวัลง แมว้่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีผลกระทบดา้นลบต่อความตอ้งการท่ีจะเดินทางอย่างมาก แต่ยอดการจอง
โรงแรมในประเทศออสเตรเลียสูงกว่ายอดจองเฉล่ียทั่วโลก เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศท่ีแข็งแกรง่และความสามารถของรฐับาลใน
การควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะไม่เปิดรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจนถึงสิน้ปี 
2564 เป็นอย่างนอ้ย อย่างไรก็ตาม  การเดนิทางภายในประเทศซึง่คดิเป็นสองในสามของการทอ่งเที่ยวทัง้หมดของประเทศออสเตรเลียจะ
ช่วยผลกัดนัการทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะเม่ือไดมี้การเปิดพรมแดนระหว่างรฐัโดยไม่มีการกกักนัใด ๆ 

• ลาตนิอเมรกิา 
 อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมรกิามีการกระจายตวั โดยตลาดส่วนใหญ่มีจ านวนโรงแรมที่จะเปิดใหม่จ ากดั ทัง้นี ้แผนการ
เปิดโรงแรมของตลาดส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกามีแนวโนม้ลดลง โดยคาดว่าน่าจะชะลอตวัลงอีก เน่ืองจากผูป้ระกอบการโรงแรมมุ่งหวงั
ท่ีจะเปิดโรงแรมในภาวะตลาดท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีหลายโครงการท่ียงัไม่ไดร้บัเงินสนบัสนนุประสบปัญหาในการกูเ้งิน ในปัจจุบนัประเทศ
บราซิลเป็นประเทศท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมมากท่ีสุดในลาตินอเมริกา ตามมาดว้ยโคลอมเบีย ชิลี เปรู และอารเ์จนตินา ทัง้นี ้จากการท่ี
เริ่มมีการแพร่กระจายของวัคซีนไปทั่วโลก และดว้ยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคนี ้ค วามตอ้งการในการ
ทอ่งเท่ียวมีแนวโนม้ที่จะฟ้ืนตวัตอ่ไป 

• ประเทศมลัดีฟส ์
 ในขณะท่ีรฐับาลทั่วโลกเพิ่มขอ้จ ากัดในการเดินทาง ประเทศมัลดีฟสเ์ป็นประเทศท่องเท่ียวแห่งแรกท่ีเปิดประเทศส าหรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติโดยไม่มีการกักกัน ดว้ยเหตนีุ้ รีสอรต์และโรงแรมจึงเริ่มเปิดใหบ้ริการอีกครัง้โดยโรงแรมระดบัหรูและระดบับนได้
เปิดใหบ้ริการเป็นอันดบัแรก การเปิดพรมแดนของประเทศมัลดีฟสใ์นเดือนกรกฎาคมปี 2563 ส่งผลใหมี้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดิน
ทางเขา้มายงัหมู่เกาะต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี 2563 การทอ่งเท่ียวของประเทศมลัดีฟสมี์แนวโนม้
ท่ีดี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการไปในจุดหมายปลายทางท่ีห่างไกลผูค้นและมีความเป็นส่วนตวัมากขึน้ ท่ามกลางมาตรการ
ความปลอดภัยและการเวน้ระยะห่างทางสังคมท่ีเขม้งวดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดว้ยแนวคิดหนึ่งรีสอรท์หนึ่งเกาะซึ่งเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในการแข่งขันท่ีไม่เหมือนใคร ควบคู่ไปกับความพยายามของรัฐบาลและผู้มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่ีจะพลิกฟ้ืน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างรวดเรว็ ผูป้ระกอบการโรงแรมจึงมีอนาคตท่ีสดใส โดยมีการคาดการณว์่านกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเขา้
มาในประเทศจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมว้่าสายการบินพาณิชยส์่วนใหญ่จะยงัคงงดบิน
อยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค แต่การเติบโตท่ีสูงของจ านวนเครื่องบินส่วนตัวท่ีมายังมัลดีฟส์ไดช้่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันจ านวนวันการเขา้พักเฉล่ียของประเทศมลัดีฟสเ์พิ่มขึน้ โดยมีการพกัเฉล่ียนานกว่าในช่วง
ก่อนการระบาดของโรคโควดิ-19 

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
116



 

 

กลยุทธท์างการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

 บริษัทมีระบบการรวมศนูยด์า้นการขายและการตลาด โดยรวบรวมขอ้มลูของลูกคา้และโรงแรมไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือรองรบัการ
ด าเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ในการจัดการขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) และการส่ือสารกบัลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสรา้งการเตบิโต  

 โดยบรษิัทมีกลยทุธก์ารขายและการตลาด ดงันี ้
1. เสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษัทน าเท่ียว สายการบิน หา้งสรรพสินคา้ และบริษัทบตัรเครดิตเพ่ือขยาย

ฐานลกูคา้ 
2. มุ่งเนน้การกระจายฐานลูกคา้ทัง้ในตลาดหลกั เช่น ยโุรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง เช่น ประเทศ

อินเดีย เกาหลี และตะวนัออกกลาง 
3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้เดิม ดว้ยการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือผลกัดนัใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สินคา้และใชบ้รกิาร

อีก รวมถงึการสรา้งความภกัดีตอ่แบรนด ์
4. ปรบัปรุงประสิทธิภาพของศนูยก์ลางส ารองหอ้งพกัและส านกังานตวัแทนขาย เพ่ือใหแ้น่ใจว่าลูกคา้จะสามารถส ารองหอ้งพกั

ไดอ้ย่างราบรื่น 
5. พัฒนาระบบส ารองหอ้งพักทางอินเทอรเ์น็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com และ brand.com เพ่ือผลักดันการ

ส ารองหอ้งพกัโดยตรงกบัโรงแรม 
6. ประชาสมัพนัธแ์บรนดข์องบรษิัทไปทั่วโลก ผ่านการรบัจา้งบรหิารโรงแรม 

ลักษณะของลูกค้า (ธุรกิจโรงแรม) 

 ลกูคา้ของธุรกิจโรงแรม มีทัง้ลกูคา้ท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาต ิซึง่แบง่ได ้เป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1. บรษิัททอ่งเท่ียวทัง้แบบดัง้เดิมและแบบออนไลน ์โดยบรษิัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการ

ส ารองหอ้งพกัระหวา่งบรษิัทกบัลกูคา้ โดยหอ้งท่ีจ าหน่ายผ่านบรษิัททอ่งเท่ียวมีสดัส่วนในการส ารองหอ้งพกัท่ีสงูท่ีสุดของบรษิัท 
2. กลุ่มนกัทอ่งเท่ียวทั่วไป เป็นลกูคา้ท่ีท  าการส ารองหอ้งพกัโดยตรงกบัโรงแรม ผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน ์เช่น โทรศพัท ์และการติดต่อ

เขา้พกัท่ีโรงแรมดว้ยตนเองโดยไม่ไดท้  าการส ารองหอ้งพกัล่วงหนา้ และช่องทางออนไลน ์เช่น เวบ็ไซต ์และอีเมลของบรษิัท 
3. กลุ่มการประชุม การจดัแสดงสินคา้และสัมมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) เป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหญ่ ซึ่งโดยปกติแลว้จะมีการ

วางแผนการจองไวล้่วงหนา้ โดยลกูคา้ประเภทนีจ้ะสรา้งรายไดอ่ื้น ๆ เช่น รายไดจ้ดัเลีย้ง นอกเหนือจากรายไดค้่าหอ้งพกั 

 บรษิัทมีฐานลกูคา้ท่ีมีความหลากหลาย และไม่มีลกูคา้จากประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 30  

 สดัส่วนของลกูคา้ท่ีเขา้พกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวปี 2561* 2562* 2563* 

ประเทศไทย 6% 6% 13% 
เอเชียตะวนัออก 31% 30% 23% 
เอเชียใต ้ 5% 6% 4% 
ตะวนัออกกลาง 11% 12% 22% 
ยโุรป 25% 25% 20% 
อเมรกิา 6% 6% 4% 
ออสตราเลเซีย 3% 3% 1% 
อ่ืน ๆ 7% 6% 13% 
รวม 100% 100% 100% 

 * ไมร่วมโรงแรมในยโุรปและโอเชียนเนีย 
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 สดัส่วนของลกูคา้แยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ล าดับที่ ประเทศ 2561* 2562* 2563* 
1 จีน 14% 13% 9% 
2 สหราชอาณาจกัร 6% 6% 4% 
3 อเมรกิา 6% 6% 4% 
4 เยอรมนี 6% 6% 3% 
5 ไทย 5% 5% 13% 

 * ไม่รวมโรงแรมในยโุรปและโอเชียนเนีย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน  
2. นกัธุรกิจ  
3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินคา้และสมัมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) 

 ทัง้นี ้สดัส่วนของกลุ่มลกูคา้จะแตกตา่งกนัไปตามที่ตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  

นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

 ธุรกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากฤดูกาลค่อนขา้งสูง โดยในอดีต บริษัทมีจ านวนลูกคา้เขา้พักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม และเดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดูกาลท่องเท่ียวของตลาดหลักของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งรวมถึง
ประเทศมลัดีฟส ์และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการก าหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มี
ฤดกูาลท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากตลาดดงักล่าว โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้พกัสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ส่งผลใหบ้ริษัท
สามารถลดความผนัผวนของอตัราการเขา้พกัและราคาค่าหอ้งพกัโดยรวมได ้ส  าหรบักลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ไดร้บัผลกระทบ
จากฤดกูาลท่ีต  ่ากว่า เน่ืองจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจภายในประเทศ ทัง้นี ้ในการก าหนดราคาค่าหอ้งพกั บริษัทจะค านึงถึงอตัรา
การเขา้พักในขณะนัน้ ฤดกูาล ตน้ทนุการด าเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดบัเดียวกันในแต่ละจุดหมาย
ปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียวหรือช่วงท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวไม่มาก โรงแรมจะใชก้ลยุทธใ์นการส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบ้รกิารพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม การรว่มส่งเสริมการ
ขายกบับรษิัทบตัรเครดติ เป็นตน้ 

 บรษิทัมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีส  าคญัคือ 
1. มีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  
2. มีแบรนดท่ี์หลากหลายเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากล 
3. มีความเป็นเลิศในดา้นบรกิาร 
4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญัของประเทศ 
5. มีระบบส ารองหอ้งพกัท่ีทนัสมยัและรวดเรว็ 
6. เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมชัน้น าระดบันานาชาต ิท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจโรงแรมมา

ยาวนาน ไดแ้ก่ เจ ดบับลิว แมรอิอท, โฟรซ์ีซั่นส ์และ เซน็ต ์รีจีส 
7. มีมาตรฐานและความมีเอกลักษณท่ี์ส าคญัของแบรนด ์โดยเฉพาะแบรนดโ์รงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ไดแ้ก่    อนนัตรา, 

อวานี, โอ๊คส,์ ทโิวลี, เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึง่ท  าใหบ้รษิัทสามารถใชแ้บรนด์
เพ่ือรบัจา้งบรหิารโรงแรมซึง่จะช่วยขยายธุรกิจใหเ้รว็ยิ่งขึน้และเพิ่มอตัราการท าก าไรใหก้บับรษิัท 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)   

 ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบง่ได ้3 ทางคือ  
1. ขายโดยตรงผ่านเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซตข์องบริษัท โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินคา้ใหลู้กคา้

โดยตรงหรือผ่านตวัแทนขาย และกลุ่มลกูคา้จดัประชมุและสมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่เวบ็ไซตข์องบริษัท
มีระบบรบัรองการส ารองหอ้งพกัถึง 7 ภาษา เพ่ือใหข้อ้มลูของโรงแรมในเครืออย่างครบถว้นและเป็นศนูยก์ลางรบัจองหอ้งพัก
ท่ีมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มลกูคา้ โดยเฉพาะในตา่งประเทศ 

2. ขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย บรษิัททอ่งเท่ียว และเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารดา้นการจองท่ีพกั (OTAs) โดยตวัแทนเหล่านีจ้ะท าหนา้ท่ีเป็น
คนกลางในการจัดจ าหน่ายหอ้งพักใหก้ับบริษัท ทัง้นี ้ตัวแทนจ าหน่ายและบริษัทท่องเท่ียวดังกล่าวจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย , 
ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรฐัอเมริกา และท าธุรกิจประเภทรบัส ารองหอ้งพกั จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงตั๋วเครื่องบินพรอ้ม
แพคเกจหอ้งพกัโรงแรม โดยบรษิัทจะเลือกตวัแทนจ าหน่ายหรือบรษิัททอ่งเท่ียวท่ีมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง มีประวตัแิละช่ือเสียง
ท่ีดี มีประสบการณใ์นการด าเนินงาน และสามารถท ายอดขายท่ีสงู นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัจ าหน่ายหอ้งพกัผ่าน OTAs ชัน้น า 
เช่น Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็นตน้ เพ่ือขยายฐานลูกคา้และขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทั่วโลกจาก
ประโยชนข์องอินเทอรเ์น็ต 

3. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การตดิตอ่เขา้พกัท่ีโรงแรมโดยท่ีไม่ไดท้  าการส ารองหอ้งพกัล่วงหนา้ และการจองหอ้งพกัซึง่รูจ้กัโรงแรมผ่านส่ือต่าง ๆ 
เพ่ือนฝงู หรือกลุ่มลกูคา้เดมิ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 ความส าเรจ็จากการเขา้ร่วมทนุกบักลุ่มแมรอิอท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภเูก็ต เวเคชั่น คลบันัน้ ช่วยให้
บรษิัทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใตแ้บรนดข์องบรษิัทเองเป็นครัง้แรก คือ อนนัตรา เวเคชั่น คลบั โดยบรษิัทได้
เริ่มพฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผดุ เกาะสมยุ เป็นผลใหบ้รษิัทมีหอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขายสิทธิในการ
เขา้พกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีหอ้งพกัและวลิล่าของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ทัง้สิน้ 250 หอ้ง 
อยู่ท่ีเกาะสมยุ ภเูก็ต ควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  ปัจจบุนั จ านวนคูแ่ข่งท่ีด  าเนินธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมีจ านวนไม่มากนกั เน่ืองจากตอ้งอาศยั     แบรนดท่ี์
เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบั อีกทัง้ยงัตอ้งอาศยัเครือข่ายและจ านวนหอ้งพกั สิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีพรอ้มรองรบันกัทอ่งเท่ียวทัง้ ใน
และตา่งประเทศ โดยคูแ่ข่งส  าคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ไดแ้ก่ กลุ่มโรงแรมชัน้น าระดบัโลก เช่น กลุ่มแมรอิอท เป็นตน้ 

นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั เนน้จบักลุ่มลกูคา้ตลาดบน ซึง่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไม่มีความเส่ียงทางการ
แข่งทางดา้นราคา 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 บริษัทไดจ้ดัตัง้ท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้วามเขา้ใจในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลบัจ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ภูเก็ต สมยุ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 
ประเทศอินโดนีเซีย และ จีน อีกทัง้บรษิัทยงัไดจ้ดัตัง้ Call Center เพ่ือใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของโครงการท่ีประเทศจีนและภเูก็ตอีกดว้ย 

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลลูกค้า
จ าแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้
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ประเทศ 2562 2563 
จีน 39% 40% 
ไทย 11% 13% 
สิงคโปร ์ 8% 7% 
ฮ่องกง 8% 7% 
มาเลเซีย 7% 7% 
ไตห้วนั 4% 4% 
ญ่ีปุ่ น 4% 4% 
อ่ืน ๆ 18% 17% 
รวม 100% 100% 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ) 

 เน่ืองจากบรษิัทมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัทจงึเป็นผูพ้ฒันาหอ้งพกั
และวลิล่าเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยหอ้งพกัในโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิกบัโรงแรมที่บรษิัทเป็น
เจา้ของหรือเป็นผูร้บัจา้งบรหิาร ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถบรหิารจดัการหอ้งพกัไดมี้ประสิทธิภาพ และช่วยลดตน้ทนุในการด าเนินงาน 

ผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควดิ-19 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก มีผลโดยตรงกบัรายไดข้องโครงการพกัผ่อน
แบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทอ่งเท่ียว 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงสรา้งตน้ทนุของโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั มีลกัษณะเป็นตน้ทุน
ผนัแปรในสดัส่วนท่ีมากกว่าตน้ทนุคงท่ี ท  าใหค้า่ใชจ้่ายส่วนใหญ่ลดลงดว้ยเช่นกนัเม่ือรายไดร้วมของบริษัทลดลง รวมถงึการท่ีบรษิัทไดมี้
การพดูคยุกบัพารท์เนอรท์างธุรกิจจึงไดมี้การปรบัลดค่าเช่าพืน้ท่ีและ/หรือค่าบรกิาร จงึท  าใหบ้ริษัทมีตน้ทนุคงท่ีท่ีลดลงและยงัคงมีอัตรา
การท าก าไร (ขาดทนุ) ไดด้ีกวา่คูแ่ข่งในตลาด 
 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 

ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 

 ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการด าเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ี
เดียวกัน โดยบริษัทไดพ้ัฒนาโครงการแห่งแรกท่ีเกาะสมุย ช่ือโครงการดิเอสเตท สมุย ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมโฟร ์ ซีซั่นส ์เกาะสมุย โดย
โครงการดงักล่าวมีบา้นพกัตากอากาศจ านวน 14 หลงั และพฒันาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซน็ต ์รีจิส เรสซเิดนส ์ในกรุงเทพฯ ซึง่เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมจ านวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตก้ารบรหิารงานโดย แบรนด ์เซ็นต ์รีจิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ 
เรสซเิดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ซึง่มีบา้นพกัตากอากาศจ านวน 15 หลงั ตัง้อยู่ตดิกบัโรงแรมอนนัตรา ลายนั ภเูก็ต โดยมีการเปิดตวั
ในช่วงครึ่งหลงัของปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอรว์ิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรษิัทลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 
50 รว่มกบับรษิัท ย ูซติี ้จ  ากดั (มหาชน) และไดเ้ปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 
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สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 

  ตลาดอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการอยู่อาศยัมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสงัหารมิทรพัยร์ะดบับน รวมถงึการพฒันา
แบรนดแ์ละท่ีพักอาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสรา้งยอดขายไดอ้ย่างต่อเน่ืองและผู้พัฒนา
อสังหาริมทรพัยต์่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสรา้งในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสั งหาริมทรพัยเ์พ่ือพักอาศยัของบริษัท
จดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะดบับนในล าดบัตน้ ๆ ส าหรบัโครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซเิดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็น
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์บบ Mixed-Use ท่ีมีบา้นพกัตากอากาศตัง้อยู่ติดกบัโรงแรม เพ่ือใหผู้พ้กัอาศัยสามารถใชง้านในส่วน
พืน้ท่ีอ  านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในโรงแรมได ้ซึง่ตา่งจากโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ อ่ืน ๆ ซึง่ไม่ไดใ้หบ้รกิารในส่วนของโรงแรม แบรนดท่ี์
จัดเป็นคู่แข่งหลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ได้แก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara 
Signature และ Point Yamu by COMO 

กลยุทธท์างการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุ่มลูกคา้ของเดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภูเก็ต ใหค้วามสนใจในโครงการอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัท เน่ืองจากมี
ความเช่ือมั่นในแบรนด์อนันตรา ซึ่งมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเจาะ
กลุ่มเปา้หมายโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกรง่ของกลุ่มลกูคา้เปา้หมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกรง่ของ
กลุ่มบรษิัทอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ โดยเฉพาะจากฐานลกูคา้โครงการเซ็นต ์รีจิสเดมิ 

นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 

  บริษัทค  านึงถึงคณุค่าของแบรนด ์ท  าเลท่ีตัง้ ดีไซนท่ี์สวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใชส้อยท่ีลงตวั การก่อสรา้งท่ีมีคณุภาพ สิ่ง
อ  านวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จ านวนอสงัหารมิทรพัยท่ี์พอเหมาะ ในการก าหนดราคาขายอสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มบริษัท ไม
เนอร ์โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรพัยใ์นบรเิวณใกลเ้คียง เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนั ส  าหรบัเดอะ เรสซเิดนซ ์
บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มีราคาขายตอ่หลงัประมาณ 6-15 ลา้นเหรียญสหรฐั  

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภูเก็ต คือ กลุ่มผูมี้รายไดสู้งและครอบครวัท่ีตอ้งการสัมผัส
ประสบการณก์ารพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุดในท าเลท่ีมีทิวทศันส์วยงามในจงัหวดัภูเก็ต บริษัทไม่มุ่งเนน้กลุ่มนกัลงทนุหรือกลุ่มผูซ้ื ้อเพ่ือเก็งก าไร
เน่ืองจากโครงการนีถ้กูพฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพการอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใชชี้วติอย่างแทจ้รงิ  
 

ธุรกิจศูนยก์ารค้า  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนยก์ารค้า) 

ศูนยก์ารค้ารอยัล การเ์ด้น พลาซ่า พัทยา 

 ศนูยก์ารคา้รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า จ ากดั ซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่
รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชยเ์ป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อ าเภอบางละ
มุง จังหวดัชลบุรี บนเนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 41 ปี หมดอายุปี 2572 มีพืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 
22,869.75 ตารางเมตร ซึ่งประกอบดว้ย พืน้ท่ีใหเ้ช่าส าหรบัคา้ปลีก (Retail area) 14,251.06 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 
3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร ์(Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศนูยอ์าหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 
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 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้น า อาท ิCharles & Keith, Gap, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal, 
LYN, Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, Adidas, Crocs, ESP, Hush puppies, Converse, Hom, Triumph,  Boots, Hass, 
Zein, Pena House, Ten & Co, Capisa, Ferera, The Pizza Company, Burger King, Sizzlers, KFC, Sukishi, Wine Connection, 
Krispy Kreme, Starbucks, Swensen’s, The coffee club, Van Superga, Pandora, Miniso, S&P, Foodland Supermarket  และ 
Thai Town และแหล่งเอนเตอรเ์ทนเมน้ท ์พิพิธภณัฑร์บิลีส ์ เช่ือหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted 
Adventure), มหศัจรรยเ์ขาวงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนตท์ะลมุิติ (12D Moving Theater), พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลยุสท์สุโซดส์ แวก็ซ์
เวริค์ (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมสต์ะลยุเลเซอร ์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) และสวนสนกุสยองขวญั 
(Ripley’s Scream in the Dark!) 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี  

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีมี 2 ประเภทหลกั คือ 
1. Fixed Rent คือการคดิคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือน คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 82.32 ของรายไดจ้ากคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของ

งวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กบัลกัษณะของการประกอบ

ธรุกิจแตล่ะอย่าง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.68 ของค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นโยบายราคา 

 บรษิัทมีการปรบัราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการต่อสญัญาใหม่กบัผูเ้ช่าโดยจะปรบัราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณรอ้ยละ  5-10 ตอ่การต่อ
สัญญาแต่ละครั้ง  ซึ่ ง ในปี ท่ีผ่ านมาการปรับราคาไม่ เ ป็นไปตาม ท่ีได้ก  าหนดไว้ เ น่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรค  
โควิด-19 ท่ียงัไม่มีว่ีแววว่าจะสิน้สุดเม่ือใด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต ่าโดยรวม ท าใหผู้เ้ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็นจ านวน
มาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเท่ากับรอ้ยละ 80.1 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายไดข้องศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 47.35 ของรายไดท้ัง้หมดจากธุรกิจศนูยก์ารคา้  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น  

• คา่เช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 54.33 

• คา่บรกิาร รอ้ยละ 16.23 

• คา่น า้และคา่ไฟ รอ้ยละ 16.15 

• รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจรา้นอาหาร รอ้ยละ 3.70 

• คา่ท่ีจอดรถ รอ้ยละ 0.80 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 8.79 
 

ศูนยก์ารค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัท รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า จ ากดั ด  าเนินธุรกิจให้
เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชยเ์ป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู่ 3 อาคารเทอรเ์ทลิวลิเลจ ต  าบลไมข้าว อ  าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนพืน้ท่ี 
2 ไร ่1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ท่ีใหเ้ช่า 3,031 ตารางเมตร  

 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้น า อาท ิJim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club, Bill Bentley 
Pub, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณภ์ณัฑ,์ Turtle Mart, 
Surfer paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Suvenior and The Handmade Shop 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุม่เกิน 3 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า มี 2 ประเภทหลกัคือ 
1. Fix rent การคดิค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 55.34 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมในงวด

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผู้เช่า โดยขึน้อยู่กับลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44.66 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นโยบายราคา 

 บรษิัทไดมี้การปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือด าเนินตามนโยบายในการท าราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราการ
เช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัรอ้ยละ 89.61 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 

• คา่เช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 56.03 

• คา่บรกิาร รอ้ยละ  17.17 

• คา่น า้และคา่ไฟ รอ้ยละ 24.79 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 2.01 
 

ศูนยก์ารค้า ริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า   

 ศูนย์การคา้ ริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า  เดิมคือ ศูนย์การคา้ รอยัล การเ์ดน้ พลาซ่า กรุงเทพ ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท 
เจา้พระยา รีซอรท์ จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100  ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/6 ถนน
เจรญินคร เขตธนบรุี กรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556-2557 ไดก้ลบัมาเปิดด าเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ในเดือนธนัวาคม ปี 2558  ซึง่ประกอบดว้ย
ศนูยก์ารคา้และโรงแรมบนอาคารเดียวกนั สงู 26 ชัน้ ศนูยก์ารคา้ใหม่ภายใตช่ื้อ ”RIVERSIDE PLAZA”  และโรงแรมใหม่ ช่ือ “AVANI” อยู่
ดา้นบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครือของบริษัท Minor ทัง้นี ้พืน้ท่ีบนอาคารไดถู้กจัดแบ่งดงันี ้ชัน้ท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ ชัน้ 4-8 เป็นพืน้ท่ี
ลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็นส่วนของพืน้ท่ีส  านักงาน ชัน้ 10 เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แต่ชัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของ
โรงแรม AVANI โดยส่วนของศนูยก์ารคา้ใหม่ ซึง่รวมกบัส่วนของส านกังาน มีพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 11,616 ตารางเมตร  

 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้น า อาท ิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks, 
Swensen’s, The Pizza Company, Thai Express, S&P, Charles & Keith, Bossini, Esprit, Zwillings, Sushi Hiro, Boots,  Better 
Vision, Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK, Yayoi และชัน้ 3 เป็นพืน้ท่ีเช่าของธนาคารตา่ง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี  
2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชั่วคราว Openplan มีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีหลกั ๆ มี 2 ประเภทคือ  
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 65.13 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ี

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กับลักษณะของการ

ประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.87 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นโยบายราคา  

 บรษิัทไดมี้การปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือด าเนินตามนโยบายในการท าราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราการ
เช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัรอ้ยละ 91.78 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 

• คา่เช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 50.75 

• คา่บรกิาร รอ้ยละ 27.56 

• คา่น า้และคา่ไฟ รอ้ยละ 18.22 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 3.47 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนยก์ารค้า) 

ธุรกิจให้เช่าศูนยก์ารค้า รอยัล การเ์ด้น พลาซ่า พัทยา 

 จากภาวะการขยายตวัของตลาดคา้ปลีกในเมืองพทัยาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการพฒันาและสรา้งศนูยก์ารคา้ใหม่มากขึน้ 
ท  าใหพื้น้ท่ีคา้ปลีกในเมืองพทัยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผูป้ระกอบการท่ีจดัอยู่ในระดบัเดียวกนัประมาณ 4-5 ราย แตจ่ะมีกลุ่มลกูคา้เปา้หมายท่ี
แตกตา่งกนัไป เช่น ธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The Bay, 
Terminal 21, ไฮเปอร ์มารเ์ก็ต เช่น บิก๊ซี โลตสั และคารฟ์รู ์ศนูยก์ารคา้ประเภท IT เช่น ตกึคอม และศนูยก์ารคา้คอมมนิูตี ้มอลล ์เช่น มิ
โมซา่ จะมีเปา้หมายกลุ่มลกูคา้ทอ้งถิ่นและนกัทอ่งเท่ียวในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะที่ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา จะ
มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัคือ นกัท่องเท่ียวและลกูคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรม  

 ภาวะการแข่งขนัของศนูยก์ารคา้ในพทัยายงัคงมีการแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมา จากการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสรา้งศนูยก์ารคา้
ใหม่ รวมถงึแข่งขนัทางดา้นการจดัการส่งเสรมิการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า 
พทัยา คอ่นขา้งมากทางดา้นราคาค่าเช่าพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตร แตเ่น่ืองจากตัง้อยู่ในท าเลท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเช่าพืน้ท่ีของศนูยก์ารคา้ 
รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยาแลว้ยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรบัผูเ้ช่ามาก สงัเกตไดจ้ากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยู่สงูถงึอตัรารอ้ยละ 91.70 

 ตลอดปีท่ีผ่านมา ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา ไดมี้การปรบัตวัเพ่ือใหมี้ความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ข่ง 
โดยปรบัเปล่ียนรา้นคา้และเพิ่มธุรกิจบนัเทงิ คือ เกมสต์ะลยุเลเซอรบ์ีม บสัเตอร ์นอกจากนี ้ เพิ่มรา้นคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้น าต่าง ๆ พรอ้ม
ทัง้รูปแบบของการน าเสนอสินคา้และบริการในส่วนของการใหบ้ริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) สินคา้ประเภท
ไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) เพ่ือใหท้างศนูยร์องรบัความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียวไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
ธุรกิจให้เช่าศูนยก์ารค้า ริเวอรไซด ์พลาซ่า กรุงเทพฯ  

 เน่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทคอนโด แถบริมแม่น า้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงส่งผลใหต้ัง้แต่กลางปี 2555 เป็นตน้
มาเริ่มมีศนูยก์ารคา้เปิดบริการในพืน้ท่ีมากขึน้ อาทิ ศนูยก์ารคา้ประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The 
view หรือแมก้ระทั่งคูแ่ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี อย่าง AsiaTique และ THE ICON SIAM ซึง่จะส่งผลใหมี้การแข่งขนักนัมากขึน้  

 ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ไดก้ลบัมาเปิดด าเนินกิจการอีกครัง้เม่ือเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้
และโรงแรมบนอาคารเดียวกนั ศนูยก์ารคา้ใหม่ภายใตช่ื้อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ดา้นบน 

 ศูนยก์ารคา้ใหม่นีไ้ดเ้ปล่ียนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้เชิง ดูทนัสมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของรา้นคา้แฟชั่น 
รา้นอาหาร บริการและรา้นคา้อ่ืน ๆ มากท่ีสุดบนถนนเจริญนคร และยังถือไดว้่าเป็นโครงการแห่งเดียวท่ีมีการผนวกทัง้ศูนยก์ารคา้กับ
โรงแรมระดบั world class 2 โรงแรม เรียกไดว้่าเป็นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เม่ือเทียบกับคู่แข่งในพืน้ท่ี โดยคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นท่ีกลุ่ม
ครอบครวั  คนท างานรุ่นใหม่ท่ีท  างานในย่านเจริญนคร และผูท่ี้อาศยัอยู่คอนโดริมแม่น า้ รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พักโรงแรม ทัง้
อนนัตรา รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 
 
ธุรกิจให้เช่าศูนยก์ารค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเก็ต  

 เน่ืองจากศนูยก์ารคา้เทอเทลิ วลิเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยู่บนหาดไมข้าว ทา่มกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลักคือ 
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรมในเขตไมข้าว และลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง โดยภายในศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีรา้นคา้
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill Bentley Pub 
รา้นคา้แฟชั่น อาทิเช่น รา้น Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และรา้นคา้ของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson, นารายณภ์ัณฑ,์ 
Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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 ศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็นศูนยก์ารคา้แห่งเดียวบนหาดไมข้าว ซึ่งในบริเวณใกลเ้คียงกันไม่มีคู่แข่งขันทางตรง 
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club, 
Sala  Phuket  Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอ่ืนในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ดว้ยท าเลท่ีตัง้ และการคัดสรรรา้นคา้ท่ีดีและมี
คุณภาพ ตรงกับความตอ้งการของกลุ่มนักท่องเท่ียว เพ่ือเปิดบริการภายในศูนยฯ์ ประกอบกับการท าการตลาดอย่างต่อเน่ืองกับทัง้
ลูกคา้นกัท่องเท่ียว และเพิ่มการบริการต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพนัธมิตรโรงแรม และกล
ยทุธเ์พิ่มแรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรม  และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไมข้าว จงึท  าใหจ้  านวนลกูคา้คอ่ย ๆ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้อีกอย่างมีนยัส าคญัในระยะเวลาอนัใกล ้หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมในละแวกนัน้  
 

ธุรกิจบันเทงิ  

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทงิ)  

 กลุ่มธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบดว้ย 2 พิพิธภณัฑ ์5 เครื่องเล่น 

พพิธิภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! 

 พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภณัฑเ์พ่ือความรูแ้ละบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอตัราการเติบโตท่ี
รวดเร็ว และประสบความส าเร็จสูงสุด โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกเปิดบริการในเมืองเซนตอ์อกสัติน รฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา เม่ือปี 2498 
โดยสิ่งท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัลีล้บัและ  น่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทั่วทกุมุมโลก 
ตามแนวคดิ “เช่ือหรือไม่” ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เปิดด าเนินการอยู่ 30 แหง่ทั่วโลก โดย Ripley’s Entertainment 
Inc. ซึง่เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และเป็นผูด้  าเนินการเอง 10 แหง่ ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) ใหก้บับรษิัทอ่ืน  

 ในประเทศไทย บริษัทไดซ้ือ้ใบอนุญาตในการด าเนินการโดยลงนามในขอ้ตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรา้ง
พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเม่ือปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศนูยก์ารคา้รอยัล
การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุม่ือบอกเลิกขอ้ตกลงกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิ  

โรงภาพยนตร ์12D (12D Moving Theater) 

 Ripley's 12D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร ์4 มิต ิ12 เอฟเฟค ดว้ยระบบเกา้อี ้Simulator ท่ีเคล่ือนไหวได ้8 ทศิทาง 
พรอ้มระบบเสียงรอบทศิทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ล  า้สมยัจนท าใหผู้ช้มรูส้กึเหมือนไดผ้จญภยัไปกบัเหตกุารณจ์รงิ 

โกดังผีสิง (Haunted Adventure) 

 เม่ือปลายเดือนตลุาคม 2547 บรษิัท รอยลั การเ์ดน้ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั ไดเ้ปิดตวั Ripley’s Haunted Adventure โกดงั
ผีสิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในจ านวน 5 แห่งของโลก ซึ่งไดร้บัความนิยมและประสบความส าเร็จในสหรฐัอเมริกามาแลว้ ภายในโกดงัประกอบไป
ดว้ยสเปเชียลเอฟเฟคอนัทนัสมัยท่ีน าเขา้จากสหรฐัอเมริกาและนักแสดงจริงท่ีจะท าใหอ้กสั่นขวญัหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภัย ซึ่ง
ไดร้บัความสนใจในหมู่วยัรุน่ไทยและนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก    

มหัศจรรยเ์ขาวงกต (Infinity Maze) 

 เครื่องเล่นท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นแหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งดว้ยกระจกเงาและจดัแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ 
เช่น โซนแห่งจินตนาการท่ีถูกเนรมิตดว้ยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ท  าใหผู้เ้ล่นไดส้นกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย 
อีกทัง้ผูเ้ล่นจะตอ้งผ่านดา่นท่ีตื่นเตน้ระทกึใจไปตลอดเสน้ทางจนกว่าจะคน้พบทางออกสู่โลกแหง่ความเป็นจรงิ  

พพิธิภัณฑหุ่์นขีผ้ึง้ หลุยส ์ทุสโซดส์ แวก็ซเ์วิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks) 

 พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซด ์แวก็ซเ์วริค์ พทัยา ไดเ้ปิดด าเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก และ
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เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้เสมือนจริงของบุคคลส าคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกว่า 71 ตวั หุ่นขีผ้ึง้ของหลุยส ์ทสุโซด์ 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ “หุ่น” ท่ีใชจ้ดัแสดงตามพิพิธภณัฑเ์ท่านัน้ หากแต่เป็นงานประติมากรรมท่ีมีชีวิตเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเขา้ชมเสมือนกบั
ว่าไดเ้ดินคลอ้งแขนอยู่กับซุปเปอรส์ตารต์ัวจริง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้  ดว้ยการใส่ “กลิ่น” เขา้ไปในแต่ละหอ้ง ซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัออกไปตามหมวดหมู่ของหอ้ง เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการเขา้ชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแตง่ดว้ยแสงไฟ และการใชเ้สียง
เพ่ือสรา้งบรรยากาศท่ีสมจรงิ ยิ่งไปกวา่นัน้ผูช้มสามารถเขา้ชมหุ่นทกุตวัไดอ้ย่างใกลช้ิดโดยไม่มีการกัน้ระหว่างผูช้มและหุ่น ท  าใหผู้ช้มได้
ความรูค้วามเพลิดเพลินนบัตัง้แตก่า้วแรกกระทั่งกา้วสดุทา้ยท่ีออกจากพิพิธภณัฑไ์ปพรอ้มกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไม่รูลื้ม  

สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดารค์ (Scream in the Dark!) 

 Scream in the Dark!  ตอ้นรบัเหล่าบรรดาคนรกัความทา้ทายแบบสยองขวญั โดย Scream in the Dark เป็นสวนสนกุท่ีโด่ง
ดงัมากในอดีต แตก่็ปิดตวัลงอย่างไม่ทราบสาเหต ุบา้งก็วา่ พบวญิญาณตวัตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็   ไดย้ินเสียงกรีดรอ้งใน
ความมืด โดยผูเ้ล่นจะรอดพน้ออกไปจากสวนสนกุสดุสยองแหง่นีไ้ดด้ว้ยความแม่นย าในการยิงปืนและเสียงกรีดรอ้งของผูเ้ล่นเทา่นัน้ 

เกมสต์ะลุยเลเซอร ์(The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) 

 เกมสต์ะลุยเลเซอร ์ซึง่มี 2 เกมสใ์หผู้เ้ล่นเลือก ไดแ้ก่ 1) Laser Maze ซึง่เป็นเครื่องเล่นท่ีใหผู้เ้ล่นสวมวญิญาณนกัจารกรรมเหมือนใน
ภาพยนตร ์เขา้สู่หอ้งปฏิบตัิภารกิจสุดแสนจะลึกลบั ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ล่นจะตอ้งผ่านเขาวงกตเลเชอรไ์ปใหไ้ดไ้วท่ีสุด โดยไม่แตะตอ้งล าแสงสี
เขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึ่งเป็นเครื่องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ท่ีน าเขา้มาเปิดตวัในเดือนธันวาคม 2558 เพ่ือใหผู้เ้ล่น
สวมวญิญาณนกัจารกรรมเหมือนในภาพยนตรเ์ช่นกนั แตผู่เ้ล่นจะตอ้งแตะล าแสงสีเขียวใหไ้ดม้ากสุดและไวสุดถึงจะไดค้ะแนนมากสุด 

 ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราการเขา้ชมประมาณ 71,170 รายไดร้วมมาจาก  

• พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! รอ้ยละ 19.65 

• โรงภาพยนตร ์12 มิต ิรอ้ยละ 8.85 

• โกดงัผีสิง รอ้ยละ 15.52 

• มหศัจรรยเ์ขาวงกต รอ้ยละ 15.80 

• พิพิธภณัฑห์ลยุสท์สุโซดส์แว๊คซเ์วริค์ รอ้ยละ 9.68 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดารค์ รอ้ยละ 12.75 

• เกมสต์ะลยุเลเซอร ์รอ้ยละ 8.68 

• รายไดอ่ื้น ๆ รอ้ยละ 9.07 

 สถานการณโ์รคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว ในปี 2563 ธุรกิจส่วนใหญ่
ตอ้งหยดุด  าเนินการจากค าสั่งของรฐับาลเป็นเวลาหลายเดือนรวมถงึธุรกิจบนัเทงิดว้ย ศนูยก์ารคา้และแหล่งชอปป้ิงไดร้บัผลกระทบจาก
นกัทอ่งเท่ียวต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศจากการปิดประเทศและการจ ากดัการเดนิทางของนกัเดินทางในประเทศ บรษิัทได้
ลดคา่เช่า และ/หรือคา่ธรรมเนียมใหแ้ก่รา้นคา้ในศนูยก์ารคา้เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นในช่วงสถานการณโ์รคโควดิ-19 และไดอ้อก
โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุน้ยอดขายหลงัการล็อคดาวน ์

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา) 

 ธุรกิจสปา อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท 
3TMinor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 3Tบริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริษัท Mspa International 
Cairo LLM โดยด าเนินกิจการใหบ้ริการดา้นสถานเสริมความงาม สถานออกก าลังกาย  สปาเพ่ือความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วม ปัจจบุนักลุ่มบรษิัท เอ็มสปา เปิดด าเนินการในประเทศจ านวน 2 แหง่และในตา่งประเทศจ านวน 5 แหง่ดงันี ้ 

• ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จ านวน 2 แห่ง คือ เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  
รีสอรท์ แอนด ์สปา และเดอะ เซน็ต ์รีจิส กรุงเทพฯ 

• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จ  านวน 3 แห่ง คือ อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์รีสอรท์ นาลาด ู มลัดีฟส ์
บาย อนนัตรา และอนนัตรา ดหิก์ ูมลัดีฟส ์รีสอรท์ 
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• ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จ  านวน 1 แหง่ คือ เอมิเรตสพ์าเลส 

• ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผ่านบรษิัท Mspa International Cairo LLM จ  านวน 1 แหง่ คือ โรงแรมเจดบับลิว แมรอิอท ไคโร 
    

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา) 

  บรษิัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั บรษิัท MSpa Ventures Limited บรษิัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) 
Limited บรษิัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบรษิัท Mspa International Cairo LLM ด าเนินกิจการและรบับริหารศนูยบ์รกิารเพ่ือสุขภาพ 
ใหบ้รกิารดา้นสถานเสริมความงาม สถานออกก าลงักาย สปาเพ่ือความผ่อนคลายและการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ลูกคา้ท่ีเขา้พักในโรงแรมและกลุ่มลูกคา้ท่ีเห็นความส าคญัในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบ้ริการเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาไดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั จ านวนผูป้ระกอบการไดเ้พิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ปิดด าเนินการเป็นรายแรก ๆ และ
ปัจจุบนัมีสาขาทัง้หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งท่ีอาจจดัระดบัเพ่ือการเปรียบเทียบคือ (1) บนัยนัทรี สปา และ 
องัสนา สปา ซึ่งด  าเนินการภายใตก้ลุ่มเจา้ของเดียวกนั (2) ดสุิต       เทวารนัย ์สปา (3) Centara Spa ซึ่งจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ 
Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่จะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa 

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจโรงแรม) 

 นอกเหนือจากการออกแบบท่ีสวยงามและสิ่งอ  านวยความสะดวกของโรงแรม ไมเนอร ์โฮเทลส์  ยังใหค้วามส าคญักับการ
ยกระดบัคณุภาพของการบริการและประสบการณข์องลูกคา้ท่ีไรท่ี้ติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของโรคโควิด-19 ท่ีพฤติกรรมและความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นวตักรรมการบริการจึงเป็นกุญแจส าคญัในการบรรลุเป้าหมายดงักล่าวทัง้ผ่าน
เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ซึง่นวตักรรมเหล่านี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สรา้งประสบการณเ์ฉพาะตวั และเพิ่ม
มลูคา่ใหก้บัลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

 จากการวิจัยและพัฒนา ในปี 2563 ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดเ้ปิดตวั “แอปพลิเคชันอนันตรา” ของตนเองทั่วโลก โดยสามารถใช้
ร่วมกับแอปพลิเคชันการรบัส่งขอ้ความท่ีหลากหลาย เช่น WhatsApp และ Line ทัง้นี ้แอปพลิเคชันอนันตราช่วยยกระดบัการส่ือสาร
โตต้อบกบัแขกท่ีเขา้พกัผ่านแฟลตฟอรม์แบบดิจิทลั โดยพนกังานของโรงแรมจะสามารถตอบกลบัและใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของแขกไดต้ลอดเวลา ซึง่รวมถงึการส่ือสารก่อนการเขา้พกั การบริการในหอ้งพกั การบรกิารซกัรีด และการบรกิารเปิดเตียง 
ผ่านระบบดิจิทลัโดยไม่มีการสมัผสัโดยตรง แอปพลิเคชนัอนนัตราช่วยใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดท้นัทีโดยลดเวลาการรอคอยและ
เพิ่มความสะดวกสบายและประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งน าไปสู่การจองโดยตรงกับโรงแรมเพิ่มม ากขึน้ นอกจากนี ้แอปพลิเค
ชนัอนนัตรายงัมีบริการอ่ืน ๆ เช่น การช าระเงินออนไลนแ์ละการเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือกบัหอ้งพกั ในปีหนา้ ไมเนอร ์โฮเทลส์ มีแผนจะ
เปิดตวัแอปพลิเคชนัส าหรบัแบรนดอ่ื์น ๆ เช่น อวานี 

 จากขอ้จ ากดัในการเดินทางและการงดเท่ียวบินระหว่างประเทศทั่วโลกในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 รฐับาลไทยได้
เปิดตวัมาตรการกระตุน้การเดินทาง “เราเที่ยวดว้ยกนั” ในปี 2563 เพ่ือกระตุน้การทอ่งเท่ียวในประเทศโดยใหเ้งินช่วยเหลือในการเขา้พัก
ตอ่หอ้งตอ่คืนแก่คนไทย ผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศส่วนใหญ่ใชแ้พลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารการจองท่ีพกัออนไลนอ่ื์นในการจองโรงแรม 
เช่น อโกดา้ แต่ไมเนอร ์โฮเทลส์ ไดล้งทนุพฒันาเว็บไซตโ์ดยปรบัปรุงระบบการจองเพ่ือใหล้กูคา้สามารถจองหอ้งพกัภายใตโ้ครงการของ
รฐับาลไดโ้ดยตรงจากเว็บไซตข์องตนเอง ดว้ยการจองโดยตรงผ่านช่องทางของตนเอง ไมเนอร ์โฮเทลสส์ามารถลดค่าธรรมเนียมท่ีตอ้ง
จ่ายและสามารถควบคมุการส่ือสารกับลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ีเพ่ือน าขอ้มูลไปสรา้งโปรแกรมความภกัดีของลูกคา้และกลยุทธก์ารตลาด
ออนไลน์ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังสร้างระบบการจองของตนเองส าหรับธุรกิจสถานท่ีกักกันทางเลือก (Alternative State 
Quarantine) ทา่มกลางโอกาสที่เพิ่มขึน้ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ-19 

  คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาส าหรบัธุรกิจโรงแรมรวม 22 ลา้นบาทตอ่ปี 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (ไมเนอร ์ฟู้ด) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหาร
และเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนดท่ี์เป็นผูน้  าในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจบุนัและมีผลิตภณัฑท่ี์มีจดุเด่นท่ี
หลากหลายครอบคลมุอาหารหลายประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง “The Pizza Company” เป็นแบรนดท่ี์มีพิซซา่หลากชนิดใหเ้ลือกมากท่ีสดุในธุรกิจ
อาหารประเภทนี ้ โดยเนน้ถงึคณุภาพของพิซซ่าท่ีดีเย่ียม ถงึรสถงึเครื่อง จากการคดัสรรวตัถดุบิอย่างดีในทกุขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นชีสท่ี
ผลิตจากโรงงานของบรษิัทเอง เครื่องปรุง หนา้พิซซ่าท่ีมีความสดใหม่ แปง้พิซซา่ท่ีมีสตูรเฉพาะตวั และพิซซา่ซอสท่ีมีส่วนผสมของมะเขือ
เทศสด ๆ และมีรสชาตเิขม้ขน้ 

 บรษิัทเป็นผูถื้อสิทธิในเครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” แตเ่พียงผูเ้ดียว โดยสิทธิดงักล่าวถือโดย MFG IP Holding 
(Singapore) Pte., Ltd. ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 

 ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

 ในปี 2547 บรษิัทไดเ้ริ่มเปิดขายสิทธิแฟรนไชสใ์หแ้ก่ผูล้งทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในรา้น “The Pizza Company”  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรา้นคา้ท่ีบริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 240 สาขา รวมสาขาใน
สนามบินในประเทศ จ านวน 2 สาขา และในต่างประเทศ 2 สาขา สาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจ านวน 183 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศจ านวน 149 สาขา ทัง้นี ้ท าเลท่ีตัง้ของรา้นคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูยก์ารคา้ ย่านธุรกิจและย่านชุมชน เป็นตน้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ในส่วนของการใหบ้ริการในรูปแบบแฟรนไชสก์ับลูกคา้ในต่างประเทศนัน้ ปัจจุบนับริษัทได้
ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน กัมพูชา ลาว เวียดนาม  พม่า และ 
ราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบีย เป็นตน้  

 ลักษณะการให้บริการ 

 การใหบ้ริการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” มีทัง้การใหบ้ริการแบบการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การ
จดัส่งท่ีบา้นหรือส านกังาน (Delivery) และการรบักลบับา้น (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีใหบ้รกิาร คือ พิซซา่ พาสตา้ อาหารจานหลกั
และอาหารรองทอ้ง เช่น ไก่ สลดั และอ่ืน ๆ 

เบอรเ์กอร ์ 

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Burger King” เป็นแบรนดเ์บอรเ์กอรท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลก เช่น “Whopper” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีใน
การใชก้รรมวธีิการผลิตแบบย่างดว้ยไฟ ท าใหเ้บอรเ์กอรข์อง Burger King มีรสชาตท่ีิยอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

 บรษิัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 97 เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ 
Burger โดยการซือ้แฟรนไชสม์าจากสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้บรษิัทมีสิทธิในการเปิดรา้น Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดเ้ปิดด าเนินการรา้น Burger King ทัง้สิน้จ  านวน 118 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน
สนามบนิ 17 สาขา) และไดล้งทนุในตา่งประเทศเป็นจ านวน 5 สาขา โดยรา้นคา้ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูยก์ารคา้และแหล่งทอ่งเท่ียว
ตา่ง ๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุ่มลกูคา้เปา้หมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวตา่งชาตแิละนกัทอ่งเท่ียว 
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  ลักษณะการให้บริการ 

ปัจจบุนั Burger King ใหบ้รกิารส าหรบัการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) รบักลบับา้น (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru) และการ
บรกิารจดัส่งใหท่ี้บา้นหรือส านกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัไดแ้ก่ เบอรเ์กอร ์(Burger) มนัฝรั่งทอด (French Fries) และอ่ืน ๆ  

ไก่ทอด   

  บริษัทไดเ้ริ่มธุรกิจเก่ียวกบัไก่ทอดภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Bonchon” ซึ่งเป็นไก่ทอดสไตลเ์กาหลีท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง
แพรห่ลาย บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการบอนชอนในประเทศไทยใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากไก่ทอดสไตลเ์กาหลี บอนชอนยงัสรา้งสรรค์
อาหารสไตลเ์กาหลีอ่ืน ๆ เช่น ซุปซุนบดูเูตา้หูก้ิมจิ ขา้วหนา้หมบูลุโกกิ คมิมาร ิต๊อกบกกิ และอ่ืน ๆ 

  ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

  บอนชอนคือแบรนดน์อ้งใหม่ ท่ีซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ซือ้ในช่วงปลายปี 2562 ท่ีผ่านมา 
จ านวนสาขาทัง้หมดในช่วงที่ท  าการเขา้ซือ้คือ 41 สาขา ซึง่ ณ ขณะนัน้ Bonchon เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากกบักลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน 

  บรษิัท ชิคเกน้ ไทม ์จ ากดั และบรษิัท สพนู ฟลู (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 70 ตามล าดบั ซึง่มีสิทธิในการเปิดรา้นบอนชอน ในประเทศไทย  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จ  านวน 85 สาขาและอีก 4 สาขาในสนามบิน 

  ลักษณะการให้บริการ 

  ปัจจุบนั Bonchon ใหบ้ริการส าหรบัการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) รบักลบับา้น (Take Away) และการบริการจดัส่งใหท่ี้บา้น
หรือส านกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัไดแ้ก ่ไก่ทอดซอสเกาหลี ขา้วหนา้หมบูลุโกกิ บบิมิบบั ซุปรามยอน และอ่ืน ๆ  

ไอศกรีมพรีเมี่ยม  

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Swensen’s” ซึ่งเป็นไอศกรีมคุณภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนดแ์รกของประเทศไทย และปัจจุบนั
ยังคงความเป็นอันดบัหนึ่ง ดว้ยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมเคก้ บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งรา้น รวมถึงการ
ใหบ้รกิารท่ีค  านงึถงึความพอใจของลกูคา้อย่างสงูสดุ 

  ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

บริษัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เป็นผูด้  าเนินธุรกิจ
ไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดร้บัแฟรนไชสใ์นการด าเนินงานจาก MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เช่นกนั โดย บริษัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จ ากดั ไดร้บัสิทธิในการเปิด
รา้นไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทย พม่า กมัพชูา สาธารณรฐัประชาชนลาว 
เวียดนาม และปากีสถาน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จ  านวน 111 สาขา และตา่งประเทศ 1 สาขา 
ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจ านวน 189 สาขา และตา่งประเทศจ านวน 25 สาขา รา้นคา้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่าน
ศนูยก์ารคา้ แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัท MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd.  ยงัสามารถใหแ้ฟรนไชส์
กบัลกูคา้ในตา่งประเทศได ้โดยปัจจบุนับรษิัทไดใ้หแ้ฟรนไชสธ์ุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก ่   ผูใ้หบ้รกิารในประเทศไทย พม่า กมัพชูา 
สาธารณรฐัประชาชนลาว เวียดนาม และปากีสถาน 
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  ลักษณะการให้บริการ 

 Swensen’s เปิดใหบ้ริการทัง้การรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การซือ้กลับบา้น (Take away) และการบริการจัดส่งใหท่ี้บา้น
หรือส านักงาน (Delivery) โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดับกลางขึน้ไป ทัง้กลุ่มวัยรุ่นและครอบครัว ทัง้นี ้สินคา้หลัก ไดแ้ก่ 
ไอศกรีมซนัเดย ์ไอศกรีมสกูป้ ไอศกรีมเคก้ไอศกรีมควอท และบงิซู เป็นตน้ 

ซอฟทไ์อศกรีม  

 ภายใตแ้บรนด ์“Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟทเ์สิรฟ์ มีการจัดจ าหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมคือ 
“Blizzard” ท่ีมีความหลากหลายและรสชาตเิขม้ขน้ จนเป็นท่ีช่ืนชอบ และไดร้บัความนิยมจนถือไดว้า่เป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

 บริษัท ไมเนอร ์ดีคิว จ ากดั ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นผูด้  าเนินธุรกิจไอศกรีม 
“Dairy Queen” โดยบริษัทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการด าเนินงานจากผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัสิทธิในการเปิด
รา้นทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเทา่นัน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจ านวน 240 สาขา (รวมสาขาในสนามบนิ 17 
สาขา) สาขาในต่างประเทศจ านวน 2 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจ านวน 256 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศนูยก์ารคา้ แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

 บริษัทจ าหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away และบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านัน้ โดยสินคา้หลักไดแ้ก่ Blizzard 
ไอศกรีมป่ัน (Moolatte) และไอศกรีมเคก้ เป็นตน้ โดยลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคา้ตัง้แตร่ะดบัล่างขึน้ไป 

สเตก็ ซฟู้ีด และสลัด  

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Sizzler” เป็นรา้นอาหารท่ีประกอบดว้ยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารท่ี์ใหญ่และมีความ
หลากหลายมากท่ีสดุในรา้นอาหารประเภทนี ้ 

 ลักษณะของธุรกิจและจ านวนสาขา 

  บริษัท เอสแอลอารที์ จ ากดั และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 
100 และ 50 ตามล าดับ เป็นผู้ด  าเนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการด าเนินธุรกิจจาก
ผูป้ระกอบการในออสเตรเลีย โดยไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นโดยการลงทนุดว้ยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถใหแ้ฟรนไชสก์บั
ลกูคา้ในประเทศจีน   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจทัง้สิน้จ  านวน 63 สาขาทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้นคา้จะตัง้อยู่ใน
ย่านศนูยก์ารคา้ แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน  

 ลักษณะการให้บริการ 

 Sizzler ใหบ้รกิารส าหรบัการรบัประทานในรา้น (Dine in) บรกิารจดัส่งและซือ้กลบับา้น โดยสินคา้หลกัไดแ้ก่ สเตก็ ซีฟู้ด และ
สลดั เน่ืองจาก Sizzler เนน้การใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมีคณุภาพสงู จงึมีกลุ่มเปา้หมายหลกัคือกลุ่มลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป 
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กาแฟ 

 บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 50 ในบรษิัท ไมเนอร ์ดีเคแอล ฟู้ด กรุ๊ป (ช่ือเดมิ The 
Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบรษิัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร ์ดีเคแอล 
เป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละตา่งประเทศภายใตแ้บรนด ์The Coffee Club ซึง่เป็นหนึ่ง
ในธุรกิจกาแฟท่ีท ารายไดใ้นประเทศออสเตรเลีย  

 ในเดือนตลุาคม 2558 บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้เพิ่มอีกรอ้ยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร ์ดีเคแอล 
ฟู้ด กรุ๊ป ผ่านบรษิัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. ท าใหบ้รษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีสดัส่วน
การถือหุน้รวมรอ้ยละ 70 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไดเ้ปิดบรกิารรวมทัง้สิน้ 427 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จ  านวน 99 สาขา ซึง่เป็นสาขาท่ี
ลงทนุในประเทศไทย 51 สาขา และลงทนุเองในต่างประเทศ 48 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มลัดีฟส ์สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซาอดุอิาระเบีย 
เซเชลส ์กาตาร ์ สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์  านวน 328 สาขาในประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์อินโดนีเซีย กมัพูชาและจีน 

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ 

 บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้ทัง้หมดใน Thai Express Concepts Pte Ltd ผ่านบริษัทย่อย 
Primacy Investment Limited ซึง่ภายหลงัในปี 2556 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดย The Minor 
Food Group Singapore เป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการดา้นอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบภายใตก้ารใหบ้ริการหลายแบรนด์ ไดแ้ก่ Thai 
Express,  Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside, Ji Charcoal 
Grill, Go And Chicken Riceและ Sanook Kitchen 

 ปัจจุบนั รา้นอาหาร Thai Express ภายใต ้The Minor Food Group Singapore ไดเ้ปิดด าเนินการใน ประเทศไทย สิงคโ์ปร ์
มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และมลัดีฟส ์

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 The Minor Food Group Singapore มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 82 สาขา โดยการลงทุนเองทั้งสิ ้น
จ านวน 59 สาขา และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์  านวน 23 สาขา  

อาหารประเภทปลา 

 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซื ้อหุ้นร้อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD 
Investment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ใน เดื อนธั น วาคม  2555 และบริษั ท ได้ล งทุ น เ พิ่ ม อี ก ร้อ ยละ  20.18  
ในเดือนเมษายน 2558 ลงทนุเพิ่มรอ้ยละ 16.7 ในเดือนมิถนุายน 2560 และลงทนุเพิ่มอีกรอ้ยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็น
สัดส่วนการถือหุ้น เ ป็นร้อยละ  100 ผ่ านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เ ป็น
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใตแ้บรนด ์RIVERSIDE & COURTYARD ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ในอาหารจานปลาเสฉวนบารบ์ีคิว RIVERSIDE เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความส าเร็จในการสรา้งแบรนดร์า้นอาหารท่ี
แข็งแกร่งและสรา้งฐานลูกคา้หลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะรอ้นประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างอาหาร
พืน้บา้น การบรกิารท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแตง่รา้นอาหารแบบรว่มสมยั เป็นผลให ้RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเรว็  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เปิดบรกิารโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จ  านวน 112 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 40 สาขา สาขาในเซี่ยงไฮ ้
36 สาขา เมืองอ่ืน ๆ ในประเทศจีน จ านวน 34 สาขา และสาขาในประเทศสิงคโ์ปรจ์  านวน 2 สาขา 
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เครือข่ายรา้นสาขาของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้ 

ร้าน จ านวนสาขา 

บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส ์

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 
The Pizza Company 572 238 2 183 149 
Burger King 118 113 5 - - 
Swensen’s 326 111 1 189 25 
Dairy Queen  496 238 2 256 - 
Bonchon 89 89 - - - 
Sizzler 63 63 - - - 
The Coffee Club 427 51 48 - 328 
Thai Express 82 5 54 - 23 
Riverside 112 - 112 - - 
อ่ืน ๆ  85 46 13 3 23 
รวมทัง้สิน้ 2,370 954 237 631 548 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจ าหน่ายแบง่ได ้ 3 ช่องทาง คือ 

1. การรบัประทานในรา้น (Dine-in)  

2. การบรกิารจดัส่งถงึบา้น (Delivery) ไดแ้ก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club และ 
Dairy Queen ทัง้นี ้ในส่วนของ “The Pizza Company” บรษิัทไดจ้ดัตัง้สาขาเพ่ือใหบ้รกิารจดัส่งถงึบา้นเพ่ือใหค้รอบคลุมพืน้ท่ี
ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัท่ีบริษัทมีสาขาตัง้อยู่ โดยก าหนดใหมี้เวลาตัง้แต่การสั่งสินคา้จนถึงการรบั
สินคา้ภายใน 30 นาที 

3. การซือ้กลบับา้น (Take away)  

 ทัง้นี ้ช่องทางการจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรบัประทานในรา้น  การซือ้กลบับา้นและการจดัส่งถึงบา้น โดยสาขาส่วนใหญ่
จะตัง้อยู่ในย่านศนูยก์ารคา้ แหล่งธุรกิจ และย่านชมุชน  

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มลกูคา้เปา้หมายส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ยกเวน้ส าหรบัไอศกรีม Dairy Queen ซึง่เจาะกลุ่มลกูคา้ตัง้แต่ระดบั
ล่างขึน้ไป โดยลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท างาน 

ธุรกิจร้านอาหารทีม่ีสาขาในประเทศไทย  

 ในปี 2563 ผลประกอบการของบรษิัทส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ซึง่ท  าใหร้า้นอาหารแบบนั่งรบัประทานท่ีรา้น 
(Dine-In) มีการปิดตวัลงชั่วคราวในบางสาขา และส่งผลใหก้บับางสาขาท่ีมีจ านวนลกูคา้นอ้ยลง อย่างไรก็ตามยอดขายอาหารช่องทาง
รบักลบับา้น (Take Away) และการบรกิารจดัส่งใหท่ี้บา้นหรือส านกังาน (Delivery) ไดป้รบัตวัขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมการบรโิภคของกลุ่มลูกคา้ และความมั่นคงของระบบการจดัการและบรกิารจดัส่งของบรษิัท 

 

 

 
  

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
132



ตารางเปรียบเทียบส่วนแบง่ทางการตลาดของธุรกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย 

มลูคา่การขาย (พนัลา้นบาท) 2560 2561 2562 2563 (ประมาณการ) 
รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ  รายได ้ รอ้ยละ 

คาเฟ่/บาร ์ 259.4 31% 269.7 30% 279.7 30% 287.1 30% 
รา้นอาหารแบบ  
Full-service 

176.4 21% 181.4 20% 187.5 20% 193.4 20% 

รา้นอาหารแบบ  
Limited-service 

133.2 16% 152.0 17% 160.8 17% 169.8 18% 

รา้นแผงลอยและตู ้kiosk 272.6 32% 286.6 32% 302.7 33% 315.2 33% 
ตลาดรวม 841.9 100% 890.1 100% 931.1 100% 966.0 100% 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ 
(จ านวนรายได)้ 

23.58 2.8% 23.60 2.7% 24.28 2.6% 20.68 2.1% 

ที่มา: การบรโิภคธุรกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย เดือน เมษายน 2563 จาก Euromonitor International และประมาณการของบรษัิท 
หมายเหต:ุ รายไดข้องไมเนอร ์ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายไดข้องแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตลต์ะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี้ 

1. คาเฟ่/บาร์

• ตลาดรวมของคาเฟ่/บาร ์มีมลูคา่กวา่ 279.7 พนัลา้นบาท เตบิโตจากปีท่ีแลว้ประมาณรอ้ยละ 4

• คาดการณว์า่จะมีผลเตบิโตท่ีรอ้ยละ 5 ในกลุ่ม คาเฟ่/บาร ์ใน 5 ปีขา้งหนา้

• ปัจจบุนั คาเฟ่ อเมซอน รา้นกาแฟของ ปตทT. 47Tเป็นผูน้ าในตลาดรา้นกาแฟ ตามมาดว้ยสตารบ์คัส์

• ในปีนีบ้ริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ยังด  าเนินการเปิดธุรกิจใหม่เก่ียวกับกาแฟภายใตเ้ครื่องหมายการคา้
Coffee Journey ซึง่จบักลุ่มลกูคา้ท่ีจดุพกัรถหรือตามสถานีบรกิารน า้มนัอีกดว้ย

2. รา้นอาหารแบบ Full-Service

• ในปี 2563 อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3 ในกลุ่มตลาดรา้นอาหารแบบ Full-Service มลูคา่ทางการตลาดสงูถงึ 187.5 พนัลา้นบาท

• แนวโนม้ตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารแบบ Full-Service เตบิโตท่ีประมาณรอ้ยละ 5 ในอีก 5 ปี

• ปัจจบุนั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าในตลาดรา้นอาหารแบบ Full-Service

• ซิซซเ์ลอร ์หนึ่งในแบรนดภ์ายใตบ้ริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นอนัดบัหนึ่งในเครือรา้นอาหารในแถบ
อเมริกาเหนื ในปี 2563 ซิซซเ์ลอรย์งัคงพฒันาและขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองแมอ้ยู่ในภาวะโรคระบาด ดว้ยการท า Sizzler To
Go โดยจับกลุ่มลูกค้าประเภท Grab & Go ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ส  าหรับลูกค้าท่ีต้องการความรวดเร็ว ซิซซ์เลอร์ยังคงให้
ความส าคญักับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง และคิดคน้พัฒนาเมนูอาหารใหม่  ๆ ตามฤดูกาล
วตัถดุบิ ผกัและผลไม้

3. รา้นอาหารแบบ Limited-Service

• ในปี 2563 อตัราการเตบิโตรอ้ยละ 6 ในกลุ่มตลาดรา้นอาหารแบบ Limited-Service มลูคา่ทางการตลาดสงูถงึ 160.8 พนัลา้นบาท

• แนวโนม้ตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารแบบ Limited-Service เตบิโตท่ีประมาณรอ้ยละ 7  ในอีก 5 ปี

• ปัจจบุนั KFC เป็นผูน้  าในตลาดรา้นอาหารแบบ Limited-Service ตามมาดว้ย แมคโดนลัด ์

• แบรนดภ์ายใตบ้ริษัทไดต้ิดอันดบั 5 ใน 10 ของกลุ่มลูกคา้รา้นอาหารแบบ Limited-Service เริ่มจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซน่ส ์เบอรเ์กอร ์คงิส ์แดรี่ควีน และบอนชอน

• บรษิัทไดน้ าความคดิรเิริ่มในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และน าเสนอแคมเปญมากมายในปี 2563 ดงันี ้
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1. เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ไดมี้การเปิดตวัพิซซ่าหนา้ใหม่คือ นิวยอรก์พิซซา่ ซึง่มีขนาดของหนา้พิซซ่าใหญ่ถงึ 18 นิว้ ซึง่
ใหญ่กว่าพิซซ่าถาดกลางถึง 4 เท่า นิวยอรก์พิซซ่ายังเป็นหนึ่งในพิซซ่าหนา้ขายดีท่ีสุดในช่วงท่ีเปิดตวัแคมเปญนี้
ออกมา และยงักระตุน้ยอดขายตอ่บลิสงูกวา่เดมิถงึรอ้ยละ 20 ในเดือนแรกท่ีเปิดตวั 

2. สเวนเซ่นส ์ยงัเปิดตวักิจกรรมน่าตื่นเตน้มากมายในปี 2563 เริ่มดว้ยการเปิดตวัรา้นไอศกรีมสเวนเซ่นสท่ี์ใหญ่ท่ีสดุ
ในจงัหวดัน่าน และยงัเปิดตวัรา้นสวีท อะโฮลิค ส าหรบักลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบของหวาน สเวนเซ่นสย์ั งสามารถพลิก
วิกฤตเป็นโอกาสโดยการเพิ่มยอดขายการบริการจัดส่งใหท่ี้บา้นหรือส านักงาน (Delivery)  ท่ีเติบโตสูงกว่ารอ้ยละ 
258 ภายในปี 2563 

3. ไก่ทอดบอนชอน หนึ่งในแบรนดท่ี์น่าจับตามองของบริษัทในปี 2563 เน่ืองดว้ยบริษัทไดเ้ข้าซือ้ บอนชอนในช่วง
ปลายปี 2562 ซึง่เป็นหนึ่งในแบรนดท่ี์ไดร้บัการพูดถึงโดยกลุ่มลกูคา้เป็นวงกวา้งในปีนี ้หลงัซือ้กิจการ บรษิัทยงัขยาย
สาขามากกวา่เดมิในปีนีม้ากกว่า 100% และยงัมีแนวโนม้เตบิโตไปไดอี้กมาก 

4. ในช่วงพิษเศรษฐกิจจากโรคระบาดในปี 2563 นี ้เบอรเ์กอร ์คิงส์ ยังคงพยายามปรับตัวและหาวิธีรับมือกับโรค
ระบาด โดยการเพิ่มมาตรการความปลอดภยัจากโรคโควิด-19 ลกูคา้จะมีประสบการณใ์นการรบับรกิารท่ีเบอรเ์กอร ์
คิงสโ์ดยไรก้ารสัมผัสโดยตรง และความใส่ใจในลูกคา้นีข้องเบอรเ์กอร ์คิงสท์  าใหย้อดขายไดรฟ์ทรู (Drive Thru) 
เตบิโตขึน้อย่างมากในช่วงโควดิ-19 

กลยุทธท์างการตลาด 

 บรษิัทมีกลยทุธท์างตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เนน้การบริการลูกคา้ใหลู้กคา้ไดร้บัความพึงพอใจอย่างสูงสุด (100% customer satisfaction) ใชก้ลยุทธเ์พ่ือยกมาตรฐาน
การบรกิาร หาท าเลท่ีตัง้รา้น คณุภาพผลิตภณัฑ ์ 

2. เนน้ในการใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมีคณุภาพ พรอ้มทัง้การพฒันาสินคา้ใหม่และเมนอูาหารใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง 

3. เนน้การเปิดสาขาในศนูยก์ารคา้ แหล่งธุรกิจ และย่านชมุชน 

4. ในส่วนของการบรกิารจดัส่งถงึบา้น ไดก้  าหนดใหจ้ดัส่งภายในเวลา 30 นาที 

5. จดักิจกรรมส่งเสรมิการขายรว่มกบัพนัธมิตรและบตัรเครดติตา่ง ๆ 

6. เนน้การขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชสส์  าหรบั The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ Thai 
Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้นี ้รวมถงึการขยายธุรกิจแฟรนไชสใ์นตลาดประเทศไทยและตา่งประเทศ 

7. มีการจดัเซ็ตเมนหูรือการปรบัราคาเพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่แก่ลกูคา้ (Price Value) 

นโยบายราคา 

 เน่ืองจากธุรกิจอาหารบรกิารด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินคา้ของบรษิัทไดค้  านงึถงึตน้ทนุของสินคา้และการ
บรกิารรวมถงึราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 บริษัทด  าเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจ าหน่ายอาหารบริการด่วน ผ่านรูปแบบของสาขาจ านวนมากกว่า 2,000 แห่ง 
โดยบรษิัทไดล้งทนุใน โรงงานผลิตชีส ไอศกรีม เบเกอรี่ และทอ็ปป้ิงของหวาน เพ่ือรองรบัธุรกิจรา้นอาหารในเครือตลอดจนบรษิัทคู่คา้อ่ืน 
ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มบริษัทอีกดว้ย  นอกจากนีบ้ริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงในดา้นอตัราเงินเฟ้อในปี 2564 และไดว้างแผนในเรื่องการ
เตรียมความพรอ้มในการท าสญัญาซือ้วตัถดุบิกบัคูค่า้ (Suppliers) เพ่ือก าหนดราคาหรือจ านวนและคณุภาพของวตัถดุิบในระยะยาว 
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วัตถุดบิและแหล่งทีม่า 

วตัถดุบิในการผลิตของบรษิัท แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. วตัถุดิบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ไดแ้ก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เนยแข็ง ไอศกรีม

มนัฝรั่งแช่แข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้
2. วตัถดุบิท่ีเป็นอาหารสด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑน์ม ไข่ไก่ ผกัและผลไมส้ด เป็นตน้
3. วตัถุดิบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นมผง แป้ง ขนมปัง เครื่องเทศ อาหารกระป๋อง ผลไมแ้ปรรูป น า้มนัพืช กาแฟ น า้ตาล เครื่องดื่มและบรรจุ

ภณัฑช์นิดตา่ง ๆ เป็นตน้

ท่ีมาของวตัถดุบิแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหล่งดว้ยกนั คือ
1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ไดแ้ก่ นมสด ไข่ไก่ ไสก้รอก เนือ้สตัวแ์ปรรูปประเภทต่าง ๆ ผกั ผลไม ้แป้ง น า้ตาล อาหารกระป๋อง

เครื่องดื่มและบรรจภุณัฑช์นิดตา่ง ๆ เป็นตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60-65 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ
2. แหล่งท่ีมาจากตา่งประเทศ แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ

1. การซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแช่แข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เครื่องเทศ อลัมอนด ์เมล็ดกาแฟ
ส่วนประกอบตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและแตง่หนา้ไอศกรีม เป็นตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70-75 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ

2. การน าเขา้จากตา่งประเทศโดยตรง ไดแ้ก่ เนยแข็ง นมผงพรอ่งมนัเนย ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตไอศกรีม อาหาร
กระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5-10 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ

วตัถดุิบหลกัในการผลิตสินคา้ของแตล่ะแบรนด ์มีดงันี  ้
1. The Pizza Company วตัถุดิบหลกัคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจดัซือ้จาก

ตา่งประเทศ บรษิัทในกลุ่มเดียวกนัและผูจ้  าหน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตัถดุบิหลกัคือ ขนมปัง มนัฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึง่บรษิัทสั่งซือ้

จากตา่งประเทศและผูจ้  าหน่ายในประเทศ
3. Swensen’s, Dairy Queen และบรษิัท ไมเนอร ์แดรี่ จ  ากดั มีวตัถดุบิหลกัในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพรอ่งมนัเนย ผลิตภณัฑ์

จากนม และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแต่งหนา้ไอศกรีม (Topping) ซึ่งสั่งซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านตวัแทน
จ าหน่ายในประเทศ

4. Sizzler มีวตัถุดิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปัง ข้าว เนยแข็ง ผกัและผลไม้
ชนิดตา่ง ๆ โดยเนือ้สตัวบ์างประเภทนัน้ ท  าการสั่งซือ้จากตา่งประเทศโดยตรง และผ่านผูจ้  าหน่ายในประเทศ

5. The Coffee Club มีวตัถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมูแปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเคก้
เครื่องปรุงอาหาร ผลิตภณัฑน์ม และเครื่องดื่มประเภทตา่ง ๆ ซึง่บรษิัทสั่งซือ้ผ่านผูจ้  าหน่ายในประเทศ

6. The Minor Food Group Singapore มีวตัถุดิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และ
เครื่องปรุงอาหารตา่ง ๆ โดยส่วนใหญ่นัน้ บรษิัทท าการสั่งซือ้จากตา่งประเทศผ่านผูจ้  าหน่ายในประเทศ

นโยบายการวจัิยและพัฒนา (ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่) 

นวตักรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งในสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ การวจิยัและพฒันาจงึเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธท์างธุรกิจของไมเนอร ์ฟู้ด เพ่ือความส าเร็จในการสรา้งคณุค่าท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไมเนอร ์ฟู้ด มีกลุ่มนกัวิจยัและ
พฒันาของแต่ละแบรนดท่ี์แข็งแกร่งมายาวนาน โดยมุ่งเนน้ท่ีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ในปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ด ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากขีด
ความสามารถของตนเองมากขึน้ในการขบัเคล่ือนแนวคิดดา้นนวตักรรม  ส่งผลใหซ้ิซซเ์ลอรไ์ดข้ยายธุรกิจในรูปแบบของซิซซเ์ลอรท์โูก ซึ่ง
เป็นรา้นคา้รูปแบบใหม่ในรูปแบบ Grab & Go โดยไดเ้ปิดตวัในศูนยก์ลางการขนส่งสาธารณะทั่วกรุงเทพ มีการน าเสนออาหารท่ีดีต่อ
สขุภาพ เช่น สลดัโรล แซนวชิ โยเกิรต์และน า้ผลไม ้เพ่ือรองรบักระแสรกัสขุภาพท่ีมากขึน้และเพ่ือขยายฐานลูกคา้ นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด
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มีการเปิดตวัแนวคดิครวักลางในช่วงท่ีมีการปิดพืน้ท่ีของประเทศไทยทา่มกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่บอนชอนไดข้ยายสาขาใน
รูปแบบการใชค้รวักลาง โดยการใชพื้น้ท่ีของรา้นเดอะพิซซา่ คอมปะนีท่ีมีอยู่เดมิ  

นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด ไดจ้ดัตัง้ทีมงานส่วนกลาง โดยมีการสรา้งกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ เพ่ือขบัเคล่ือนนวตักรรม
ผ่านสองโครงการ ได้แก่ Minor Food Innovation Team (M-Fit) และ Young Entrepreneur Program (YEP) M-Fit เป็นโครงการท่ี
ประกอบดว้ยกลุ่มเชฟและนกัวิทยาศาสตรด์า้นอาหารท่ีเช่ียวชาญ ซึ่งมีสิ่งอ  านวยความสะดวกดา้นนวตักรรม หอ้งครวั และอุปกรณก์าร
ท าอาหารเพ่ือคิดคน้ผลิตภัณฑใ์หม่ส  าหรบัแบรนดต์่าง ๆ ภายใตไ้มเนอร ์ฟู้ด อีกทัง้ ทีมงานมีการท างานร่วมกับลูกคา้เพ่ือคน้หาสิ่งท่ี
ตอ้งการพฒันาตา่ง ๆ ในส่วนของ YEP เป็นโครงการพฒันาภายในบรษิัท ซึง่เปิดตวัขึน้เพ่ือคดิคน้คอนเซป็ตแ์ละแบรนดอ์าหารใหม่ ๆ โดย
ทีมงานรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตวั ท  างานร่วมกบัทีมกลยุทธข์องบริษัท นอกเหนือจากทีมท่ีแข็งแกรง่แลว้ กระบวนการท่ีเป็นระบบจะช่วย
ใหน้วัตกรรมประสบความส าเร็จ ไมเนอร ์ฟู้ดจึงไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลซึ่งมีการประชุมรา ยเดือนและมีการทดลองชิม
ผลิตภณัฑใ์หม่ทกุ 2 สปัดาห ์เพ่ือผลกัดนัแบรนดใ์หม่ ๆ โดยกระบวนการจะเริ่มตน้ดว้ยการหาความคิดรเิริ่ม ตามดว้ยการพฒันาแนวคิด 
การพฒันาในเชิงพาณิชย ์การพฒันาดา้นการตลาด การเปิดตวัผลิตภณัฑห์รือแบรนดใ์หม่ และการประเมินผล ยกตวัอย่างเช่น ไมเนอร์  
ฟู้ดไดเ้ปิดตวัแบรนด ์“คอฟฟ่ี เจอน่ี” ในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยใชป้ระโยชนจ์ากความเช่ียวชาญและทรพัยากรในการสรา้งแบรนดท่ี์มีอยู่ 
คอฟฟ่ี เจอน่ีมีสาขาทัง้หมดจ านวน 15 สาขา ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 โดยแบรนดด์งักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะขยายสาขาไดท้ั่วประเทศ ทัง้
ผ่านความร่วมมือกบัสถานีบรกิารน า้มนัเอสโซ ่และในท าเลอ่ืนท่ีดี นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ดไดเ้ปิดตวัแบรนด ์ “Urban Pizza” ซึง่เป็นพิซซ่า
สไตลนิ์วยอรก์ท่ีมีแปง้พิเศษโดยใชท้รพัยากรของรา้นอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่ีมีอยู่เป็นครวักลาง และมุ่งเนน้เฉพาะบรกิารการจัดส่ง
อาหารเทา่นัน้ ดว้ยการตลาดดจิิทลัที่ใชเ้งินลงทนุนอ้ย 

คา่ใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาส าหรบัธุรกิจรา้นอาหารรวม 10 ลา้นบาทตอ่ปี 
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ธุรกิจจัดจ าหน่ายและผลิตสนิค้า (ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล)์ 

ลักษณะธุรกิจ 

 บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.92 ในบรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนท่ีถือหุน้โดย MFG   รอ้ยละ 
8.57) ซึ่งเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศและธุรกิจการผลิตสินคา้โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า 

• แบรนดเ์อสปรี (Esprit) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้ส าเร็จรูป เครื่องประดบัและเครื่องแต่งกายส าหรบัสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วยัรุ่น  เป็น
สินคา้จากสหรฐัอเมรกิา 

• แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้ส าเร็จรูปส าหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุน่และเดก็ เป็นสินคา้จากประเทศฮ่องกง 

• แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ (Charles and Keith) ประกอบดว้ยรองเทา้ กระเป๋า และเครื่องประดบั ส าหรบัสุภาพสตรี เป็นสินคา้จาก
ประเทศสิงคโปร ์

• แบรนดบ์รูคส ์บราเธอรส์ (Brooks Brothers) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้ส าเร็จรูปชัน้น าส าหรบัสุภาพบุรษ และสุภาพสตรี เป็นสินคา้จาก
สหรฐัอเมรกิา 

• แบรนดเ์อแตม (ETAM) ประกอบดว้ยชุดชัน้ใน และชดุนอนส าหรบัสภุาพสตรี เป็นสินคา้จากประเทศฝรั่งเศส 

• แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน (Radley London) ประกอบดว้ยกระเป๋า และเครื่องประดบั ส าหรบัสุภาพสตรี เป็นสินคา้จาก สหราช
อาณาจกัร 

• แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) ประกอบดว้ยกระเป๋า เป็นสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ น 

• แบรนดโ์อวีเอส (OVS) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้ส าเร็จรูป เครื่องประดบัและเครื่องแต่งกายส าหรบัสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก 
เป็นสินคา้จากประเทศอิตาลี 

การจัดจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองใช้ในบ้านและเคร่ืองครัว 

• แบรนดส์วิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบดว้ยเครื่องใชแ้สตนเลส สตีล คณุภาพสูง อาทิเช่น มีด หมอ้ ชอ้น กระทะ อุปกรณป์ระกอบ
อาหาร ภาชนะเครื่องครวัต่าง ๆ และอปุกรณต์กแตง่เล็บ ซึง่เป็นแบรนดจ์ากประเทศเยอรมนั 

• แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบดว้ยอุปกรณท่ี์ใชใ้นครวัเรือน เนน้การออกแบบท่ีมีฟังกช์ั่นในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
และง่ายตอ่การใชส้อยดว้ยรูปแบบท่ีทนัสมยั ซึง่เป็นแบรนดจ์ากสหราชอาณาจกัร 

• แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) ประกอบดว้ยเครื่องชงกาแฟและชา ทัง้แบบเฟรนชเ์พรส ดริป และไซฟ่อน นอกจากนีย้งัมี แกว้ดบัเบิล้วอล 
และเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก ท่ีมาพรอ้มดีไซนอ์ันเป็นเอกลักษณ ์ง่ายต่อการใชง้านและเนน้เรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง
เป็นแบรนดจ์ากประเทศเดนมารค์ 

การจัดจ าหน่ายสินค้าและอุปกรณท์างการศกึษา 

• อีทีแอล (ETL) อุปกรณแ์ละหนงัสือ Interactive เพ่ือการศกึษาเก่ียวกับภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาบาฮาซา 
เพ่ือใหเ้ด็กมีทกัษะโดยครบเป็นองคร์วม (Total Development Program) เป็นทกัษะทางดา้นความรู ้(Knowledge) ทกัษะในการใช้
ชีวิต (Skill) และทกัษะทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม (Value) ผ่านหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร ์ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะก่อนวัย
เรียน (Soft Skills) ภาษาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ความรูท้ั่วไป และจริยธรรม โดยมีอุปกรณ์ท่ีสามารถโตต้อบ (Interact) 
กบัเดก็ และ Learning by Doing เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

• ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์(MSK) ส่ือการเรียนรูส้  าหรบัเดก็โดยมีหนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิที่ทนัสมยั ปากกาพดูไดเ้พ่ือ
ใชใ้นการเรียนรูแ้บบ Interactive เพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตวัของเดก็ 
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• หงเอิน้ (Hongen) ส่ือการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย 
ปากกาพดูไดเ้พ่ือใชใ้นการเรียนรูแ้บบ Interactive เป็นการเตรียมความพรอ้มทางดา้นภาษาใหเ้ด็กไทยเขา้สู่สากล 

• เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) ศาสตรก์ารวเิคราะห ์คน้หาศกัยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้มือ 

• โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวตักรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจทกัษะดา้นการเขียนโปรแกรม 
(Coding) โดยการเรียนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame 

การรับผลิตสินค้าอุปโภค 

 บริษัทด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรบัผลิตสินคา้อุปโภคและสินคา้ในครวัเรือน ไดแ้ก่ น า้หอมปรบัอากาศในรถยนต ์ผลิตภณัฑ์
น า้ยาขัดรถยนต ์ผลิตภัณฑท์  าความสะอาด น า้ยาปรบัผา้นุ่ม น า้ยาลา้งจาน และผลิตภณัฑท์  าความสะอาดมือ ภายใตเ้ครื่องหมาย
การคา้ท่ีมีช่ือเสียง เช่น GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT เป็นตน้ 
ลูกคา้ส าคญัคือบริษัทต่างประเทศท่ีผลิตสินคา้อุปโภคและจัดจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ เช่น บริษัท เอส.ซี.จอหน์สัน แอนดซ์นั 
(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท คาโอ อินดลัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท ยูนิลีเวอร ์เอเชีย ไพรเวท จ ากดั เป็นตน้ รวมทัง้รบัผลิต
ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมบรกิารใหก้บั Diversey Hygiene 

การผลิตและจัดจ าหน่ายสกู๊ตเตอร ์ภายใต้แบรนดส์โกมาดิ 

สโกมาดิ พรีเม่ียมคลาสสิกสกู๊ตเตอรจ์ากสหราชอาณาจกัร ถือก าเนิดขึน้จากวิสยัทศันค์วามหลงใหลและความเช่ียวชาญของ
วิศวกรจักรยานยนตช์าวอังกฤษสองคน แฟรงค ์แซนเดอรส์ัน และ พอล เมลิซี ไดส้รา้งการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างสไตลอ์ันเป็น
เอกลักษณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาสกู๊ตเตอรต์น้แบบท่ีมีความพรอ้มส าหรับการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและไดร้บัการจด
ทะเบียนเป็นครัง้แรกในปี 2005 ปัจจุบนัสกู๊ตเตอรข์องสโกมาดิ ไดมี้การพฒันาและผลิตเพ่ือวางจ าหน่ายไปยงัหลายประเทศทั่วทุกมุม
โลก โดยมีการผลิตรถออกมาใหมี้ความหลากหลายในเรื่องขนาดเครื่องยนต ์เพ่ือตอบโจทยก์ารใชง้านแก่ผูห้ลงใหลในสกู๊ตเตอรใ์นแต่ละ
กลุ่ม พรอ้มทัง้เดินหน้าการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยคงไวซ้ึ่งรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของสกู๊ตเตอรร์ะดับต านานตามคอนเซ็ป “A 
Modern Classic” 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ลักษณะการจ าหน่ายของผลิตภณัฑก์ลุ่มเสือ้ผา้และกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นแบ่งเป็น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจ าหน่ายปลีก
ใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยวางจ าหน่ายในรา้นคา้ของบริษัทเองหรือจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ต่าง  ๆ 2) ช่องทางจ าหน่ายใหลู้กคา้
องคก์รที่มีงบประมาณเพ่ือใหพ้นกังานและผูบ้ริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหาของแถมและของก านลัแก่ลูกคา้ และ 3) 
ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ (E-Commerce) 

 บรษิัทเหน็ว่าผูใ้ชง้านทางอินเทอรเ์น็ตและท าธุรกรรมซือ้ขายสินคา้ออนไลนมี์จ านวนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ในปี 2563 
ไดพ้ฒันาการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านทางเว็บไซตต์่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
แบรนดข์องบรษิัท 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เน่ืองจากกลุ่มสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษิัทมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ดงันัน้ ฐานลกูคา้ของธุรกิจท่ี
เก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายสินคา้จงึครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุช่วงอาย ุ โดยกลุ่มลกูคา้หลกัคือ นกัศกึษา กลุ่มคนท างานรุน่ใหม่ 
แม่บา้น ตลอดจนนกัธุรกิจ ผูท่ี้สนใจในเรื่องแฟชั่นและการแตง่ตวั  

 ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการรบัผลิตสินคา้อุปโภค กลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติท่ีมียอดการสั่งสินคา้อุปโภคเป็น
จ านวนมาก ทัง้เพ่ือใชใ้นประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกลเ้คียง 
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              ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจัดจ าหน่ายสกู๊ตเตอร ์กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษัทเป็นกลุ่มตวัแทนจ าหน่าย และกลุ่มลูกคา้ผูท่ี้มี
ความสนใจในสกู๊ตเตอร ์

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

แบรนดเ์อสปรี (Esprit) 

 ถึงแมธุ้รกิจแฟชั่นมีคู่แข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา Fast fashion หลายแบ
รนด ์เขา้มาท าตลาดอย่างรวดเร็วดว้ยการลงทุนท่ีสูง ทัง้ขนาดของรา้นคา้ สินคา้ท่ีมีความหลากหลาย และการปรบัราคาเพ่ือเป็นการ
ดงึดดูกลุ่มลูกคา้ ส่งผลกระทบต่อแบรนดท่ี์เคยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้ริโภคมีทางเลือกในเรื่องของสินคา้ท่ีมีความโดดเด่น
ทางดา้นรูปแบบท่ีทนัสมัย แต่อย่างไรก็ตาม แบรนดเ์อสปรียังมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากแบรนด ์ fast fashion ใหม่ ๆ ในเรื่องการรักษา
คณุภาพสินคา้ท่ีสูง และยงัคงการผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีพอใจในเรื่องคณุภาพสินคา้และความทนทาน ไม่เนน้ความแฟชั่น
จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกบัสรีระส าหรบัคนวยัท างานอายุ 30 ปีขึน้ไป ดงันัน้ การท าโปรแกรมบริหารความพึงพอใจของลูกคา้สมาชิก 
(Minor Plus) เพ่ือรกัษาลูกคา้กลุ่มนีไ้ดมี้การท าอย่างต่อเน่ือง เช่น การติดต่อจองสินคา้ใหม่ การใหส้่วนลดพิเศษ การดแูลลูกคา้ในวัน
ส าคญั และ ณ สิน้ปี 2563 แบรนดเ์อสปรีมีจ านวนจดุจ าหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 78 แหง่ 

แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) 

 กลุ่มสินคา้ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัแบรนดบ์อสสิน่ีนัน้ มีทัง้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove, Uniqlo 
และผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ลว้นแตอ่ยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแมว้า่จะมีการแข่งขนัคอ่นขา้งสงูทัง้ในดา้นราคา และการ
ส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ ๆ แบรนดบ์อสสิน่ี ยงัคงเป็นแบรนดท่ี์มีจุดแข็งในเรื่องผลิตภณัทก์นัหนาวท่ีมีคณุภาพ เช่น เสือ้กนัหนาว
ขนเป็ดและเสือ้แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคณุภาพดี บริษัทคาดว่าแบรนดบ์อสสิน่ียงัมีโอกาสเติบโตไปกับ
การขยายตวัของหา้งสรรพสินคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ณ สิน้ปี 2563 แบรนดบ์อสสิน่ี มีจ านวนจดุจ าหน่ายในประเทศไทยรวม
ทัง้สิน้ 80 แหง่   

แบรนดบ์รูคส ์บราเธอรส์ (Brooks Brothers) 

 เสือ้ผา้ชัน้น า ท่ีมีมาร่วมสองศตวรรษ ไดก้่อตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2361 ท่ีสหรฐัอเมรกิา บรูคส ์บราเธอรส์เป็นแบรนดแ์รกท่ีจ าหน่าย
สทูแบบเรดี ้ทแูวร ์จนกลายเป็นแบรนดท่ี์ไดร้บัความนิยมจากประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาคนท่ี 44 อย่างบารกั โอบาม่า ดว้ยพฒันาการ
ของงานออกแบบเสือ้ผา้สภุาพบรุษและสภุาพสตรีทัง้แบบเป็นทางการและแบบไลฟ์สไตล ์ท  าใหบ้รูคส ์บราเธอรส์ ประสบความส าเรจ็ใน
สหรฐัอเมรกิา และไดข้ยายตลาดสู่ตา่งประเทศ บรษิัทไดย้กเลิกการเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย ในปี 2563  

แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเทา้และกระเป๋าส าหรบัสุภาพสตรีในประเทศไทยมีทัง้แบรนดท่ี์น าเขา้ และแบรนดท่ี์ผลิตในประเทศ  โดยรองเทา้ท่ี
น าเขา้มกัจะไดร้บัความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกต่างซึ่งหาไม่ไดใ้นประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่มรองเทา้น าเขา้
ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท่ี์มีการวางต าแหน่งระดับบนและราคาสูง ในขณะท่ีแบรนดช์ารล์  แอนด ์คีธ ยังคงเน้นการตลาดในลูกค้า
ระดบักลาง โดยน าเสนอสินคา้น าเขา้ท่ีมีการออกแบบท่ีทนัสมยัเทียบเท่าสินคา้ในกลุ่มระดบับน   ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้แมว้่าจะมีแบรนด์
กระเป๋าสตรีท่ีผลิตในประเทศเป็นคู่แข่ง แตแ่บรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ยงัคงเนน้การออกแบบ ใชว้สัดท่ีุมีคณุภาพ และปรบักลยุทธด์า้นราคา 
ซึ่งท  าใหแ้บรนดย์งัคงรกัษาส่วนแบ่งตลาดของสินคา้กลุ่มนีไ้วไ้ด ้การเติบโตของแบรนด ์เนน้การรกัษาและสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ คณุภาพ
การบรกิารของพนกังานขายใหเ้ป็นท่ีหนึ่งในการดแูลลูกคา้อย่างตอ่เน่ือง และเม่ือปลายปี 2562 ท่ีผ่านมานี ้แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ไดเ้พิ่ม
ช่องทางการขายบนโลกออนไลนด์ว้ยเวบไซตข์องตวัเอง 37Twww.charleskeith.co.th37T โดยในสิน้ปี 2563 ชารล์ แอนด ์คีธ มีจ านวนจดุจ าหน่าย
ในประเทศไทยทัง้สิน้ 44 แหง่  
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แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน (Radley London) 

 แบรนดก์ระเป๋าและเครื่องประดบั ส าหรบัสุภาพสตรี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2541 ดว้ยผลงานการออกแบบอนัโดดเด่น และฟังกช์ั่น
การใชง้านท่ีดีเย่ียม จงึท  าใหแ้บรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน ไดร้บัความนิยมและกลายเป็นแบรนดช์ัน้น าระดบัโลก ประกอบกบัตลาดกระเป๋า
สภุาพสตรีในประเทศไทยนัน้ ยงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน จงึเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเนน้การตลาดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา กลุ่มวัยท างานทัง้คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ปี 2563 แบรนดแ์รทลีย์ ลอนดอน มีจ านวนจุดจ าหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 36 แหง่ ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั 

แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) 

 แบรนดก์ระเป๋าแฟชั่นน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ถือก าเนิดขึน้ในปี 2548 ภายใตแ้นวคิดท่ีอยากใหส้ินคา้มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ
ดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบท่ีเรียบง่ายเนน้ประโยชนก์ารใชส้อย และราคาท่ีไม่สูง สรา้งสรรคเ์ป็นกระเป๋าท่ี
มีความหลากหลายทัง้รูปแบบและวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต เพ่ือใหเ้หมาะกบัทุกความตอ้งการและกิจกรรม จนกลายเป็นสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยม
อย่างมากในปัจจุบนั โดยเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนักเรียน นกัศกึษา และวยัเริ่มท  างาน ทัง้สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ณ สิน้ปี 2563 แบรนด์
อเนลโล่มีจ านวนจุดจ าหน่ายทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 110 แหง่  

แบรนดเ์อแตม (ETAM) 

 แบรนดช์ุดชั้นในสุภาพสตรีท่ีมีมานานร่วม  100 ปี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2459 ดว้ยเอกลักษณ์การออกแบบใหค้วามส าคัญกับ
โครงสรา้งหนา้อกท่ีแตกต่างของผูห้ญิง ความสวยงามจากลูกไมฝ้รั่งเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็นแบรนด์ ท่ีไดร้บัความ
นิยมจากสุภาพสตรีทัง้ในฝรั่งเศสและทั่วโลก เอแตมไดเ้ขา้มาเป็นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชัน้ในสุภาพสตรี ดว้ยความสวยงาม และ
ราคาท่ีแข่งขันไดใ้หก้ับลูกคา้กลุ่มนักศึกษา และคนท างานในประเทศไทย ท่ีใหค้วามส าคญักับการแต่งกายแฟชั่นทัง้ภายนอกและ
ภายใน ณ สิน้ปี 2563 แบรนดเ์อแตมมีจ านวนจดุจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และศนูยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 7 แหง่ 

แบรนดโ์อวเีอส (OVS) 

 แบรนด์เสื ้อผ้าแฟชั่ นอันดับหนึ่งจากประเทศอิตาลี ท่ีมีการออกสินค้าใหม่ทุกเดือนด้วยรูปแบบล ้าทันสมัยตามกระแส  
เทรนดแ์ฟชั่น สินคา้ประกอบดว้ยเสือ้ผา้และเครื่องประดบั ท่ีตอบสนองครบทกุความตอ้งการของลูกคา้ทกุเพศและวยั ตัง้แตว่ยัแรกเกิด วยัเด็ก 
วัยรุ่น ไปจนถึงวัยท างาน และครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทุกการสวมใส่ทุกโอกาสทั้งชุดล าลองในวันว่ างและวันท างาน เป็น  
แบรนดท่ี์เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันของบริษัทในตลาดกลุ่มใหม่คือ Fast Fashion ท่ีน าเสนอสินคา้แฟชั่นคณุภาพดีในราคาย่อมเยาตามเท
รนดข์องผูบ้รโิภคยุคใหม่ ณ สิน้ปี 2563 แบรนดโ์อวีเอสมีจ านวนจุดจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และศนูยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 
4 แหง่ 

แบรนดอ์ีทแีอล (ETL) ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) และโปรเจค็แล๊ป (Minor 
Mojobot)  

 อีทีแอล (ETL) เป็นสินคา้เพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาบาฮาซา และความรูร้อบตวั
ของเด็ก ถึงแมว้่าการเติบโตของส่ือออนไลนจ์ะมีผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้แต่อีทีแอลเป็นสินคา้ท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องการวิจัยและ
พฒันา คณุภาพรูปเล่มของหนงัสือ อปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็เกิดความสนใจในการเรียนรูอ้ยู่เสมอ อีทีแอลจงึเป็นผูน้  าตลาด
ในผลิตภณัฑก์ารศกึษาส าหรบัเดก็ท่ีมีคณุภาพสงู โดยสินคา้แตล่ะชดุจะใชเ้วลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  

 ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์(MSK) ส่ือการเรียนรูส้  าหรบัเดก็โดยมีหนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั มีความโดดเด่นใน
เรื่องความหลากหลายทางดา้นภาษา จงึเป็นท่ีสนใจส าหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการพฒันาเดก็ทางดา้นภาษา  

 หงเอิ ้น (Hongen) ส่ือการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย เป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นด้านภาษา มี
อปุกรณเ์สรมิเป็นปากกาพดูไดก้ระตุน้ใหเ้ดก็สนใจและง่ายตอ่การเรียนรู ้
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 เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) การศกึษารูปแบบของลายผิวนิว้มือทัง้ 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็นศาสตรก์าร
วเิคราะห ์คน้หาศกัยภาพของบคุคลที่ตดิตวัมาแตก่ าเนิด เป็นสินคา้รูปแบบใหม่ที่สรา้งความสนใจตอ่พ่อแม่ ผ่านการสแกนคา่ลายผิวนิว้
มือและน าไปแปลงผลเป็นสถิดิ เป็นท่ีนิยมในหลายประเทศ สินคา้นีใ้นประเทศไทยมีคู่แข่งขันนอ้ย อีกทัง้ราคาท่ีจ าหน่ายยงัเป็นกลุ่ม
ลกูคา้เดียวกบัสินคา้หลกั ท  าใหส้ามารถตอ่ยอดการขายได ้

 โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรียนรูแ้ละท าความเข้าใจทักษะดา้นการเขียน
โปรแกรม (Coding) โดยการเรียนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จงึเป็นท่ีสนใจของกลุ่มลกูคา้และกลุ่มโรงเรียน 

 ช่องทางการจ าหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการช าระคา่สินคา้ทัง้ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อนผ่านบตัรเครดิต  ผ่านการ
หกับญัชีบตัรเครดติ และหกับญัชีธนาคาร  ปัจจบุนัมีช่องทางการจ าหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขายตามบา้น หรือท่ีพกัอาศยั การขาย
โดยผ่านการจดัสมัมนา การจดักิจกรรมตามสถานศกึษา และการเปิดจดุขายชั่วคราวท่ีมีลูกคา้พลุกพล่าน เช่น ไฮเปอรม์ารท์ งานแสดง
สินคา้เดก็ โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร ์หรืองานกิจกรรมที่เก่ียวกบัเดก็ เป็นตน้ 

แบรนดส์วลิลิ่ง (ZWILLING) 

 ตลาดเครื่องครวัพรีเม่ียมท่ีมีราคาระดบัสงูเริ่มมีความอิ่มตวัของฐานลูกคา้เดมิ เน่ืองจากสินคา้มีขอ้จ ากดัและตอบโจทยล์ูกคา้
ท่ีมีความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม โดยตลาดหลกัยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพหานคร การเตบิโตและทิศทางของสวลิลิ่งในอนาคตคือ การปรบักล
ยทุธข์องสินคา้และราคาใหมี้ภาวะการแข่งขนัท่ีเหมาะสมกบัคูแ่ข่งในตลาด เพ่ือท่ีจะรองรบัการขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ พรอ้มกบัการท า
การตลาดเชิงรุกเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันทัง้รายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้การมุ่งเนน้ท าการตลาดเชิง
กิจกรรมและการใชส่ื้อดิจิทลั เพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เป็นแนวทางในการสรา้งภาพลกัษณข์องแบรนด์ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักและ
ยอมรบัในวงกวา้ง แบรนดส์วิลลิ่งยังไดเ้พิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ทาง      ทีวีโฮมชอบป้ิง ซึ่งมีศกัยภาพในการเติบโตสูงในกลุ่ม
สินคา้ประเภทเครื่องครวั ณ สิน้ปี 2563 แบรนดส์วลิลิ่ง รวมมีจ านวนจดุจ าหน่ายในประเทศไทยรวม 27 แหง่ 

แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) 

 ดว้ยยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีมากกว่าแค่ฟังกช์ั่นการใชง้านเพียงอย่างเดียว หรือ Single function 
แต่ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการสินค้าท่ีมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือท่ีเราเรียกว่ามัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) และทุก ๆ 
ผลิตภัณฑต์อ้งมาพรอ้มการออกแบบท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด ์Kitchenware Gadget สัญชาติ
องักฤษท่ีก่อตัง้ตัง้แต่ปี 2546 โดยสองพ่ีนอ้ง แอนโทน่ีและรชิารด์ โจเซฟ โดยทัง้สองออกแบบผลิตภณัฑข์องโจเซฟ โจเซฟโดยมีรากฐาน
จากการสังเกตรอบตวั สังเกตปัญหาหลาย ๆ อย่างภายในบา้น และจุดนัน้เองท าใหพ้วกเขาคิดคน้การแกปั้ญหาเหล่านี ้สรา้งสรรค์
ออกมาในรูปแบบเครื่องครวัท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละงานดีไซนท่ี์โดดเด่น รวมนวตักรรมการออกแบบใหเ้ขา้กบัสไตลท่ี์รว่มสมยั การเนน้ไปท่ี
ประสบการณก์ารใชง้านจากผูใ้ชแ้ละน าปัญหามาออกแบบเพ่ือแกไ้ขในจดุบกพร่องนัน้ คือ จดุเดน่และจุดขายส าคญัของแบรนดโ์จเซฟ 
โจเซฟ ท่ีการนัตีดว้ยรางวลัในดา้นการออกแบบจากทั่วโลก แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟมีวางขายมากกว่า 100 ประเทศ และหนึ่งจุดขายคือ
ประเทศไทย ท่ีมีจดุขายทัง้หมด 25 จดุขาย และยงัเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายท่ีโฮมชอ้ปป้ิงและช่องทางขายสินคา้ออนไลน ์เพ่ือเพิ่มส่วน
แบง่ทางการตลาด อีกทัง้ยงัคงใส่ใจในการสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละการสรา้งแคมเปญทางการตลาดเพ่ือเขา้ถงึลกูคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่
ใหม้ากย่ิงขึน้ 

แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) 

 จากการท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึน้ รวมถึงวฒันธรรมการดื่มกาแฟท่ี
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนไทย ท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกาแฟ ชา โกโก้  มีการขยายตวัและเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ขณะท่ีรา้นขายกาแฟทัง้ในกรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดัทกุภูมิภาคก็มีปริมาณเพิ่มขึน้มาก จึงท  าให ้“โบเดิม้” เครื่องท ากาแฟสญัชาติ
เดนมารก์ มีโอกาสขยายตวัในการสรา้งแบรนดแ์ละจุดขายเพิ่มมากขึน้เช่นกนั โดยจดุเดน่ของโบเดิม้นัน้คือการชงกาแฟแบบสโลวค์อฟฟ่ี 
(Slow Coffee) ซึ่งเป็นวิธีการชงกาแฟดว้ยมือท่ีสามารถดงึรสชาติกาแฟออกมาไดม้ากท่ีสุด ซึ่งเป็นความตัง้ใจของตระกูลโบเดิม้ “มร.
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ยอรเ์กน โบเดิม้ ” ท่ี “เนน้รสชาต ิไม่สิน้เปลือง” ท าให ้“โบเดิม้” เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงทั่วโลก และโบเดิม้ไดเ้ขา้มาจ าหน่ายในประเทศ
ไทยอย่างเป็นทางการในปี 2563 และมีจุดขายทัง้หมด 23 จุดขายทั่วประเทศ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้คนรุน่ใหม่ท่ีช่ืนชอบในการดื่มด  ่า
กบักาแฟท่ีมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง 

ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

 บริษัทผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและสินคา้ในครวัเรือนใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้างบริษัทอ่ืน
ใหเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ให ้เน่ืองจากบริษัทนัน้ ๆ ไม่มีนโยบายด าเนินการผลิตเอง หรือมีก าลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโนม้การ
เติบโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการใชส้ินคา้ในครวัเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น น า้หอมปรบัอ ากาศใน
รถยนต ์ผลิตภัณฑน์ า้ยาขัดรถยนต ์น า้ยาท าความสะอาดสุขภัณฑ ์ น า้ยาท าความสะอาดพืน้ น า้ยาปรบัผา้นุ่ม น า้ยาลา้งจาน และ
ผลิตภณัฑท์  าความสะอาด เป็นตน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการท าความสะอาด บริษัทท่ีด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ
รบัผลิตสินคา้อุปโภค เช่นเดียวกบับริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอริ่ง จ  ากดั มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินคา้แต่ละ
ชนิดไม่เท่ากนั การแข่งขนัในธุรกิจจะเนน้เรื่องตน้ทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอ  านาจต่อรองราคาจะเป็นของเจา้ของสินคา้ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัก าลงัการผลิตของผูร้บัผลิตสินคา้แต่ละรายยงัมีเหลืออยู่มาก ท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออก
ไปยังต่างประเทศก็เป็นโอกาสท่ีท าให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เน่ืองจากต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับต ่าส  าหรับบริษัทผู้ว่าจ้างใน
ต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตนัน้อยู่ในระดับท่ีดีกว่าผูผ้ลิตในภูมิภาคนี ้จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใหบ้ริษัทสามารถผลิต
สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือการส่งออกได ้

การผลิตและจัดจ าหน่ายสกู๊ตเตอร ์ภายใต้แบรนดส์โกมาดิ 

สโกมาด ิ(ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑร์ถสกู๊ตเตอรร์ะดบัพรีเม่ียมท่ีมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดรถสกู๊ตเตอรใ์นประเทศไทยจากกลุ่มลกูคา้ท่ีมีรสนิยม และช่ืนชอบรถสกู๊ตเตอรร์ะดบัไฮเอนด ์พรอ้มมาตรฐานการบริการหลงัการ
ขายท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยคณุภาพสงูสดุจากผูจ้  าหน่ายจากทั่วประเทศ ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทมีตวัแทนจ าหน่ายจากทั่วประเทศรวมทัง้สิน้ 25 
แห่ง ท่ีพรอ้มใหบ้ริการดา้นการขาย และบริการหลงัการขายแบบครบวงจรใหก้ับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้
บรษิัทยงัไดก้  าหนดกลยุทธก์ารตลาดเชิงรุกอย่างตอ่เน่ือง โดยการสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย โดยประชาสมัพนัธภ์าพลักษณ์
ผ่านส่ือและการจดักิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ การตัง้เปา้หมายว่าจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และมีผลิตภณัฑรุ์น่ใหม่ ๆ 
เขา้สู่ตลาด รวมถึงการพฒันาศกัยภาพในดา้นการขาย    และการเพิ่มมาตรฐานการบริการหลงัการขาย เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้ับกลุ่ม
ลกูคา้ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ รวมถงึแผนการขยาย    โชวรู์มเครือข่ายใหมี้จ านวนมากขึน้ และมีความทนัสมยัครอบคลมุทกุพืน้ท่ี เพ่ือสรา้งความ
พอใจอย่างสงูสดุแก่ลกูคา้ 

นโยบายราคา 

 นโยบายราคาของสินคา้กลุ่มแฟชั่นจะพิจารณาจากตน้ทนุและการวางต าแหน่งแบรนดแ์ละสินคา้ในตลาดท่ีเขา้แข่งขนั  โดย
การเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งในสินคา้แต่ละประเภท และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกลเ้คียงเพราะสินคา้บางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก
นกัทอ่งเท่ียว     

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 ส าหรบัธุรกิจจดัจ าหน่าย บรษิัทน าเขา้ผลิตภณัฑม์าจากตา่งประเทศ ทัง้จากภมูิภาคเอเชีย ยโุรป ตลอดจนสหรฐัอเมรกิา ตาม
มาตรฐานของบรษิัทเจา้ของแบรนด ์(Principal)  
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วัตถุดบิและแหล่งทีม่า 

 เน่ืองจากรูปแบบการท าธุรกิจของบริษัท คือ เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศ จึงเป็นการจดัหาสินคา้
ส าเรจ็รูปน าเขา้และจ าหน่ายในประเทศ ผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตสินคา้ก็คือเจา้ของแบรนดส์ินคา้ในสหรฐัอเมรกิา สิงคโปร ์ฮ่องกง เยอรมนั ฝรั่งเศส 
องักฤษ เดนมารค์ และญ่ีปุ่ น จะเลือกลงทนุสรา้งฐานการผลิตในต่างประเทศท่ีมีการจดัหาวตัถุดิบไดง้่ายและประหยดัค่าใชจ้่ายในการ
ขนส่ง รวมไปถงึคา่แรงที่ต  ่ากวา่ท่ีจะผลิตในประเทศตน้ก าเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บงัคลาเทศ เยอรมนี และ
บางชนิดของสินคา้ก็จะเป็นประเทศไทย 

 ยกเวน้กลุ่มโรงงานท่ีรบัผลิตสินคา้อปุโภค วตัถดุบิท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้อปุโภคต่าง ๆ ท่ีบรษิัทรบัผลิตนัน้ เป็นวตัถดุบิท่ีบริษัท
สั่งซือ้จากผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ ซึง่วตัถดุบิดงักล่าวมีแหล่งท่ีมาทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้า่จา้งผลิตจะเป็นผูจ้ดัหา
แหล่งวตัถุดิบ ตลอดจนต่อรองราคาวตัถุดิบกับผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจะจัดหาวตัถุดิบบางส่วนเอง เพ่ือเป็นการลด
ตน้ทนุการผลิต 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ต่อธุรกิจ 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยในการกระตุน้การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการท่องเท่ียวจากการควบคุมการเดินทางข้ามประเทศ การจ ากัดการเดินทางภายในประเทศ และ
สถานการณ์ท่ีประชากรหวาดระแวงต่อการติดเชือ้โรคโควิด-19 บริษัทไดร้บัผลกระทบต่อการด าเนินงานจากการปิดสาขาชั่วคราวใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคมของปี 2563 โดยมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน ์ประกอบกับความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีลดลงจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ดว้ยเหตดุงักล่าวมานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรบัลงของ
รายไดข้องกลุ่มบริษัท ดังนั้นทางบริษัทจึงมุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมตน้ทุนโดยเฉพาะในด้านค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงานและ
คา่ใชจ้่ายทางการตลาด 

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจจัดจ าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า) 

 ไม่มี 

1.2.3 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 รายละเอียดทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ปรากฎในเอกสารแนบ 4 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

ธุรกิจรา้นอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น บริษัทเป็นผูน้  าในธุรกิจรา้นอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

เอเชีย โดยมีรา้นอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 26 ประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส,์ ซิซซเ์ลอร,์ แดรี่ 

ควีน, เบอรเ์กอร ์คิง, ไทย เอ็กซเ์พรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลับ, บอนชอน, ริเวอรไ์ซด ์และเบนิฮานา อีกทัง้ยังมีโรงงานผลิตชีสและไอศกรีม 

ส่วนผสมไอศกรีมและท็อปป้ิง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บริษัทเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจา้ของเอง เช่า

บริหาร บริหารจดัการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอรว์ิส สวีท ทัง้สิน้กว่า 530 โรง ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ อนนัตรา, อวานี, 

โอ๊คส,์ ทโิวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทล, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟรซ์ีซั่นส,์ เซน็ต ์รีจิส, เจ ดบับลิว แมรอิอท, เรดสินั บลู 

และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใน 55 ประเทศในเอเชียแปซฟิิก ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา คาบสมทุรอินเดีย ยโุรป อเมรกิา

เหนือ และอเมริกาใต ้อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use Business) ประกอบดว้ยธุรกิจขาย

อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายและโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั ธุรกิจใหเ้ช่า

ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้น  าด้านการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จาก

ต่างประเทศ โดยเครื่องหมายการคา้ท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายในปัจจุบัน ไดแ้ก่ อเนลโล่ , โบเดิม้, บอสสิน่ี, ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปรี, 

โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, สโกมาดิ และ ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์อีกทัง้ยงัมีธุรกิจรบัจา้งผลิตสินคา้ ซึ่งผลิต

สินคา้อปุโภคบรโิภคตามสญัญาวา่จา้งผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตวัเอง 

แผนภาพแสดงการถือหุน้ของกลุ่มธุรกิจหลกัของบรษิัท มีดงันี ้

 
 

 
1.3.2 อธิบายเหตผุลประกอบบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 10 ในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 
 ไม่มี 
1.3.3 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 ไม่มี 
 
 

8.57% 
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1.3.4 ผูถื้อหุน้ 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ทีถ่ือ สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มนายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค1 1,728,498,367 33% 
1.1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 170,327,319 3% 

1.2 บรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จ  ากดั 824,844,497 16% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน ์ไฮเน็ค 5,834 0% 

1.4 มลูนิธิไฮเน็ค 630,031 0% 

1.5 Zall Holdings Limited 692,688,946 13% 

1.6 Minor BKH Limited 40,001,740 1% 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 498,505,682 10% 
3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ 495,800,851 10% 
4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 180,312,641 3% 
5. Raffles Nominees (Pte) Limited 130,406,354 3% 
6. ส านกังานประกนัสงัคม 105,308,759 2% 
7. State Street Bank Europe Limited 98,466,931 2% 
8. บญัชีบรหิารกิจการ 85,578,616 2% 
9. กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 56,898,280 1% 

10. The Bank of New York Mellon 44,402,857 1% 

ท่ีมา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต ุ: 1 การจดักลุม่นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ 17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เทา่นัน้

มิใช่การจดักลุม่ตามมาตรา 258 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่มีการแกไ้ข) แตอ่ย่างใด 
² รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จ ากดั มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ 
ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
1. บรษัิท ไมเนอร ์กรุป๊ โฮลดิง้ จ  ากดั 33,750 37.50 
2. นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 26,250 29.17 
3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 16.89 
4. นายเดวิด วลิเลี่ยม ไฮเน็ค 14,800 16.44 

รวม 90,000 100.00 
³ ผูล้งทนุใน NVDR จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างการเงินตา่ง ๆ  (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสทิธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุ เสมือนการลงทนุใน
หุน้ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบรษัิทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เวน้แต่กรณีการใชส้ทิธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบั
การเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ท าใหจ้  านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทลดลงไป 
ซึ่งจะมีผลใหส้ิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้อ่ืนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในการตรวจสอบจ านวนหุน้ท่ี ถูกออกเป็น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบไดจ้าก 
http://www.set.or.th/nvdr 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียน 
ทนุเรือนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ทนุจดทะเบียน : 5,887,815,947 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 5,887,815,947 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ : 5,182,334,589 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 5,182,334,589 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

1.4.2 หุ้นประเภทอื่น 
ไม่มี 

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษัททีเ่ป็นหลักทรัพยอ้์างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนซึง่เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 
ไม่มี 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 
1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 (MINT-W6) 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 

วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1.027 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ทิธิ 41.878 บาทตอ่หุน้ 

วนัก าหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 
ท าการก่อนวนัใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก 230,939,382 หน่วย 

จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ 230,945,715 หุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

  จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 230,848,813 หน่วย 

  จ านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ คงเหลือ 230,855,146 หุน้ 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 

วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2566 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ทิธิ 21.60 บาทตอ่หุน้ 

วนัก าหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 
ท าการก่อนวนัใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ 

จ านวนใบคญัแสดงสิทธิที่ออก 235,516,841 หน่วย 

จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ 235,516,841 หุน้ 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

  จ  านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 235,480,268 หน่วย 

  จ  านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 235,480,268 หุน้ 

1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี้ 
▪ หุน้กู้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีหุน้กูท่ี้บรษิัทยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน จ านวน 26 รุน่ มียอดหนีค้งคา้งรวมจ านวน 99,133 ลา้นบาท

ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่ที่ออก 
(ลา้นบาท) 

อาย ุ ครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ลา้นบาท) 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

300 10 ปื 3 ตลุาคม 

2564 

5.00 300 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,700 10 ปี 9 สิงหาคม 

2565 

4.75 2,700 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,000 10 ปี 22 พฤษภาคม 

2568 

4.04 4,000 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,800 5 ปี 15 มีนาคม 

2564 

2.27 2,800 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,200 15 ปี 15 มีนาคม 

2574 

3.95 1,200 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 7 ปี 27 กนัยายน 

2567 

2.91 1,000 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 15 ปี 27 กนัยายน 

2575 

3.93 1,000 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*1,501.9 10 ปี 19 กรกฏาคม 

2570 

4.60 *1,501.9

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 10 ปี 16 มีนาคม 

2571 

3.43 1,000 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

**2,950.1 15 ปี 10 ตลุาคม 

2576 

3.63 **2,950.1 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

480.9 2 ปี 29 มีนาคม 

2564 

2.59 480.9 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,079.7 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 4,079.7 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,635 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 4,635 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,815.4 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 1,815.4 
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ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่ที่ออก 
(ลา้นบาท) 

อาย ุ ครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ลา้นบาท) 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,570 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 1,570 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,070 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 3,070 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,019.1 2 ปี 29 มีนาคม 

2564 

2.59 1,019.1 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,620.3 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 3,620.3 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,165 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 2,165 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

5,684.6 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 5,684.6 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 2,430 

หุน้กูร้ะบุชื่อผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 2,430 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ช าระ

คืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเม่ือเลิกบริษัท 

หรือเม่ือผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กู ้ซึ่ง

ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้

พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้จา่ยไปช าระในวนั

ใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ  ากัด

ระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดุลยพินิจ

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ตเ่พียงผูเ้ดียว โดยเป็นหุน้

กูร้ะบุชื่อผูถื้อ ไม่มีหลักประกัน มีผูแ้ทนผู้

ถือหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กู้

ก่อนครบก าหนด 

15,000 - เม่ือเลิกกิจการ 

หรอืเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู ้

5.85% ตอ่ปี ใน 5 ปี

แรก หลงัจากนัน้จะมี

การก าหนดอตัรา

ดอกเบีย้สว่นเพ่ิมตามที่

ก  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด

สิทธิ 

15,000 

หุ้นกู้สกุล เ งิ น เหรียญสหรัฐอ เมริ ก า 

ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั  

***9,821.5 - เม่ือเลิกกิจการ 

หรอืเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู ้

4.661 ตอ่ปี ใน 3 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

ก าหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพ่ิมตามที่ก  าหนด

ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

***9,821.5 

หุ้นกู้สกุล เ งิ น เหรียญสหรัฐอ เมริ ก า 

ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั 

****9,269.5 - เม่ือเลิกกิจการ 

หรอืเม่ือผูอ้อก

3.10 ตอ่ปี ใน 3 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

ก าหนดอตัราดอกเบีย้

****9,269.5 
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ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่ที่ออก 
(ลา้นบาท) 

อาย ุ ครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 2563 
(ลา้นบาท) 

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู ้

สว่นเพ่ิมตามที่ก  าหนด

ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

หุน้กู้สกุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและมี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*****13,589.9 6 ปี 1 ตลุาคม  

2566 

3.75 *****13,589.9 

หมายเหต ุ:  
* หุน้กูร้ะบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ มลูคา่ 50,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา่ 1,501,855,000 บาท  
(1 เหรียญสหรฐั เทา่กบั 30.0371 บาท)  
** หุน้กูส้กลุเงินยโูร ชนิดระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ มลูคา่ 80,000,000 ยโูร หรือเทียบเทา่ 2,950,112,000 บาท  
(1 ยโูร เทา่กบั 36.8764 บาท)  
*** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา่ 9,821,505,000 บาท 
**** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเทา่ 9,269,535,000 บาท 
***** หุน้กูส้กลุยโูร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีหลกัประกนั มลูคา่ 369,000,000 ยโูร หรือเทียบเทา่ 13,589,871,826 บาท  
(1 ยโูร เทา่กบั 36.8764 บาท) 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 คณะกรรมการไดก้  าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อยดงันี  ้

1) บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ 
การขยายงาน ขอ้ก าหนดตามสญัญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสรา้ง
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก  าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อยจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นหลกั 
 

2) ประวตักิารจ่ายเงินปันผล 
 2559 2560 

ปรบัปรุง
ใหม ่

2561 
ปรบัปรุงใหม ่

2562 2563 
ก่อน 

TFRS16 

2563 
หลงั 

TFRS16 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.50 1.22 0.93 2.04  (4.56)  (4.71) 
ก าไรจากการด าเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.04 1.22 1.19 1.25  (4.18)  (4.29) 
เงินปันผลตอ่หุน้ (หุน้สามญั) 0.35 0.40 0.40 - - P2 - P2 
อตัราการจา่ยเงินปันผล P1P (รอ้ยละ) 33.69 32.81 33.49 - - - 

P

1.
P  อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณจาก เงินปันผลตอ่หุน้หารดว้ยก าไรจากการด าเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

P

2
P  ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมตเิม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 อนมุตังิดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และวาระการงดการจ่ายเงิน
ปันผลจะถกูน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2564 เพ่ือพิจารณาและอนมุตัใินวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบรษัิทไมเนอรต์ระหนกัถงึความสาํคญัของความเส่ียงและความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การบรหิารความเส่ียง

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องบริษัท การประสบความสาํเรจ็ และการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอรไ์ดต้ระหนกัว่าความเส่ียงดงักล่าวสามารถนาํมาซึ่งผลตอบแทนทัง้ทางบวก (โดยโอกาส) 

และทางลบ (โดยการแกไ้ขหรือควบคมุ) ดว้ยเหตนีุ ้บรษัิทเช่ือวา่โอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสรา้งหรือผลิตผลตอบแทนท่ีดีได ้

เม่ือมีการประเมินความเส่ียงเป็นอย่างดีดว้ยการควบคมุการตดัสินใจทางการบรหิารทัง้หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้นน้

ความสาํคญัของการมีกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่          

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทกุคน 

การประเมินความเส่ียงของแต่ละหน่วยธุรกิจจะตอ้งมีการระบุปัจจยัความเส่ียงในปัจจุบนัและปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้

ใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบในแง่ความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี ความเส่ียงดา้นองคก์ร ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และ

ความเส่ียงภายนอก ฝ่ายบริหารความเส่ียงของบริษัททาํหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนให้กับแต่ละหน่วยธุรกิจเพ่ือท่ีจะหาแนวทางท่ี

เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ อีกทัง้มีหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงัความเส่ียงภายในองคก์ร รวมถึงใหค้วามรูท่ี้

เหมาะสม สรา้งวัฒนธรรมและการตระหนักรู ้ในเรื่องของความเส่ียง วิเคราะหแ์ละใหค้าํปรึกษา เก่ียวกับขั้นตอนการบริหาร       

ความเส่ียง และเตรียมรายงานความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงเพ่ือพิจารณาและชีแ้นะ  

นอกจากนี ้กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทไดร้บัการสนับสนุนโดยนาํเครื่องมือของระบบบริหารความเส่ียง

องคก์รมาใช ้เพ่ือส่งเสรมิการทาํงานรว่มกนัทั่วทัง้องคก์รในการจดัการความเส่ียงและโอกาสเกิด 

บรษัิทไดจ้ดัใหมี้นโยบายและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นทางการ เพ่ือใหก้ระบวนการบรหิารความเส่ียงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) ซึ่งทกุหน่วยธุรกิจไดย้ึดมั่น

และดาํเนินการตามนโยบายนี ้นโยบายการบริหารความเส่ียงครอบคลุมโครงสรา้งการกาํกับดแูลและการรายงานความเส่ียงและ

กระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งเริ่มตน้จากการระบุประเภทของความเส่ียง การประเมินความเส่ียงโดยการพิจารณาโอกาส      

การเกิดและผลกระทบของความเส่ียงนัน้ การจดัลาํดบัความสาํคญั โดยใชต้ารางประเมินความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐาน การตอบสนอง

ตอ่ความเส่ียงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเส่ียง การตรวจจบัความเส่ียง การโอนและ/หรือกระจายความเส่ียง การยตุหิรือเลิก

กิจกรรมท่ีมีความเส่ียง) และการตดิตามและการประเมินผล 

โดยสรุปแลว้ เป้าหมายของการบริหารความเส่ียงคือการทาํใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์  

ขององคก์ร มีความเตบิโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคน 
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2.2  ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทตอ้งเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญั       

ตอ่รายได ้ผลกาํไร มลูคา่สินทรพัย ์สภาพคล่อง มลูคา่หุน้ และช่ือเสียงของบรษัิท 

 การจดัการกบัความเส่ียงท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและการระบถุงึความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่อาจไม่มีนยัสาํคญัในปัจจบุนั แตอ่าจ

กลายเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัในอนาคต เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจัยความเส่ียงต่อไปนีไ้ด้

พิจารณาครอบคลุมทัง้ความเส่ียงปัจจุบนัและความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ของบริษัท ดงันัน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้หมดควรไดร้บัทราบถึง

ผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ของความเส่ียง รวมถงึการพิจารณาอย่างรอบคอบถงึปัจจยัอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้กบับรษัิท นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้ว้ย 

 

ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเสาหลักเชิงกลยุทธข์องบริษัท 
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2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจ 

1. การกระจกุตวัของสินทรพัยท์างภมูิศาสตรแ์ละการกระจกุตวัของการตลาดหลกั 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่   

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

จากการขยายธุรกิจของไมเนอรใ์นช่วงหลายปีท่ีผ่าน

มา ปัจจุบนับริษัทมีตลาดหลัก ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

ยุโรป ออสเตรเลีย จีน มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา 

แอฟริกา และตะวนัออกกลาง จึงส่งผลใหบ้ริษัทมี

กลุ่มสินทรพัยท่ี์มีคุณภาพ รวมทัง้ แบรนด ์โรงแรม 

ร้านอาหาร และร้านค้า ในเมืองสําคัญและใน

สถานท่ีท่ียอดเย่ียม อย่างไรก็ตามบรษัิทอาจมีความ

เส่ียงในการพึ่งพาพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์และตลาด

หลักบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการ

ทางการเงินและการเตบิโตของบรษัิทท่ีไดร้บัอิทธิพล

จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสงัคมและการเมือง 

เหตุการณ์ความไม่สงบ การก่อการรา้ย โรคติดต่อ                

สภาพอากาศ และภยัพิบตัทิอ้งถ่ิน 

 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

บริษัทไดจ้ดัทาํมาตรการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดให้ได้มากท่ีสุด         

ซึง่มาตรการดงักล่าวรวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพียง 

• เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลายประเภท     

อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

รา้นอาหาร ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 

• สรา้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบริษัท เพ่ือให้

ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอรว์ิส    อพารท์เมนท ์จนถึงโรงแรมระดบัหรู 

และจากแฮมเบอรเ์กอร ์ จนถงึพิซซา่และอาหารไทย  

• ขยายฐานธุร กิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพ่ือลด

การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยายธุรกิจท่ีบริษัทไดร้ับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-

Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบริหารโรงแรม และการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ทัง้ใน

ประเทศท่ีบรษัิทดาํเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม่ ๆ ท่ีบรษัิทยงัไม่คุน้เคย  
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2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหลงัโรคโควดิ-19 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ธุร กิจของบริษัทได้ รับและจะยังคงได้ รับ

ผลกระทบอย่างมากในทางลบจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ท่ัวโลก 

 

จากลกัษณะการติดตอ่ของไวรสั ประเทศต่าง ๆ ได้

ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ท่ี อ อ ก แ บ บ ม า เ พ่ื อ ช ะ ล อ ก า ร

แพร่กระจายของไวรสั ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ทางตรง

และทางออ้มต่อการดาํเนินงานของบริษัท และจะ

ยงัคงมีผลตอ่ไปในอนาคตอนัใกล ้

 

ในขณะท่ีบริษัทใชม้าตรการป้องกันและมาตรการ

อ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแมใ้น

เวลาท่ีขอ้จาํกัดจะถกูยกเลิกแลว้ แต่ความตอ้งการ

ในการใช้บริการของ บริษัทอาจลดลงอย่างเป็น

สาระสาํคญัเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 

ความเส่ียงภายนอก 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

• เดือนเมษายนปี 2563 เป็นเดือนท่ีมีกิจกรรมทางธุรกิจต ํ่าท่ีสุดของทัง้สามหน่วย

ธุรกิจ หลงัจากนัน้ บริษัทไดก้ลบัมาดาํเนินงานโดยเร็วท่ีสุดดว้ยความระมดัระวงั 

โดยมีกลยุทธ์คือการเปิดใหบ้ริการโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคา้อีกครัง้ด้วย

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดท่ีเป็นบวก 

• ลดการใช้เงินสดและรักษาสภาพคล่องด้วยการควบคุมต้นทุนและการลด 

CAPEX จากความพยายามในการประหยดัตน้ทุนในทกุหน่วยธุรกิจและภูมิภาค 

ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของการประหยัดตน้ทุนไดสู้งกว่าแผนท่ี

วางไว ้โดยส่วนหนึ่งของแผนการรกัษาสภาพคล่องนัน้ บรษัิทตัง้เปา้หมายท่ีจะลด 

CAPEX ใหไ้ดป้ระมาณ 4-5 พนัลา้นบาทตอ่ปี ในช่วง 2 ปีขา้งหนา้ 

• การบริหารจัดการฐานะทางการเงินเพ่ือใหม้ั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันทางการเงิน โดยการหารือกับเจ้าหนี้ (ทั้งผู้ถือพันธบัตรและธนาคาร)      

เพ่ือดาํเนินการป้องกัน โดยขยายการผ่อนผันตามสัญญาและการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอน

ของปัจจัยภายนอกในระยะสั้น นอกจากนี ้บริษัทยังคงมีส่วนร่วมกับนักลงทุน

หลักด้านอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว สาํหรับการทาํธุรกรรมดา้นสินทรัพย์      

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพ่ือการหมุนเวียนสินทรัพย์ระยะยาวของบริษัท  

และเพ่ือเสรมิสรา้งความมั่นคงใหก้บัฐานะทางการเงิน บริษัทไดจ้าํแนกสินทรพัย์

บางรายการ และกาํลงัเจรจาล่วงหนา้กบันกัลงทนุ เพ่ือแปลงสภาพสินทรพัยโ์ดย

คาดวา่จะเสรจ็สิน้ในช่วง 12 ถงึ 15 เดือนขา้งหนา้ 

• บริษัทไดป้รบัตวัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั “ชีวิตวิถีใหม่” ในระยะยาว จากพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไปทา่มกลางสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

บริษัทไดใ้ชโ้อกาสในการปรบัเปล่ียนธุรกิจเพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ย่ิงขึน้ในระยะ

กลางถึงระยะยาว รวมทัง้ไดต้ิดตามแนวโนม้และริเริ่มการดาํเนินโครงการใหม่ ๆ 

ในทกุกลุ่มธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 
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3. การบรหิารสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ความเป็นไปไดข้องหน่วยธุรกิจที่มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาเช่าและรายไดท่ี้ลดลง อาจทาํใหต้น้ทนุ

ของ บริ ษัทเ พ่ิมสูงขึ ้น  กําไรลดลง และจํากัด

ความสามารถในการตอบสนองต่อสภาวะตลาด

หรือจาํกดักลยทุธก์ารเตบิโตของบรษัิท 

 

ลักษณะตน้ทุนคงท่ีของการดาํเนินงานของโรงแรม

เช่าบริหาร รา้นอาหาร และรา้นคา้ อาจทาํใหค้วาม

พยายามในการลดตน้ทนุมีประสิทธิผลนอ้ยกว่าเม่ือ

เ ทียบกับธุ ร กิจ ท่ีบริ ษัทบริหาร เอง  และธุ ร กิจ        

แฟรนไชส ์

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ 2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

• บริษัทดาํเนินการเจรจาในเชิงรุกเก่ียวกับเง่ือนไขของสญัญาเช่ากับเจา้ของท่ีดิน 

รวมทัง้การเพ่ิมตวัแปรเพ่ือปอ้งกนัความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงขาลง 

• นอกจากนี ้บริษัทยงัคงรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกับเจา้ของท่ีดินเพ่ือโอกาสในการ

ตอ่สญัญาเช่าตามเง่ือนไขในปัจจบุนั 
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4. การหยดุชะงกัในการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัภายนอกและเหตกุารณท่ี์อยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษัิท 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

รายได ้กาํไร และแผนการพฒันาของบริษัทลว้นตอ้ง

พึ่งพิงภาคการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคและความเช่ือมั่น

ของนกัทอ่งเท่ียว ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจาก

ปัจจัยภายนอกหลาย ๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัท เช่น ความไม่สงบทาง

การเมือง โรคระบาด โรคจากการติดเชือ้ หรือภัย

ธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 

 

ความเส่ียงภายนอก 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

4. นวตักรรม และ ดจิิทลั 

5. บคุลากรและทีมงานท่ีมี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจหลายประเภท     

อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

รา้นอาหาร ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 

• สรา้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบริษัท เพ่ือให้

ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอรว์ิสอพารท์เมนท ์จนถึงโรงแรมระดับหรู 

และจากแฮมเบอรเ์กอร ์จนถงึพิซซา่และอาหารไทย  

• ขยายฐานธุร กิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพ่ือลด

การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-

Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบริหารโรงแรม และการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ทัง้ใน

ประเทศท่ีบรษัิทดาํเนินธุรกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม่ ๆ ท่ีบรษัิทยงัไม่คุน้เคย 

• กาํหนดแผนสาํรองสาํหรบัเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคดิ (Contingency Plan) ในขณะท่ี

ความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีบริษัทไดเ้ผชิญในอดีต มีส่วนสาํคัญในการช่วยพัฒนา

ความสามารถในการรบัมือกบัเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

ช่วยเพ่ิมความสามารถ ในการฟ้ืนตวัของธุรกิจของบรษัิท 
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5. การละเมิดเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญากูยื้มเงิน 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ดว้ยเง่ือนไขของหนีค้า้งชาํระ กาํหนดใหบ้ริษัทต้อง

ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การ

รกัษาอตัราส่วนทางการเงิน ซึง่จะมีการทดสอบเป็น

ระยะ นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ภายใตพ้ันธสัญญาท่ี

เขม้งวด ตา่ง ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการทางการเงิน 

บริษัทไม่อาจใหค้าํเช่ือมั่นไดว้่าจะสามารถปฏิบัติ

ตามพันธสัญญาทางการเงินดังกล่าวภายใต้การ

บริหารเงินทุนในอนาคต กรณีท่ีเจา้หนีเ้ลือกท่ีจะใช้

สิทธิของตนเก่ียวกับการละเมิดเง่ือนไขในสัญญา

กูยื้มเงินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ จะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผล

การดาํเนินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบรษัิท 

ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

บรษัิท และบรษัิทย่อยพยายามรกัษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกรง่ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

จะปฏิบตัติามพนัธสญัญาและเง่ือนไขทัง้หมดผ่านมาตรการตอ่ไปนี ้

• ติดตามเง่ือนไขทางการเงินทัง้หมดท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการทางการเงิน    

ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ และใหเ้ป็นไปตามนโยบายภายใน

ของบรษัิท 

• ใชม้าตรการป้องกันเพ่ือขอการผ่อนผันจากผูถื้อหุน้กูแ้ละผูใ้หกู้ ้สาํหรบัวงเงินกู้

และวงเงินกูร้่วมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามสญัญาในการคงอตัราส่วนทาง

การเงินไวส้าํหรบัช่วงทดสอบท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตตามขอ้กาํหนด 

• ดาํเนินการขอปรบัแกไ้ขเง่ือนไขกบัผูถื้อหุน้กูแ้ละผูใ้หกู้ ้สาํหรบัวงเงินกูแ้ละวงเงิน

กู้ร่วมท่ีเก่ียวข้องกับอัตราส่วนทางการเงินใหม่ ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม โดยมี

จดุประสงคเ์พ่ือพฒันาการบรหิารจดัการเงินสดและสภาพคล่องของบรษัิท 
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6. การสืบทอดตาํแหน่ง 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ความสามารถในการคงไวซ้ึง่ตาํแหน่งท่ีมีการแข่งขนั

สูง ขึ ้นอยู่กับทักษะของผู้บริหารระดับสูงผู้ซึ่งมี

ประสบการณแ์ละความรูค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจท่ี

ดาํเนินงานประเภทเดียวกนักบับรษัิท 

การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่หนึ่งรายขึน้ไป

โดยไม่ มีผู้ สืบทอดตําแหน่งอาจส่ งผลเ สียต่อ

ค วาม สัม พันธ์ เ ชิ ง กล ยุทธ์ข องบริ ษัท  ร วม ถึง

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้ขาย และอาจจํากัด

ความสามารถในการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลกุลยุทธ์

ทางธุรกิจ 

ความเส่ียงดา้นองคก์ร 5. บคุลากรและทีมงานท่ีมี

ความเป็นผูน้าํ 

• ในช่วงตน้ปีของทุกปี จะมีการระบุตาํแหน่งท่ีสาํคญั เพ่ือช่วยใหบ้ริษัทเห็นภาพ  

ไดช้ดัเจนวา่ บรษัิทมีผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีสาํคญัเหล่านัน้ 

• มีการกาํหนดรายช่ือผู้ท่ีมีศักยภาพในการสืบทอดตาํแหน่งสําหรับตาํแหน่ง          

ท่ีสาํคญั รวมทัง้มีการสอบทานรายช่ือทกุปี 

• สร้างผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตาํแหน่งในภายบริษัทผ่านโครงการอบรม     

และพฒันา 

• การกําหนดรายช่ือผู้สืบทอดตาํแหน่งและการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งใน

ตาํแหน่งท่ีสาํคญันัน้ ไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของดชันีชีว้ดัผลงานของผูบ้ริหาร

ระดบั C-Level 
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7. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัติามกฎหมายและภาระผกูพนัตามสญัญา 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใตก้ฎหมายและ

ขอ้บงัคบัท่ีครอบคลมุทัง้ในและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทยังทาํสัญญาการบริหารและการ

บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาํเนินธุรกิจ 

ความล้มเหลวในการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจได้

ว่าบ ริ ษัทได้ปฏิ บัติตามกฎหมายข้อบังคับ 

จริยธรรม และสัญญานัน้ ส่งผลกระทบต่อการเงิน 

การดาํเนินงาน และช่ือเสียงของบรษัิท 

ความเส่ียงดา้น

กฎระเบียบ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน • บริษัทสอบทานกฎหมาย ขอ้บงัคบั และสญัญาท่ีมีการปรบัปรุง รวมทัง้หารือกัน

ภายในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในแวดวงกฎหมายอ่ืน ๆ  เพ่ือปรับปรุง

กฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ท่ีมีผลตอ่ธุรกิจใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสมํ่าเสมอ 

• หน่วยงานกฎหมายของบริษัท มีส่วนร่วมในขัน้ตอนการร่าง การเจรจาต่อรองใน

การสญัญาการบริหารและสญัญาบรกิารในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท / การตีความ และ

ในการยกเลิก / การละเมิดเพ่ือบรรเทาความเสียหาย 

• บริษัททาํงานร่วมกบัท่ีปรกึษาดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา ภายนอกเพ่ือจดัทาํและ

ดําเนินการตามแผนท่ีครอบคลุมเพ่ือ 1) ให้มั่ นใจถึงความครอบคลุมของ

เครื่องหมายการคา้ท่ีใช ้2)  ตระหนักถึงความทา้ทายและภยัคุกคามต่อแบรนด์

และเครื่องหมายการคา้ของบริษัท 3) จัดการข้อพิพาทเก่ียวกับ ทรัพย์สินทาง

ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานกฎหมายของบริษัทใหค้าํแนะนาํแก่ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการ

ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด กฎหมายและขอ้บงัคบั เพ่ือลดความเป็นไปไดข้องการไม่

ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ 
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8. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํท่ีผิดกฎหมายหรือการประพฤตมิิชอบอ่ืน ๆ ของพนกังาน 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ที่

ดําเนินการโดยพนักงานของบริษัท (เช่น การทาํ

ธุรกรรมท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต และการละเมิดนโยบาย

และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานภายในของบริษัท) หรือ

บุคคลท่ีสาม (เช่น การละเมิดกฎหมาย) อาจทาํให้

บรษัิทตอ้งสญูเสียเงิน ไดร้บัโทษจากหน่วยงานรฐัท่ีมี

อาํนาจหนา้ท่ี และสญูเสียช่ือเสียงของบรษัิท 

 

ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร 5. บคุลากรและทีมงานท่ีมี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บริษัทมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางจริยธรรม เรายึดมั่นใน

วัฒนธรรมของการปฏิบัติท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความซ่ือสัตย์ ความไวว้างใจ 

และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแตล่ะบุคคล พนกังานและพนัธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัทไดล้งนามในระเบียบปฏิบตัิ ซึ่งไดก้าํหนดค่านิยม หลักการและกฎเกณฑ์

เพ่ือการกาํกับดูแลพฤติกรรมและการกระทาํของทุกคนท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใน

สถานท่ีของบรษัิท 

• บริษัทมีนโยบายการแจง้เบาะแสและสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

ๆ รายงานการกระทาํท่ีมิชอบภายในบริษัทผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการและเป็น

ความลบั 

• บริษัทมีนโยบายการรายงานการทจุริตเพ่ือรายงานกรณีการเกิดทจุรติรวมถึงการ

ตรวจสอบช่องโหวท่ี่อาจเกิดขึน้ 

• บริษัทจัดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวใหแ้ก่

พนกังานใหม่และจดัเป็นประจาํทกุปี 
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9. สภาพคล่องท่ีไม่เพียงพอ 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ส่วนหนึ่งของกลยุทธก์ารเติบโตของบรษัิท คือการหา

โอกาสการเติบโตผ่านกลยุทธ์ในการเข้าซือ้กิจการ 

รวมทัง้การลงทุนในธุรกิจและอสังหาริมทรพัยอ่ื์น ๆ 

หรือผ่านพันธมิตรและการร่วมทุนการระดมทุนท่ี

จาํเป็นเป็นครัง้คราว 

บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งดํารงสภาพคล่องและ

หรือวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน ใ ห้

เพียงพอ  เ พ่ือรองรับความต้องการเงินทุนและ

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินธุรกิจ 

นอกจากนีค้วามไม่แน่นอนจากโรคโควดิ-19 ไดส้่งผล

กระทบในทางลบทางการเงินและการเติบโตของ 

บริษัท บริษัทได้จัดลาํดับความสาํคัญของการคง

กระแสเงินสดและรักษาสถานะเงินสดและวงเงิน

สินเช่ือท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นลําดับแรก เพ่ือให้

แน่ใจวา่บรษัิทมีสภาพคล่องเพียงพอในอนาคต 

 

ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

บริษัทและบรษัิทย่อยพยายามจดัการและลดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงิน

สดและรกัษาสภาพคล่องโดย 

• คงกระแสเงินสดและสภาพคล่อง ในขณะท่ีรกัษาสถานะของเงินสดและวงเงิน

สินเช่ือท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ เพ่ือใหแ้น่ใจว่ามีทรัพยากรทางการเงินและสภาพ

คล่องเพียงพอ 

• การมีส่วนร่วมกับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายหลักในระยะยาวอย่าง

ต่อเน่ือง สาํหรบัแผนการหมุนเวียนสินทรพัยซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นการ

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินและพฒันาสภาพคล่อง 

• ดาํเนินการตามแผนเสริมความแข็งแกร่งของเงินทนุ (หากจาํเป็น) ซึ่งรวมถึงการ

ออกหุน้กูถ้าวร การเสนอขายสิทธิและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถแปลงได ้

• ดาํเนินกลยทุธเ์พ่ือเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นเงินทนุและสภาพคล่อง ซึง่ท่ีผ่าน

มาไดแ้ก่ การออกหุน้กูถ้าวร การออกหุน้เพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดมิ และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั 
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10. ความเส่ียงจากความปลอดภยัของขอ้มลูในโลกไซเบอร ์(Cyber Security) การปอ้งกนัขอ้มลูและความเป็นส่วนตวั (Data Protection and Privacy) 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ไดมี้การใช้งาน

เก่ียวกับการส่ือสารและการจัดเก็บขอ้มูลบนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวนัน้มี

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบรษัิท ลูกคา้ และคู่คา้ทาง

ธุรกิจ อีกทัง้ขอ้มูลดงักล่าวสามารถระบุไดถ้ึงตวัตน

ของบุคคลไดอี้กดว้ย เช่นเดียวกับบริษัทระดับโลก

อ่ืนๆ บริษัทอยู่ภายใต้การถูกคุกคามด้านความ

ป ล อ ด ภั ย ใ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์  ( Cybersecurity 

Threats) ตัง้แต่การท่ีพนกังานบนัทกึขอ้มลูผิดพลาด

หรือการนาํขอ้มลูไปใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง การพยายาม

เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิ ได้รับ

อนุญาตโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  จนถึงการถูก

คุกคามดา้นความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์อย่าง

ตอ่เน่ือง  

การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอรท่ี์อาจเกิดขึน้

ในอนาคต เหตกุารณค์วามปลอดภยัของขอ้มลูทั่วไป 

การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ่้ายในการปกป้องขอ้มูล หรือ

แมแ้ตค่วามล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล 

อ าจ มี ผ ล กร ะทบอย่าง มีนัยสําคัญ ต่อ ผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของ

บรษัิท 

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี  

ความเส่ียงดา้น

กฎระเบียบ 

4. นวตักรรม และ ดจิิทลั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บรษัิทมีการลงทนุในระบบการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีอย่างตอ่เน่ือง 

เพ่ือป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยใชเ้ทคโนโลยี

การรกัษาความปลอดภยัแบบอตัโนมตัิและแบบปรบัตวั โดยร่วมมือกบัพนัธมิตร

ดา้นความปลอดภยัระดบัโลกหลายแหง่ 

• บริษัทไดต้อบสนองต่อรูปแบบการทาํงานระยะไกลในช่วงมาตรการปิดกัน้ต่าง ๆ 

(Lock down) ของรฐับาลเพ่ือควบคมุโรคโควิด-19 โดยบริษัทไดเ้พิ่มจาํนวนการ

เช่ือมต่อ Virtual Private Network (VPN) และเพิ่มเครือข่ายของแบนด์วิดท์ 

(Bandwidth) ท่ีจดัสรรเพ่ือรองรบัการเช่ือมต่อเหล่านัน้ การรบัส่งขอ้มลูทัง้หมดท่ี

ผ่าน  VPN นัน้ จะมีเสน้ทางเฉพาะท่ีเขา้รหสัความปลอดภยัเพ่ือปอ้งกนัการโจมตี

จากภายนอก 

• บริษัทไดร้่วมกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาแนวทางการปอ้งกนัขอ้มลูส่วน

บุคคล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน

บุคคล (General Data Protection Regulation : GDPR) และข้อมูลทั่ วไป ไม่

เพียงแค่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่ยังรวมถึงให้มั่นใจว่าสิทธิของลูกค้าท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มลูนัน้ไดร้บัการปฏิบตัิตามหลกัการของกฎหมายการ

ปกปอ้งขอ้มลูความเป็นส่วนตวั 
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2.2.2 ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้ใหม่ 

1. การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศและเหตกุารณท์างสภาพอากาศท่ีรุนแรง 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

บริษัทดาํเนินกิจการครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก 

ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป 

แ ล ะ ท วี ป อ เ ม ริ ก า  จึ ง มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ก า ร

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคต โดยเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงทางภมูิทศัน ์

ภยัธรรมชาตแิละสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2 - 

3 ปี ท่ีผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็นภูมิภาคสาํคญัท่ีบริษัท

ดาํเนินกิจการอยู่ได้ประสบภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 

เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและ

บอ่ยครัง้ 

 

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอุปสรรคต่อการเลือกจุดหมาย

ปลายทางและช่วงเวลาของการเดินทาง หรือ

ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวทางด้านลบหลังจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงและความไม่ปลอดภัยในจุดหมาย

ปลายทาง 

 

ตวัอย่างเช่น โรงแรมบางแหง่ของเราในภมูิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประสบปัญหานํา้ท่วมซึ่งส่งผล

กระทบต่อแขกและพนักงานของเรา ด้วยสภาวะ

ความเส่ียงภายนอก 6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บริษัทมีการติดตามดแูลความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างใกลชิ้ด เพ่ือประเมินผลกระทบตอ่

ธุรกิจของบริษัท และไดมี้การจัดทาํแผนรองรบัสถานการณฉ์ุกเฉินจากภัยพิบัติท่ี

อาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนบรหิารความตอ่เน่ือง (Business Continuity 

Plan) ของบรษัิท 

• บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ทั้งบริษัทและและคู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้น

สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ยการ

จดัการทรพัยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนรุกัษ์ธรรมชาติและ

แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว ์

• บรษัิทแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการสรา้งเป้าหมายระยะยาวท่ีมุ่งเนน้การลด

การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนรุกัษ์ ไดแ้ก่ 1) 

อัตราการใชพ้ลังงานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 2) อัตราการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นโรงแรมลดลง 20% เทียบกบัปี 2559 3) อตัราการใชน้ ํา้

ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกบัปี 2559 4) 100% ของโรงแรมท่ีมีพืน้ท่ีตดิกบัแหล่ง

ธรรมชาติ มีโครงการดา้นการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ 5) มี

เปา้หมายในการใชพ้ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบ

กบัปี 2561 

• บรษัิทไดส้่งเสรมิการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพโดยรว่มมือกบัหน่วยงาน

ดา้นการอนรุกัษเ์พ่ือดาํเนินโครงการอนรุกัษร์ะยะยาว โดยเนน้การอนรุกัษช์า้ง เตา่

ทะเล และสัตว์ป่าอ่ืน ๆ รวมถึงถ่ินอาศัยของสัตว์เหล่านั้น และยังจัดทาํแนว

ทางการวดัผลการดาํเนินงานดา้นการอนรุกัษเ์พ่ือสรา้งผลกระทบเชิงบวกท่ียั่งยืน 

• บริษัทตระหนกัไดว้่าการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศกาํลงัมีความสาํคญัมากขึน้ 

บรษัิทจงึเล็งเหน็ถงึโอกาสในการส่งเสรมิและนาํเสนอสิ่งท่ีบริษัทไดป้ฏิบตัติอ่ลกูคา้

เช่นกนั  ความมุ่งมั่นของเราท่ีมีต่อเปา้หมายดา้นสิ่งแวดลอ้มในระยะยาวทาํใหเ้รา
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รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ความแหง้แลง้ในออสเตรเลียเราจึงตอ้งมีมาตรการ

สาํรองนํา้สาํหรบัรีสอรท์และสนามกอลฟ์ของเรา และ

จากสภาวะโลกรอ้นทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ปะการงั

ฟอกขาวในมัลดีฟสซ์ึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว

ของแขกของเรา 

 

ค วาม เ สี่ ย ง เ ห ล่ า นี้ ส่ ง ผ ลก ร ะทบ ต่อ ภ า ค

เกษตรกรรมในส่วนของผลผลิต สุขภาพอนามัย

ของภาคปศุสัตว ์การขนส่ง และความเพียงพอ

ของวัถตุดิบ และส่งผลโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจ

และการจัดซือ้และกระจายสินคา้ของธุรกิจโรงแรม

และรา้นอาหารของบรษัิท 

มีโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมกับลูกค้าของเรา เช่น นาํเสนอผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม เช่น แกว้กาแฟท่ีสามารถนาํกลบัมาใชซ้ ํา้ได ้เพ่ือดงึดดูแขกใหล้ดการ

ใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก ความพยายามในการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มของเราอาจเป็น

ส่วนหนึ่งของสถานท่ีท่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว เช่น ปางชา้ง โครงการฟ้ืนฟปูะการงั และ

การศกึษาเก่ียวกบัการอนรุกัษเ์ต่า 
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2. การละเมิดความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และขอ้กาํหนดทางกฎหมายแรงงาน ภายในหว่งโซค่ณุคา่ของบรษัิท 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนการ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดทางกฎหมายเป็นสิ่งท่ีบริษัท

มุ่งเน้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม กลุ่มของผู้มี

ส่วนได้เสียต่างๆ เ ร่ิมมีความสนใจมากขึ้น

เกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะมีอิทธิพลต่อปัญหา

ต่างๆ เหล่านีใ้นห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา องคก์ร

ถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและ

ความเป็นอยู่ท่ีดีของผูอ่ื้นในห่วงโซ่อุปทานของพวก

เขา ซึง่ไม่จาํกดัแคใ่นการดาํเนินงานของตนเอง แตย่งั

ขยายขอบเขตไปยังคู่คา้ชั้นท่ี 1 และอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

การล้ม เหลวในหน้า ท่ีดังกล่ าวอ าจ ก่อใ ห้เ กิด

ผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ

ช่ือเสียงของบรษัิท 

ความเส่ียงดา้นอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีเพิ่มขึน้ 

บริษัทไดป้ลูกฝังหลักสิทธิมนษุยชนในการดาํเนินงานของบริษัทและสนับสนุนให้

พันธมิตรทางธุรกิจของบรษัิทปฏิบตัิเช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งไดถู้กปรบัใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฏิบตัิของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนิน

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตัิทางธุรกิจขององคก์ารยูนิเซฟ 

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องคก์ารช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้ระเบียบปฏิบัติ

ระดบัประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริษัทมีแนวทางดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็นอยู่ท่ีดี เพ่ือ

เสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจและความเช่ือมั่นของพนักงานตลอดจนเพ่ือช่วยลดความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงได ้กลุ่มธุรกิจของบริษัทไดก้าํหนด

มาตรการและโครงการสนบัสนนุดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความ

เป็นอยู่ท่ีดีของพนกังานซึ่งครอบคลุมประเด็นดา้นสถานท่ีทาํงานท่ีปลอดภยัและมี

สุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของ

พนกังานและครอบครวั 

• นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตัขิองคู่คา้ทางธุรกิจและการตรวจสอบคูค่า้แลว้ บรษัิท

ยงัคงทาํงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซค่ณุค่าซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชสแ์ละคู่คา้

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนาํหลักการของนโยบายสิทธิมนุษยชนไป

ประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนแปลงสู่การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม การดาํเนินชีวติท่ีเนน้สขุโภชนาการเพ่ือสขุภาพ และสวสัดภิาพของสตัว ์

 

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

การตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกรอ้น ปัญหาดา้น

สุขภาพต่าง ๆ และสวสัดิภาพของสัตวน์ั้น ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจต่อสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ 

รวมทัง้ความเป็นอยู่ท่ีดีของสตัวม์ากขึน้ 

 

ดงันัน้จงึมีความตอ้งการจากลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

อ่ืน ๆ  เ พ่ือให้บริ ษัทด ําเ นินธุ ร กิจ ท่ี เ ป็นมิตร กับ

สิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้นาํเสนอสินคา้และบริการท่ีเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดีตอ่สขุภาพ และการจดัซือ้จัดจา้

งอย่างยั่งยืนมากขึน้ หากบรษัิทไม่สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการดงักล่าวได ้ลูกคา้อาจหนัไปหาคู่แข่งท่ี

นํา เ ส น อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล ะ บ ริก า ร ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่อ

สิ่งแวดลอ้มหรือมีลักษณะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

มากกว่า เพ่ือรองรับความตอ้งการเหล่านั้น บริษัท

จาํเป็นตอ้งมีการสรา้งสมดุลอย่างเหมาะสม รวมทัง้

ปรบัเปล่ียนการดาํเนินงานซึ่งอาจทาํใหต้น้ทนุในการ

ดาํเนินงานเพิ่มขึน้ 

 

บริษัทเล็งเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

เหล่านีเ้ป็นโอกาสในการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีขึน้

และยั่งยืนมากขึน้ใหแ้ก่ลกูคา้ 

ความเส่ียงภายนอก 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

4. นวตักรรม และ ดจิิทลั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

• บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทาํงานอย่างใกล้ชิดทัง้กับคู่ค้าและ

ภายในบริษัท เพ่ือลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินงานและนาํเสนอ

สินคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและดีตอ่สขุภาพใหแ้ก่ลกูคา้  

• เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ บริษัทได้ก ําหนดเป้าหมายระยะยาวด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการลดการใชพ้ลาสติก

แบบใชค้รัง้เดียว บริษัทยงัไดร้ิเริ่มโครงการท่ีหลากหลาย เช่น ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ม่

ใชห้ลอดพลาสติก และใชเ้ครื่องใชท่ี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม มีการจดัซือ้จดัจา้งใน

ทอ้งถ่ินอย่างยั่งยืน และโครงการสขุสมดลุ  

• สรา้งนวตักรรมของผลิตภัณฑ ์โดยแบรนดต์่างๆ ของไมเนอร ์ฟู้ด มีการนาํเสนอ

ทางเลือกตา่ง ๆ ใหก้บัลกูคา้ เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรีย ์และไอศกรีม

นํา้ตาลนอ้ย นอกจากนี ้ยงัมีการกาํหนดเป้าหมายใหม่ดา้นความยั่งยืนระยะยาว 

ซึ่งรวมถึง “การพฒันาและนาํเสนอเมนูเพือ่สขุภาพอย่างนอ้ยหนึ่งรายการใหก้บั

ลูกคา้ในแตล่ะปี จาก แบรนดข์องไมเนอร์ฟูด้ทัง้หมด ภายในปี 2567” 
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4. ผลกระทบอย่างตอ่เน่ืองของโรคโควดิ-19 และความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถปรบัรูปแบบธุรกิจและการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์

รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองของโรคโควิด-19 ได้

สรา้งความไม่แน่นอนอย่างมากต่อวิถีการฟ้ืนตัวของ

ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการใหบ้ริการ

ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม 

ก็เป็นโอกาสสาํหรบัผูท่ี้สามารถระบแุนวโนม้และปรบั

รูปแบบธุรกิจและ/หรือการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หส้อด

รบักับความเปล่ียนแปลงได ้ระดบัความตอ้งการใน

การใชบ้ริการของโรงแรมจนถึงปี 2566 อาจไม่สูงถึง

ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และใน

บางภูมิภาคอาจใช้เวลาฟ้ืนตัวนานกว่านั้น ซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

โรงแรมของบรษัิท  

แนวโน้มในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการ

ใหบ้รกิารและธรุกิจในภาพรวมของบรษัิทไดแ้ก่ 

• ค ว า ม กั ง ว ล ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ท ํา ใ ห้

นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวอยู่ในประเทศใชก้ารขับ

รถไปยงัจุดหมายปลายทางแทนการบิน การเดิน

ทางไกลอาจใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวัซึง่จะส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

โรงแรม นอกเหนือจากการท่องเท่ียวในประเทศ

แล้ว  ยัง มีสัญญาณว่าการเดินทางภายใน

ภูมิภาคท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่ วโมงนั้นจะ

สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็ขึน้  

ความเส่ียงภายนอก 1. เครือข่ายแบรนดท่ี์

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูคา่และ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมิตร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

4. นวตักรรม และ ดจิิทลั 

5. บคุลากรและทีมงานท่ีมี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• โรงแรมแต่ละแห่งได้ยกระดับมาตรฐานด้านการฆ่าเชื ้อและสุขอนามัย โดย

ร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและไดน้าํเสนอมาตรฐานดา้นสุขภาพและ

ความปลอดภัยรูปแบบใหม่ พรอ้มดว้ยริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือรักษาสุขภาพ

ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูเ้ขา้พกั โดยมีโครงการตา่ง ๆ เช่น “Stay 

with Peace of Mind” ของ  อนันตรา “AvaniSHIELD” ของอวานี “SureStay” 

ของ โอ๊คส ์และ “Feel Safe at NH” ของ เอ็นเอชโฮเทล กรุ๊ป ไดเ้ริ่มนาํไปใชแ้ล้ว 

รวมทั้งยังมีการตรวจสอบประจาํวันโดยจะดาํเนินการและจดบันทึกไว้ตาม

แนวทางของแต่ละแบรนดท่ี์สอดคลอ้งกับคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญหลายแห่ง

รวมถงึ Ecolab และ Diversey 

• มีความเป็นไปไดท่ี้จะขยายขอ้จาํกดัของการเดินทางเพ่ิมเตมิในบางประเทศท่ี ไม

เนอร ์โฮเทล ดาํเนินงานในช่วงท่ีการควบคมุโรคระบาดทั่วโลกยงัคงดาํเนินไป ไม

เนอร ์โฮเทลส ์เริ่มช่องทางธุรกิจ "การแยกตวัเอง (Self-isolation)" จากผูโ้ดยสารท่ี

เดินทางมาถึงสนามบินในช่วงเวลาท่ีปิดประเทศ (Lockdown) เน่ืองจากรฐับาล

บางประเทศกาํหนดใหทุ้กคนท่ีเดินทางเขา้ประเทศของตนตอ้งกักตวัในโรงแรม

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  ตวัอย่างเช่น ในประเทศไทย ไมเนอร ์โฮเทล ไดร้ิเริ่ม

แพ็กเกจการกักตัวในสถานท่ีทางเลือกท่ีรับรองจากรัฐบาล (Alternative state 

quarantine) เพ่ือรองรบัธุรกิจ “การแยกตวัเอง” โดยเปล่ียนทกุการเขา้พกัใหเ้ป็น

ประสบการณด์า้นสุขภาพท่ีหรูหราซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากรฐับาลเพ่ือใหแ้น่ใจว่า

เป็นการเขา้พกัในท่ีปลอดภยัและสะดวกสบาย 

• ปรบักลยุทธ์เพ่ือกระตุน้การเข้าพักของลูกคา้ในประเทศและภูมิภาค โดยมอบ

สิทธิประโยชนเ์พิ่มเติมสาํหรบัผูเ้ขา้พกัระยะยาวรวมถึงการใหเ้ครดิตรีสอรท์ตาม

หอ้งพัก หอ้งชุด และวิลล่าท่ีกาํหนด นอกจากนี ้มีการปรบัปรุงแพ็คเกจเฉพาะ

โรงแรม ทรพัยส์ิน และเครดิตรีสอรท์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีจะใชเ้วลาใน
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รายละเอียดความเส่ียง ประเภทความเส่ียง ผลกระทบตอ่ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคดิรเิริ่มเพ่ือจดัการความเส่ียง 

• ผูเ้ขา้พกั และนกัท่องเท่ียวอาจถูกจาํกดัใหอ้ยู่ใน

พื้น ท่ี ข อ ง ท่ี พั ก  เ น่ื อ ง จ า ก ม า ต ร ก า ร ด้ า น

สาธารณสขุและขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 

เช่น การกกัตวั การปิดสถานท่ี และขอ้จาํกดัอ่ืนๆ 

ซึ่งอาจทาํให้ไม่สามารถทํากิจกรรมได้อย่าง

เตม็ท่ี 

• การเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจอาจถูก จาํกัด โดย

บริษัทต่าง ๆ เริ่มใหค้วามสาํคญักบัการประหยดั

ค่าใช้จ่ายและนโยบายการเดินทางขององคก์ร

และความปลอดภยัของพนกังาน รวมทัง้แนวคดิ

ของการทาํงานจากทกุท่ีท่ีเพ่ิมขึน้ 

• สถานท่ีพักหรือหอ้งจัดเลีย้งโดยเฉพาะหอ้งท่ีมี

ขนาดกวา้งขวางและอยู่ใกลชิ้ดกับธรรมชาตินัน้

เหมาะสมมากกว่าสาํหรับการรักษาระยะห่าง

ทางสังคม ซึ่งห้องพักโดยปกตินั้นจะมีพื้นท่ี

ส่วนกลางจาํกดัส่งผลใหแ้ขกจะถกูบงัคบัใหค้ลกุ

คลีใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวและพนกังานคนอ่ืน ๆ 

เช่นเดียวกบัการอยู่ในโรงแรม 

สถานท่ีใหบ้ริการมากขึน้กว่าเดมิ เน่ืองจากแขกตอ้งการหลีกเล่ียงการมีจุดตดิตอ่

มากเกินไป หรือใชบ้รกิารรา้นอาหารหรือสปาภายนอก 

• การมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันากิจกรรมภายในท่ีพกัของเราเช่น กิจกรรมกีฬา สปาและ

สุขภาพ และกิจกรรมในครอบครวั จะเป็นตวัสรา้งความแตกต่างท่ีสาํคญั รวมถงึ

บริการเสริมของผู้ประกอบการโรงแรมเช่นการขนส่ง ไมเนอร์ โฮเทล จะให้

ความสาํคญักบัสุขภาพและสปาโดยร่วมมือกับผูเ้ช่ียวชาญซึ่งรวมถึง อนันตรา 

และเวอรติา้โดยมีเปา้หมายเพ่ือเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัและอายท่ีุยืนยาว 

• นาํเสนอการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยการเพิ่มสิ่งอาํนวย

ความสะดวกในการประชุมทางไกล (Video conference) รวมถึง แบนดว์ิดท ์

(Bandwidth) ในบางสถานท่ี เพ่ือใหเ้ราสามารถเสนอการจัดการประชุมให้กับ

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม เช่นผูเ้ขา้ร่วม 50 คนกาํลังเขา้ร่วมในสถานท่ีประชุม และ/

หรือเขา้รว่มในพืน้ท่ี และผูเ้ขา้รว่มคนอ่ืน ๆ เขา้รว่มประชมุผ่านลิงกว์ดีิโอ 
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3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยนื

ไมเนอรเ์ช่ือมั่นในการขบัเคล่ือนธุรกิจโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เราไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือจัดการกับ

ความทา้ทายทางสงัคม สิ่งแวดลอ้มและธรรมาภิบาล ซึ่งมีความสาํคญัสาํหรบับรษัิท ซึ่งรวมถึงนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน นโยบาย

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท ระเบียบปฏิบตัิสาํหรบัคู่คา้ โดยนโยบายตา่ง ๆ

สามารถอา้งอิงไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทในส่วนนโยบายบริษัทและระเบียบปฏิบัต ิ

ไมเนอรไ์ดพ้ฒันากลยุทธด์า้นการพฒันาอย่างยั่งยืนท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในการประชุมการวางแผน

กลยุทธ์ประจาํปี กลยุทธ์นีเ้ป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรง

บนัดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบตัิ กลยุทธด์งักล่าวไดร้บัการพัฒนาจากค่านิยมองคก์รของไมเนอรแ์ละสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ

บริษัทโดยรวม และยังสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไมเนอรใ์หก้ารสนับสนุนในฐานะ

องคก์รท่ีมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของไมเนอร์ท่ีมุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและ 

การดาํเนินงานในระยะยาวดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยืน เราไดร้ะบยุทุธศาสตรห์ลกัสามประการซึง่เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) พฒันาบคุลากรท่ีมีความสามารถอย่างยั่งยืน

2) บรหิารจดัการห่วงโซ่คณุคา่ท่ียั่งยืน

3) การบรหิารจดัการผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและส่งเสรมิการอนรุกัษธ์รรมชาติ

ยทุธศาสตรเ์สรมิอีกสองประการ คือ

1) ส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและการสรา้งวฒันธรรมในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ

2) ปลกูฝังและส่งเสรมิใหก้ารพฒันาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินงานขององคก์ร

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษัิทในส่วน “กลยุทธด้์านการพัฒนาอย่างย่ังยนื”

ไมเนอรก์าํหนดเปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืนในปี 2561 เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นสาํคญัของบริษัทและต่อเป้าหมาย

เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายถูกปรบัเปล่ียนและติดตามผลตามความสอดคลอ้งของธุรกิจและแนวโน้ม

ดา้นความยั่งยืนทั่วโลก เราไดเ้พิ่มเป้าหมายอีก 3 ขอ้เม่ือปลายปี 2562 และ 2563 รวมเป็นเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนทัง้หมด 

14 ข้อ ในปี 2563 บริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ข้อ กาํลังมุ่งสู่เป้าหมายอีก 8 ข้อ และมีเป้าหมายอยู่ระหว่าง 

การพฒันาอีก 3 ขอ้  

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทในส่วน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและผลการดาํเนินงาน

ปี 2563” 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 หว่งโซ่คณุค่า 

ห่วงโซ่คุณค่าไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมทัง้หมดเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละบริการพิเศษท่ีใหก้ับลูกคา้ ประกอบดว้ยห่วงโซ่     

คณุค่าท่ีเขา้สู่กระบวนการของผูผ้ลิตและท่ีเขา้สู่กระบวนการของลูกคา้ ตัง้แต่ ชุมชน เกษตรกร ผูผ้ลิต คู่คา้ ศนูยก์ระจายสินคา้และ

การขนส่ง พันธมิตรทางธุรกิจ ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ลูกคา้ และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต  ์

ของบรษัิทในส่วน “ห่วงโซ่คุณค่า” 
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3.2.2 การวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สียในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจ 

การเขา้ไปมีส่วนร่วมนีเ้ป็นกระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของเราอย่างตอ่เน่ืองและทาํใหเ้รารบัทราบ

ถึงความคาดหวัง ความต้องการ ซึ่งช่วยให้เรากําหนดประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจตามแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

ซึง่กระบวนการเหล่านีท้าํใหเ้ราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ การเขา้

ไปมีส่วนร่วมทาํใหท้ราบผลกระทบท่ีเรามีต่อพวกเขาเหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มหรือสงัคม ซึ่งกระบวนการ

เหล่านี้ทาํให้เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เราได้ผนวก

กระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียนี ้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ โดยการกาํหนดผูมี้ส่วนไดเ้สียและวธีิการมีส่วนร่วม

นัน้ ขึน้อยู่กับระดบัความสาํคญัและผลกระทบท่ีมีต่อกัน การมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียในเว็บไซตแ์สดงรายการผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

วิธีการมีส่วนร่วม ความตอ้งการ/คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนการตอบสนองของเรา รายละเอียดสามารถอ้างอิงไดจ้าก

เวบ็ไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” 

3.3  การจัดการด้านความย่ังยนืในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นส่งิแวดลอ้ม 

ไมเนอรม์ุ่งมั่นส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นช่วยบรรเทาภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่สามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษัิท  

เรามุ่งเนน้การใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถุดิบ นํา้ และพลังงาน และใส่ใจในการจดัการและ    

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากมลภาวะจากการดาํเนินธุรกิจเท่าท่ีเราจะทาํได ้ เช่น ของเสีย นํา้เสีย และก๊าซเรือนกระจก 

เรายงัคงขบัเคล่ือนความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใชซ้ ํา้ การรีไซเคลิทรพัยากรธรรมชาตแิละของเสียกลบัมาใช้

ใหม่ และการทดแทนวสัดท่ีุใชใ้นปัจจุบนัดว้ยวสัดทุางเลือกท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ นอกจากนัน้เรายงัส่งเสรมิโครงการท่ีเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มเทา่ท่ีเราจะทาํได ้เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน  

นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในธุรกิจของเราแลว้ เราทาํการตรวจติดตามความสอดคลอ้งต่อกฎหมายดา้น

สิ่งแวดลอ้มในการดาํเนินงานของคูค่า้ท่ีสาํคญัของเรา รายละเอียดอยู่ในส่วน “การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยนื” 

ไมเนอร ์โฮเทลสส์นบัสนนุการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากเรามีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ท่ีตัง้อยู่ใน ติดกบั 

หรือไดม้าซึ่งรายไดห้รือช่ือเสียงจากพืน้ท่ีคุม้ครองทางธรรมชาติ หรือมีความสาํคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีส่วนสาํคัญในการ

ดาํรงชีวติของชนิดพนัธุส์ตัวต์ามบญัชีแดงขององคก์ารระหวา่งประเทศเพ่ือการอนรุกัษธ์รรมชาต ิความใกลชิ้ดกบัธรรมชาตเิป็นปัจจัย

ท่ีสาํคญัในการดงึดดูแขกใหเ้ขา้พกัในโรงแรมของเรา จึงทาํใหก้ารอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีท่ีเราดาํเนินการอยู่มี

ความสาํคญัอย่างย่ิง  

เพ่ือท่ีจะแปลงนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มไปสู่การปฏิบตัจิรงิ เราไดก้าํหนดเปา้หมาย 5 ปีดา้นสิ่งแวดลอ้มดงันี ้

• อตัราการใชพ้ลงังานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกบัปี 2559 ภายในปี 2566

• อตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นโรงแรมลดลง 20% เทียบกบัปี 2559 ภายในปี 2566

• อตัราการใชน้ ํา้ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกบัปี 2559 ภายในปี 2566

• การใชพ้ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกบัปี 2561 ภายในปี 2567

• 100% ของโรงแรมท่ีมีพืน้ท่ีตดิกบัแหล่งธรรมชาต ิมีโครงการดา้นการอนรุกัษใ์นระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ ภายในปี 2566

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องไมเนอร ์ในส่วน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยนืและผลการดาํเนินงาน” 
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3.3.2  ผลการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

เราตระหนักถึงความสาํคญัในการขยายขอบเขตการรายงานผลการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและดาํเนินงานพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การรายงานมีความครอบคลุมธุรกิจหลักทั้งหมด โดยเราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลดา้น

สิ่งแวดลอ้มในปี 2563 ไดด้งันี ้

• รายงานขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มของโรงงานเบเกอรี่แหง่ใหม่ของเราและ เอน็ เอช โฮเทล กรุ๊ป

• รายงานขอ้มลูสทุธิของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใน scope 1, 2 และ 3

• Scope 1: เพ่ิมเติมปริมาณการเตมิสารทาํความเย็นแบบไฮโดรฟลูออโรคารบ์อนในโรงแรม (ไม่รวม เอ็น เอช โฮเทล กรุ๊ป)

และโรงงานของเรา

• Scope 3: ในปี 2563 มีการเพิ่มเตมิการรายงานขอ้มลูในหมวด “การซือ้สินคา้และบริการ” โดยครอบคลมุขอ้มลูการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมดงัต่อไปนี:้ การใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวในประเทศไทย, การผลิตและขนส่ง

ของวตัถุดิบบางประเภทสาํหรบัการดาํเนินงานของไมเนอร ์โฮเทลสใ์นประเทศไทย (คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ของค่าใชจ่้าย

ทัง้หมด), การใชข้วดนํา้พลาสติกใน เอ็น เอช โฮเทล กรุ๊ป และการใชก้ระดาษในนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยในปี 2562

มีการรายงานขอ้มลูในหมวดดงักล่าวเฉพาะการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการนาํนํา้มาใชเ้ทา่นัน้

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ scope 1 มีคา่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากการนาํปรมิาณการ

เตมิสารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อนในการทาํความเย็นซึง่มีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีสงู และการใชพ้ลงังานแบบไม่หมนุเวียนของเอ็น เอช โฮเทล 

กรุ๊ปเพ่ิมเตมิในการคาํนวณ อย่างไรก็ตามปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ scope 2 และ 3 ลดลงรอ้ยละ 19 และ 9 ตามลาํดบั

เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากสาเหต ุ2 ประการ ไดแ้ก่ อตัราการเขา้พกัของโรงแรมท่ีลดลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรค 

โควดิ-19  และเอ็น เอช โฮเทล กรุ๊ปใชพ้ลงังานจากแหล่งพลงังานหมนุเวียนเกือบรอ้ยละ 50 ซึง่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 2 

ท่ีนอ้ยมาก 

นอกจากนี ้เราสามารถลดปริมาณการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวในการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยลงรอ้ยละ 21 

เทียบกบัปี 2561 คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ลดลงกว่า 4,600 ตนั จากการท่ีไมเนอร ์ฟู้ดมีการเปล่ียนบรรจุ

ภณัฑส์าํหรบัอาหาร อปุกรณบ์นโต๊ะอาหาร หลอดและถุงจากการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวเป็นวสัดท่ีุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงการยกเลิกการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวจากปรบัเปล่ียนกระบวนการทาํงานบางกระบวนการ ขณะท่ีไมเนอร ์โฮเทลส์

ยงัคงนาํเสนอวสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มเพ่ือบรกิารลูกคา้อย่างตอ่เน่ือง นอกเหนือจากการไม่ใชห้ลอดพลาสติกจากการบงัคบัใช้

นโยบายการไม่ใชห้ลอดพลาสติกในปี 2561 ไดแ้ก่ หวีและแปรงผมจากไม,้ แปรงสีฟัน, ชุดโกนหนวด, หมวกอาบนํา้และถุงอนามัย

จากวสัดท่ีุย่อยสลายไดใ้นธรรมชาต ิและถว้ยกระดาษและฝาปิดเคลือบสาร BioPBS นอกจากนีเ้รามีการใชข้วดจ่ายแชมพ ูครีมนวด

ผมและสบู่แทนการบรรจุในบรรจุภัณฑจ์ากพลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียว และมีการจัดซือ้เนยและแยมในบรรจุภัณฑข์นาดใหญ่ 

เพ่ือแบง่เสิรฟ์ใหแ้ขกท่ีเขา้พกัโดยไม่มีการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียว นอกจากนีเ้อ็น เอช โฮเทล กรุ๊ปไดมี้การลดใชก้ารพลาสติก

ประเภทใชค้รัง้เดียวกว่า 31 ลา้นชิน้ในการดาํเนินงาน ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลมี์การใชถุ้งกระดาษแทนถุงพลาสติก อย่างไรก็ตามเรา

ตระหนกัดีว่าปริมาณการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวในปี 2563 ท่ีลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบต่อธุรกิจจากการแพรร่ะบาด

ของโรคโควดิ-19 

ไมเนอรไ์ดย้า้ยเขา้สาํนกังานใหญ่แหง่ใหม่ในช่วงกลางปี 2563 และเราไดต้ดิตัง้เครื่องกรองนํา้ด่ืมในพืน้ท่ีเพ่ือลดการใชข้วด

พลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียว โดยสามารถลดการใช้ขวดนํา้พลาสติกขนาด 600 มล. ประมาณกว่า 160,000 ขวดในช่วงเดือน

มิถนุายนถงึธนัวาคม เราไดช่้วยปกปอ้งสภาพภมูิอากาศจากการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์7.7 ตนั 

เราไดร้ายงาน “การใชน้ ํา้ (Water Consumption)” จากการดาํเนินงานของเราเป็นครัง้แรกในปี 2563 สาํหรบัโรงงานผลิต 

เราไดค้าํนวณปริมาณนํา้ใชจ้ากปริมาณของนํา้ท่ีดงึมาใช ้(Water Withdrawal) ตามจริงลบดว้ยปริมาณนํา้ทิง้ (Water Discharge) 
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ตามจริง สาํหรบัไมเนอร ์โฮเทลส ์เราใชก้ารคาํนวณจากการประมาณปรมิาณนํา้ทิง้ (Water Discharge) เทียบเท่ารอ้ยละ 80 ของ

ปรมิาณนํา้ท่ีดงึมาใช ้(Water Withdrawal) 

ในปี 2563 รอ้ยละ 80 ของโรงแรมท่ีมีพืน้ท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติมีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 

1 โครงการ เราเช่ือมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ะช่วยสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างยั่งยืน ในขณะท่ีเปิดโอกาสใหแ้ขกและ

ชมุชนรอบขา้งเขา้มามีส่วนรว่มกบังานอนรุกัษข์องเรา 

รูปแบบของธุรกิจท่ีไม่ปกติอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ทั่วโลกส่งผลใหก้ารใชท้รพัยากรธรรมชาติท่ีผิด

ไปจากปกติดว้ยเช่นกัน ทาํใหมี้ผลต่อข้อมูลดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเก็บได ้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจท่ีจะเล่ือนการตัง้เป้าหมายใหม่ดา้น

สิ่งแวดลอ้มของไมเนอร ์(Group-wide) ซึง่ครอบคลมุเอ็น เอช โฮเทล กรุ๊ป ไมเนอร ์ฟู้ด และไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์นอกเหนือจากไมเนอร ์

โฮเทลสท่ี์มีอยู่แลว้ เรามุง่มั่นในการพิจารณาตัง้เป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มเพิ่มเตมิเม่ือธุรกิจกลบัมาเป็นปกต ินอกจากนีเ้ราตระหนกัดี

ถงึความสาํคญัของการทวนสอบขอ้มลูโดยหน่วยงานภายนอก และวางแผนท่ีจะดาํเนินการทวนสอบขอ้มลูสิ่งแวดลอ้มในปี 2564 

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน “สิ่งแวดล้อม” และ “ผลการดาํเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างย่ังยนืปี 2563” 

3.4  การจัดการความย่ังยนืในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสงัคม 

ประเด็นท่ีมีความสาํคัญของไมเนอรภ์ายใตม้ิติทางสังคมคือการจ้างงาน และการจัดฝึกอบรมและการใหก้ารศึกษา 

ประเดน็ท่ีมีความสาํคญัทัง้ 2 ประการรวมกบัคา่นิยมองคก์รและยทุธศาสตรห์ลกัดา้นความยั่งยืน “การพฒันาทรพัยากรมนษุย”์  

ในฐานะของนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นในการมอบสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย 

และสนบัสนนุความเป็นอยู่ท่ีดีใหก้บัพนกังานของเราท่ีมีอยู่มากกว่า 62,000 คน ใน 63 ประเทศทั่วโลก เรายงัคงมอบการพฒันาทาง

สายอาชีพและส่วนบุคคลผ่านการส่งเสรมิอาชีพและการศกึษาใหก้บัพนกังาน ผูบ้ริหารศกัยภาพสงูและผูน้าํ และใหค้วามสาํคญัตอ่

การสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคม ไมเนอรล์งทนุในชุมชนผ่านโครงการท่ีหลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิก

ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส นอกจากนีเ้รายงัสนบัสนนุการสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัพนกังานของเรา โดยการกระตุน้ใหห้น่วย

ธุรกิจทั่วโลกจดักิจกรรมท่ีช่วยแกไ้ขประเดน็ปัญหาในสงัคมท่ีเราดาํเนินการอยู่ 

เพ่ือท่ีจะแปลงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยไ์ปสู่การปฏิบตัิจริง เราไดก้าํหนดเป้าหมาย 5 ปีดา้นสังคมให้

สอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีมีความสาํคญั 2 ประการดงันี ้ 

• 1 ลา้นคนไดร้บัการพฒันาและสนบัสนนุภายในปี 2566

• 50% ของนกัเรียน นกัศกึษาท่ีจบการศกึษาภายใตโ้ครงการ MCU เขา้รว่มงานกบัไมเนอร ์ภายในปี 2566

• 50% ของตาํแหน่งระดบับรหิารท่ีวา่งไดร้บัการบรรจโุดยการเล่ือนตาํแหน่งพนกังานภายใน 2566

เพ่ือเสริมสรา้งความมุ่งมั่นดา้นการพัฒนาสังคม เราตัง้ใจผนวกความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการ

ดาํเนินงานขององคก์รและกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในหว่งโซค่ณุค่าของเรา 

นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร ์จัดทาํขึน้โดยอา้งอิงหลักปฏิบตัิของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิ

มนษุยชน สิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจขององคก์ารยูนิเซฟ ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและองคก์ารช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้

ระเบียบปฏิบตัริะดบัประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายสิทธิมนษุยชนนี ้ครอบคลุมการดาํเนินงานของไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล และหน่วยงานท่ีบริษัทเป็นเจา้ของหรือ

มีอาํนาจควบคมุ ไมเนอรม์ุ่งมั่นทาํงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซค่ณุค่า ซึง่รวมถงึแฟรนไชสแ์ละคู่คา้ เพ่ือส่งเสรมิใหน้าํหลักการ

ของนโยบายนีไ้ปประยกุตใ์ช ้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหมี้การใชแ้พลตฟอรม์ดจิิทลัเพ่ิมขึน้ ไมเนอรท์ราบถงึประโยชนแ์ละความ

เส่ียงในการใชแ้พลตฟอรม์ดงักล่าวในการส่ือสาร การมีส่วนรว่ม และการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ของเราและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

ซึ่งเห็นไดจ้ากการท่ีเราไดก้าํหนดให ้“ความเส่ียงจากความปลอดภัยของขอ้มูลในโลกไซเบอร ์(Cyber Security) การป้องกนัขอ้มูล

และความเป็นส่วนตวั (Data Protection and Privacy)” เป็นหนึ่งในปัจจัยความเส่ียงท่ีสาํคญั ไมเนอรม์ุ่งมั่นในการปกป้องระบบ

ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ขอ้มลูส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ รวมถึงการเคารพสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูของลูกคา้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอรใ์นส่วน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและผลการ

ดาํเนินงาน” และ “ธรรมาภบิาล” 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานดา้นสงัคม 

ไมเนอรม์ุ่งมั่นพฒันาผูบ้ริหารศกัยภาพสูงและผูน้าํใหเ้ป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน ์ทกัษะในการปรบัตวัพรอ้มรบัความเปล่ียนแปลง

และมีความเขา้ใจผูมี้ส่วนไดเ้สียของไมเนอรอ์ย่างแทจ้รงิ เรามีช่องทางในการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลาย ตัง้แต่การเรียนออนไลน ์

ไปจนถงึการประชมุเชิงปฏิบตักิาร และท่ีสาํคญัท่ีสดุคือการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ 

ไมเนอรม์ุ่งเนน้การพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ืองผ่านโครงการต่าง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู ้และพฤติกรรมท่ีจาํเป็นตอ่

การทาํงานของพนักงานแต่ละระดับและใหเ้หมาะกับแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกเหนือจากการฝึกอบรม เราจัดใหพ้นักงานทาํการ

ประเมินผลการทาํงานประจาํปีรว่มกบัหวัหนา้งาน เพ่ือสะทอ้นผลการดาํเนินงานและทราบถงึช่องวา่งในการพฒันาตนเอง 

ไมเนอรส์นบัสนนุสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยั สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิด

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีสามารถกระตุน้ประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนีเ้รายงัส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี มุ่งเนน้

ไปท่ีรา่งกายและจิตใจท่ีแข็งแกรง่ของพนกังาน การสนบัสนนุครอบครวั สงัคม และการเสรมิสรา้งวนิยัทางการเงิน 

มากกวา่ครึ่งหนึ่งของพนกังานของไมเนอรอ์ายุนอ้ยกว่า 30 ปี การพฒันาเยาวชนผ่านโครงการพฒันาแบบองคร์วมทาํให้

ไมเนอรมี์โอกาสเขา้ถึงบุคลากรท่ีมีศกัยภาพระหว่างและหลงัจากสาํเร็จการศกึษา ซึ่งเป็นการสรา้งบุคลากรใหเ้พียงพอต่อธุรกิจท่ี

ขยายตวัขึน้ของเรา 

ไมเนอรเ์ช่ือวา่การเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาสามารถสรา้งอนาคตท่ีดีใหก้บัเด็ก เราใหก้ารสนบัสนนุเดก็และโรงเรียนอย่าง

ตอ่เน่ืองผ่านหลากหลายโครงการ 

ในปี 2563 ไมเนอรใ์หก้ารสนบัสนนุการจา้งงานผูพ้ิการทั่วโลก ในประเทศไทยเราจา้งงานผูพ้ิการ 198 คน โดยเขา้ทาํงาน

ในธุรกิจของเราและสานตอ่ความร่วมมือกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและการส่งเสรมิอาชีพผูพ้ิการกบัสถาบนัพฒันาธุรกิจชมุชนใน

การสนบัสนนุการจา้งงานผูพ้ิการ ขณะท่ีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจา้งงานผูพ้ิการ 89 คนในโรงแรม  

ไมเนอรเ์ช่ือว่าหนึ่งในปัจจัยสาํคญัในการบรรลุความยั่งยืนคือการรบัผิดชอบต่อสังคม เราใหค้วามสาํคญัต่อการสร้าง

จิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสังคมทัง้กับพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เราส่งเสริมใหทุ้กหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกดาํเนินกิจกรรมดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือแกไ้ขปัญหาในพืน้ท่ีท่ีเราดาํเนินธุรกิจและสนบัสนุนความสาํคญัของการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืน

ของบริษัท  เราติดตามการสนับสนุนเพ่ือสังคมของเราให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI) ซึ่งเดิมเรียกว่า 

London Benchmark Group (LBG)   
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รายละเอียด นายจา้งท่ีมีความรบัผิดชอบ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังาน การพฒันา

เยาวชน การสนับสนุนการศึกษาสาํหรบัเด็ก การสนับสนุนการจา้งงานผูพ้ิการ ความสอดคลอ้งกับ B4SI และกิจกรรมดา้นความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม สามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน “ทรัพยากรมนุษย”์ 

นอกจากนีร้ายละเอียดจาํนวนพนกังาน และสดัส่วนตามประเภทการจา้งงาน สดัส่วนของพนกังานแยกตามสญัชาต ิอตัรา

การลาออกของพนกังานแยกตามอายุ อตัราการลาออกของพนกังานแยกตามเพศ สวสัดิการของพนกังานแยกตามประเภทการจา้ง

งาน จาํนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉล่ียต่อพนกังานต่อปีแยกตามระดบัของพนักงาน หลกัสูตรการอบรมและพฒันาบุคลากรของไมเนอร ์

ตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องไมเนอรใ์นส่วนของ “ผลการดําเนินงานด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยนืปี 2563” 

เราได้ริเริ่มจัดทาํการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในปี 2562 โดยศึกษาข้อมูลอ้างอิงท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณชนจาก “Human Rights Watch” และ “Business and Human Rights Resource Center” เก่ียวกับประเด็นด้านสิทธิ

มนษุยชนท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นทกุประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจอยู่ หลงัจากการตรวจสอบเราไดส้่งแบบประเมินตนเองดา้นสิทธิมนษุยชน

ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไมเนอร ์โฮเทลส์ และ ไมเนอร์ ฟู้ด ใน 32 ประเทศ และได้รับการตอบกลับคิดเป็นรอ้ยละ 63 

รายละเอียดแนวทางการติดตาม การประเมินและปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ และการแกไ้ขประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชน สามารถอา้งอิงได้

จากเวบ็ไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน “ธรรมาภิบาล” 

เราไดก้าํหนดให ้“ความเส่ียงจากความปลอดภยัของขอ้มลูในโลกไซเบอร ์(Cyber Security) การป้องกนัขอ้มลูและความ

เป็นส่วนตวั (Data Protection and Privacy)” เป็นหนึ่งในปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั ไมเนอรม์ุ่งมั่นในการปกปอ้งระบบความปลอดภยั

ทางไซเบอร ์ขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ รวมถงึการเคารพสิทธิในการเขา้ถงึขอ้มลูของลูกคา้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยปี 2562 ไดเ้ริ่มทาํการฝึกอบรบใหก้ับพนักงานไมเนอร ์โฮเทลส์และสาํนักงานใหญ่ในหลักสูตรท่ี 1: การแนะนาํการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมาย GDPR ในปี 2563 จัดหลักสูตรท่ี 2: วิธีจัดการกับการรอ้งขอการเข้าถึงขอ้มูลและแนวทาง

ปกปอ้งการถูกละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล สาํหรบัพนกังานไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละสาํนกังานใหญ่ และหลกัสตูรท่ี 3: Manager and Privacy 

by Design สาํหรบัพนกังานระดบัผูบ้ริหารของไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละสาํนกังานใหญ่ หลกัสูตรออนไลนเ์หล่านีค้รอบคลุมการอธิบายถึง

ลกัษณะของขอ้มลูท่ีรวบรวม การใชข้อ้มลูท่ีรวบรวม การตดัสินใจของลูกคา้ในการจัดการขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีถูกรวบรวม ใช ้เก็บและ

ประมวลผล การขอเขา้ถึง ถ่ายโอน แกไ้ข และลบขอ้มลู รวมถึงระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลู รายละเอียด ระบบความปลอดภยัดา้น  

ไซเบอร ์ขอ้มลูสว่นบคุคลและความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องไมเนอร ์ในส่วน “ธรรมาภบิาล”  
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4 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  

4.1 วิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะการเงนิ การเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญ ฯลฯ 

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 14,128 ลา้นบาทในไตรมาส 4 

ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 58 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานท่ีทา้ทายจากการแพรร่ะบาดของโรค

โควดิ-19 ต่อการดาํเนินธรุกิจโดยรวม โดยรายไดจ้ากการดาํเนินงานลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เทียบกับ  ไตรมาสก่อนเน่ืองจากผลกระทบของการ

ระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกท่ีสองในทวีปยโุรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรุกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์ ฟูด้ และไมเนอร ์ ไลฟ์สไตล ์ มี

รายไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มขึน้เมือ่เทียบกับไตรมาสก่อน 

บรษัิทดาํเนินมาตรการการลดคา่ใชจ้่ายอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึง่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อกาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัช ี TFRS16 ท่ีเป็นลบ

จาํนวน 1,754 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 ลดลงจาก EBITDA จากการดาํเนินงานจาํนวน 6,968 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 จาก

ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงตามการลดลงของรายได ้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรุกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานของ

ธรุกิจบรหิารจดัการหอ้งชดุ ธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพื่อขาย ธรุกิจอนนัตรา เวเคชั่น คลบั และธรุกิจรา้นอาหารยงัคงม ีEBITDA ท่ีเป็นบวก 

และมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทัง้นี ้ หากนบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 บรษัิทม ี

EBITDA จากการดาํเนินงานเป็นลบอยู่ท่ี 51 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 

เช่นเดียวกันกับ EBITDA จากการดาํเนินงาน กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 2,909 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลง

เป็นผลขาดทนุจากการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 จาํนวน 4,708 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 

2563 อย่างไรก็ตาม ธรุกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายและธรุกิจรา้นอาหารยงัคงสรา้งผลกาํไรในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปรบัตวัดีขึน้จาก

ไตรมาส 3 ปี 2563 ในขณะท่ีธรุกิจอนนัตรา เวเคชั่น คลบักลบัมามกีาํไรสทุธิในไตรมาสนี ้ส่วนไมเนอร ์ฟู้ดมกีาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน

เพิ่มขึน้มากกว่าสองเท่าจากช่วงเดยีวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 533 ลา้นบาทใน    ไตรมาส 4 ปี 2563 จากผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของกลุ่ม

ธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนและมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายท่ีมปีระสิทธิภาพ ทัง้นี ้ หากนบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี TFRS16 บรษัิทจะมผีลขาดทนุจากการดาํเนินงานจาํนวน 4,270 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ลดลงรอ้ยละ 

53 เมือ่เท่ียบกับปีก่อน อยู่ท่ี 58,118 ลา้นบาท และม ี EBITDA และผลกาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี TFRS16 เป็นลบจาํนวน 8,708 ลา้นบาท และ 18,830 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากแรง

กดดนัจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหค้วามตอ้งการลดลงและมกีารปิดใหบ้รกิารโรงแรมและรา้นอาหารบางส่วนเป็นการ

ชั่วคราว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี ้หากนบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 บรษัิทจะม ี

EBITDA จากการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 89 เมือ่เท่ียบกับปีก่อน และมีผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 19,389 ลา้นบาท 

หากรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดยีวตามรายละเอียดในภาคผนวก และผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัช ี

TFRS16 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 60 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 14,096 ลา้นบาท ใน ไตรมาส 4 ปี 2563 

ส่วน EBITDA จากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธิตามงบการเงินติดลบอยู่ท่ีจาํนวน 1,413 ลา้นบาท และ 5,591 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน

ไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษัิทมรีายไดต้ามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 55 จากปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 58,232 ลา้นบาท ส่วน EBITDA 

ตามงบการเงินลดลงรอ้ยละ 98 อยู่ท่ี 546 ลา้นบาท ในขณะท่ีกาํไรสทุธิตามงบการเงินลดลงเป็นผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 21,407 ลา้นบาท 

ในปี 2563 
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ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี TFRS16 ต่องบกาํไรขาดทุน* 

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 4 ปี 2563 

(ก่อน TFRS16) 

ไตรมาส 4 ปี 2563  

(หลัง TFRS16) 

EBITDA รวม -1,754 -51 

EBITDA Margin (ร้อยละ) -12.4 -0.4 

คา่เส่ือมราคา 2,719 3,549 

ดอกเบีย้จ่าย  1,162 1,395 

ภาษีจ่าย -576 -372 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ -353 -353 

กาํไรสุทธิรวม -4,708 -4,270 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) -33.3 -30.2 

หน่วย: ลา้นบาท 
ปี 2563 

(ก่อน TFRS16) 

ปี 2563  

(หลัง TFRS16) 

EBITDA รวม -8,708 2,600 

EBITDA Margin (ร้อยละ) -15.0 4.5 

คา่เส่ือมราคา 9,603 18,219 

ดอกเบีย้จ่าย  4,263 7,444 

ภาษีจ่าย -2,449 -2,379 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ -1,296 -1,296 

กาํไรสุทธิรวม -18,830 -19,389 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) -32.4 -33.4 

* ไมน่ับรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

ผลการดาํเนินงาน 

 หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 

ปี 2563 

(หลัง TFRS16 

และจากการ

ดาํเนินงาน) 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

(ก่อน TFRS16 

และจากการ

ดาํเนินงาน) 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

(จากการ

ดาํเนินงาน) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

(หลัง TFRS16 

และตามท่ี

รายงาน) 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

(ตามท่ีรายงาน) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

 

รายไดร้วม 14,128 14,128 33,646 -58 14,096 35,127 -60 

EBITDA รวม -51 -1,754 6,968 -125 -1,413 7,760 -118 

EBITDA Margin  

(ร้อยละ) 

-0.4 -12.4 20.7 
 

-10.0 22.1 
 

กาํไรสทุธิรวม  -4,270 -4,708 2,909 -262 -5,591 3,768 -248 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

-30.2 -33.3 8.6 
 

-39.7 10.7 
 

 หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 

(หลัง TFRS16 

และจากการ

ดาํเนินงาน) 

ปี 2563 

(ก่อน TFRS16 

และจากการ

ดาํเนินงาน) 

ปี 2562 

(จากการ

ดาํเนินงาน) 

เปล่ียนแปลง

(ร้อยละ) 

ปี 2563 

(หลัง TFRS16 

และตามท่ี

รายงาน) 

ปี 2562 

(ตามท่ีรายงาน) 

เปล่ียนแปลง

(ร้อยละ) 

รายไดร้วม 58,118 58,118 123,385 -53 58,232 129,889 -55 

EBITDA รวม 2,600 -8,708 22,634 -138 546 26,283 -98 

EBITDA Margin  

(ร้อยละ) 

4.5 -15.0 18.3 
 

0.9 20.2 
 

กาํไรสทุธิรวม  -19,389 -18,830 7,061 -367 -21,407 10,698 -300 

อัตราการทาํกาํไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

-33.4 -32.4 5.7 
 

-36.8 8.2 
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สัดส่วนผลการดาํเนินงาน* 

ปี 2563                      สัดส่วนรายได้จากการดาํเนินงาน (ร้อยละ)  

 โรงแรมและอ่ืน ๆ 58  

 รา้นอาหาร 36  

จดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 6  

 รวม  100  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่เป็นสดัสว่นซึง่นบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 

 

พฒันาการทีส่าํคญัในไตรมาส 4 ปี 2563 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร • เปิดรา้นอาหารสทุธิจาํนวน 14 สาขา ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นบอนชอน และรเิวอร ์

ไซด ์ซึ่งหกักลบการปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบั ในประเทศไทยระหว่างไตรมาส 

โรงแรมและอ่ืน ๆ • เปิดโรงแรม 2 แห่ง ในไตรมาส 4 ปี 2563  

- อนนัตรา: รกัษ บางกะเจา้ บาย อนนัตรา (โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบริหาร) ในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นศูนยบ์ูรณาการสุขภาพและการแพทยแ์บบองคร์วม โดยเป็นการลงทุนร่วมกันกับบรษัิท 

มั่นคงเคหะการ และศนูยส์่งเสรมิสขุภาพไวทลัไลฟ 

- อวานี:  Avani Palm View Dubai Suites (โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร) ในประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรต 

• ปิดโรงแรม 5 แห่ง ซึ่งทัง้หมดอยู่ในทวีปยโุรป  

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเอง 1 แห่งในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ โรงแรมเช่า

บริหาร 3 แห่งในประเทศเยอรมนีและสเปน และโรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิารอีก 1 แห่ง

ในประเทศสเปน 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีสาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,370 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง 1,191 สาขา คิดเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 50 ของสาขาทั้งหมด และสาขาแฟรนไชส ์1,179 สาขา คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,585 

สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 785 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลมุทั่วทวีป

เอเชีย โอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง ยโุรป ประเทศแคนาดา และประเทศเมก็ซิโก 

ร้านอาหารจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,191 8 -7 

-  ประเทศไทย 954 -2 -8 

-  ต่างประเทศ 237 10 1 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,179 6 0 

-  ประเทศไทย 631 5 15 

-  ต่างประเทศ 548 1 -15 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,370 14 -7 
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ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 572 -1 2 

สเวนเซ่นส ์ 326 2 4 

ซิซซเ์ลอร ์ 63 0 -2 

แดรี ่ควีน 496 -3 -26 

เบอรเ์กอร ์คิง 118 -1 -3 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 440 -12 -41 

ไทย เอ็กซเ์พรส 82 2 -8 

รเิวอรไ์ซด ์ 112 13 21 

เบนิฮานา 19 0 0 

บอนชอน 89 15 43 

อ่ืน ๆ* 53 -1 3 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,370 14 -7 

* อ่ืน ๆ คือ รา้นอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ รา้นอาหารในสหราช

อาณาจกัรภายใตแ้บรนด ์“ภทัรา” และรา้นคอฟฟ่ี เจอน่ี 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ ลดลงในอตัรารอ้ยละ 

15.5 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของจาํนวนลกูคา้ท่ีนั่งรบัประทานอาหารในรา้น และการ

ปิดสาขารา้นอาหารบางส่วนในสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทย ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการปรบัโครงสรา้ง

รา้นอาหารของกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงรอ้ยละ 13.7 เมือ่เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายต่อรา้นเดิมปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา ซึ่งลดลงรอ้ยละ 23.0 ในไตรมาส 2 

ปี 2563 และรอ้ยละ 15.9 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากการฟ้ืนตัวของธุรกิจท่ีแข็งแกร่งใน

ประเทศออสเตรเลียและจีน 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 17.2 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีลดลง รอ้ยละ 16.9 ทั้งนี ้การชุมนุมทางการเมืองในช่วงกลางเดือน

ตุลาคมถึงพฤศจิกายน และการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม ส่งผลให้ยอดขายจากการนั่ง

รบัประทานอาหารภายในรา้นลดลง ในขณะท่ีขอ้จาํกัดในการเดินทางระหว่างประเทศท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองส่งผลใหม้กีารปิดรา้นอาหาร

บางสาขาในสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แพลตฟอรม์ดิจิทลัของไมเนอร ์ ฟู้ดช่วยผลกัดนัยอดขายผ่านช่องทางบรกิาร

จัดส่งอาหารและซือ้กลับบา้นของทุกแบรนด ์ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบจากรายไดจ้ากการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นท่ีลดลง 

นอกจากนี ้แอปพลิเคชัน 1112 Delivery ของไมเนอร ์ฟู้ดประสบความสาํเร็จในการเพิ่มจาํนวนผูใ้ชใ้หม่ผ่านทั้งแคมเปญออนไลนแ์ละ

ออฟไลน ์และไดเ้พิ่มแบรนดใ์หม ่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ ซงฟา บกักุ๊ดเต๋ และขา้วมนัไก่สิงคโปร ์ เซอรเ์จนท ์คิทเช่นบนแพลตฟอรม์ อีกทัง้ แต่ละ

แบรนดม์กีารกาํหนดกลยทุธข์องตนเองเพื่อเพิ่มยอดขายและรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนีไดเ้ปิดตวัโปรแกรม

ความภักดีของลูกคา้ดว้ยการสะสมคะแนน “TPC Rewards” ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุน้การใชง้านของ

สมาชิก ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายต่อไป ในช่วงไตรมาสนี ้ซิซซเ์ล่อรไ์ดย้กระดับประสบการณก์ารนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้น โดย

นาํเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละไดเ้พ่ิมการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านการนาํเสนอเมนูสาํหรบัเทศกาลท่ีประสบความสาํเร็จและการขึน้ราคาเมนู

ใหม ่นอกจากนี ้บอนชอนไดข้ยายเวลาจดัส่งอาหารเพื่อรองรบัความตอ้งการในบรกิารจดัส่งอาหารท่ีเพ่ิมขึน้ท่ามกลางขอ้จาํกัดในการนั่ง
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รบัประทานอาหารภายในรา้นท่ีเข้มงวดมากขึน้จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และยังคงมีการขยายเครือข่ายสาขา

รา้นอาหารอย่างระมดัระวงั 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตรอ้ยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาและการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมในไตรมาส 4 ปี 2563 เติบโตรอ้ยละ 3.4 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมกีารเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายจากการดาํเนินงานเติบโตอย่างมี

นยัสาํคญัในเดือนตลุาคม เน่ืองจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคท่ีแข็งแกรง่ในช่วงวันหยดุยาววนัชาติจีนและเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ อย่างไรก็

ตาม การเติบโตของยอดขายต่อรา้นเดิมควรจะแข็งแกร่งมากกว่านีใ้นไตรมาสนี ้แต่ไดช้ะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

เน่ืองจากมผีูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหมใ่นกรุงเซี่ยงไฮแ้ละปักก่ิง 

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงรอ้ยละ 15.0 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดสาขาท่ีไมท่าํกาํไรเป็นการถาวร และยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีลดลงในอตัรารอ้ยละ 7.0 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากจาํนวนลกูคา้ท่ีลดลงท่ามกลางการระบาดของโรค       โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขาย

ต่อรา้นเดิมมีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากท่ีลดลงรอ้ยละ 41.7 ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ 18.6 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยการพืน้ตวัดงักล่าวมสีาเหตมุาจากการกลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างรฐั และการยกเลกิมาตรการการปิดพืน้ท่ีในรฐั

วิกตอเรยี ส่งผลใหก้ารเดินทางระหว่างรฐัและความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง และส่งผลใหม้กีารกลบัมาเปิดใหร้บัประทาน

อาหารภายในรา้น ขยายชั่วโมงในการเปิดใหบ้รกิารของรา้นอาหาร และผ่อนคลายขอ้จาํกัดทางธรุกิจต่าง ๆ แมจ้ะมกีารจาํกัดจาํนวนท่ีนั่ง

ภายในรา้น นอกจากนี ้การเปิดตัวโครงการบตัรของขวัญใหม่ การเปิดตวั App & Braze ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์สาํหรบัการมีส่วนร่วมของ

ลกูคา้ การส่งเสรมิการขายผา่นโครงการความภกัดีของลกูคา้ต่อแบรนดแ์บบดิจิทลั การมุง่เนน้ไปท่ีบรกิารจดัส่งอาหารและการบรกิารช่วง

เทศกาล ช่วยผลกัดนัการฟ้ืนตวัของยอดขายอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี ้ยอดขายต่อรา้นเดิมมกีารฟ้ืนตัวอย่างมนียัสําคัญ

ในแต่ละเดือน โดยกลบัมาอยู่ท่ีระดบัท่ีใกลเ้คียงกับปีก่อนในเดือนธนัวาคม นอกจากนี ้Nomad Coffee Group (ธรุกิจกาแฟขายส่ง) และ 

เวเนเซียโน คอฟฟ่ี โรสเตอร ์ (ธรุกิจคั่วกาแฟชนิดพิเศษและผูจ้าํหน่ายกาแฟแบบขายส่ง) มยีอดขายท่ีแข็งแกรง่ภายหลังจากการเปิดตัว

เมล็ดกาแฟหลากหลายพนัธุท่ี์มาจากแหล่งเพาะปลกูเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขายผ่านช่องทางออนไลน ์

โดยภาพรวม ในปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงรอ้ยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน และยอดขายต่อรา้นเดิมลดลง      

รอ้ยละ 15.5 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธรุกิจท่ีทา้ทายในกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารหลกัของบริษัท

ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายมีแนวโน้มท่ีดีขึน้เรื่อย ๆ ในแต่ละไตรมาส นับตั้งแต่การระบาดของ         

โรคโควิด-19 ท่ีหนกัท่ีสดุในไตรมาส 2 ท่ีผ่านมา 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราเติบโตของยอดขายต่อรา้นเฉลี่ย Average 

Same-Store-Sales Growth 
(13.7) (0.8) (15.5) (3.0) 

อตัราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย Average 

Total-System-Sales  
(15.5) 7.3  (18.6) 5.0  

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคาํนวณจากยอดขายท่ีเป็นสกุลเงินทอ้งถิ่น เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
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ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมรีายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธรุกิจรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 7 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยการเติบโตของรายไดข้องกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนและออสเตรเลีย รวมถึงส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมคา้ใน      

ไตรมาสดงักล่าว ช่วยลดผลกระทบจากรายไดท่ี้ชะลอตวัของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยไดบ้างส่วน เช่นเดียวกันกับรายรบัจาก

การใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแมว้่ารายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชสใ์นต่างประเทศของ

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีจะเติบโตขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนสาขา แฟรนไชสใ์นประเทศกัมพูชา เมียนมาร ์และ

เวียดนาม แต่ไมเ่พียงพอท่ีจะชดเชยกับการลดลงของรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชสข์องแบรนดอ่ื์น ๆ  ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รายได้

รวมของธรุกิจรา้นอาหารยงัคงปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาสท่ีผ่านมา 

EBITDA จากการดาํเนินงาน ซึ่งไม่นับรวมผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยังคง

เป็นบวกอยู่ท่ี 1,197 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 56 จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมา

จากผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของรา้นอาหารในประเทศจีนและไทย รวมถึงมาตรการการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ืองในทกุหน่วยธุรกิจ

ของไมเนอร ์ ฟู้ด ซึ่งสามารถหกักลบผลกระทบจากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย 

เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการปรบัปรุงโครงสรา้งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนค่าเช่าใหก้ับผูไ้ดร้บัสิทธิแฟรนไชส ์

อย่างไรก็ตาม แมว้่ารายไดร้วมของธรุกิจรา้นอาหารในประเทศไทยจะลดลง แต่การจดัการของเสีย การประหยดัคา่ใชจ้่ายส่วนกลาง และ

การลดลงของจาํนวนพนกังานในแต่ละแบรนดช์ว่ยเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไร นอกจากนี ้ราคาวตัถดุิบจาํพวกปลาท่ีลดลง ราคา

เมนูท่ีสูงขึน้ การประหยัดตน้ทุนแรงงาน และการเจรจาต่อรองเพื่อขอลดค่าเช่า ส่งผลใหอ้ัตราการทาํกาํไรของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารใน

ประเทศจีนสูงขึน้ ส่งผลให ้อตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 20.5 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับ

รอ้ยละ 13.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทั้งนี ้หากนับรวมผลกระทบเชิงบวกจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 EBITDA จากการ

ดาํเนินงานอยู่ท่ี 1,505 ลา้นบาท สว่นอตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานอยู่ท่ีรอ้ยละ 25.7 ในไตรมาส 4 ปี 2563 

ในปี 2563 ไมเนอร ์ฟู้ดมรีายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 15 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตุ

มาจากความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคท่ีอ่อนตวัและการปิดสาขารา้นอาหารบางแห่งเป็นการชั่วคราวในทกุกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารท่ามกลางการ

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมาตรการการลดค่าใชจ้่ายช่วยลดผลกระทบต่อ EBITDA จากการ

ดาํเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16 ส่งผลให ้EBITDA จากการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 27 จากปีก่อน 

จากความสามารถในการทาํกําไรท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลการ

ดาํเนินงาน EBITDA มกีารฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ีสอง ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานลดลง

จากรอ้ยละ 14.6 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 12.5 ในปี 2563 ทัง้นี ้หากนบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชี TFRS16 EBITDA 

จากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 16 อยู่ท่ี 4,108 ลา้นบาท ในปี 2563 

การดาํเนินงานของไมเนอร ์ ฟู้ดไดก้ลบัมาสู่ระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ ทัง้นี ้เพื่อท่ีจะสรา้งการเติบโตต่อไปใน

อนาคต ไมเนอร ์ฟู้ดจะส่งเสรมิธรุกิจการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นดว้ยนวตักรรมใหม่และโปรแกรมความภกัดี พรอ้มไปกับส่งเสริม

ความแข็งแกร่งของแพลตฟอรม์การจัดส่งอาหารเพื่อผลักดนัยอดขาย ทั้งนี ้ไมเนอร ์ฟู้ดจะยังคงเพิ่มความสามารถในการทาํกําไรดว้ย

มาตรการการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง 

 ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 5,479 5,919 -7 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 365 395 -8 

รวมรายได้ 5,844 6,314 -7 

EBITDA 1,505 847 78 
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 ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 25.7 13.4  

EBITDA (pre-TFRS16) 1,197 847 41 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) 

(pre-TFRS16) 
20.5 13.4   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 19,422 22,605 -14 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,262 1,629 -23 

รวมรายได้ 20,684 24,233 -15 

EBITDA 4,108 3,527 16 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 19.9 14.6  

EBITDA (pre-TFRS16) 2,583 3,527 -27 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) (pre-TFRS16) 12.5 14.6   

*   ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 

**  รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น  

 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมโีรงแรมท่ีลงทุนเองจาํนวน 375  แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์ิส สวีทท่ีรบัจา้งบรหิารอีก 157 

แห่งใน 55 ประเทศ มีจาํนวนหอ้งพักทั้งสิน้ 75,638 หอ้ง ซึ่งเป็นหอ้งท่ีบริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจาํนวน 56,536 หอ้ง และหอ้งท่ี

บรษัิทรบัจา้งบรหิารจาํนวน 19,102 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวล,ี เอ็นเอช คอลเลคชั่น,  เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และ

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพักทั้งหมด เป็นหอ้งพักในประเทศไทย 4,809 หอ้ง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพักใน

ต่างประเทศ 70,829 หอ้ง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 94 ในอีก 54 ประเทศ ครอบคลมุทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 

 

หอ้งพกัจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,536 -483 255 

-  ประเทศไทย 3,188 0 83 

-  ต่างประเทศ 53,348 -483 172 

รบัจา้งบรหิาร 19,102 153 -2,977 

-  ประเทศไทย 1,621 27 -283 

-  ต่างประเทศ 17,481 126 -2,694 

รวมหอ้งพกั 75,638 -330 -2,722 

* จาํนวนหอ้งพกัท่ีบรษิัทลงทนุเองรวมโรงแรมท่ีบรษิัทลงทนุเอง เช่าบรหิาร และรว่มลงทนุ 
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หอ้งพกัจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 19,065 -131 -867 

เช่าบรหิาร 35,642 -352 1,319 

รว่มทนุ 1,829 0 -197 

รบัจา้งบรหิาร 12,711 111 -2,221 

MLR* 6,391 42 -756 

รวมหอ้งพกั 75,638 -330 -2,722 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด ์

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร 

กลุ่มโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มสีดัส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 69 ของรายไดจ้าก

การดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – 

RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหารลดลงรอ้ยละ 80 ในสกลุเงินบาท ซึ่งลดลงมากกว่าไตร

มาส 3 ปี 2563 เล็กนอ้ย โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ีสองในทวีปยุโรป ซึ่งส่งผลใหโ้รงแรมบางแห่ง

ตอ้งปิดใหบ้รกิารชั่วคราว และกิจกรรมการท่องเท่ียวลดลงท่ามกลางมาตรการการปิดประเทศในหลายประเทศในภมูภิาค ประกอบกับผล

การดาํเนินงานท่ีลดลงในประเทศไทย เน่ืองจากมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยในจาํนวนท่ีนอ้ย 

โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร ้อยละ 78 ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มกีารเปิดพรมแดนใหก้ับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม 

อัตราการลดลงดังกล่าวปรบัตัวดีขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ นอกเหนือจากธุรกิจสถานท่ีกักกันทางเลือก (Alternative 

State Quarantine) แลว้ ธรุกิจ Staycation ยงัช่วยผลกัดนัผลการดาํเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯ เน่ืองจากรฐับาลไดป้รบัเงื่อนไขของ

มาตรการกระตุน้การเดินทาง “เราเท่ียวดว้ยกัน” ใหส้ามารถจองโรงแรมในจงัหวดัภูมิลาํเนาของตนเองได ้ ส่วนการท่องเท่ียวในประเทศ

ยงัคงเป็นแรงผลกัดนัหลกัของจาํนวนคืนการเขา้พกัในต่างจงัหวดั 

กลุ่มโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารในทวีปยโุรปและลาตินอเมรกิามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรม

เดิมลดลงรอ้ยละ 82 ในไตรมาส 4 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลการดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตัวจากไตรมาสก่อนหนา้ของกลุ่ม

โรงแรมในลาตินอเมริกาช่วยลดผลกระทบจากจาํนวนแขกเขา้พกัท่ีลดลงและการปิดใหบ้ริการโรงแรมบางแห่งเป็นการชั่วคราวในทวีป

ยโุรป เน่ืองมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ีสอง 

โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในปลายเดือนกันยายน โดยตั้งแต่กลับมาเปิดให้บริการ โรงแรมใน

ประเทศมลัดีฟสม์กีารฟ้ืนตวัของผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ในไตรมาสนี ้ โดยมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนลดลงรอ้ยละ 18 ในไตรมาส 4 

ปี 2563 จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากท่ีลดลงรอ้ยละ 100 ในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานของโรงแรมในประเทศมลัดีฟส์

ปรบัตัวดีขึน้อย่างมีนัยสาํคญัในแต่ละเดือน โดยในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา มีอัตราการเขา้พักอยู่ท่ีรอ้ยละ 62 ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

หอ้งต่อคืนลดลงเพียงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกลบัมาสู่ระดับท่ีใกลเ้คียงกับระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดย

การฟ้ืนตวัอย่างมีนยัสาํคญัดงักล่าวไดร้บัแรงผลกัดันจากทั้งจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากไม่มขีอ้จาํกัดสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางเขา้มาในประเทศมลัดีฟส ์และความพยายามในการขายและการตลาด รวมถึงความสามารถในการคงราคาค่าหอ้งพักของ       

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ 
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กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจดัการหอ้งชดุ ซึ่งมีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจ

โรงแรมและอ่ืน ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาท ลดลงรอ้ยละ 26 จากชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตมุาจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ มผีลการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้

ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมอืงหลกัท่ีสาํคญัในประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากมกีารเปิดพรมแดนระหว่างรฐัและการผ่อนคลาย

ขอ้จาํกัดดา้นการเดินทาง ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลี่ยยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองอยู่ท่ีรอ้ยละ 75 ในเดือนธนัวาคมปี 2563 ซึ่งเป็นระดบั

ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19  

โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมมสีดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและ อ่ืน ๆ ใน

ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมท่ีบรษัิทรบัจา้งบรหิารลดลงรอ้ยละ 57 เมือ่เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงท่ีใกลเ้คียงกับในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้นี ้แมว้่าไมเนอร ์ โฮเทลสจ์ะสามารถขึน้ราคาค่าหอ้งพัก 

แต่การดาํเนินงานโดยรวมไดร้บัแรงกดดนัจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วทวีปเอเชีย ยโุรป และ

ตะวนัออกกลาง  

 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

สาํหรบัภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 69 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากผลกระทบเชงิลบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกภูมิภาค ทั้งนี ้หากรวมโรงแรม

ใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นเจ็ดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป เคยอยู่ภายใตก้ลุ่ม Boscolo ซึ่งเขา้มาอยู่ในเครือโรงแรมของบริษัทในเดือน

กันยายนท่ีผ่านมา รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทของโรงแรมทัง้หมดลดลงรอ้ยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในปี 2563 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมและโรงแรมทั้งหมดของบรษัิทลดลงรอ้ยละ 63 และ 64 จากปีก่อน 

ตามลาํดบั โดยมสีาเหตมุาจากการหยดุชะงกัของการเดินทางทั่วโลกท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหกิ้จกรรมทางธรุกิจ

ลดลงและมกีารปิดใหบ้รกิารโรงแรมเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                                                                  อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 17 70 25 71 

รว่มทนุ 28 51 26 49 

รบัจา้งบรหิาร* 26 64 27 64 

MLR** 70 78 60 77 

เฉลี่ย 23 70 29 70 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 23 72 24 75 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 32 71 30 71 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                                                                     คา่หอ้งเฉลี่ย (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 2,888 3,736 3,267 3,846 

รว่มทนุ 5,812 5,674 5,387 5,946 

รบัจา้งบรหิาร* 4,825 4,537 4,667 4,656 

MLR** 3,615 3,804 3,337 3,797 

เฉลี่ย 3,469 3,881 3,530 3,978 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,634 5,175 4,721 4,966 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 1,051 1,766 1,121 1,721 

(System-Wide)                                                                 รายได้เฉลี่ยต่อหอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 505 2,631 825 2,729 

รว่มทนุ 1,609 2,901 1,375 2,925 

รบัจา้งบรหิาร* 1,268 2,920 1,283 3,003 

MLR** 2,521 2,963 2,005 2,937 

เฉลี่ย 813 2,713 1,013 2,793 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 846 3,713 1,124 3,727 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 339 1,258 331 1,229 

(Organic)                                                                             อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 19 70 26 71 

รว่มทนุ 28 51 26 49 

รบัจา้งบรหิาร* 27 64 30 64 

MLR** 70 78 60 77 

เฉลี่ย 25 70 29 70 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 24 72 25 75 

(Organic)                                                                                 คา่หอ้งเฉลี่ย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 2,758 3,736 3,252 3,846 

รว่มทนุ 5,812 5,674 5,387 5,946 

รบัจา้งบรหิาร* 4,677 4,537 4,674 4,656 

MLR** 3,615 3,804 3,337 3,797 

เฉลี่ย 3,369 3,881 3,512 3,978 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 3,664 5,175 4,856 4,966 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(Organic)                                                                                รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 521 2,631 834 2,729 

รว่มทนุ 1,609 2,901 1,375 2,925 

รบัจา้งบรหิาร* 1,250 2,920 1,391 3,003 

MLR** 2,521 2,963 2.005 2,937 

เฉลี่ย 841 2,713 1,304 2,793 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 869 3,713 1,203 3,727 

* จาํนวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

*** ขอ้มูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งลดลงในอตัรารอ้ยละ 72 เมือ่เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากท่ีกิจกรรมทางธุรกิจลดลงในทกุภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยโุรป ซึ่ง

โรงแรมบางแห่งตอ้งปิดในบรกิารเป็นการชั่วคราวจากการปิดประเทศอีกครัง้ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ครัง้ท่ีสอง อย่างไรก็

ตาม โรงแรมในตลาดหลักทัง้หมดของบริษัท ยกเวน้ในทวีปยุโรป มีรายไดเ้ติบโตขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ ส่วนรายไดจ้ากการรบัจา้ง

บรหิารโรงแรมเติบโตรอ้ยละ 15 เมือ่เท่ียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ลดลงรอ้ยละ 22 จากไตรมาส 4 ปี 2562 เน่ืองจากสาเหตเุดียวกันกับ

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งลดลงในอตัรารอ้ยละ 65 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดย

มสีาเหตมุาจากขอ้จาํกัดในดา้นการเดินทางในหลายภมูภิาคท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในไตรมาส 2 ปี 

2563 อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศมลัดีฟสแ์ละโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจดัการหอ้ง

ชดุในประเทศออสเตรเลียช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานท่ีทา้ทายในภูมภิาคอ่ืนไดบ้างส่วน ส่วนรายไดจ้ากการ

รบัจา้งบริหารโรงแรมในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 30 จากปีก่อน ซึ่งลดลงในอัตราท่ีนอ้ยกว่าธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่า

บรหิารอย่างมนียัสาํคญั เน่ืองจากผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของโรงแรมในภมูภิาคตะวนัออกกลางและ ประเทศจีน 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม 

หน่ึงในธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนยก์ารคา้และบันเทิง บริษัทเป็นเจา้ของและบริหารศนูยก์ารคา้ 3 

แห่ง ในกรุงเทพฯ ภเูก็ต และพทัยา นอกจากนี ้บรษัิทยงัดาํเนินธุรกิจบนัเทิงในเมืองพัทยาจาํนวน 7 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงพิพิธภณัฑ ์ Ripley’s 

Believe It or Not! และพิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซเ์วิรค์ท่ีมชีื่อเสียง  

บรษัิทดาํเนินธรุกิจการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย ซึ่งบรษัิทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกับการดาํเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกัน โดยบรษัิทไดปิ้ดการขายไปแลว้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ดิเอสเตท สมยุ ซึ่งมบีา้นพกัตากอากาศจาํนวน 14 หลงัตัง้อยู่

ติดกับโรงแรมโฟรซ์ีซั่นส ์ รสีอรท์ เกาะสมยุ และโครงการเซ็นต ์รจีิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมเินียมระดบับนจาํนวน 53 ยนิูต

ในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต ์รจีิส กรุงเทพฯ โครงการท่ี 3 คือ โครงการลายนั เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ในภเูก็ต มบีา้นพกัตาก

อากาศจาํนวน 15 หลงั ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายนั ภเูก็ต  รสีอรท์ นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงทุนพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย

เพื่อขายอีก 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนนัตรา เชียงใหม ่เซอรว์ิส สวีท ตัง้อยู่ตรงขา้มกับโรงแรมอนนัตรา เชียงใหม ่รสีอรท์ ประกอบดว้ย

คอมโดมิเนียมจาํนวน 44 ยูนิต โครงการ  อวาดินา ฮิลส ์บาย อนันตรา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการลายนั เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ใน
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ภูเก็ต ประกอบดว้ยวิลล่าหรูเพื่อขายจาํนวน 16 หลงั ทา้ยสุด โครงการทอรเ์รส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบดว้ย

หอ้งพกัเพน้ทเ์ฮา้สเ์พื่อขายจาํนวน 6 หอ้ง นอกจากนี ้บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหมอี่ก 2 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครง

การอนนัตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อบูดุ บาหลี ในประเทศอินโดนิเซีย เพื่อใหม้โีครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหน่ึงของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ คือ โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื่อ อนนัตรา เวเคชั่น 

คลบั ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 อนนัตรา เวเคชั่น คลบัมหีอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขายสิทธิในการเขา้พกัอาศยัจาํนวนทัง้หมด 

250 ยนิูต ท่ีสมยุ ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหมใ่นประเทศไทย ควีนสท์าวนใ์นประเทศนิวซีแลนด ์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซาน

ย่าในประเทศจีน ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 

15,239 คน  

รายไดจ้ากธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรมลดลงรอ้ยละ 76 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายในไตรมาสดงักล่าว ช่วยลดทอนผลกระทบจากรายไดท่ี้ลดลงของอนนัตรา เวเคชั่น คลบั และธรุกิจ

ศนูยก์ารคา้และบนัเทิงไดเ้พียงบางส่วน อีกทัง้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 มยีอดขายโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีสงู อย่างไรก็ตาม รายไดข้องอนันต

รา เวเคชั่น คลบัเติบโตจากไตรมาสก่อนเป็นไตรมาสท่ีสองติดต่อกัน โดยมรีายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 15 เมือ่เทียบกับไตรมาสก่อน จากจาํนวน

พอยนท่ี์ขายไดม้ากขึน้และจาํนวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึน้ สาํหรบัปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรมลดลงรอ้ยละ 62 

เมือ่เทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมทางธรุกิจท่ีลดลงในทกุธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอืน่ๆ  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ลดลงรอ้ยละ 72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมสีาเหตมุาจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในทกุธรุกิจ ซึ่งรวมถึง กลุ่มโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของ

เอง กลุ่มโรงแรมเช่าบริหาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ัญญารบัจา้งบริหาร กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบริหารจัดการหอ้งชุด รวมถึง อนันตรา 

เวเคชั่น คลบั ธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์และธรุกิจศนูยก์ารคา้และบนัเทิง 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีส่วนขาดทุน EBITDA จากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ  ก่อนผลกระทบของ 

TFRS16 จ ํานวน 2,834 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ EBITDA ท่ีเป็นบวกจํานวน 6,018 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 เน่ืองมาจาก

ความสามารถในการทาํกําไรท่ีลดลงตามการลดลงของรายได ้แมว้่าบริษัทจะมีการดาํเนินมาตรการการควมคุมค่าใชจ้่ายก็ตาม ทั้งนี ้

ส่วนขาดทนุ EBITDA จากการดาํเนินงานสงูกว่าในไตรมาส 3 ปี 2563 เล็กนอ้ย โดยส่วนใหญ่เน่ืองมาจากผลกระทบจากการจาํกัดการ

เดินทางอีกครั้งในทวีปยุโรปจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ีสอง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริหารจัดการห้องชุด ธุรกิจ

อสังหาริมทรพัย ์และอนันตรา เวเคชั่น คลับมี EBITDA ท่ีเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปรบัตัวดีขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2563 ทั้งนี ้

หากรวมผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทม ีEBITDA จากการดาํเนินงานท่ีเป็นลบ

ในจาํนวนท่ีตํ่ากว่าอยู่ท่ี 1,467 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2563 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ลดลงรอ้ยละ 64 จากปีก่อน ส่วน EBITDA จากการ

ดาํเนินงานก่อนผลกระทบของ TFRS16 เป็นลบอยู่ท่ี 11,077 ลา้นบาท โดยมสีาเหตมุาจากสภาวะการดาํเนินธุรกิจท่ีทา้ทาย ทัง้นี ้หาก

รวมผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากการดาํเนินงานเป็นลบอยู่ท่ี 1,406 ลา้น

บาท จาก EBITDA ท่ีเป็นบวกจาํนวน 18,803 ลา้นบาท ในปี 2562 

ในปี 2564 ไมเนอร ์โฮเทลสเ์ตรยีมพรอ้มสาํหรบัการกลบัมาดาํเนินธรุกิจอย่างเต็มรูปแบบอีกครัง้จากแนวโนม้ทางธรุกิจเชิงบวก

จากการกระจายวคัซีนในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะยงัคงดาํเนินมาตรการการบรหิารจดัการหอ้งพกั มาตรการการ
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ลดค่าใชจ้่าย และกลยุทธใ์นการเพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจ และจะสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมดว้ยธุรกิจการรบัจา้งบริหารโรงแรมและธุรกิจเพื่อ

สขุภาพ ความเป็นอยู่ท่ีดี และการพกัผ่อนเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ของวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีใส่ใจในสขุภาพ  

ผลการดาํเนินงาน*    

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 6,289 22,693 -72 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 248 317 -22 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 709 2,922 -76 

รวมรายได้ 7,245 25,932 -72 

EBITDA -1,467 6,018 -124 

EBITDA Margin (ร้อยละ) -20.2 23.2  

EBITDA (pre-TFRS16) -2,834 6,018 -147 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)(pre-TFRS16) -39.3 23.2   

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 30,440 86,294 -65 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 937 1,335 -30 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 2,469 6,561 -62 

รวมรายได้ 33,846 94,189 -64 

EBITDA -1,406 18,803 -107 

EBITDA Margin (ร้อยละ) -4.2 20.0  

EBITDA (pre-TFRS16) -11,077 18,803 -159 

EBITDA Margin (รอ้ยละ)(pre-TFRS16) -32.9 20.0   

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบัรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น  
 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมรีา้นคา้และจดุจาํหน่ายจาํนวนทัง้สิน้ 459 แห่ง ลดลง 26 แห่งจาก 485 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 

ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดเ์ซฟ มาย แบค และบรูคส ์บราเธอรส์ สุทธิดว้ยการเพิ่มขึน้ของรา้นสโกมาดิ ทั้งนี ้     

รอ้ยละ 78 ของจาํนวนรา้นคา้และจดุจาํหน่ายทัง้หมด 459 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล,่ บอสสิน่ี, ชารล์ แอนด ์คีธ, 

เอสปร,ี เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย ์ในขณะท่ีรอ้ยละ 22 เป็นของกลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใต ้แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส,์ 

โบเดิม้ และสโกมาดิ 

ของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 

ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

(q-q) 

เปลี่ยนแปลง 

(y-y) 

กลุ่มสินคา้แฟชั่น 359 -29 -43 

กลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตล ์ 100 20 17 

รวม 459 -9 -26 

 ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายไดจ้ากธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตเติบโตขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ลดลงรอ้ยละ 26 เมือ่

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากยอดขายท่ีลดลงของธรุกิจแฟชั่นและเครื่องใชใ้นบา้นและครวัเรอืน จากความเชื่อมั่น
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ของผูบ้ริโภคท่ีอ่อนตัวอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 และความไม่แน่นอนทาง

การเมอืง อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของธรุกิจรบัจา้งผลิตช่วยลดผลกระทบจากรายไดท่ี้ลดลงของธรุกิจจดัจาํหน่ายได้

บางส่วน ยอดขายจากธรุกิจรบัจา้งผลิตเติบโตรอ้ยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคาํสั่งซือ้ผลิตภณัฑใ์หมข่องลกูคา้ในกลุ่มสินคา้

อปุโภคและบรโิภคและความตอ้งการผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้การขายผา่นช่องทางออนไลนย์ังคงแข็งแกร่งอย่าง

ต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายท่ีแข็งแกรง่ผ่านหนา้เว็บไซตข์องแบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ 

EBITDA ของธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตในไตรมาส 4 ปี 2563 ไดร้บัแรงกดดนัจากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลง

ของธรุกิจจดัจาํหน่าย ซึ่งรวมถึงการลดราคาสินคา้แฟชั่นท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงสว่นขาดทนุจากสโกมาดิ จากความตอ้งการภายในประเทศ

ท่ีอ่อนตวัและการส่งออกท่ีหยดุชะงกั อย่างไรก็ตาม มาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร ค่าเช่า ค่าขนส่ง และการโฆษณาและ

การส่งเสรมิการขาย ช่วยลดผลกระทบจากการดาํเนินงานโดยรวมท่ีชะลอตวั ส่งผลให ้EBITDA จากการดาํเนินงานของธรุกิจจดัจาํหน่าย

และรบัจา้งผลิตก่อนผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ขาดทนุอยู่ท่ี 117 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 จากกาํไรจาก

การดาํเนินงานจาํนวน 103 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี ้หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่วน

ขาดทนุของ EBITDA จากการดาํเนินงานของธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต จะอยู่ท่ี 89 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 

 ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงรอ้ยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะท่ี EBITDA ก่อน

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ในปี 2563 เป็นลบอยู่ท่ี 214 ลา้นบาทจาก EBITDA ท่ีเป็นบวกในปี 2562 โดยมี

สาเหตุมาจากจาํนวนลูกคา้ท่ีลดลงและการปิดรา้นคา้ชั่วคราวท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 

ทัง้นี ้หากรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ส่วนขาดทนุของ EBITDA ในปี 2563 จะอยู่ท่ี 102 ลา้นบาท 

รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 

ปี  

ไตรมาส 4 

ปี  
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 730 1,180 -38 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 309 220 40 

รวมรายได้** 1,039 1,400 -26 

EBITDA -89 103 -186 

EBITDA Margin (ร้อยละ) -8.6 7.4  

EBITDA (pre-TFRS16) -117 103 -213 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) (pre-TFRS16) -11.2 7.4  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 2,460 4,025 -39 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 1,128 937 20 

รวมรายได้** 3,588 4,962 -28 

EBITDA -102 304 -133 

EBITDA Margin  

(ร้อยละ) 
-2.8 6.1  

EBITDA (pre-TFRS16) -214 304 -170 

EBITDA Margin (รอ้ยละ) (pre-TFRS16) -6.0 6.1  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบัรวมผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น 
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งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 362,327 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 108,143 ลา้นบาท จาก 254,184 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 การเพิ่มขึน้ดังกล่าวมีสาเหตหุลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของเงินสดจาํนวน 12,857 ลา้นบาท จากการบริหารจดัการสภาพคล่อง 

(2) การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 2,661 ลา้นบาท จากการจดัประเภทสินทรพัยบ์างส่วนใหม ่ ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของแผนการหมนุเวียนสินทรพัย ์ (3) การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนจาํนวน 7,526 ลา้นบาท โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการ

เขา้ลงทนุใน Spoonful ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งบรษัิทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสห์ลกัในขยายจาํนวนรา้นบอนชอนในประเทศไทย (4) สินทรพัย์

อนพุนัธจ์าํนวน 696 ลา้นบาท จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 และ (5) สิทธิการใชส้ินทรพัยจ์าํนวน 89,076 ลา้นบาท จาก

การบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 และการเขา้ลงทุนในกลุ่มโรงแรมในทวีปยโุรปภายใตส้ญัญาเช่าบริหาร ซึ่งก่อนหนา้นีโ้รงแรม

เหล่านีอ้ยู่ภายใตเ้ครอื Boscolo 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 286,003 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 เพ่ิมขึน้จาํนวน 117,687 ลา้นบาท จาก 168,316 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมสุทธิจาํนวน 23,993 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นเงิน

กู้ยืมเพิ่มเติมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพื่อรกัษาสภาพคล่องท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 (2) หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

จาํนวน 94,602 ลา้นบาท จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 และการเพิ่มขึน้จากกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนหนา้นีอ้ยู่

ภายใตเ้ครอื Boscolo และ (3) หนีส้ินอนพุนัธจ์าํนวน 4,537 ลา้นบาท จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทลดลงจาํนวน 9,544 ลา้นบาท จาก 85,868 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 เป็น 76,324 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุนสุทธิ ซึ่งนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 จาํนวน 

21,407 ลา้นบาท ในปี 2563 (2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทุนจาํนวน 1,455 ลา้นบาท และ (3) ส่วนท่ีเหลือ ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใชส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการ

บญัชี TFRS16 สทุธิดว้ย (1) การออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทุนจาํนวน 8,281 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ (2) การออกหุน้เพิ่ม

ทนุจาํนวน 9,741 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 

สาํหรบัปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 2,500 ลา้นบาท ลดลง

จาํนวน 17,265 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการลดลงของของกาํไรสุทธิในปี 2563 และการลดลงสทุธิท่ีเก่ียวกับ

การแปลงค่าเงินจาํนวน 13,607 ลา้นบาท  

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 10,531 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลักมาจากการลงทนุตามปกติของ

ธรุกิจโรงแรม รา้นอาหาร และอ่ืน ๆ และรวมถึงการเขา้ลงทุนในการดาํเนินธุรกิจบอนชอนในประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 การเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในเบรดทอลค์ กรุ๊ปในไตรมาส 2 ปี 2563 และการเขา้ซือ้บริษัทเพื่อบรหิารแปดโรงแรมระดบับนในทวีปยโุรป ซึ่งก่อน

หนา้นีอ้ยู่ภายใตเ้ครอื Boscolo ในไตรมาส 3 ปี 2563 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทมเีงินสดรบัสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 24,949 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรบัจาก

เงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงเงินสดรบัจากการออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุและหุน้เพิม่

ทุนรวม และจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเป็นจาํนวน 84,257 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 

46,739 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,455 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ

ของบรษัิทเพ่ิมขึน้จาํนวน 11,918 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2563 

อตัราการใชเ้งิน (Cash Burn) ซึ่งคาํนวณมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เงินชาํระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่า และเงิน

จ่ายสาํหรบัการลงทุน เป็นลบตั้งแต่เดือนมกราคม ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานท่ีชะลอตวัจากการระบาดของโรคโควิด-19 

และเป็นลบอยู่ท่ี 2.4 หมืน่ลา้นบาทในปี 2563 ดว้ยอตัราการใชเ้งินสูงสุดในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้นี ้บรษัิทมกีระแสเงินสดจ่ายจากการ
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ดาํเนินงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 สูงท่ีสุด และมีอัตราการใชเ้งินนอ้ยลงตั้งแต่เดือน

มิถุนายน เมื่อบริษัทเริ่มกลับมาเปิดดาํเนินงาน ทั้งนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีอัตราการใชเ้งินต่อเดือนเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจาก 1.5 

พนัลา้นบาทต่อเดือนในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็น 1.6 พนัลา้นบาทต่อเดือนในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากผลกระทบจาก

การระบาดระลอกท่ีสองของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม อัตราการใชเ้งินปรบัตัวดีขึน้ในแต่ละเดือนใน

ระหว่างไตรมาสโดยลดลงจาก 2.2 พันลา้นบาทในเดือนตุลาคมเป็น 1.6 พันลา้นบาทและ 0.9 พันลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายนและ

ธนัวาคมตามลาํดบั 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 45.2 ในปี 2562 เป็นร ้อยละ 15.5 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ความสามารถในการทาํกําไรท่ีลดลงของทั้งสามธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ของปี 2563 จากผลกระทบจากการ

แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และการบงัคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่งผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 โดยมสีาเหตุมา

จากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงตามการลดลงของรายได ้แมว้่าจะมมีาตรการในการลดตน้ทนุอย่างเครง่ครดัแลว้ก็ตาม 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ปรบัเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 เป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 

24 ในปี 2563 จากท่ีเป็นบวกรอ้ยละ 8.4 ในปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2563 เช่นเดียวกัน อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรพัยป์รบัเทียบเต็มปีก่อนผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ติดลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 7.6 ในปี 2563 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบรษัิทเพิ่มขึน้จาก 43 วนัในปี 2562 เป็น 77 วนัในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากรายไดร้วมท่ีลดลงจาก

ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนอตัราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้อย่างมนียัสาํคญัจากรอ้ยละ 

5.9 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 20.6 ในปี 2563 เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี TFRS9 ซึ่งมกีารเปลี่ยนวิธีการคาํนวณค่าใชจ้่ายสาํรองสาํหรบั

การดอ้ยค่าใหม้คีวามรดักมุมากยิ่งขึน้ โดยมกีารตัง้สมมติฐานในการคาดการณล์่วงหนา้เพิ่มเติมในการบนัทึกค่าใชจ้่ายสาํรอง 

สินคา้คงเหลือของบรษัิทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วตัถดุิบ สนิคา้ระหว่างผลิต และสินคา้สาํเรจ็รูปของธรุกิจรา้นอาหารและธุรกิจ

จัดจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต โดยอายุเฉลี่ยของสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้จาก 26 วันในปี 2562 เป็น 44 วันในปี 2563 เน่ืองมาจากทั้งสาม

ธรุกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนอายเุฉลี่ยของเจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จาก 72 วนัในปี 2562 เป็น 108 วนัในปี 2563 จาก

ตน้ทนุขายท่ีลดลงจากยอดคาํสั่งซือ้ท่ีลดลงและมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษัิท 

อัตราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนอยู่ท่ี 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เมื่อเทียบกับ 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมี

สาเหตมุาจากเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้จากกลยทุธก์ารรกัษาสภาพคล่องอย่างรอบคอบของบรษัิท แมว้่าจะมหีนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กําหนดชาํระภายในหน่ึงปีท่ีเพิ่มขึน้ จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขใหม่ของพนัธสญัญาหนี ้ซึ่งไม่รวม

หนีส้ินภายใตส้ัญญาเช่าในการคาํนวณอตัราส่วนภาระหนีส้ินต่อทุน อัตราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้

จาก 1.31 เท่า ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.79 เท่า ณ สิน้ปี 2563 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเพิ่มขึน้ และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากผลขาดทุนสทุธิในปี 2563 รวมถึงผลกระทบจากการบังคบัใชม้าตรฐานการบัญชี TFRS16 ซึ่งถูกลดทอน

บางส่วนดว้ยผลกระทบเชิงบวกจากการออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุในไตรมาส 2 ปี 2563 หุน้เพิ่มทนุในไตรมาส 3 ปี 2563 และการใช้

สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่วนอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ลดลงจาก 5.2 เท่าในปี 2562 เป็น 

0.3 เท่าในปี 2563 เน่ืองจากการลดลงของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  
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อตัราส่วนทางการเงนิ* 

ความสามารถในการทาํกาํไร 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 15.5 45.2 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) -36.8 8.2 

อตัรากาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงาน** (รอ้ยละ) -33.4 5.7 

ความมปีระสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้** (รอ้ยละ) -24.0 8.4 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย*์* (รอ้ยละ) -7.6 2.7 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 77 43 

อายเุฉลี่ยของสินคา้คงเหลือ (วนั) 44 26 

อายเุฉลี่ยของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 108 72 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

สินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 1.3 1.1 

ภาระหนีส้ินต่อทุน       31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.79 1.31 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.44 1.15 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เท่า)  0.3 5.2 

* นบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 ยกเวน้อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์

**ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอยา่งมีนัยสาํคญัในอนาคต 

แนวโน้มในอนาคต 

แมว้่าปี 2564 จะเป็นอีกปีท่ีทา้ทาย แต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นปีแห่งการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่เน่ืองจากการกระจายของ

วัคซีนจะส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดาํเนินตามปกติและพรมแดนของประเทศจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ทั้งนี ้ดว้ยการ

ดาํเนินงานท่ีมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้ บริษัทจึงมีความพรอ้มท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การดาํเนินธุรกิจอย่างเต็ม

รูปแบบในสภาพแวดลอ้มภายหลงัการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหวา่งนี ้บรษัิทจะยงัคงดาํเนินมาตรการการควบคมุค่าใชจ้่าย ลด

การลงทนุ และบรหิารจดัการฐานะทางการเงินอย่างมวีินยั เพื่อรบัมอืกับเหตกุารณท่ี์ไมค่าดคิดท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ดว้ยข่าวการพฒันาวคัซีนท่ีอยู่ในระหว่างการแพรก่ระจายไปทั่วโลก มกีารคาดการณว์่าความตอ้งการในการนกัท่องเท่ียวทั่ ว

โลกจะเริม่กลบัมาในช่วงครึง่หลงัของปีนี ้

ในทวีปยุโรป เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีการปรับจํานวนห้องท่ีเปิดให้บริการของโรงแรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีทา้ทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครัง้ใหมใ่นภมูภิาค โรงแรมในทวีปยโุรปสามารถเปิดและปิดใหบ้ริการ

ไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมีส่วนเพิ่มของตน้ทุนคงท่ีในอัตราท่ีตํ่า ทั้งนี ้แมว้่าทวีปยุโรปจะเป็นภูมิภาคท่ีไดร้บัผลกระทบท่ีหนักท่ีสุดในช่วงการ

ระบาดของโรคโควิด-19 แต่คาดว่ากลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปจะมกีารฟ้ืนตวัท่ีแข็งแกรง่ท่ีสดุเมื่อขอ้จาํกัดในการเดินทางเริ่มผ่อนคลายลง

เน่ืองจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวภายในประเทศและในภูมิภาค ทั้งนี ้ในปี 2564 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะยังคงดาํเนิน

มาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายในส่วนของบคุลากรและค่าเช่าอย่างต่อเน่ือง และทาํงานอย่างใกลช้ิดกับรฐับาลทอ้งถ่ินเพื่อขอรบัเงิน
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สนับสนุน โดยรฐับาลไดข้ยายมาตรการช่วยเหลือในส่วนของบุคลากรสาํหรบัพนักงานท่ีถูกเลิกจา้งชั่วคราวในทวีปยโุรปออกไปถึงช่วง 

ไตรมาสแรกของปี 2564 

ในประเทศออสเตรเลีย มีการคาดการณว์่าพรมแดนจะยังคงปิดไม่รบันักท่องเท่ียวต่างชาติจนถึงสิน้ปี 2564 อย่างไรก็ตาม   

รอ้ยละ 85 ของแขกท่ีเขา้พักในโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชุดในประเทศออสเตรเลียเป็นนักท่องเท่ียวภายในประเทศ โดย

รฐับาลออสเตรเลียสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพตลอดช่วงท่ีมกีารระบาด และสามารถเปิด

พรมแดนระหว่างรฐัอีกครัง้เมือ่ไม่นานมานี ้ ซึ่งจะช่วยผลกัดนัการเดินทางภายในประเทศต่อไป ทัง้นี ้ในเดือนธนัวาคมปี 2563 อตัราการ

เขา้พกัของโรงแรมในประเทศออสเตรเลียไดก้ลบัไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ ในขณะท่ีแนวโนม้ทางธุรกิจในประเทศ

ออสเตรเลียยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดี ไมเนอร ์โฮเทลสจ์ะยงัคงดาํเนินมาตรการการควบคมุค่าใชจ้่ายต่อไป นอกจากนี ้รฐับาลไดม้ีการขยาย

ระยะเวลาของเงินสนบัสนนุในส่วนของเงินเดือนสาํหรบัพนกังานไปจนถึงสิน้ไตรมาสแรกของปีนี ้ แต่เป็นเงินสนบัสนนุในจาํนวนท่ีลดลง 

โรงแรมในทวีปเอเชียจะยงัคงไดร้บัประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เน่ืองจากพรมแดน

ของหลายประเทศยังคงไม่เปิดรบันักท่องเท่ียว โดยคาดว่าจาํนวนนักท่องเท่ียวภายในภูมิภาคจะเพิ่มขึน้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี เมื่อ

พรมแดนของหลายประเทศกลบัมาเปิดอีกครัง้ และตามดว้ยนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ทั้งนี ้จากกลุ่มโรงแรมในทวีปเอเชียทั้งหมด 

กลุ่มโรงแรมในประเทศมลัดีฟสม์ีแนวโนม้การฟ้ืนตัวท่ีเร็วท่ีสุดนับตัง้แต่กลับมาเปิดใหบ้ริการในช่วงปลายเดือนกันยายน ดว้ยจาํนวน

นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากแคมเปญต่าง ๆ ของกระทรวงการท่องเท่ียวของประเทศมลัดีฟสใ์นการดึงดดูนกัท่องเท่ียว รวมถึง

กลยุทธก์ารขายแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายของไมเนอร ์โฮเทลส ์โดยคาดว่าแนว้โนม้ดังกล่าวจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2564 ส่วน

ประเทศไทยไดเ้ริ่มมีการเปิดประเทศอีกครัง้ ดว้ยวีซ่านักท่องเท่ียวพิเศษ (STV) สาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการพาํนักในประเทศไทยใน

ระยะยาวตัง้แต่เดือนตลุาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม มาตรการการกักตวัของรฐับาลยงัคงเป็นอปุสรรคในการเดินทางท่ีสาํคญั โดยการฟ้ืน

ตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยคาดว่าจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนภายหลงัการกระจายของวัคซีน และการเปิดประเทศสาํหรบั

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวภายในประเทศก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นสดัส่วนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของ

จาํนวนคืนเขา้พกัทัง้หมดของไมเนอร ์โฮเทลส ์

สาํหรบัธรุกิจอนนัตรา เวเคชั่น คลบัและธรุกิจอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายเริม่มกิีจกรรมการขายกลบัมาอีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา และโครงการ อวาดินา ฮิลส ์บาย อนันตราในภูเก็ต รวมถึงโครงการอนันตราเดซารู ใน

ประเทศมาเลเซีย 

นอกเหนือจากการมุ่งเนน้ในการผลกัดันการฟ้ืนตวัของโรงแรมท่ีมอียู่เดิมแลว้ ไมเนอร ์ โฮเทลสย์งัหาโอกาสในการสรา้งรายได้

เพิ่มเติมดว้ยการรบัจา้งบริหารโรงแรม ไมเนอร ์ โฮเทลสไ์ดเ้ขา้รว่มเป็นพันธมติรเชิงกลยุทธก์ับบรษัิท Funyard Hotels & Resorts ซึ่งเป็น

ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีบริหารโรงแรมมากกว่า 200 แห่งเพื่อเรง่การเติบโตในประเทศจีน เน่ืองจากมกีารคาดการณว์่าภาคการท่องเท่ียว

ของประเทศจีนจะมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ดว้ยการดาํเนินงานท่ีกลบัมาสู่ระดบัปกติก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ เป้าหมายต่อไปของไมเนอร ์ ฟู้ดคือการสานต่อ

ความสาํเรจ็เพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคต 

แผนการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยในปี 2564 จะมุง่เนน้ไปท่ีการผลกัดันยอดขายและความสามารถ

ในการทาํกาํไร โดยนอกเหนือจากการปฏบิตัิตามมาตรการทางดา้นสขุอนามยัอย่างเครง่ครดัภายในรา้นอาหารแลว้ ไมเนอร ์ฟู้ดจะยงัคง

เรง่การเติบโตของธรุกิจนั่งทานอาหารภายในรา้นผ่านการออกเมนูใหม่และการมสี่วนรว่มของลกูคา้ และเพื่อท่ีจะผลกัดนันวตักรรมและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไมเนอร ์ฟู้ดจึงได้เปิดตัวโครงการต่าง ๆ  เช่น MFit และ Young Entrepreneur Program เพื่อสรา้งสรรค์

ผลิตภัณฑ ์แนวคิด และแบรนดใ์หม ่ๆ  ยกตัวอย่างเช่น ไมเนอร ์ฟู้ดไดเ้ปิดตวัแบรนด ์“คอฟฟ่ี เจอน่ี” ในไตรมาส 3 ปี 2563 ณ สิน้เดือน

มนีาคม คอฟฟ่ี เจอน่ีมสีาขาทัง้หมดจาํนวน 15 สาขา โดยแบรนดด์งักล่าวมศีกัยภาพท่ีจะขยายสาขาไดท้ั่วประเทศทัง้ผ่านการรว่มมือกับ
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สถานีบรกิารนํา้มนัเอสโซ่ และในทาํเลอ่ืนท่ีดี นอกจากนี ้ไมเนอร ์ ฟู้ดใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูลกูคา้ขนาดใหญ่เพื่อผลกัดันโปรแกรม

ความภกัดีเฉพาะแต่ละบคุคลของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งไดเ้ปิดตวัไปเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา โดยโปรแกรมความภกัดีของแบรนด์

อ่ืน ๆ จะทะยอยเปิดตัวในปี 2564 นอกจากนี ้แพลตฟอรม์ดิจิทัลและการจดัส่งอาหารจะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้จากประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงานส่งอาหารท่ีสูงขึน้ ความรวดเร็วในการให้บริการ และการเพิ่มช่องทางการชาํระเงิน ทั้งนี ้ในส่วนของการเพิ่ม

ความสามารถในการทาํกาํไร บริษัทจะยงัคงดาํเนินมาตรการการลดค่าใชจ้่ายต่อไปสาํหรบัทุกแบรนดข์องไมเนอร ์ฟู้ด รวมถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดัหาวตัถดุิบและเครอืข่ายการขนสง่ และการลดค่าเช่ารา้นอาหาร 

การฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของการบรโิภคภายในประเทศและโปรแกรมความภกัดีของไมเนอร ์ ฟู้ดจะยงัคงช่วยสนบัสนุนธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศจีนต่อไป โดยกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนจะเรง่ขยายสาขาของแบรนดร์เิวอรไ์ซดท่ี์สามารถสรา้งผลกาํไรใน

ทาํเลท่ีดี เพื่อเติบโตไปพรอ้มกับตลาดรา้นอาหาร นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนยงัเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของการ

ดาํเนินงานและยกระดบัประสบการณข์องลกูคา้ดว้ยการเพิ่มคณุภาพของเตา เพ่ือลดระยะเวลาการผลิตปลาและขยายช่องทางการจดัหา

ปลาท่ีตรวจสอบได ้นอกจากนี ้ธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนจะยงัมมีาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยงัคงเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของแบรนดแ์ละเพ่ิมยอดขายผ่านบริการการ

จดัส่งอาหาร นอกเหนือจากก่อนหนา้นีท่ี้ไดพ้ัฒนาโปรแกรมความภกัดีแบบดิจิทลัแลว้ ไมเนอร ์ฟู้ดยงัไดว้างแผนท่ีจะรว่มมือกับผูด้าํเนิน

ธรุกิจบรกิารจดัส่งอาหารรายใหม ่ และเปิดตวัแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางออนไลนเ์พื่อขยายฐานลกูคา้ นอกจากนี ้Nomad Coffee 

Group จะสรา้งยอดขายผ่านการรบัจา้งผลิตสินคา้ใหก้ับแบรนดอ่ื์น และการขายผ่านช่องทางการคา้ปลีกและออนไลน ์ อีกทัง้ กลุ่มธรุกิจ

รา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะเจรจาต่อรองกับผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ีรา้นอาหารเพื่อขอขยายส่วนลดค่าเช่าต่อไป 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

มกีารคาดการณว์่าความมั่นใจและการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคจะฟ้ืนตวัเมือ่มกีารกระจายของวคัซีนอย่างแพรห่ลาย 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยังคงมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมยอดขายผ่านช่องทางออนไลน ์ทั้งบนเว็บไซตข์องแบรนดเ์องและแพลตฟอรม์

การตลาดออนไลนอ่ื์น ตลอดจนใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูการจดัการลกูคา้สมัพนัธเ์พื่อเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ผ่านช่องทาง Omni-channel ใน

ขณะเดียวกันบรษัิทจะยงัคงเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือ การบรหิารสินคา้ การรวมคลงัสินคา้ การบรหิารการจดัซือ้

จดัจา้งอย่างยั่งยืน และการเจรจาต่อรองเพ่ือขอลดค่าเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใหส้งูขึน้และเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพ

คล่อง นอกจากนี ้จากความสาํคญัท่ีเพ่ิมขึน้ของสขุอนามยัท่ี ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยงัคงมุง่ใชป้ระโยชนจ์ากความตอ้งการของผลิตภณัฑฆ่์า

เชือ้และทาํความสะอาดท่ีสงู และจะยงัมุง่ขยายฐานลกูคา้ต่อไป 

แนวโนม้การบรหิารจดัการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน 

จากการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดในทุกหน่วยธุรกิจและทั่ วทุกภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 

รอ้ยละ 34 ในปี 2563 จากปีก่อน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไวก่้อนหนา้นีท่ี้รอ้ยละ 25 โดยมกีารลดลงของค่าใชจ้่ายหลกัทัง้สองหมวด ค่า

ใช่จ่ายในส่วนของบุคลากรเป็นส่วนท่ีลดลงมากท่ีสุดท่ีรอ้ยละ 30 ตามดว้ยค่าเช่าอยู่ท่ีรอ้ยละ 18 โดยบริษัทจะยงัคงมีมาตรการการลด

ค่าใชจ้่ายและการบรหิารจดัการกระแสเงินสดอย่างเขม้งวดต่อไปในปี 2564 ทกุหน่วยธรุกิจจะยงัคงมุง่เจรจาต่อรองกับผูใ้หเ้ช่าเพื่อขอลด

ค่าเช่าเพิ่มเติม นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป อยู่ในระหว่างการวางแผนสาํหรบัการลดจาํนวนพนักงานเป็นการถาวร หากมาตรการ

ช่วยเหลือจากทางรฐับาลสิน้สดุลง อีกทัง้ บรษัิทจะมกีารลดค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจากกระบวกการจดัซือ้จดัจา้ง ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจดัหาวตัถดุิบและเครอืข่ายการขนส่ง 

ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิน้เดือนมกราคมปี 2564 บรษัิทมีเงินสดในมือจาํนวนประมาณ 2.5 หมื่นลา้นบาท และวงเงิน

สินเชื่อจาํนวน 2.8 หมืน่ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาํเนินงานในอนาคต จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ีสอง อตัราการใชเ้งิน 

(Cash Burn) ของบรษัิทอยู่ท่ีประมาณ 1.6 พนัลา้นบาทต่อเดือนในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งอตัราการใชเ้งินดงักล่าวคาดวา่จะลดลงเมือ่เริม่

กลบัมามกีารเดินทางไดอี้กครัง้ 
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เน่ืองจากสถานการณใ์นระยะสั้นของบริษัทยังคงมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงไดม้ีการดาํเนินมาตรการป้องกันเพื่อบริหาร

จดัการฐานะทางการเงิน โดยบรษัิทไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการขยายระยะเวลาการยกเวน้การทดสอบการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน

ออกไปอีก 2 ปีจนถึงสิน้ปี 2565 นอกจากนี ้ผูถื้อหุ้นกู้ของ MINT ได้อนุมัติการไม่นับรวมผลกระทบจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าก

สถานการณโ์รคโควิด-19 ในส่วนของผูถื้อหุน้เพื่อการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวตามขอ้กาํหนดสิทธิไปจนถึงสิน้ปี 2567 

อีกทัง้บรษัิทอยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามแผนกลยทุธก์ารหมนุเวียนสินทรพัยใ์นปี 2564 โดยไมเนอร ์ โฮเทลสไ์ดพ้ิจารณา

ขายโรงแรม 4 ถึง 5 แห่ง และอยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างจรงิจังกับนักลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์ลายรายในการขายสินทรพัยด์งักล่าว

และเช่ากลับ หรือรบัจา้งบริหารต่อ โดยบริษัทจะใชเ้งินสดท่ีไดร้บัจากการขายสินทรพัยด์ังกล่าวเพื่อลดระดับหนีส้ินของบริษัท เพื่อ

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินต่อไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งมีวันครบกาํหนดในปี 2566 (MINT 

W8 Warrants) และ 2567 (MINT W9 Warrants) โดยการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะช่วยเสรมิสรา้งฐานส่วนของ  ผูถื้อหุน้ของ MINT 

ใหเ้พิ่มขึน้อีกจาํนวน 1 หมืน่ลา้นบาทในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ ดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 6.2 

ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจมแีนวโนม้ท่ีจะดีขึน้ ส่งผลใหก้ารดาํเนินธรุกิจของบรษัิทเริม่มกีารฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตามบรษัิท

ไดด้าํเนินทั้งกลยุทธเ์ชิงรุกและเชิงป้องกัน เพ่ือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัเหตุการณท์า้ทายท่ีอาจจะเกิดขึน้หรือสถานการณท่ี์อาจจะ

ยืดเยือ้ในปี 2564 และต่อไป 

 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว*  

ชว่งเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจ รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

50 ไมเนอร ์ฟู้ด กาํไรจากการขายธรุกิจเบรดทอลค์ ประเทศไทย (รายได)้ 

132 ก่อนภาษี 

91 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายทรพัยส์ินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

-191 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

-48 ก่อนภาษี 

-38 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ้่ายสาํรองสทุธิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ตามกฎหมายแรงงาน

ฉบบัใหม ่(ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จาํแนกตามรายธรุกิจ) 

62 รายได ้

44 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายทรพัยส์ินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได)้ 

-320 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 
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รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว*  

ชว่งเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจ รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

4,743 รายได ้

3,512 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายโรงแรมทิโวล ี 

(รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

35 รายได ้

-1 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

(รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-46 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-322 ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

ค่าใชจ้่ายและค่าใชจ้่ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกับคอรบิ์น แอนด ์คิง รบิส ์

แอนด ์รมัส ์และบางแบรนดใ์นกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศสิงคโปร ์

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 4 

ปี 2562 

1,350 รายได ้

935 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายสินทรพัยใ์นประเทศมลัดีฟส ์(รายได)้ 

131 รายได ้

55 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได)้ 

-131 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

113 รายได ้

49 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

(รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

755 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญสหรฐั 

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

568 ก่อนภาษี 

585 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของอนพุันธอ์ตัราดอกเบีย้  

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

10 ไมเนอร ์ฟู้ด การกลบัค่าใชจ้่ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกับรบิส ์แอนด ์รมัส ์  

 (การกลบัรายการค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

17 รายได ้

-152 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

 (รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-469 ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ้่ายในการเลิกจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่าย 

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-534 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-130 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของอนพุันธอ์ตัราดอกเบีย้  

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
194



รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว*  

ชว่งเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจ รายการทีเ่กิดขึน้เพยีงคร้ังเดียว 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

17 รายได ้

-96 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

(รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-110 ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ้่ายในการเลิกจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่าย 

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-17 รายได ้

-13 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์ฟู้ด ค่าใชจ้่ายสาํรองสาํหรบัสินคา้คงเหลือ 

 (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-197 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-396 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน  

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

12 รายได ้

-201 กาํไรสทุธิ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  

(รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-44 ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟู้ด/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ้่ายในการเลิกจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่าย 

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-117 ไมเนอร ์ฟู้ด ค่าใชจ้่ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกับการปิดสาขา และตดัจาํหน่ายการลงทนุใน

กิจการรว่มท่ีเก่ียวขอ้งกับการปิดรา้น Ya Hua ในประเทศสิงคโปร ์

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

-75 ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์ ค่าใชจ้่ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้คงเหลือและการปิดสาขาของแบรนด์

ท่ีถอนการลงทนุออก (ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 

-898 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ส่วนขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรยีญ

สหรฐั (ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 

58 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของอนพุันธอ์ตัราดอกเบีย้  

(ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 
* นบัรวมผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS16 
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิ  

 
  (ปรับปรุงใหม่) 

   

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สนิทรัพยห์มุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,759,884 4.76% 13,330,821 5.24% 26,188,115 7.23% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 14,941,371 5.57% 15,554,017 6.12% 12,285,894 3.39% 

สนิคา้คงเหลือ 3,704,742 1.38% 4,139,131 1.63% 3,682,608 1.02% 

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1,895,809 0.71% 1,427,790 0.56% 1,957,656 0.54% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% - 0.00% 136,369 0.04% 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 2,616,040 0.98% 2,665,313 1.05% 3,670,620 1.01% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 2,057,070 0.77% 1,481,718 0.58% 4,143,209 1.14% 

     รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 37,974,915 14.17% 38,598,790 15.19% 52,064,471 14.37% 

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
      

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว 3,383,356 1.26% 3,087,693 1.21% 2,238,026 0.62% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 26,166 0.01% 25,632 0.01% - 0.00% 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 7,159,592 2.67% 6,359,570 2.50% 8,413,477 2.32% 

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,801,463 1.05% 2,614,326 1.03% 2,437,175 0.67% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 531,658 0.20% 166,326 0.07% - 0.00% 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,759,828 2.15% 5,677,840 2.23% 5,201,234 1.44% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 1,186,245 0.44% 1,252,329 0.49% 1,286,544 0.36% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 133,047,150 49.63% 123,129,061 48.44% 122,718,225 33.87% 

สนิทรพัย์สทิธิการใช ้ - 0.00% - 0.00% 89,076,419 24.58% 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 63,227,680 23.59% 59,706,816 23.49% 67,232,896 18.56% 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 2,393,679 0.89% 2,174,695 0.86% - 0.00% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% - 0.00% 559,776 0.15% 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,276,640 2.34% 5,503,260 2.17% 7,731,939 2.13% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,312,742 1.61% 5,887,430 2.32% 3,366,336 0.93% 

     รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 230,106,200 85.83% 215,584,977 84.81% 310,262,047 85.63% 

รวมสนิทรัพย ์ 268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00% 362,326,518 100.00% 

หนีส้นิหมุนเวียน 
  

  
  

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 

3,480,538 1.30% 300,000 0.12% 140,440 0.04% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 19,782,214 7.38% 20,036,179 7.88% 15,310,438 4.23% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึง่ปี 

- 0.00% - 0.00% 12,782,363 3.53% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึง่ปี 

13,999 0.01% 11,500 0.00% - 0.00% 

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   9,635,759 3.59% 5,659,718 2.23% 1,705,670 0.47% 

หุน้กูส้ว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 4,502,710 1.68% 4,000,000 1.57% 4,596,224 1.27% 

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนึง่ปี 189,908 0.07% 251,943 0.10% 353,730 0.10% 
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  (ปรับปรุงใหม่) 
   

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,698,723 1.01% 1,859,596 0.73% 430,303 0.12% 

หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน - 0.00% - 0.00% 1,044,483 0.29% 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 3,349,044 1.25% 3,472,708 1.37% 4,874,350 1.35% 

      รวมหนีส้นิหมุนเวียน 43,652,895 16.28% 35,591,644 14.00% 41,238,001 11.38% 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 
      

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 21,824 0.01% 15,841 0.01% - 0.00% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 0.00% - 0.00% 81,819,643 22.58% 

เงินกูยื้มระยะยาว  73,231,948 27.32% 39,010,773 15.35% 70,097,858 19.35% 

หุน้กู้ 36,007,094 13.43% 63,375,520 24.93% 59,798,678 16.50% 

หนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 1,367,808 0.51% 1,322,469 0.52% 1,407,946 0.39% 

หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน - 0.00% - 0.00% 3,492,479 0.96% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,628,680 9.93% 24,144,264 9.50% 25,122,430 6.93% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,869,873 1.82% 4,855,410 1.91% 3,025,580 0.84% 

     รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 142,127,226 53.02% 132,724,278 52.22% 244,764,614 67.55% 

รวมหนีส้นิ 185,780,122 69.30% 168,315,922 66.22% 286,002,615 78.94% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
    

 
 

ทนุจดทะเบียน-หุน้สามัญ 4,618,914  4,849,860  5,887,816  

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้-หุน้สามญั 4,618,914 1.72% 4,619,005 1.82% 5,182,335 1.43% 

สว่นเกินมูลค่าหุน้-หุน้สามญั 15,014,610 5.60% 15,018,401 5.91% 24,195,693 6.68% 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามัญท่ีออก 104,789 0.04% 104,789 0.04% 104,789 0.03% 

กาํไรสะสม       

    จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 464,179 0.17% 484,986 0.19% 588,782 0.16% 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  33,687,739 12.57% 40,916,450 16.10% 15,087,319 4.16% 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (6,452,385) -2.41% (9,470,039) -3.73% (10,247,162) -2.83% 

รวม 47,437,845 17.70% 51,673,591 20.33% 34,911,756 9.64% 

หุน้กูท่ี้ลกัษณะคลา้ยทนุ 23,777,900 8.87% 23,787,658 9.36% 32,069,144 8.85% 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,085,248 4.14% 10,406,596 4.09% 9,343,003 2.58% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 82,300,993 30.70% 85,867,845 33.78% 76,323,903 21.06% 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00% 362,326,518 100.00% 

 
 

(ปรับปรุงใหม่) 
  

 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได ้       

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง 44,245,956 56.63%  85,550,648  66.29% 30,749,219 52.39% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 4,230,119 5.41% 5,889,121  4.56% 2,077,715 3.54% 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22,080,499 28.26% 22,665,775  17.56% 19,474,448 33.18% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลติสนิคา้ 4,380,956 5.61% 4,917,110  3.81% 3,652,594 6.22% 

เงินปันผลรบั 456,387 0.58% 2,016  0.00% 702 0.00% 
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(ปรับปรุงใหม่) 

  

 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ดอกเบีย้รบั 605,175 0.77% 721,974  0.56% 576,294 0.98% 

รายไดอ่ื้น 2,132,966 2.73% 9,314,957  7.22% 2,164,663 3.69% 

     รวมรายได ้ 78,132,059 100.00% 129,061,601 100.00% 58,695,635 100.00% 

ค่าใช้จา่ย       

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารท่ี

เก่ียวขอ้ง 
22,749,175 29.12% 53,573,741  41.51% 38,190,442 65.07% 

ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

โรงแรม 
1,054,522 1.35% 2,267,463  1.76% 698,841 1.19% 

ตน้ทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,488,540 8.30% 6,581,115  5.10% 6,020,272 10.26% 

ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 2,474,610 3.17% 2,771,653  2.15% 2,344,425 3.99% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 36,692,409 46.96% 46,433,829 35.98% 28,048,649 47.79% 

(กาํไร) ขาดทนุอ่ืน - สทุธิ 252,333 0.32% 892,768 0.69% 625,216 1.07% 

ตน้ทนุทางการเงิน 2,868,581 3.67% 4,081,486  3.16% 7,452,437 12.70% 

     รวมค่าใช้จ่าย 72,580,171 92.89% 116,602,055 90.35% 83,380,282 142.06% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 5,551,887  7.11% 12,459,546  9.65% (24,684,647) -42.06% 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

และกิจการรว่มคา้ 
487,939 0.62% 827,509  0.64% (463,901) -0.79% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,039,827 7.73% 13,287,056 10.30% (25,148,548) -42.85% 

ภาษีเงินได ้ (1,288,550) -1.65% (2,292,951) -1.78% 2,445,312 4.17% 

กาํไรสาํหรับปี 4,751,278 6.08% 10,994,104 8.52% (22,703,236) -38.68% 
       

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม       

สว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 4,507,668  5.77% 10,697,926 8.29% (21,407,336) -36.47% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 243,609  0.31% 296,178  0.23% (1,295,900) -2.21% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 4,751,277  6.08% 10,994,104  8.52% (22,703,236) -38.68% 

 

 

   (ปรับปรุงใหม่)     

   ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

   พันบาท  พันบาท  พันบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   7,360,308  14,765,757  (2,499,676) 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ   (83,145,303)  (3,780,829)  (10,531,237) 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน     82,970,595   (11,357,456)   24,949,286 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ   7,185,601  (372,528)  11,918,373 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด   5,291,560  12,712,988  13,330,821 

กาํไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน     235,827                  990,362    916,951 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด     12,712,988   13,330,821   26,166,145 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.87 1.08 1.26 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ (เทา่) 0.63 0.81 0.93 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.24 0.37 (0.07) 

อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ - รวม (เทา่) 6.31 8.38 4.72 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย - รวม (วนั) *** 57.07 42.95 76.29 

อตัราสว่นหมุนเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่) 8.21 14.37 8.29 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) *** 43.83 25.05 43.42 

อตัราสว่นหมุนเวียนสนิคา้สาํเรจ็รูป (เทา่) 21.14 33.70 19.63 

ระยะเวลาขายสินคา้สาํเรจ็รูปเฉล่ีย (วนั) 17.03 10.68 18.34 

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ - รวม (เท่า) 3.90 5.03 3.33 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย - รวม (วนั) *** 92.29 71.54 107.96 

Cash cycle (days) *** 8.62 (3.54) 11.75 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 56.27% 45.23% 15.55% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%) 10.17% 10.17% -34.58% 

อตัราสว่นรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม (%) 4.09% 7.78% 4.67% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 117.68% 117.68% 12.92% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 5.77% 8.29% -36.47% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 6.79% 12.72% -26.40% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 2.33% 4.10% -6.94% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 9.40% 13.33% -13.34% 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เทา่) 0.40 0.49 0.19 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.26 1.96 3.75 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่) 3.02 4.18 0.35 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูผนั (เทา่) 0.04 0.11 0.19 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคา และ

ค่าตดัจาํหน่าย (เทา่) 

7.98 4.96 52.44 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (%) 33.49% - - ** 
 * คาํนวณจาก เงินปันผลต่อหุน้หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

**  ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติเม่ือวันที่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2564 อนมุติังดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 และวาระการงดการจ่ายเงินปันผลจะถกู

นาํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2564 เพ่ือพิจารณาและอนมุติัในวันที่ 22 เมษายน 2564 

*** ใช ้360 วันในการคาํนวณ

***
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5 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ 

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญและใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W6, MINT-W7) 
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000   โทรสาร : +66 (0) 2009 9991   E-mail : SETContactCenter@set.or.th  
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้  

หุ้นกู้สกุลไทยบำท คร้ังที ่1/2555 ชุดที่ 2 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์
อาคารส านกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ท่ี 11 
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 
หุ้นกู้สกุลไทยบำท  
ครัง้ที่ 1/2557 
ครัง้ที่ 1/2558 ชดุท่ี 2 
ครัง้ที่ 1/2559 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 
ครัง้ที่ 1/2560 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 
ครัง้ที่ 1/2561 
ครัง้ที่ 1/2562 ชดุท่ี 1 – 12 

 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนสกุลไทยบำท คร้ังที ่1/2561 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

หุ้นกู้สกุลไทยบำท คร้ังที ่2/2554 ชุดที่ 2 
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ คร้ังที ่1/2560  
หุ้นกู้สกุลยูโร คร้ังที ่1/2561 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิทีม่ีลักษณะคล้ำยทุนสกุลเหรียญ
สหรัฐ คร้ังที ่1/2561 คร้ังที ่1/2563 
The Bank of New York Mellon, London Branch 
One Canada Square 
London E14 5AL 
United Kingdom 

ผู้สอบบัญชี  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  
โดยนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442, 4298 และ 3760 ตามล าดบั  
ชัน้ท่ี 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2286 9999   โทรสาร : +66 (0) 2286 5050  
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ทีป่รึกษำกฎหมำย 

บริษัท เคนเนดี�ส ์(ประเทศไทย) จ  ํากัด 

ชั�นท่ี 29 อาคารสาทรสแควร ์ห้องเลขท่ี 2901-2904 

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2491 4800 

โทรสาร:  +66 (0) 2055 0100 

บริษัท อเีอส เคานเ์ซล จาํกัด 

2034/78, ช้นั 17 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์

ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

อีเมล ์: contact@escounsel.com 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2716 1717-8 

โทรสาร:  +66 (0) 2716 1719 

ส ำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร ์
ส านกังานเซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ 26 
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2646 1888 
โทรสาร:  +66 (0) 2646 1919 

5.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 
5.2.1 ขอ้มลูอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส าคญั 

ไม่มี 

5.2.2 ขอ้จ ากดัของผูถื้อหุน้ในตา่งประเทศ กรณีเพิ่มทนุ หรือ TSR โดยไม่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ประสบความส าเร็จในการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ Rights Offering จ านวน 9,858 ลา้นบาทในเดือน

มิถนุายนปี 2563 โดยเงินท่ีไดร้บัจากการขายหุน้เพิ่มทนุครัง้นี ้จะถกูน าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและช าระคืนเงินกูท่ี้มีอยู่เดิมของบริษัท 

อีกทัง้ใชเ้ป็นเงินทนุส ารองส าหรบัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควดิ-19 ท่ีถงึแมว้า่ก าลงัปรบัตวัดีขึน้ การเสนอ

ขายหุน้เพิ่มทนุนีน้บัเป็นกา้วท่ีส  าคญัของแผนการสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งเงินทนุแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือเสรมิสรา้งส่วนของผูถื้อหุ้น

และฐานะทางการเงินของบริษัท และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษิัทจะสามารถช าระภาระผูกพนัตา่ง ๆ ไดต้ามก าหนด อย่างไรก็ตาม บรษิัทสงวน

สิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขาย

หรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้รษิัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี ้บรษิัทไดพ้ิจารณาว่ าจะ

ไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟรกิาใต ้และ ประเทศอ่ืนใดตามที่บรษิัทอาจพิจารณาเหน็สมควร 

5.3 ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สินทรพัยข์องบรษิัทและบรษิัทย่อย ท่ีมีจ านวนสูง

กว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
และบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

5.4 ตลำดรอง 
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2  

การก ำกับดแูลกจิการ 

6 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัตกิำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งท่ี
จะท าใหบ้รษิัทบรรลถุงึเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจและสรา้งการเตบิโตใหบ้รษิัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้น  าในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สรา้งวัฒนธรรมท่ียึดมั่นใน
จริยธรรม และไดก้  าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท โดยจะทบทวนและปรบัปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีทุกปี เพ่ือใหเ้หมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลง ซึง่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณห์รือกฎหมาย 

บริษัทไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) เพ่ือ
สรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถงึเพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกั
ลงทุน และผูส้นใจอ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นการก าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้
ก าหนดใหพ้นักงานทุกคนเซ็นรบัทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มท างาน และในระหว่างปี บริษัทมีการอบรม 
ทบทวน ระเบียบปฏิบตัิใหก้บัพนกังานทกุคนในรูปแบบส่ืออิเลกทรอนิกส ์ (e-training) รวมถงึการท าแบบทดสอบภายหลงัการอบรม และ
จะมีการตดิตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 

ในปี 2563 บรษิัทไดป้ฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาทบทวนการน านโยบายและ
แนวทางการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG 
Code) เพ่ือการสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่ งยืน หลักปฏิบตัิท่ียังไม่สามารถน าไปปรบัใช ้ไดมี้การบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานคณะกรรมการบรษิัท  

บรษิัทไดร้บัผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการในระดบัดีเลิศตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8 จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนประจ าปี 2563 ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย นอกจากนี ้ในการประชุม ACMF ระดบัเลขาธิการ ครัง้ท่ี 
33 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีหน่วยงานก ากบัดแูลตลาดทนุ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน มีมตเิหน็ชอบใหป้ระกาศ
ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ส าหรบัปี 2562 ซึ่งประเมินโดยใช้
ขอ้มลูปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดร้บัรางวลั ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็นรางวลัส าหรบับริษัทท่ีไดค้ะแนนตัง้แต่ 
97.50 คะแนนขึน้ไป  

ทัง้นี ้รางวลัดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมั่นของบรษิัทในการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในองคก์ร 
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6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบตัเิก่ียวกบัคณะกรรมการ 

• กำรสรรหำกรรมกำร 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

 หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถในการท างาน ทกัษะท่ี
จ าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และใหมี้ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือก าหนดคุณสมบตัิของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา รวมถงึการใชฐ้านขอ้มลูกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือบรษิัทท่ีปรกึษาแลว้แต่
กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งตน้ และน าเสนอช่ือ
ตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ 
 ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ จากการครบวาระออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผูถื้อหุน้ดว้ย  
 การน าเสนอช่ือต่อคณะกรรมการโดยผูถื้อหุน้จะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของผูถู้กเสนอช่ือ ซึ่งตอ้งเป็นไปตามแนวทางการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การแตง่ตัง้กรรมการ

แต่ละราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในขณะท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

 ทัง้นีร้ายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 

• ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ำยจัดกำร 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุล
และสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยัทศัน ์ภารกิจ กล
ยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคญั นโยบายก ากับดูแลกิจการและวตัถุประสงคท์างการเงินโดยรวม 
เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย รวมถงึการตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจดัการจะมี
หนา้ท่ีในการบรหิารบรษิัทตามนโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ  

• กำรพัฒนำกรรมกำร 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การพฒันาความรูข้องกรรมการและผูบ้รหิารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานกุาร
บรษิัทจะประสานงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บักรรมการ เพ่ือเขา้รว่มในการสมัมนาโครงการอบรมและแลกเปล่ียนความรูต้า่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการ  

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและ
การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูล
กิจการ และคณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีก าหนดและให้ค  าแนะน า เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท างานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรร
หาและก ากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจ าปีดงักล่าว โดยเลขานกุารบริษัทจะรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือพิจารณา
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น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ 

• กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบ ริษัท 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได ้ โดยอยู่ในระดับท่ีสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บัอตุสาหกรรม เพ่ือดงึดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีคณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชุมกรรมการ บ  าเหน็จกรรมการและโบนัสประจ าปีส าหรบักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ซึ่ง

จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ส าหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและ

โบนสัโดยประเมินจากตวัชีว้ดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่

เป็นตัวเงิน รวมถึงตัวชีว้ัดดา้นความยั่งยืน นอกจากนี ้บริษัทจัดใหมี้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint 

Investment Program: “EJIP”) และแผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการ

สรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้รหิาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว รวมถงึเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บรษิัทตามท่ีเหน็สมควร 

• กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ในการก ากับดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทนของ

บรษิัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการก าหนดนโยบายและ

ด าเนินธุรกิจในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบริษัท และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขตอ านาจของฝ่ายจัดการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพ่ือรกัษาประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ตวัแทน

บรษิัทจะรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการพิจารณาในเรื่องท่ีส  าคญั จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 บริษัทยงัมีนโยบายในการใชป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทกุ  ๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงก ากบัดแูลการบนัทกึบญัชี

ของบรษิัทย่อยใหบ้รษิัทสามารถรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนดเวลา 

 ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบริษัทรว่ม จะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

• วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 วาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ใน
การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 (หรืออตัราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกและไม่มีการก าหนดจ านวนวาระที่จะด  ารงต  าแหน่งนานท่ีสุดไว ้เพ่ือการท างานท่ีตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจะไม่แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายุครบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บั
แตง่ตัง้ 
 กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการด ารงต  าแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อวาระอีกได้ หลังจากครบ
ก าหนดเวลา ส าหรบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการด ารงต  าแหน่ง 
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• กำรจ ำกัดจ ำนวนบริษัทในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการได ้โดย
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิารสามารถด ารงต  าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แหง่ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถด ารง
ต  าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบนัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทด  ารงต  าแหน่งกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้รหิารดว้ย) เพ่ือใหค้วามมั่นใจไดว้่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานของ
บรษิัท โดย ณ สิน้ปี 2563 กรรมการของบรษิัททกุทา่นด ารงต  าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนด  
 ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต  าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระ
ของบรษิัทมีคณุสมบตัติามนิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและบริษัทก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระ
ในการประชุมคณะกรรมการ ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบก าหนดวาระตามกฎหมายและ
คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ด  ารงต  าแหน่งตอ่ คณะกรรมการจะน าเสนอถึงเหตผุลในการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัเิลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระตอ่ไป อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะไม่แตง่ตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือ
ตอ่วาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

• กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

 บริษัทจดัใหมี้การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ทกุครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยเลขานกุารบริษัทจดัใหมี้การพบปะ
ระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท เพ่ือสอบถามถึงการด าเนินธุรกิจ พรอ้มน าเสนอเอกสารแนะน าบริษัท 
รวมถึงรายงานประจ าปี คู่มือเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทอ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หนงัสือบรคิณหส์นธิ หนงัสือรบัรอง ขอ้บงัคบัและระเบียบบรษิัท วสิยัทศัน ์เปา้หมาย ขอ้มลู
การด าเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้จดัใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดวิสยัทศันแ์ละแผนธุรกิจร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท 

• กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและผู้บริหำรระดับสูง 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ซึ่งไดแ้ก่ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิการ ประธานเจา้หน้าท่ีการเงินและผูบ้ริหารอ่ืน และยังมีหนา้ท่ีในการก าหนดหรืออนุมัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงดว้ย คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนท่ี
เก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดเป็นประจ าปีละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดเพิ่มเตมิไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 

• กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง แม่นย า และตรงเวลา ในปี 2563 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และไดท้บทวนนโยบายและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ โดยมีการปรบัปรุงใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานระดบัสากล 

• นักลงทุนสัมพันธ ์

คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอ ถูกตอ้ง แม่นย า  และตรงเวลา ทัง้รายงานขอ้มลู

ทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป โดยหวัหนา้ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ ์รายงานตรงต่อประธาน
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เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท จะจัดท าแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจ าปีและเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดใหมี้วิธีการ ช่องทาง แ ละขอ้มูล

ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและผูจ้ดัการกองทนุ ทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ขอ้มลูทางการ

เงิน ผลประกอบการ โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการส่ือสารขอ้มลูกบันกัลงทนุ โดยการใชช้่องทางการส่ือสารต่า ง ๆ 

ไดแ้ก่ การส่งข่าว การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์การประชมุชีแ้จงผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุไตรมาส การเดนิทางไปพบปะนกัลงทุน

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) รายงานประจ าปี ขอ้มลูสรุป

ของบริษัท (Fact Sheets) และส่ืออ่ืน ๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

บริษัทไดน้ าเสนอผลงานใหแ้ก่นักวิเคราะห ์นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะ  ๆ อย่างสม ่าเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting, 

Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง  ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพบทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอ

ถงึฐานะทางการเงินของบรษิัท นอกจากนี ้ผูส้นใจสามารถขอนดัเขา้ประชมุกบัผูบ้รหิารของบรษิัทเพ่ือขอขอ้มลูของบรษิัทเพิ่มเตมิได  ้

โดยสรุปกิจกรรมหลกัท่ีบรษิัทไดจ้ดัในปี 2563 มีดงันี ้

กิจกรรม  จ านวนครัง้ 

การเดนิทางไปพบปะนกัลงทนุในประเทศ (ทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย) 15 
การเดนิทางไปพบปะนกัลงทนุในตา่งประเทศ 23 
การประชมุชีแ้จงผลการด าเนินงานรายไตรมาส (Analyst Meeting / Opportunity Day) 8 
การเขา้รว่มประชมุกบันกัลงทนุ / การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์ 33 
รว่มกิจกรรมของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพบนกัลงทนุ 1 
การเย่ียมชมกิจการ 0 
การแถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชน / การจดัท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถงึฐานะทางการเงินของบรษิัท 56 

หมายเหต:ุ การพบปะนกัลงทนุในปี 2563 เป็นการประชมุแบบเสมอืนจรงิเป็นส่วนใหญ่ 
 

สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลกัท่ีบรษิัทไดจ้ดัในปี 2563 บนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 
 

นอกจากนี ้บรษิัทเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธค์วามเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการด าเนินงาน และโครงการต่าง  ๆ 

แก่ส่ือมวลชน รวมทัง้การตอบค าถามและประสานงานกับส่ือมวลชนและสาธารณชน โดยมี นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ รองประธานฝ่าย    

นกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัท  

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู ท่ีแสดงบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 

• รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3 

งบการเงิน บริษัทจัดใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินไดถู้กจัดท าขึน้อย่างถูกตอ้งและเพียงพอ

ภายใตน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อสาธารณชน  และมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท  

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 6 
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• รำยงำนกำรถอืครองหลักทรัพยข์องกรรมกำร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตน โดย

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท า

การนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ

เปล่ียนแปลงหลักทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ก่ียวขอ้งท าธุรกรรมซือ้ขายและโอน

หลกัทรพัยข์องบริษัท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิัทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย 

และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษิัทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นักงานรกัษาขอ้มลูความลบัของบริษัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบริษัท 

ข่าวสารของบรษิัทใหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แตเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตังิานท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

จ ำนวนหลักทรัพยข์องบริษัททีก่รรมกำรหรือผู้บริหำรถอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ล ำดับ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหลักทรัพยท์ีถ่อื 
หุ้นสำมัญ MINT-W6 MINT-W7 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2562 

เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้น 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2562 

เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

1 
นายวิลเลียม เอล็ลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธาน
กรรมการ และ
ประธาน

คณะกรรมการ
จดัการ 

150,015,704 20,311,615 170,327,319 3.29% 12,201,495 (4,727,600) 7,473,895 7,737,276 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 5,200 634 5,834 0.00% 260 0 260 265 

2 
นางสาวสวุภา เจริญย่ิง  กรรมการอิสระ - 33,600 33,600 0.00% - - - 1,527 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

3 
นายจรมัพร โชติกเสถียร  กรรมการอิสระ - - - - - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

4 
นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ - - - - - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

5 
นายเอด็เวิรด์ คีธ ฮเูบนเนท็ กรรมการอิสระ - - - - - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

6 
นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 59,411,662 (11,137,839) 48,273,823 0.93% 2,970,584 2,500,000 5,470,584 2,468,887 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

7 
นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี กรรมการ 10,381,505 (807,334) 9,574,171 0.18% 512,833 (129,230) 383,603 26,734 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

8 
นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ กรรมการ - - - - - - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 14,400 0 14,400 0.00% 715 0 715 - 

9 
นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ 365,954,851 129,846,000 495,800,851 9.57% 18,297,742 (13,885,800) 4,411,942 22,393,220 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

10 
นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั  
ราชากาเรีย 

กรรมการ และ
ประธาน
เจา้หนา้ท่ี
บริหารกลุม่
บริษัท 

11,605,466 3,243,158 14,848,624 0.32% 486,866 (486,866) 0 668,726 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

11 
นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 3,276,958 498,334 3,775,292 0.08% 160,138 (160,138) 0 122,825 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

12 
นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี  

ประธาน
เจา้หนา้ท่ี 
การเงิน
สว่นกลาง 

460,674 (185,549) 275,125 0.01% 12,419 (12,400) 19 15,787 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 
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ล ำดับ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหลักทรัพยท์ีถ่อื 
หุ้นสำมัญ MINT-W6 MINT-W7 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2562 

เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้น 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2562 

เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

ณ วันที ่
31 ธ.ค. 
2563 

13 
นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ 

ประธาน
เจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายพฒันา 
เชิงกลยทุธ ์

620,649 264,155 884,804 0.02% 28,679 0 28,679 38,897 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

14 
นายโกศิน ฉนัธิกลุ 

ประธาน
เจา้หนา้ท่ี 

ฝ่ายการลงทนุ 
54,435 53,776  108,211 0.00% 1,761 (1,700) 61 9,309 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

15 
นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ 

รองประธาน
ฝ่าย 

ก ากบัดแูล
กิจการ* 

571,813 140,669 712,482 0.01% 26,965 0 26,965 31,398 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

16 
นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม รองประธาน

ฝ่ายกฎหมาย 
254,941 66,062 321,003 0.01% 11,012 0 11,012 12,270 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

17 
นางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ ์ 

รองประธาน
ฝ่าย 

นกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

148,652 71,056 219,708 0.00% 6,480 0 6,480 9,167 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - - - - - - 

*แต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2564 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิีเ่กี่ยวกับผู้ถอืหุ้น 

กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นโดยเท่ำเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดย
ไดก้  าหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั
และมีความโปร่งใส บริษัทไดน้ าเสนอขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษใหผู้ถื้อหุน้เพียง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในอนัท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีไม่ควรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี ้นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้จะต้อง
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายหลักของ
บรษิัทท่ีก าหนดขึน้เพ่ือดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัมีดงัตอ่ไปนี ้

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเสนอวำระกำรประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร

และส่งค ำถำมในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทุกรายรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นต  ่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว สามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 บรษิัทไดป้ระกาศผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระ
การประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท รวมถงึการส่งค  าถามเป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถงึวนัท่ี 16 มกราคม 2563 หลกัเกณฑแ์ละวธีิตา่ง ๆ ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตบ์รษิัท(www.minor.com) 

อย่างไรก็ดี เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค  าถาม เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทล่วงหนา้ 
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• ควำมเท่ำเทยีมกันในกำรออกเสียงลงคะแนน 
 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันท่ีไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองสามารถออกเสียง
ลงคะแนนไดด้ว้ยการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้บริษัทไดอ้  านวย
ความสะดวกโดยการเสนอหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูม้อบฉนัทะ ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะทัง้หมดเป็นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
บริษัทอ านวยความสะดวกใหผู้้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
เจตนารมณข์องผูม้อบฉนัทะ ทัง้นี ้บรษิัทไดแ้นบรายละเอียดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระดงักล่าวไปพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะ 
 ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 

• ควำมเท่ำเทยีมกันในกำรรับรู้ข้อมูล 
 บริษัทไดจ้ดัท  าหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและขอ้มลูการน าเสนอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ตา่งชาต ินอกจากนี ้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดมี้การด าเนินการประชมุเป็นภาษาองักฤษและมี
การแปลเป็นภาษาไทย เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียมกนั 

• รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทก าหนดใหก้รรมการของบริษัท ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงาน
การมีส่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวมและจัดเก็บรายงาน 
เลขานุการบริษัทจะส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ตรวจสอบและควบคมุการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพ่ือใหเ้กิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
 
กำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ และก าหนดในหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ใหบ้ริษัทดแูลผู้
ถือหุน้ และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทกุรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิท ธิ
และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิอนัชอบธรรมภายใตม้าตรฐานการ
ปฏิบตัท่ีิก าหนดไวด้งันี ้

• สิทธิข้ันพืน้ฐำน 
 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัพึงจะไดร้บั ทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปัน
ผล สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทไม่กระท าการใด ๆ ในการจ ากดัโอกาสหรือสรา้งภาระให้
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม สิทธิในการแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึง่ในการแต่งตัง้กรรมการแตล่ะราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 
สิทธิในการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินและสิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน
และในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดด้แูลใหเ้รื่องส าคญัท่ีกฎหมายก าหนดและเรื่องท่ีอาจ
มีผลกระทบตอ่ทศิทางการด าเนินงานของบรษิัท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัขิองผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
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• สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรของบริษัท 
และสิทธิในกำรส่งค ำถำมส ำหรับกำรประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ 
 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองค าถามและค าเสนอวาระการประชุมในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑข์องบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 
 ส าหรบัการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เลขานกุารบรษิัทจะรวบรวมขอ้มลูเสนอตอ่คณะกรรมการ
สรรหาและก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนน าเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณา
เป็นขัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการ 
 วาระการประชุมและบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุ เป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรบัเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 ทัง้นี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค  าถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิัทล่วงหนา้ 

• สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และขอ้มลูต่าง  ๆ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อ
การใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น วนั เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุม ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต  าแหน่ง
กรรมการ กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 
 ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์  
รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ โดยบรษิัทไดเ้ผยแพรเ่อกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2563 (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชมุ) ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ต่างชาติ และบริษัทไดส้่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง บริษัทได้จัดท าเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 
 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากเสร็จสิน้การ
ประชุมในวนัเดียวกนั พรอ้มทัง้ผลการลงมติในแต่ละวาระ จ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง และบตัรเสีย ทัง้นี ้บริษัทได้
เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์อง
บริษัท (www.minor.com) โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทไดบ้นัทึกรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเข้าประชุมและสัดส่วน
กรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไม่เขา้รว่มการประชมุ วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มตท่ีิประชมุและผลการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ของแตล่ะวาระ รวมถงึประเดน็ค  าถามและค าตอบในท่ีประชมุ และช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
 บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ในรายงานประจ าปีผ่านเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนหนา้เว็บไซตข์อง
บรษิัท (www.minor.com) เพ่ือเป็นช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้และประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูของบรษิัท 

• กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทปี 2563 ประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ รวมถึงผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดเ้ข้าร่วมประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถาม แนะน าหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเตม็ท่ี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ ข้อคดิเหน็และ/หรือประเด็นซกัถามท่ีส าคญั
จะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 
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 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในท่ีประชุมแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต์่าง  ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม จ านวนและสดัส่วนของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง ในวาระการ
แต่งตัง้กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการ
ประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจงึใชบ้ตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชมุและเพ่ือเพิ่มความรวดเรว็และแม่นย า บรษิัทไดมี้การน าเทคโนโลยีระบบ
บารโ์คด้และ PDA มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนน เพ่ือใหผ้ลคะแนนมีความชดัเจนและโปรง่ใส 
 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บรษิัทไดเ้ชิญบคุคลอิสระจากบรษิัทท่ีปรกึษาทางกฎหมายมาเขา้รว่มสงัเกตการณ์
ในการประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงและเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนท่ีจุดนบั
คะแนน เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้ตามแนวทางปฏิบตัิและค าแนะน าของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ส าหรบัการจัดประชุม 
สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพ่ือปอ้งกนัและลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 เช่น ตรวจคดักรองผูท่ี้
มีอาการไขร้่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจโดยตอ้งผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) 
เช็คอินและเช็คเอาทผ์่านการสแกน ควิอาร ์โคด้ (QR Code) แอปพลิเคชนั ไทยชนะ และตอบแบบคดักรองตนเอง (แบบคดักรองโรคโควิด-
19) จดัระเบียบสถานท่ีในการจดัประชุมไม่ใหแ้ออดั เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1.5 เมตร โดยจ ากดัท่ีนั่งในหอ้งประชุมส าหรบั
รองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ ควบคมุเวลาในการประชุมใหก้ระชบัและไม่นาน งดแจกรายงานประจ าปี 2562 และเอกสารอ่ืน ๆ 
ในแบบรูปเล่มในวนัประชมุ เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ่ื้น และเพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มงานทกุท่าน 

• กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชุมฯ 
ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศกรุงเทพมหานคร จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 ท่ามกลางสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถรบัชมการถ่ายทอดสดผ่านทางการสแกน คิวอาร ์โคด้ (QR Code) หรือเขา้เว็บไซต ์ ท่ีบริษัทจดัเตรียมไวใ้ห ้นอกจากนี้
บริษัทยังใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบริษัทไดจ้ัดเตรียมอากร
แสตมป์ท่ีจดุตรวจเอกสารส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีการมอบฉนัทะมาโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 
 บริษัทค  านึงถึงช่องทางการส่ือสารส าหรบัผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการ
จดัท าค  าแปลภาษาองักฤษในสไลดก์ารน าเสนอในหอ้งประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิัทจะตอบขอ้ซกัถาม ความคิดเห็นและค าแนะน า
จากผูถื้อหุน้ตา่งชาตเิป็นภาษาองักฤษ 
 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
โดยด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม จัดสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงล าดบัวาระ
การประชมุ เวน้แตก่ารเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีเหตผุลอนัสมควร 
 ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการตัง้ค  าถาม ขอค าอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและท่ีประชุมได้
ตามความเหมาะสม 
 
กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

• นโยบำยและมำตรกำรกำรดูแลข้อมูลภำยใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตน  โดย
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการ
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ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท า
การนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ
เปล่ียนแปลงหลักทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ก่ียวขอ้งท าธุรกรรมซือ้ขายและโอน
หลกัทรพัยข์องบริษัท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิัทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย 
และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 
นอกจากนี ้บรษิัทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 
 ในส่วนของพนกังาน บรษิัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิัท ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบรษิัท ข่าวสาร
ของบรษิัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แตเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดย
พนกังานจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากการปฏิบตังิานท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
 
กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
 เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทไดก้  าหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยก าหนดขัน้ตอนการอนมุตัริายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 
 ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการทา่นนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการ
ไดก้  าหนดนโยบายและวธีิการดแูลไม่ใหผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 
 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกนั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมินรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและท า
การวิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้
ทรพัยส์ิน ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งท าการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุโดยอาจมีการว่าจา้งผู้เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือใหค้วามเหน็เพิ่มเติม 
จากนั้นจึงน าเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ
ดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าวดว้ยว่า  เป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและเป็นไปใน
ราคาท่ียตุธิรรมหรือไม่ 
 
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้ิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเหล่านีไ้ดร้บัการดแูลอย่างดี 

• ผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั อาทิ สิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ สิทธิ
ในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สรา้งความเจรญิเติบโต และผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้
อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 

• ผู้ลงทุน 
 บริษัทเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุภายในก าหนดหรือตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 
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• ลูกค้ำ 
 บรษิัทปฏิบตัติอ่ลกูคา้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารอย่างตอ่เน่ือง 
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพ่ือความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้
ความส าคญักบัการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีสรา้งความพงึพอใจ 100% ใหก้บัลกูคา้ 
 มาตรฐานความปลอดภยัของอาหารเป็นสิ่งที่บริษัททัง้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมใหค้วามส าคญัยิ่ง ทัง้นี ้บริษัทท า
การตรวจสอบทุกขัน้ตอนเพ่ือใหม้ั่นใจว่า วตัถุดิบจนถึงผลิตภัณฑมี์มาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตัง้แต่การตรวจสอบและคดัเลือก
แหล่งวตัถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในรา้นอาหาร จนถึงขัน้ตอนการผลิต การขายและส่งมอบใหก้ับลูกคา้ บริษัทมี
มาตรการคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง บริษัทส่งเสริมการ
ตรวจสอบตน้ทางของอาหาร (Food Traceability) เพ่ือใหม้ั่นใจว่า บริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวตัถุดิบ 
ตัง้แตจ่ดุเริ่มตน้จนวตัถดุบิมาถงึบรษิัท 
 บรษิัทมีความตัง้ใจท่ีจะใหล้กูคา้มีส่วนร่วมกบับริษัทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจากความสมัพนัธท์างธุรกิจตามปกตบิริษัทไดเ้ริ่ม
มีส่วนร่วมในการสรา้งประสบการณ์ต่าง ๆ ของลูกคา้มากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนดใ์นเครือบริษัทไดร้ิเริ่มการพิมพ์เบอร์
โทรศพัทแ์ละอีเมลของฝ่ายลูกคา้สมัพนัธบ์นใบเสรจ็ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถติดต่อพนกังานไดเ้ม่ือตอ้งการ และบริษัทยงัใชห้ลายช่องทาง
ในการรบัฟังความคิดเห็นของลูกคา้ เช่น การท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ การวิเคราะห์ค  าติชมของลูกคา้ผ่านโซเซียลมีเดีย 
และการท าการส ารวจทางการตลาด เพ่ือน ามาพิจารณาปรบัปรุงเพ่ือใหล้กูคา้มีความพงึพอใจ 100% นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญั
ในเรื่องความรบัผิดชอบในการส่ือสารกับลูกคา้ผ่านส่ือต่าง  ๆ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าลูกคา้ไดร้บัขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและไม่ก่อใหเ้กิดประเด็นดา้น
จรยิธรรม (Non Controversial Content) 
 ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการส่ือสารกบัลกูคา้ผ่าน feedback@minor.com โดยขอ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองและเก็บเป็น
ความลบั 

• คู่ค้ำ 
 ค่านิยมองคก์รของบริษัทประการหนึ่งคือ “คู่คา้” ทัง้นี ้บริษัทมุ่งเนน้การพัฒนาความสมัพันธ์ท่ีใหป้ระโยชนส์ูงสุดกบัทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูด้  าเนินธุรกิจแฟรนไชส ์พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่คา้
อย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนั 
 บริษัทมีเกณฑใ์นการเลือกสรรคู่คา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมือ
อาชีพ ค  านึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมีนโยบายต่อตา้นการทจุริต โดยคู่คา้ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลักปฏิบตัิ
ส  าหรบัคู่คา้ของบริษัท เพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าคู่คา้จะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทาง
เดียวกนั ทัง้นี ้บรษิัทจดัใหมี้กระบวนการสรรหาคูค่า้ท่ีเป็นธรรม โดยมีหลกัปฏิบตัโิดยรวม ดงันี ้

1. บรษิัทจะปฏิบตัติอ่คูค่า้อย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสใหคู้ค่า้ท  าการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเท่าเทียมกนั 
2. บรษิัทจดัท ารูปแบบสญัญากบัคูค่า้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยค านงึถงึผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
3. บรษิัทจดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และปอ้งกนัการ

ทจุรติประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
4. บริษัทมีนโยบายไม่สนบัสนนุคู่คา้ท่ีประพฤติมิชอบ ท าผิดกฎหมาย มีความเก่ียวขอ้งในการทจุริตคอรร์ปัชนั หรือมีการละเมิด

สิทธิมนษุยชน ในการเตบิโตของบรษิัทนัน้ย่อมควบคูไ่ปกบัจ านวนคูค่า้ท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย  
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีคู่คา้ซึ่งมีคณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยจะท าการตรวจสอบมาตรฐาน
ของคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพรอ้มกับคู่คา้ โดยเรียนรูข้อ้ดีและจุดแข็งของกันและกัน เพ่ือ
เสรมิสรา้งใหเ้กิดผลเชิงบวกย่ิงขึน้ 
 ทัง้นี ้วตัถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตในชุมชนใกลเ้คียง
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ดว้ยเป้าหมายท่ีจะใชว้ตัถุดิบทอ้งถิ่นใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกนัก็ร่วมพัฒนาผูผ้ลิตในประเทศอย่างต่อเน่ือง 
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เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหเ้ท่าเทียมกบัมาตรฐานสากล อาทิ โครงการร่วมระหว่างซิซซเ์ลอรแ์ละโครงการหลวง โดยไดน้ า
ผกัท่ีปลูกในไร่ทดลองของโครงการหลวงมาน าเสนอแก่ลูกคา้และท าการส ารวจผลตอบรบัทางการตลาดและด าเนินการวิจยัเพ่ือพฒันา
ผลผลิตอย่างตอ่เน่ือง 

• เจ้ำหนี ้
 บริษัทประกอบธุรกิจดว้ยความระมัดระวงั ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมและช าระหนีค้ืนตรงเวลาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
รวมถึงปฏิบตัิตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรตอ้งเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขหรือเม่ือมีเหตสุ  าคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้งช าระ บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนี้
ทราบ เพ่ือร่วมกันหาวิธีแกไ้ขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกลช้ิดโดยใหฝ่้ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการ และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากนี ้บริษัทจะน าสินเช่ือ ท่ี
เจา้หนีห้รือสถาบนัการเงิน อนมุตัมิาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทตามที่ไดแ้สดงเจตนาไวต้อ่เจา้หนีห้รือสถาบนัการเงิน 
 ก่อนการอนมุตัิรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ บริษัทตอ้งมั่นใจว่า การท ารายการดงักล่าวจะ
ไม่กระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

• คู่แข่ง 
 บริษัทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ท  าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง
ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ 

• พนักงำน 
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและตอ้งไดร้ับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม  เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ มีการจดัสรรทรพัยากรท่ีเพียงพอในการท างาน พรอ้มใหค้วามมั่นใจใน
คณุภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างาน   
 
กำรพัฒนำศักยภำพ: บริษัทมีการพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการสรา้งมาตรฐานระดบัสูง เนน้ความเป็นเลิศดา้นการปฏิบตัิการ
และการปฏิบตัตินอย่างมีจรยิธรรม มีระบบการประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุทัง้องคก์รและมีโครงการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีแนวคิดในการท างานเสมือนว่าตวัเองเป็นเจา้ของกิจการ บริษัทจดัหลกัสูตรอบรมใหก้บัพนกังาน
อย่างตอ่เน่ืองในหลากหลายสาขา อาท ิหลกัสตูรการขาย การตลาด การบญัชี ภาวะผูน้  า โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และหลกัสตูรการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษ รวมถึงทกัษะอ่ืน ๆ อาทิ การพฒันาบุคลิกภาพและการรกัษาสุขอนามยั ตลอดจนการอบรมเรื่องสิ่งแวดลอ้ม และ
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดต้ระหนกัถึงการตอ้งปรบัเปล่ียน และปรบัตวั เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนในเชิงรุก 
เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึน้ดว้ย บริษัทจึงออกแบบการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทุก
คนและลดความวิตกกงัวลจากสถานการณด์งักล่าวผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส ์ (e-learning) เช่น การใหค้วามรูเ้รื่องการลดความเส่ียงจาก
การติดเชื้อจากโรคโควิด-19 การรักษาสุขภาพเม่ือต้องอยู่บ้าน (Body Fit@home) เคล็ดลับการท างานท่ีบ้านให้มีประสิทธิภาพ 
(Work@Home) การจดัการกบัความเครียด (Mental Fit@home) พรอ้มการประเมินตนเองผ่านแบบทดสอบระดบัความเครียด (Stress 
Assessment) 
 นอกจากนี ้บริษัทจัดใหมี้การฝึกอบรมแก่พนักงานในหวัขอ้ การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล (General 
Data Protection Regulation: GDPR) รวมถึงเพ่ือใหพ้นักงานมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการ
ทจุริตของบริษัท บริษัทไดจ้ดัอบรมหลักปฏิบตัิทางจริยธรรมและการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันในรูปแบบ e-training ใหก้บัพนกังานของ
กลุ่มบริษัทขึน้ เพ่ือเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจริยธรรมประจ าปี รวมถึงจดัใหมี้การทดสอบความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องจรยิธรรมและการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัหลงัจากการอบรมแลว้ ซึง่พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว  
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ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร: บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนใหก้ับพนกังานอย่างเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธข์อง
องคก์ร เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและสามารถแข่งขนักบับรษิัทอ่ืนในอตุสาหกรรมได ้บรษิัทยงัมีนโยบายจ่ายเงินโบนสัพิเศษแก่
พนกังาน เม่ือบริษัทสามารถท าก าไรไดถ้ึงเป้าหมาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลงานของพนกังานแต่ละคน มีโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับบริษัท และ
สามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว้กับองค์กร นอกเหนือจากเงินเดือนและเ งินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บริษัทได้จัด
สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล สวสัดิการรถรบัส่งระยะทางระหว่างบริษัทกบัสถานีรถไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวก ใหก้บัผูบ้ริหารและ
พนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและการด ารงชีพ  
 
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ท ำงำน: บริษัทยึดมั่นและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนกังานในการ
ปฏิบตังิานรวมถงึชมุชนท่ีบรษิัทตัง้อยู่ 
 
กำรรำยงำนเบำะแสส ำหรับพนักงำน: ในกรณีท่ีพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การ
แจง้เบาะแสการกระท าผิด พฤตกิรรมท่ีไม่สมควร ไม่ถกูตอ้ง ขดัตอ่กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัขิองบรษิัท ผิดจรยิธรรม 
 บรษิัทมีช่องทางใหพ้นกังานส่งเรื่องราวมาไดต้ามช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 
2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  
3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลบัสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง
รา้ยจากเรื่องท่ีรอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแส หากเรื่องที่รอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแสนัน้กระท าดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุ่งรา้ยท าลายบริษัทหรือ
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจะชดเชยคา่เสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไม่เหมาะสมขึน้กบัผูร้อ้งเรียน 

 ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานท่ีแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.minor.com) 

• หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูลที่
เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 บริษัทด  าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทจุริตทุกรูปแบบ โดยจดัใหมี้กระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 
การบริหารความเส่ียงและการติดตามตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการ
สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ดึมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  
 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC 
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Certification) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 และในปี 2561 
บริษัทไดย่ื้นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทจุริต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการ
ย่ืนแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Re-
Certification) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 ในระหว่างปี 2563 แผนกทรพัยากรบุคคลไดจ้ดัอบรมหลกัปฏิบตัิทางจริยธรรมและการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ใหก้ับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพ่ือเป็นการทบทวนความรูค้วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทาง
จริยธรรมประจ าปี รวมถึงจดัใหมี้การทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องจรยิธรรมและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัหลงัจากการอบรม
แลว้ ซึง่พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 
 บริษัทยังใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อรอ้งเรียนในการก ากับดูแลและติดตามการทุจริต           
คอรร์ปัชนัและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษิัท 
 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.minor.com) 
 กลุ่มบริษัท ไมเนอร ์มีเจตนารมณท่ี์ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมมาอย่างตอ่เน่ือง บริษัทจึงไดก้  าหนดแนวทางปฏิบตัิในเรื่อง
ของขวญั ของก านลัและการเลีย้งรบัรองหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดร้บัจากหรือใหก้บัคู่คา้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการ
ทจุริตและคอรร์ปัชัน โดยประสงคใ์หบุ้คลากรของกลุ่มบริษัท ไมเนอร ์ยึดมั่นและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัในอันท่ีจะไม่เรียกรอ้ง ไม่รั บ
ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรองหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสมจากผูร้ว่มด  าเนินธุรกิจกบักลุ่มบรษิัท 
 ดว้ยเหตนีุ ้บรษิัทไดร้ณรงคเ์รื่อง “การงดรบัของขวญั (No gift Policy)” ในทกุเทศกาลและทกุโอกาสมาอย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 
โดยไดป้ระกาศใชน้โยบายนีม้าตัง้แต่ปี 2561 เพ่ือสรา้งบรรทดัฐานดา้นจริยธรรมการปฏิบตัิงานและธรรมาภิบาลภายในองคก์ร อนัจะ
น ามาซึง่ความเช่ือถือ เช่ือมั่นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มและการเตบิโตอย่างยั่งยืนอีกดว้ย 

• มำตรกำรด ำเนินกำรกับผู้ทีก่ระท ำไม่เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัต ิ
บรษิัทมีมาตรการกบัผูฝ่้าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายหากการฝ่าฝืนนัน้มีมลูความจรงิ ภายหลงัจากไดด้  าเนินการตามมาตรการ

สอบสวนจนถึงท่ีสุด รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด  าเนินการจดัการให้
ถกูตอ้ง ซึง่มีบทลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบทลงโทษทางวนิยัจนถงึขัน้ใหอ้อกจากงาน  

• สิทธิมนุษยชน 
 ส าหรบัธุรกิจของบริษัทท่ีเติบโตและกา้วขยายไปในระดบัสากล บริษัทไดต้ระหนกัถึงความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชนในทอ้งถิ่นท่ี
บริษัทด  าเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนได้ เสียทุก
ภาคส่วน ดว้ยความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและความต่างในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บริษัทมีพนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัิต่อพนกังาน
ดว้ยความเสมอภาค ยตุธิรรมและใหเ้กียรตติอ่กนั พนกังานจะไดร้บัสิทธิของการท างานในสถานท่ีท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มที่ดี ปราศจาก
การละเมิดสิทธิทางวาจา การกระท าในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทัง้นี ้การปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนขัน้พืน้ฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรพัยส์ิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบตัิท่ีเท่า
เทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างดา้นเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในดา้นการ
คดัเลือกคูค่า้ บรษิัทจะพิจารณาคูค่า้ของบรษิัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจท่ีค  านงึถงึหลกัสิทธิมนษุยชนในการด าเนินกิจการ 
 ทั้ง นี ้ สามารถพิจารณารายละเ อียดเพิ่ม เติมได้จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนท่ีแสดงบนเว็บไซต์ข องบริษัท 
(www.minor.com) 
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• กำรชดเชยกรณีทีเ่กิดกำรละเมิดสิทธิ 
 บริษัทปกป้องสิทธิของพนกังาน รวมทัง้ปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีใหพ้นกังานยึดมั่นในการปฏิบตัิอย่างซื่อสัตยแ์ละถูกตอ้ง
ชอบธรรม บริษัทเคารพอย่างสูงในสิทธิของพนกังาน และทกุการปฏิบตัิต่อพนกังานตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัระหว่างประเทศ
และทอ้งถิ่นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริษัทก าหนดอตัราค่าจา้ง ชั่วโมงการท างาน การท างานล่วงเวลาและสวสัดิการของพนกังานเป็นไปตามท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเต็มรูปแบบ และชดเชยใหก้บัพนกังานอย่างเป็นธรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงาน
ทอ้งถิ่น   
 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีแสดงบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com)   

• ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 บรษัิทตระหนกัถงึคณุค่าและความส าคญัของทรพัยส์ินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ โดยบรษัิทไม่สนบัสนนุการด าเนินการใด ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ ขอ้มลูระบบสารสนเทศ และทรพัยส์ินทาง
ปัญญาทกุประเภท โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

• บริษัทจะส ารวจตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอว่า ขอ้มลูสารสนเทศ เอกสาร ส่ือสิ่งพิมพท่ี์จะน ามาใชใ้นธุรกิจของบริษัทนั้น 
หากเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิ บรษัิทจะตรวจสอบขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและปฏิบตัติามใหถ้กูตอ้ง 

• บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอิเล็คทรอนิคสส์  าหรบัพนกังาน เพ่ือมุ่งรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัในขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท 

• บรษิัทไม่อนญุาตใหเ้ผยแพรห่รือท  าซ  า้ เพ่ือเผยแพรเ่อกสารท่ีละเมิดกฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 

• บริษัทไม่อนุญาตใหใ้ช้หรือติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ไม่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญาตบนเครื่อง
คอมพิวเตอรข์องบรษิัท 

• บรษิัทไม่สนบัสนนุใหพ้นกังานเลือกใชส้ินคา้ท่ีละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

• สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมุ่งมั่นด  าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ค  านึงถึงจริยธรรม และการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยบรษิัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานการพฒันาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจิตส านึก
ใหก้บัทกุคนในองคก์ร ในอนัท่ีจะดแูลพฒันาและเสริมสรา้งสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ควบคู่กบัการเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาในองคร์วมอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาสงัคม โดย
ไดร้ิเริ่มโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนท่ีขาดแคลนโอกาส ใหมี้
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อาท ิการใหโ้อกาสดา้นการศกึษา การอบรมวิชาชีพและการใหค้วามรูเ้รื่องการดแูลสุขอนามยั นอกจากนี ้บรษิัทยงัให้ความ
ช่วยเหลือแก่สงัคมในยามท่ีเกิดวิกฤตภิยัทางธรรมชาต ิเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัและชมุชน 

 บริษัทมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คณุค่าของเรา ดว้ยการเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของคู่คา้ ผูบ้ริโภคและชุมชนใกล้เคียง และตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และสนับสนุนให้
พนกังานและลูกคา้มีจิตส านึกในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและส่งเสริมใหมี้การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวทาง “4R”: 
การลด การใชซ้  า้ การรีไซเคลิทรพัยากรธรรมชาตแิละของเสียกลบัมาใชใ้หม่ และการทดแทนวสัดท่ีุใชใ้นปัจจบุนัดว้ยวสัดทุางเลือกท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ บรษิัทไดพ้ฒันากลยทุธแ์ละด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างตอ่เน่ืองเพ่ืออนรุกัษพ์ลงังาน ลดปรมิาณขยะ อนรุกัษ์
พนัธุพื์ชและสตัวใ์นระบบนิเวศท่ีบรษิัทมีการด าเนินธุรกิจอยู่ และเพิ่มการมีส่วนรว่มของชมุชนในการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เรามุ่งมั่นในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยจัดการกับการใชพ้ลังงาน น า้ และการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และการจัดหา
วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและทางทะเล  เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดา้น
สิ่งแวดลอ้ม บรษิัทจดัใหมี้การฝึกอบรมการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิท่ีหลากหลายใหก้บัพนกังานและคูค่า้ ทัง้ในเรื่อง
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การปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้มขัน้พืน้ฐาน จนถึงหวัขอ้เก่ียวกับความรูเ้ฉพาะดา้น เช่น การตัง้เป้าหมาย Science-Based Target 
การอนรุกัษพ์ลงังาน การจดัการน า้ การจดัการขยะและพลาสติก เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้มและเป้าหมายระยะยาวท่ี
ยั่งยืนทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต บริษัทยังปฎิบตัิตามมาตรฐาน BREEAM, LEED, ISO 14001: ขอ้ก าหนดและการตรวจสอบภายใน, 
ISO 50001 และการสรา้งการตระหนักรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังมอบประสบการณ์โดยตรงดา้นสิ่งแวดลอ้มใหก้ับ
ลกูคา้ เช่น ไมเนอร ์โฮเทลส ์จดัหาหลอดท่ีท าจากวสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่ใช่พลาสติกใหก้บัลูกคา้ และไมเนอรฟ์ู้ดเปล่ียนบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิเป็นบรรจภุณัฑท์างเลือกท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มใหก้บัลกูคา้ 
 รายละเอียดของสมาชิกและประกาศนียบตัรดา้นสิ่งแวดลอ้มถูกแสดงไวใ้นส่วน “สมาชิกและประกาศนียบตัรดา้นสิ่งแวดลอ้ม” 
บนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) รวมทัง้กิจกรรมดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของบรษิัทในปี 2563 ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ใน “รายงานการ
พฒันาอย่างยั่งยืน” (Sustainability Report) และบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) เช่นกนั 

• ชุมชน 
 บริษัทใหค้วามส าคญักับชุมชนท่ีบริษัทด  าเนินกิจการอยู่ โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจ้างงาน การจัดซือ้วตัถุดิบและ
กิจกรรมการพฒันาชุมชนอ่ืน ๆ รวมถงึใหค้วามรู ้ส่งเสรมิและสนบัสนนุชมุชนทอ้งถิ่นในโครงการอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มต่าง  ๆ 
คอยตดิตามความคืบหนา้โครงการท่ีท  ารว่มกบัชมุชนในทกุ ๆ ปี 

• กำรแจ้งข้อร้องเรียนและกำรรำยงำนเบำะแส 
 บรษิัทสนบัสนนุใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด และ/หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียน เก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ของบริษัทไดท้างอีเมล feedback@minor.com และส าหรบัการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการรายงานการกระท าผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัท การ
รายงานเบาะแสดงักล่าวสามารถท าไดผ้่านช่องทางท่ีบรษิัทไดก้  าหนดไวอ้ย่างเป็นทางการและเป็นความลบัตามรายละเอียดดา้นล่าง ดงันี:้ 

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 
2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  
3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลบัสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง
รา้ยจากเรื่องท่ีรอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแส หากเรื่องที่รอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแสนัน้กระท าดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุ่งรา้ยท าลายบริษัทหรือ
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจะชดเชยคา่เสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไม่เหมาะสมขึน้กบัผูร้อ้งเรียน 

 คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสท าหนา้ท่ีสนบัสนุนฝ่ายบริหารในการรบัผิดชอบดแูลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง 
(แต่ไม่จ  ากดัเพียง) การทบทวนรายงานท่ีไดร้บัผ่านทางช่องทางการรบัแจง้เบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส 
การดูแลเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูแ้จง้เบาะแส และจะน าเสนอรายงานการรับแจ้ง
เบาะแสซึง่รวมถงึแนวทางการปฏิบตั ิขอ้แนะน าในเรื่องที่เกิดขึน้ตอ่คณะกรรมการจดัการ และรายงานตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบั
ดแูลกิจการ (ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการรบัแ จง้เบาะแสจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนัน้ ๆ อาท ิรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องท่ีเก่ียวกบับญัชี การตวจสอบ
ภายใน หรือเรื่องที่เก่ียวกบัการตรวจสอบ เป็นตน้    

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
218

http://www.minor.com/
http://www.minor.com/
mailto:feedback@minor.com


 

 

 ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานท่ีแสดงในเว็บไ ซต์ของบริษัท 
(www.minor.com) 
 
6.2   จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ำมี) 
 บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ โดยคาดหวงัว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบตัิและ
สนบัสนนุใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจริยธรรมและความถูกตอ้ง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการทุจริตคอรร์ปัชันทุก
รูปแบบ พนกังานตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพ่ือน าบริษัทใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าในธุรกิจท่ีส่ ง
มอบประสบการณอ์นัยอดเย่ียม เหนือความคาดหมาย เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกใหก้บัลูกคา้และทกุฝ่ายท่ีมี
ส่วนในความส าเรจ็ของเรา 
 
6.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญของนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

6.3.1  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการไดท้บทวนนโยบายต่าง  ๆ ประกอบดว้ย การทบทวนวาระท่ีเกิดขึน้เป็น
ประจ าทุกปี ไดแ้ก่ การทบทวนการน านโยบายและแนวทางการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจด
ทะเบียน (CG Code) การทบทวนผลคะแนนการก ากบัดแูลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ การ
พิจารณาแบบประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่เพ่ือทดแทนกรรมการเดิม เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังมีการทบทวนนโยบายให้ มีความเหมาะสมตาม
สภาพแวดลอ้มหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานและท่ีเก่ียวขอ้งกับพันธมิตรทางธุรกิจ การ
ทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแส เป็นตน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบและ/หรืออนุมตัิการทบทวนนโยบายต่าง  ๆ ของบริษัท 
อาท ิประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารมิใช่บคุคลเดียวกนั ไม่มีกรรมการอิสระที่มีระยะเวลาในการด ารงต  าแหน่งเกินกว่า 9 
ปี คณะกรรมการบรษิัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมากกวา่รอ้ยละ 66 เป็นตน้ 
 
6.3.2 เหตผุลท่ีบรษิัทยงัมิไดน้  าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรื่องใดมาปฏิบตัิ 
 ในปี 2563 บรษิัทไดป้ฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาทบทวนการน านโยบายและ
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 
(CG Code) เพ่ือการสรา้งคณุคา่แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลกัปฏิบตัท่ีิยงัไม่สามารถน าไปปรบัใช ้ไดมี้การบนัทกึเหตผุลไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานคณะกรรมการบริษัท อาทิ ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ การก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต  าแหน่ง ของ
กรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่รอ้ยละ 50  
 
6.3.3 เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัใินเรื่องอ่ืน ๆ 
 นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 
2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แลว้ การด าเนินการของบริษัทยังรองรบัการประเมินตามเกณฑต์่าง  ๆ ทัง้ใน
ประเทศอาทิ โครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Institute of Directors) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถื้อหุน้ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุ
ไทยอีกดว้ย และในระดบัสากล อาท ิASEAN CG Scorecard, Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4GOOD Index เป็นตน้  
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7 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
บรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการบรหิารและ
ก ากบัความเสี่ยง

คณะกรรมการก ากบั
โครงการบรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน

เลขานกุารบรษัิท

 ระ านเจ าหน าที่บรหิาร 
 มเนอร   ู ด

 ระ านเจ าหน าที่บรหิาร 
 มเนอร    ล  ส ตล 

 ระ านเจ าหน าที่บรหิาร 
 มเนอร   โ เทลส 

 ระ านเจ าหน าที่การเงิน

 ระ านเจ าหน าที่ฝ่ายการ าณิ ย 
และกลุ่มงานก หมาย

 ระ านเจ าหน าที่ฝ่ายการลงทุน

 ระ านเจ าหน าที่ฝ่ายสารสนเท 

 ระ านเจ าหน าที่ฝ่าย ั นา
เ ิงกลยุท  

 ระ านเจ าหน าท่ีบรหิาร
กลุม่บรษิัท

 ุกิจและผลลัพ ์ การเตบิโต

 ระ านเจ าหน าที่บรหิาร 
เอ นเอ  โ เทล กรุ  

 ระ านเจ าหน าที่

การเ ลี่ยนแ ลง

 ระ านเจ าหน าที่การเงิน
เอ นเอ  โ เทล กรุ  

 ระ านคณะกรรมการจดัการ

ฝ่ายทร ัยากรบุคคล

 ระ านเจ าหน าที่ฝ่าย ั นา
เ  ่อความยั่งย น
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำร 

7.2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 
 ขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน   12 ท่าน 

โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมีถิ่นฐานในประเทศไทย และตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ทา่น มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจ านวน 

8 ทา่น ซึง่มีสดัส่วนเกินกวา่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการไดด้งันี ้

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 8 ทา่น (คดิเป็นรอ้ยละ 73 ของจ านวนคณะกรรมการบรษิัท) 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 3 ทา่น (คดิเป็นรอ้ยละ 27 ของจ านวนคณะกรรมการบรษิัท) 

• กรรมการอิสระ 4 ทา่น (คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของจ านวนคณะกรรมการบรษิัท) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชิงอุตสาหกรรม การบญัชีและการเงิน 

การบริหารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธท์างธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การก ากบัดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความ

แตกตา่งในเรื่องเพศ เชือ้ชาต ิการศกึษา สีผิว อาย ุสถานภาพการสมรส ความคดิเหน็ทางการเมืองและศาสนา  

 คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คนและมีสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสามของคณะกรรมการ

ทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิท่ีบริษัทก าหนด และตอ้งมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทไดก้  าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมใหเ้ข้มกว่าท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 กรรมการของบรษิัทเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดย

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส โดยคณะกรรมการสร รหาและก ากับดูแลกิจการ จะเป็นผู้

พิจารณารายละเอียดในเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะน าเสนอรายละเอียดของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทไดเ้ปิดเผยประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณแ์ละการถือหุน้ในบรษิัทของกรรมการในรายงานประจ าปีซึง่ไดเ้ปิดเผย

บนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 

• ควำมอิสระของประธำนกรรมกำร 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย ขึน้ด  ารงต  าแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษัท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ท่ีครบก าหนดตามสัญญา โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ส่งผลใหต้  าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารแยกจากกนั  

 นอกจากนี ้นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ยงัคงด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้โครงสรา้งดงักล่าวยงัคงเป็นโครงสรา้งที่มีการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้งคณะกรรมการ

ของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมด และเพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจและ

หน้าท่ีของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ

ตรวจสอบในฐานะตวัแทนกรรมการอิสระใหมี้ส่วนรว่มในการพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 
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7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูมี้อ  านาจควบคมุบรษิัทรายบคุคล 
 

      รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

3. นายจรมัพร โชตกิเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

4. นางสาวคามิลล ์มา* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 

6. นายอานิล ธาดาน่ี 
 
7. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการ 

8. นายธีรพงศ ์จนัศริิ กรรมการ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

9. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบรษิัท 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ และกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 
 

* ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 
ตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท ระบวุา่ บรษัิทจะไมแ่ตง่ตัง้บุคคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืตอ่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ และในปี 2563 คณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม มีอายคุรบ 75 ปี ดงันัน้บรษัิทจงึไม่สามารถต่อวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ได ้
 
7.2.3  ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบรษิัท 
 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย กรรมการ
สองในส่ีคนเป็นผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
  คณะกรรมการบรษิัทท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสินใจในการด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้การลงทนุ
ในธุรกิจใหม่ เวน้แตเ่รื่องกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะที่ฝ่ายจดัการจะมีหนา้ท่ีในการบรหิารบรษิัทตามนโยบาย
ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 
 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คดัสรร ประเมินผล และก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และควบคมุดแูลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้  าแนะน า และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมินผล การพฒันา และก าหนดคา่ตอบแทน ของกรรมการ  
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3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัทตามความเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษิัท  

4. ประเมินความเส่ียงส าคญัท่ีอาจมีอิทธิพลตอ่บรษิัท และพิจารณาทางเลือกเพ่ือลดหรือบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว  

5. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพ่ือรกัษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลูทางการเงิน 
ความซื่อตรงในการปฏิบตัติามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัติอ่ลกูคา้และคูค่า้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพ่ือป้องกันและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อ
บรษิัทและผูถื้อหุน้  

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพ่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน 
และการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

8. สรา้งความมั่นใจว่าไดป้ฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด
หลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรพัยส์ินทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและบงัคบัใช ้ 

  ทัง้นี ้เรื่องท่ีเป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี และงบประมาณ นโยบายเงินปันผล 

แผนด าเนินการธุรกิจต่อเน่ือง การออกหลักทรพัย์ใหม่ การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ ค่าใชจ้่ายท่ีเกินจากท่ีก าหนดไว ้การไดม้าและ

จ าหน่ายไปของทรพัยส์ินท่ีส  าคญั หรือการจ าหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบรษิัท เป็นตน้ 
 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัอิ  านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไวอ้ย่าง

ชดัเจนเพ่ือหลีกเล่ียงอ านาจอนมุตัท่ีิไม่จ  ากดั 

 ประธานกรรมการบริษัท ท  าหนา้ท่ีบริหารจัดการและพัฒนาการท างานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพ และท าหนา้ท่ี

ประธานในคณะกรรมการบรษิัทในทกุ ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1. ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงค์
และเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการด าเนินการประชุม การดูแลขอ้มลู 

ส  าหรับการประชุมใหถ้ึงมือกรรมการบริษัททุกท่านใหต้รงเวลา ก าหนดวาระการประชุม และดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่ว
กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 

5. เสริมสรา้งความสมัพันธอ์ันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้  

 หากในวาระใดท่ีประธานกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือเป็นการ

ถ่วงดุลอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้

ประธานกรรมการตรวจสอบใหมี้ส่วนรว่มในการก าหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 
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• กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 เพ่ือใหก้รรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดก้  าหนดตารางการปร ะชุมคณะกรรมการ 
ส าหรบัปี 2563 ล่วงหนา้ และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบตารางการประชุมดงักล่าวตัง้แต่ช่วงปลายปีก่อนเริ่มปีใหม่ เพ่ือให้
กรรมการทกุท่านสามารถวางแผนการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ่งรวมถึงการประชุมประจ าไตรมาสและการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนและ
อนมุตัวิสิยัทศัน ์ภารกิจของบรษิัท แผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้เป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ก่อนการประชมุคณะกรรมการทุก
ครัง้ กรรมการและฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมีประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะตวัแทนกรรมการอิสระ รว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานกุารบรษิัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุพรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัหรืออย่างนอ้ย 5 วนัท  าการใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพ่ือวางแผนกลยุทธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปี เป็นประจ าทกุปี ท  าใหมี้โอกาสในการทบทวน 
และอนมุตั ิวตัถปุระสงค ์เปา้หมายทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน กลยทุธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้มของธุรกิจท่ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผู้บริหารมีการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียง โอกาสตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย รวมทัง้ปัจจัยต่าง 
ๆ ท่ีอาจมีผลตอ่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  และถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานไปใน
องคก์ร โดยมีฝ่ายวางแผนกลยุทธค์อยทบทวน ติดตามและก ากบัการด าเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงาน นอกจากนี ้บริษัทส่งเสรมิการ
สรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
เสีย ทัง้นี ้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทจงึพิจารณาเล่ือนการประชมุเพ่ือวางแผน
กลยทุธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปีออกไป เพ่ือความชดัเจนของสถานการณแ์ละสามารถวางแผนงานในอนาคตไดถ้กูตอ้ง 

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไดมี้การประชุมรวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างนอ้ย 5 วันท าการล่วงหน้า ในระหว่างการประชุม 
ประธานในท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการและพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ มีการติดตามดูแลใหมี้การน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิและไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลักษณอ์กัษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทไดส้รุปผล
ประกอบการของบริษัทและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการ
ด าเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้งไปกบักลยทุธข์องบรษิัทอย่างใกลช้ิด 

 ในปี 2564 บรษิัทจะด าเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการหรือผูบ้รหิารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะไม่มีสิทธิเขา้ประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว เพ่ือใหแ้น่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาตดัสินใจในเรื่องนัน้  ๆ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดต่อ       
ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้จ  านวนองคป์ระชุมขัน้ต  ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

 ผูบ้รหิารของบรษิัทไดเ้ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่คณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรียนรู ้
การท างานของกรรมการและนโยบายในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการยงัสามารถเขา้ถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิไดจ้าก ฝ่ายจดัการ เลขานกุารบรษิัท ภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ในปี 2563 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดร้่วมประชมุระหว่างกนัเอง เพ่ืออภิปราย
ปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย จ านวน 1 ครัง้ 
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เลขำนุกำรบริษัท 
บรษิัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท มีหนา้ท่ีด  าเนินการดงันี  ้

1. จดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ
และผู้ถือหุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ และรายงานประจ าปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาสของบรษิัท

2. จดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท

3. แนะน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างานและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียงและสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูท่ี
เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ

4. ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย
เลขานกุารบรษิัท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ างาน และประวตักิารเขา้รบัการ

ฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งของผูท้  าหนา้ท่ีสนบัสนนุการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย 
7.3.1  ใหแ้สดงขอ้มลูคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายจรมัพร โชตกิเสถียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางสาวคามิลล ์มา*                กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญดา้นบญัชี และมีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการด ารงต  าแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ่วาระไดอี้กหลงัจากครบก าหนดวาระ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชมุรว่มกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจ าปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส
รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน  และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลดา้นผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณะ รวมถงึแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและผลการด าเนินงานตอ่นกัวเิคราะหแ์ละสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหม่และเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้  าเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบควบคมุและ
งบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลือก  ประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน
รวมถึงดูแลควบคุมงานท่ีเก่ียวกับบญัชีของบริษัทมหาชน ซึ่งไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการจัดเตรียม หรือการน าเสนอรายงานการ
ตรวจสอบ หรือการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบับริการดา้นอ่ืนของบริษัท (รวมถึงมติท่ี
เก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชี  ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและ
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บรษิัทท่ีใหบ้รกิารดา้นบญัชีทกุ ๆ บรษิัท จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอ านาจในการ
อนมุตัิเง่ือนไข และค่าบริการเบือ้งตน้ส าหรบับริการดา้นการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ
ของบรษิัท รวมถงึคา่บรกิารตรวจสอบในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  

4. ประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเทา่ท่ีเหน็สมควร ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา หรือขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ และ
การด าเนินการของฝ่ายบริหารตอ่ปัญหาหรือขอ้จ ากดันัน้ ๆ และการประเมินความเส่ียงของบริษัท รวมถงึนโยบายการบริหารความ
เส่ียงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเส่ียงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมีนัยส าคญั และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลด
ผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี  หลักเกณฑ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของมาตรฐานบัญชี  
หลักเกณฑห์รือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจดา้นบัญชีท่ีส  าคัญ  ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก  ความ
สมเหตสุมผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

6. สอบทานและอนมุตักิารท างานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัท ซึง่รวมถงึ  
• วตัถปุระสงค ์อ านาจ และสายการบงัคบับญัชา  
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจ าปี และ  
• การแตง่ตัง้ การก าหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษิัท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงิน รวมถงึผลการตรวจสอบภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบภายในของ
บริษัท ตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเด็นส าคญัท่ีไดถู้กน าเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่
วา่จะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบญัชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบ
ทาน เม่ือเทียบเคียงกบักลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเดน็ท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรือขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบซึ่งด  าเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชีไดต้รวจพบ
ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจสอบบญัชีกบับรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือกฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

10. ก าหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังานหรือพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษิัท 
11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสุจริตของผูบ้ริหาร  ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ

รายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้  าหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท  การตรวจสอบดงักล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ 
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ การด าเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับท่ีปรึกษาทั่วไปและ
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของบรษิัทตามท่ีเห็นสมควร  

12. ก าหนดและควบคุมขัน้ตอนการรบัเรื่องดูแล  และด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับบญัชี การควบคุมภายใน หรือการ
ตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไม่ระบช่ืุอพนกังานของบรษิัทท่ีแจง้ข้อรอ้งเรียน ท่ีเก่ียวกบัขอ้สงสยั
ดา้นบญัชีหรือการตรวจสอบบญัชี  

13. ด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูบ้รหิารระดบัสงู  
14. สอบทานและอนมุตั ิหรือใหส้ตัยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึง่เป็นรายการท่ีถกูก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตาม 

กฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
226



 

 

15. จดัเตรียมและน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษิัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท  
• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท  
• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  
• ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัร  
• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
16. รายงานเหตกุารณซ์ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทตอ่คณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
• การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน  
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
17. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.mimor.com) 

 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวคามิลล ์มา*   ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายจรมัพร โชตกิเสถียร   กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายธีรพงศ ์จนัศริ ิ   กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ  

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

1. รว่มกบัคณะกรรมการบรษิัทในการพฒันาและพิจารณาผูท่ี้จะด ารงต  าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท ซึง่รวมถงึประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวตัถุประสงคป์ระจ าปีของบริษัทเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุน้  
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3. ทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิัทตามการแนะน าเบือ้งตน้
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท และจะ
พิจารณาอนมุตัิผลตอบแทนประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้
และไม่ใช่หุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตดัสินใจของผูบ้ริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
และคา่ตอบแทนของพนกังานบรษิัท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนคา่ตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถงึใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุง
แผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามท่ีเห็นสมควร  โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารแผนคา่ตอบแทนดงักล่าว  

5. ด าเนินการร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองกบัผูบ้ริหารของบริษัทในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มลูจากความเห็นของ
พนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผูบ้รหิารประจ าปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผูบ้รหิารในการพิจารณาและวเิคราะหค์่าตอบแทนของบรษิัทและน าเสนอค าแนะน าตอ่คณะกรรมการบรษิัท  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบริษัท  

(www.minor.com) 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
3. นายจรมัพร โชตกิเสถียร   กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
4. นางสาวคามิลล ์มา*   กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
1.  สรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในการ

ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ัง้ในดา้นส่วนตวัและ
ดา้นการท างาน เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทัง้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีร่วมกบั
กรรมการบรษิัททา่นอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิัท และใหค้  าแนะน าตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนมุตัิ โดยทบทวนหลกัเกณฑก์าร
สรรหาดงักล่าวเป็นระยะ ๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุวุฒิและ
ประสบการณเ์พ่ือด ารงต  าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรร
หาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ี
วา่งลงตามความจ าเป็น  

4.  ก าหนดและใหค้  าแนะน าคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากับ
ดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะน าเพิ่มเตมิแกไ้ขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรือตามความจ าเป็น  

5.  ก าหนดและใหค้  าแนะน าเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท างานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจ าปีดงักล่าว  
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6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจ าปี และแนะน าใหมี้การเปล่ียนแปลงไดต้ามเหน็สมควร  

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซตข์อง

บรษิัท (www.minor.com) 

 คณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับควำมเสี่ยง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชตกิเสถียร  ประธานกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 
2. นายเอ็ดเวริธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท  กรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 
3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 
4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัโครงการบรหิารความเส่ียง  

1. สอบทานและประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ขอ้ควรปฏิบตัิและแนวทาง 
นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเส่ียงและการบรหิารความเส่ียง 

2. สอบทานและประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารเก่ียวกับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงหลกั เช่น ความเส่ียงดา้น
เครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงจากการด าเนินงานและความเส่ียงดา้น
ช่ือเสียง รวมถงึการก าหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเส่ียงดงักล่าว 

3. ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการก ากบัโครงการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกบัแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเส่ียง
และการบริหารความเส่ียงตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและก ากับความเส่ียงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการก ากบั
โครงการบรหิารความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเส่ียงและประเมินความเส่ียงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัท 
5. อนมุตักิารแตง่ตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการก ากบัโครงการบรหิารความเส่ียง 
6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงในรายงานประจ าปีของบรษิัทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียงเห็นสมควรเป็นครัง้คราว 
8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียงท่ีแสดงในเวบ็ไซตข์องบรษิัท 
(www.minor.com) 
 
7.3.2  คณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุ 

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรหิาร
และก ากบัความเสี่ยง 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง     

นายจรมัพร โชติกเสถียร     

นางสาวคามิลล ์มา      

นายอานิล ธาดาน่ี     

นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ     

นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท     

นายนิติ โอสถานเุคราะห ์     

นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค     
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร 

7.4.1 ปัจจบุนั ผูบ้รหิารของบรษิัทมีดงันี ้
1. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรจั ราชากาเรีย   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มบรษิัท  
2. นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี    ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
3. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์
4. นายโกศนิ ฉนัธิกลุ     ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุ 
5. นางสาวสมศรี รชัฎาภรณก์ลุ    รองประธานฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ* 
6. นายศภุสิทธ์ิ ชนะสงคราม    รองประธานฝ่ายกฎหมาย 
7. นางจฑุาทพิ อดลุพนัธุ ์   รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
8. นางสาวรวกิานต ์อินชยัวงศ ์   รองประธานฝ่ายการเงิน*  

*แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2564 

  ผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1 ถึง 8 คือผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทมีอ  านาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวน้กิจการในเรื่องดงัต่อไปนี ้ซึ่งตอ้ง

ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

1. การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอ านาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท 

3. การควบกิจการ การแบง่แยกกิจการหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษิัท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรือโอนทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

6. การเริ่มด  าเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่เดมิ 

7. การถอดถอนกรรมการบรษิัทและแตง่ตัง้ผูด้  ารงต  าแหน่งแทน 

8. การอนมุตังิบประมาณประจ าปี 

 ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอ  านาจอนมุัติการท ารายการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ในส่วนของการอนมุตักิารท ารายการทั่วไปในการบรหิารงานของบรษิัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 16/2541 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และ
การมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอ านาจในการอนุมัติ
ตามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ไดก้  าหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนมุตัินโยบายในการ
มอบอ านาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกบัการอนมุตัริายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนมุตัิการมอบอ านาจใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย  
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(1)  เขา้ท  ารายการ อนมุตั ิหรือตดัสินใจในการเขา้ท  ารายการ ซึง่รวมถงึการแตง่ตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ซึง่เป็นบคุคลที่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  

(2)  มีความขดัแยง้ส่วนตวั ตอ่รายการดงักล่าว หรือ  
(3)  เขา้ท  ารายการซึง่ไม่ใช่รายการท่ีมีลกัษณะธุรกรรมปกตกิบับคุคลใด ๆ เวน้แตร่ายการดงักล่าวมีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อ

บรษิัท  
 
7.4.2 นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
 บรษิัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์
ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได ้โดยอยู่ในระดับท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับ
อตุสาหกรรม เพ่ือดงึดดูและรกัษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคณุภาพ  
 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชุมกรรมการ  บ าเหน็จกรรมการและโบนัสประจ าปี ส าหรบักรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้รหิาร ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนมุตัโิดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
 ส าหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมินจาก
ตวัชีว้ดัผลงานหรือความส าเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่เป็นตวัเงิน รวมถึง
ตัวชี้วัดด้านความยั่ งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment 
Program: “EJIP”) และแผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการ
เติบโตในระยะยาวใหก้บับริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริห าร 
จะพิจารณาคา่ตอบแทนดงักล่าว รวมถงึเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีอยู่
ในรูปแบบของหุน้และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุน้ รวมถึงใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิัทตามที่เหน็สมควร 
 
7.4.3 ระบจุ านวนคา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
(ก) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิัท 
 ในปี 2563 บรษิัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารของกลุ่มบรษิัทและเฉพาะบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มี

จ านวน 280 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และ

สวสัดกิารอ่ืน 

(ข) คา่ตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร 

• กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 ในปี 2563 บรษิัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร 7 ราย จ านวน 1.9 ลา้นบาท  

• โครงการรว่มลงทนุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”) 

 บรษิัทจดัใหมี้โครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งตัง้แต่ปี 2554 เพ่ือสรา้งแรงจงูใจและความรูส้ึกมีส่วนร่วมใน

ความเป็นเจา้ขององคก์รและรกัษาบุคลากรไวก้บับรษิัทในระยะยาว โดยบรษิัทจะหกัเงินเดือนพนกังานท่ีเขา้รว่มโครงการ

เป็นรายเดือนตามรอ้ยละท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการแจง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัอายุงาน และต าแหน่ง

งาน ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 20 บรษิัทจะสมทบเงินในจ านวนท่ีเท่ากนั เพ่ือน าไปซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 

  ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่มีส่วนรว่มในโครงการดงักล่าว  
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน 

 สืบเน่ืองจากมาตรการการลดคา่ใชจ้่ายท่ีเขม้งวดของบริษัท ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 บรษิัทและบรษิัทย่อยมี

จ านวนพนกังานท่ีบริษัทจา้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  รวมทัง้สิน้  66,451 คน ซึ่งในจ านวนนีร้วมถึงพนกังาน

ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เม่ือเทียบกบัจ านวนรวมทัง้หมด 79,700 คน ณ สิน้ปีก่อน 

  โดยในปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานซึ่งประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพฒันาพนกังานและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 22,170 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัจ านวน 32,053 ลา้นบาท ในปี 2562 

 รายละเอียดจ านวนพนกังาน (คน) และสดัส่วนตามประเภทการจา้งงาน(1) มีดงันี ้

  ไมเนอร ์โฮเทลส ์(2) ไมเนอร ์ฟู้ด ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์
โกลบอล แชร ์
เซอรว์สิ และ
ส านกังานใหญ่ 

รวมทัง้สิน้ 

รวม 29,849 34,245 1,980 377 66,451 
พนกังานประจ า 89% 48% 63% 94% 67% 
พนกังานชั่วคราว 11% 52% 37% 6% 33% 

หมายเหต:ุ 
(1) พนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมถึงพนกังานของโรงแรมที่บรษัิทรบัจา้งบรหิาร และ แฟรนไชส ์
(2) รวมพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊  
 
นโยบายการพฒันาพนกังาน 
 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมี้การฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูใ้นทุกระดับของ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง บริษัทเนน้การเล่ือนต าแหน่งจากภายใน และประเมินผลการท างานเพ่ือใหพ้นักงานไดร้บัการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส  าคญัส าหรบัการเตบิโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึง่นโยบายการพฒันาอบรมดงักล่าวสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองคก์รที่มีความรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกบัการใหค้  าปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกองคก์ร 

 
7.6 ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

7.6.1 รายช่ือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน   ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท         

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการก ากบัการปฏิบตังิาน  

ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

นาย ไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (ประวตัแิละคณุสมบตั ิปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 

นาย อิสรา ศริบิญุฤทธ์ิ  รองประธานฝ่ายการจดัการ (ประวตัแิละคณุสมบตั ิปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

เลขานกุารบรษิัท      

นางสาวสรญัญา สนุทรส  ผูอ้  านวยการกลุ่มบรษิัทฝ่ายเลขานกุารบรษิัท (ประวตัแิละคณุสมบตั ิปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการก ากบัการปฏิบตังิาน   

นายตอ่พงษ ์เหมือดชยัภมูิ  ผูอ้  านวยการกลุ่มบรษิัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเส่ียง (ประวตัแิละคณุสมบตั ิปรากฎใน

เอกสารแนบ 3) 
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7.6.2 รายช่ือหวัหนา้งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และขอ้มลูเพ่ือการตดิตอ่  

ผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์    

นางจุฑาทพิ อดลุพนัธุ ์ รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(ประวตัแิละคณุสมบตั ิปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

ตดิต่อนักลงทุนสัมพันธ ์ จุฑำทพิ อดุลพันธุ ์
รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

นมิดำ อธิศพงศ ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 jutatip_ad@minor.com namida_ar@minor.com 
 โทร: +662-365-7636; +662-365-7638  

 

7.6.3 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์เอบีเอเอส จ ากัด และไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ใน
ตา่งประเทศ ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู่ ในปี 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 131 ลา้นบาท แบง่เป็นคา่สอบบญัชีของ
บรษิัทจ านวน 2.09 ลา้นบาท คา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 128.12 ลา้นบาท ไม่มีคา่ตอบแทนส าหรบั
คา่บรกิารอ่ืน ๆ 
 
  

รา
ยง
าน
ปร
ะจํ
าปี

 2
56

3 
– 
แบ
บ 

56
-1

 O
ne

 R
ep

or
t

233



 

 

8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

8.1 สรุปผลกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการ 

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คณุสมบตั/ิกระบวนการสรรหา) 

หลักเกณฑก์ำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ  

• นิยำมควำมเป็นอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบคุคลที่จะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม  ค า้
ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้
ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่  านวนใดจะ
ต ่ากวา่ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระ
หนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทและ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน  ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยั
ในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
8.1.1 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

ข้ันตอนกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชิงอุตสาหกรรม การบญัชีและการเงิน 

การบริหารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธท์างธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การก ากบัดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความ

แตกตา่งในเรื่องเพศ เชือ้ชาต ิการศกึษา สีผิว อาย ุสถานภาพการสมรส ความคดิเหน็ทางการเมืองและศาสนา  

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คนและมีสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสามของคณะกรรมการ

ทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการและกรรมการอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิท่ีบรษิัทก าหนด และตอ้งมีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุและขอ้บงัคบัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทไดก้  าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเพิ่มเติมใหเ้ขม้กว่าท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 กรรมการของบรษิัทเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดย
บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ จะเป็นผู้
พิจารณารายละเอียดในเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะน าเสนอรายละเอียดของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดเ้ปิดเผยประวตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถือหุน้ในบริษัทของกรรมการใน  เอกสารแนบ 1 และได้
เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.minor.com) 
 นอกจากนี ้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัทไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม 
เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง  ๆ และส่งค  าถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้า 
ส  าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 บริษัทไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่
เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถงึ 16 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม เม่ือถงึระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ราย
ใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับรษิัท 
 คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมท่ี
จะเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญของกรรมการท่ี
ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระซึ่งไดแ้ก่ 1) นายจรมัพร โชติกเสถียร 2) นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย และ 3) 
นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  
 นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาและมีมติใหเ้ลือกตัง้ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งไดร้ับการเสนอช่ือใหด้  ารงต  าแหน่ง
กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตอ่อีกวาระหนึ่งดว้ย โดยปัจจบุนั นายจรมัพร โชตกิเสถียร  เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห ์
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด  าเนินธุรกิจ ลงทุน พฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์และประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้
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ธุรกิจดงักล่าวมีสภาพอย่างเดียวกนักบักิจการของบริษัทและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท บรษิัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ในเรื่องนี ้ตามมาตรา 86 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 24 
 และเน่ืองดว้ยคณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ไม่สามารถต่อวาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการ ตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท บริษัทจะไม่แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เป็นกรรมการ  อิสระ หรือต่อวาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายุครบ 75 ปี ณ วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ และใน ปี 2563 คณุหญิงชฎา วฒันศริธิรรม มีอายคุรบ 75 ปีดงันัน้บรษิัทจงึไม่สามารถตอ่วาระการด ารง ต าแหน่งกรรมการ
ของคุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ได้ คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาอย่าง
รอบคอบ และระมดัระวงัในการเสนอช่ือ นางสาวคามิลล ์มา ใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน
คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล ์มา สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ
และมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 กระบวนการแตง่ตัง้ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27/2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
 
ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของกรรมกำรบริษัท 

 

  กรรมการ 

กร
รม
กา
รอิ
สร
ะ 

ประสบกำรณท์ีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำรศึกษำและควำมเช่ียวชำญ 

ดา้
นบ

รกิ
าร
เช
ิงพ
าณิ

ชย
แ์ล
ะบ
รกิ
าร
เฉ
พา
ะกิ
จ 

P1  

ดา้
นข
นส
ง่ P1  

ดา้
นอ
ปุโ
ภค
แล
ะบ
รโิภ

ค 
P2  

ดา้
นก
าร
คา้
ปล
ีก 

P2  

ดา้
นธ
นา
คา
ร P3  

ดา้
นก
าร
เงิน

P 3  

ดา้
นป

ระ
กนั
ภยั

P 3  

ดา้
นส
ื่อแ
ละ
บนั

เท
ิง P4  

ดา้
นอ
สงั
หา
รมิ
ทร
พัย

 ์P5  

บญั
ชี 

บร
หิา
รธ
ุรกิ
จ 

ก า
กบั
ดแู
ลกิ
จก
าร

 

เศ
รษ
ฐศ
าส
ตร

 ์

วิศ
วก
รร
ม 

/ ว
ิทย
าก
าร
คอ
มพ

ิวเต
อร

 ์

บร
หิา
รค
วา
มเ
สี่ย
ง 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค                 
2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง                 
3 นายจรมัพร โชติกเสถียร                 
4 นางสาวคามิลล ์มา                 
5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท                 
6 นายอานิล ธาดาน่ี                 
7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี                 
8 นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ                 
9 นายนิติ โอสถานเุคราะห ์                 

10 
นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั 
ราชากาเรยี 

                

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค                 

หมายเหต ุประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท อา้งองิตามการจดัหมวดของ GICS ระดบั 1 
P

1
Pหมวดอตุสาหกรรม        P

2
Pหมวดสนิคา้อปุโภคบรโิภค        P

3
Pหมวดการเงิน        P

4
Pหมวดการสื่อสาร        P

5
Pหมวดอสงัหารมิทรพัย ์
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• วธิีกำรคัดเลือกผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
บคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด ารงต  าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสุด และเสนอช่ือบคุคลที่เหน็ว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งช่ือ พรอ้มเหตผุล
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป โดยในการสรรหาไดพ้ิจารณากลั่นกรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม 
มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี 
และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมายท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวไ้ด ้

• แผนสืบทอดงำน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพัฒนาและพิจารณาผู้ท่ีจะด ารงต  าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง และน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาอนมุตั ิโดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตัแิผนสืบทอดต าแหน่งดงักล่าวทกุปี 

• กำรพัฒนำกรรมกำร 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การพฒันาความรูข้องกรรมการและผู้บรหิารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานกุาร
บรษิัทจะประสานงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บักรรมการ เพ่ือเขา้รว่มในการสมัมนาโครงการอบรมและแลกเปล่ียนความรูต้่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการ 
 ในปี 2563 คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมและแลกเปล่ียนความรูต้า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการ ดงันี ้ 

 
ช่ือกรรมกำร สัมมมำและกิจกรรม จัดโดย 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง หลกัสตูร Digital Leadership Bootcamp (DLB) รุน่ที่ 2   สคลูดิโอ 

นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ Board War Room Series 2 # "Leading Your Business 
Through Pandemic Time" 
Board War Room Series 3 # "Key Business and Legal 
Issues to Consider in Light of COVID-19" 
Board War Room Series 6 # "People Readiness after 
COVID-19” 
Director Briefing 1 # COVID-19: Business implications and 
the “new normal” 
Director Briefing 10 # Driving Organizational Culture from 
the Boardroom 
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business 
Sustainability” 
GRC Series Ep. 5: Ten Years to Midnight - Four urgent 
global crises and their strategic solutions 
Independent Director Forum “Inside CEO Succession: 
Essential Guide for Board" 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

นายจรมัพร โชติกเสถียร 
นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 
นางสาว คามิลล ์มา 
นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 

PwC Fraud Model Service บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์      
เอบีเอเอส จ ากดั  
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https://digital-leadership.skooldio.com/?utm_source=blog&utm_medium=organic&utm_campaign=dlb&utm_content=virot-blog


 

 

 
 นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัจดัใหมี้การเผยแพรห่ลกัปฏิบตัทิางจรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับกรรมการทุกท่าน ผ่านช่องทางท่ีกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงได ้ เพ่ือกรรมการทุกท่านสามารถ
ทบทวนความรูเ้ก่ียวกบัจรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม  

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

 ส าหรบัการประเมินผลการปฏิบตังิานปี 2563 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคลโดยตนเอง ประกอบดว้ย 
3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) บทบาทดา้นการก ากบัดแูล (2) ความรูเ้ก่ียวกบัองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (3) ประสิทธิภาพและสมัพนัธภาพผลการ
ประเมินพบวา่ การปฏิบตังิานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 
 การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
(2) การประชมุคณะกรรมการ (3) หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อ่ืน ๆ ผลการประเมินพบวา่ การปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 
 ทั้งนี ้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง ในปี 2563 อยู่ในเกณฑด์ี 
 
8.1.2  การเขา้รว่มประชมุและการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

 ตารางสรุปการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ 

  
กรรมการ 

จ านวนครัง้ 
ท่ีเขา้รว่มประชมุ รอ้ยละ 

1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 9/9 100 
2 คณุหญิงชฎา วฒันศริธิรรม* 5/5 100 
3 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  9/9 100 
4 นายจรมัพร โชตกิเสถียร 9/9 100 
5 นางสาวคามิลล ์มา* 4/4 100 
6 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  9/9 100 
7 นายอานิล ธาดาน่ี 8/9 89 
8 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 9/9 100 
9 นายธีรพงศ ์จนัศริิ 8/9 89 

10 นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ 9/9 100 
11 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรจั ราชากาเรีย 9/9 100 
12 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 9/9 100 

 
* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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ในปี 2563 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มีรายละเอียดดงันี ้

(2) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ   

กรรมกำร 
ประเภทของ
ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)* 

คณะ 
กรรมกำร
บริษัท 

คณะ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร
ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะ 
กรรมกำรสรรหำ
และก ำกับดแูล

กิจกำร 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำรและ
ก ำกับควำม

เส่ียง 

รวม 

1 นายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

2 คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรมP

** ค่าตอบแทนรายปี - 116,120 69,672 46,448 - 232,240 

ค่าประชมุ 577,500 102,000 50,000 25,000 - 754,500 

รวมค่าตอบแทน 577,500 218,120 119,672 71,448 - 986,740 

3 นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง ค่าตอบแทนรายปี - 191,940 100,000 150,000 - 441,940 

ค่าประชมุ 1,227,500 188,000 75,000 50,000 - 1,540,500 

รวมค่าตอบแทน 1,227,500 379,940 175,000 200,000 - 1,982,440 

4 นายจรมัพร โชติกเสถียร ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 100,000 100,000 425,000 

ค่าประชมุ 1,227,500 148,000 75,000 100,000 92,500 1,643,000 

รวมค่าตอบแทน 1,227,500 273,000 175,000 200,000 192,500 2,068,000 

5 นางสาวคามิลล ์มา P

** ค่าตอบแทนรายปี - 66,940 80,328 53,552 - 200,820 

ค่าประชมุ 650,000 80,000 25,000 25,000 - 780,000 

รวมค่าตอบแทน 650,000 146,940 105,328 78,552 - 980,820 

6 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

ค่าประชมุ 1,227,500 - - - 92,500 1,320,000 

รวมค่าตอบแทน 1,227,500 - - - 192,500 1,420,000 

7 นายอานิล ธาดานี่ ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 100,000 - 200,000 

ค่าประชมุ 927,500 - 50,000 25,000 - 1,002,500 

รวมค่าตอบแทน 927,500 - 150,000 125,000 - 1,202,500 

8 นายพอล ชาลสี ์เคนน่ี ค่าตอบแทนรายปี 70,000 - - - - 70,000 

ค่าประชมุ 650,000 - - - - 650,000 

รวมค่าตอบแทน 720,000 - - - - 720,000 

9 นายธีรพงศ ์จนัศิริ ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 - - 100,000 

ค่าประชมุ 927,500 - 50,000 - - 977,500 

รวมค่าตอบแทน 927,500 - 150,000 - - 1,077,500 

10 นายนิติ โอสถานเุคราะห ์ ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

ค่าประชมุ 1,227,500 - - - 92,500 1,320,000 

รวมค่าตอบแทน 1,227,500 - - - 192,500 1,420,000 

11 
นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั 
ราชากาเรีย 

ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

12 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

* เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ผูบ้ริหาร และพนักงาน แสดงความสมคัรใจลดเงินเดือนในอตัรา
กา้วหนา้ ขึ้นอย่กูบัอตัราเงินเดือน ในขณะท่ีคณะกรรมการบรษัิทแสดงความสมคัรใจ ในการลดเบี้ยประชมุลงในอตัรารอ้ยละ 30 

** ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศริธิรรม ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
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(ข) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้ร่วมประชุมแลว้ กรรมการยงัไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรือใชบ้ริการ โรงแรมใน

เครือของบรษิัทตามที่ก  าหนดไว ้มลูคา่ 25,000 บาทตอ่ปีตอ่โรงแรม 

8.1.3  การก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

8.1.3 (1) กลไกในการก ากบัดแูล 

กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทนของ

บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการก าหนดนโยบาย

และด าเนินธุรกิจในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบริษัท และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบริษัทเพ่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็นขอบเขตอ านาจของฝ่าย

จดัการ กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพ่ือรกัษาประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 

และรายงานตรงตอ่ฝ่ายจดัการ หากเม่ือมีการขออนมุตัใินเรื่องที่ส  าคญั จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือขออนมุตัิ 

บรษิัทยงัมีนโยบายในการน าหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องรายการไดม้าและจ าหน่ายไป

ซึ่งสินทรพัย ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลุม   ทกุ ๆ บริษัทในกลุ่ม 

รวมถงึก ากบัดแูลการบนัทกึบญัชีของบรษิัทย่อยใหบ้รษิัทสามารถรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนดเวลา 

ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนไปเป็นกรรมการจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม 

8.1.3 (2) เปิดเผย shareholders’ agreement (ถา้มี) 
ไม่มี 

8.1.4 การตดิตามใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการ 

8.1.4 (1) การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทไดก้  าหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยก าหนดขัน้ตอนการอนมุตัริายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการทา่นนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการ

ไดก้  าหนดนโยบายและวธีิการดแูลไม่ใหผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 

ในการอนมุตัิรายการระหว่างกนั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมินรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและท า

การวิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้

ทรพัยส์ิน ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งท าการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุโดยอาจมีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือใหค้วามเหน็เพิ่มเติม 

จากนั้นจึงน าเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ี มีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ

ดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าวดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและเป็นไปใน

ราคาท่ียตุธิรรมหรือไม่ 

ในปีท่ีผ่านมาบรษิัทไม่พบการกระท าท่ีละเมิดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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8.1.4 (2) การใชข้อ้มลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตน โดย

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงานคณะกรร มการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท า

การนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ

เปล่ียนแปลงหลักทรพัยน์ั้น ๆ นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ก่ียวขอ้งท าธุรกรรมซือ้ขายและโอน

หลกัทรพัยข์องบริษัท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยบรษิัทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย 

และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษิัทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลบัของบรษิัท 

ข่าวสารของบริษัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ยกเวน้แต่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือกฎหมายระบุ หา้มใช้ข้อมูลภายในซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์โดยพนกังานจะตอ้งไม่ใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากการปฏิบตังิานท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

 ในปีท่ีผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้รหิารมีการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงท่ีบรษิัทก าหนดใหง้ดการซือ้ขาย หรือน าขอ้มลูที่
เป็นความลบัออกเผยแพร่ 
 
8.1.4 (3) การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
 บริษัทด  าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทจุริตทุกรูปแบบ โดยจดัใหมี้กระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 

การบริหารความเส่ียงและการติดตามตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ดึมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC 

Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 และในปี 2561 

บริษัทไดย่ื้นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุริต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการ

ย่ืนแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Re-

Certification) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 ในปีท่ีผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ใหก้ับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพ่ือเป็นการทบทวนความรูค้วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทาง

จรยิธรรมประจ าปี รวมถงึมีการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัหลงัจากการอบรมแลว้ ซึง่พนกังานทุก

คนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

 บริษัทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรียนในการก ากบัดแูลและติดตามการทจุริตคอรร์ปั

ชนัและรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

 ในปี 2563 พบวา่มี 5 กรณีท่ีมีการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติหรือละเมิดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท  

(www.minor.com) 
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8.1.4 (4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 
 ในกรณีท่ีพนักงานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การแจง้เบาะแสการกระท าผิด 

พฤตกิรรมที่ไม่สมควร ไม่ถกูตอ้ง ขดัตอ่กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัขิองบรษิัท ผิดจรยิธรรม 

บรษิัทมีช่องทางใหพ้นกังานส่งเรื่องราวมาไดต้ามช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล: whistleblower@minor.com 
2. ออนไลน:์ www.minor.com/whistleblowing  
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส 

               เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

                แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลบัสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง

รา้ยจากเรื่องท่ีรอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแส หากเรื่องที่รอ้งเรียนหรือชีเ้บาะแสนัน้กระท าดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุ่งรา้ยท าลายบริษัทหรือ

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจะชดเชยคา่เสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไม่เหมาะสมขึน้กบัผูร้อ้งเรียน 

 ในปีท่ีผ่านมา มีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียนทัง้สิน้ 6 กรณี พบว่ามี 5 กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตหรือละเมิดนโยบายการก ากับ

ดแูลกิจการของบรษิัท 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.minor.com) 
 
8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

8.2.1  แสดงจ านวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 
  

  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 คณุหญิงชฎา วฒันศริธิรรม P* 2/2 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง* 4/4 

3 นายจรมัพร โชตกิเสถียร 4/4 

4 นางสาวคามิลล ์มาP* 2/2 

* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น

กรรมการตรวจสอบ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ    

8.2.2 อธิบายผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 
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8.3 สรุปผลกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ 
8.3.1 แสดงจ านวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 
 

  
กรรมการ 

คณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ 
บรหิารและ 

ก ากบัความเส่ียง 

1 คณุหญิงชฎา วฒันศริธิรรม P* 2/2 1/1 - 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  3/3 2/2 - 

3 นายจรมัพร โชตกิเสถียร 3/3 2/2 4/4 

4 นางสาวคามิลล ์มาP* 1/1 1/1 - 

5 นายอานิล ธาดาน่ี 2/3 1/2 - 

6 นายธีรพงศ ์จนัศริิ 2/3 - - 

7 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  - - 4/4 

8 นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ - - 4/4 

9 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค - - 4/4 

* ในวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 นางสาวคามิลล ์มา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

สรรหาและกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แทนคณุหญิงชฎา วฒันศิรธิรรม ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

8.3.2 อธิบายผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 

รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการชดุย่อย ในเอกสารแนบ 6 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคมุภายใน 

บริษัทใหค้วามสาํคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี ้เพื่อเป็นการป้องกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับบรษัิทโดยรวม และเพื่อดแูลใหกิ้จการของบรษัิทสามารถดาํเนินการไปไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ สมัฤทธิผล บรษัิท

ไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใช้

ทรพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุ

และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

9.1.1 ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1 เมือ่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายใน

ของบรษัิทโดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารและอนุมตัิแบบประเมนิท่ีฝ่ายบรหิารจดัทาํและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นต่าง ๆ  5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมิน

ความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ

ควบคมุภายในของบรษัิทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้บีคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรัพยส์ิน

ของบรษัิทและบรษัิทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไมม่อีาํนาจ รวมถึงการทาํธรุกรรมกับบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ 

9.1.2 บรษัิทมฝ่ีายตรวจสอบภายในท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุกระบวนการจดัการไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยใหขึ้น้ตรงและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคัญของบริษัท ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ี

กาํหนด รวมถึงไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิท ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทาํ

หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงานของกลุ่มบรษัิท (compliance unit) ซึ่งหากพบเหตกุารณห์รอืเรือ่งราวท่ีไมเ่ป็นไป

ตามแนวทางท่ีถกูตอ้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทต่อไป  

9.1.3 บริษัทไดแ้ต่งตั้งนายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ใหด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา นายต่อพงษเ์ป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณด์า้นงานตรวจสอบภายในและการ

บรหิารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

 สามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัเพื่อเปรยีบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ากรายงานประจาํปียอ้นหลงัจากเว็บไซตข์องบรษัิท 

 37Thttps://www.minor.com/en/investor-relations/downloads/yearly-report 37T 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับ

บรษัิท 

 

 

บจก. เอ็มเจ็ท ใหบ้รกิารเช่าเครือ่งบินในลกัษณะท่ี

เป็นการเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ใหแ้ก่บรษัิท

และบรษัิทย่อย โดยบนัทึกเป็น คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 

แบ่งตามบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

- บจก. หวัหิน รซีอรท์ 

 

 

 

 

9.20 

- 

- 

บรษัิทและบรษัิทย่อย เช่าเครือ่งบินเหมา

ลาํใหแ้ก่ผูบ้รหิาร เพื่อใชเ้ดินทางไป

ประชมุ/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการใหบ้รกิารตาม

ราคาตลาดและเงื่อนไขการคา้ปกติ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

1.59 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํหน่ายสินคา้ใหก้ับ 

บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรบัรูเ้ป็น รายได้จากการขาย 

 

0.07 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาด

และเงื่อนไขการคา้ตามปกต ิซึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

2. บจก. ซีเลค 

เซอรว์ิส  

พารท์เนอร ์

ความสมัพนัธ:์  มี

กรรมการรว่มกัน และ

ม ีบมจ. เดอะ  

ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

ถือหุน้รอ้ยละ 51 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับ บจก. ซีเลค เซอรว์ิส 

พารท์เนอร ์ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย แยก

ตามบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว   

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย)   

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย)  

 

 

 

3.28 

6.97 

51.09 

0.01 

 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ บจก. 

ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ตามราคา

ตลาดและเงื่อนไขการคา้ตามปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการและดา้นการเงินแก่ 

บจก. ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

 

0.72 เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  ไดร้บั

เงินปันผลจากการถือหุน้ของ บจก. ซีเลค เซอรว์ิส 

พารท์เนอร ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิปันผล 

40.80 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็นการ

ลงทนุประเภทหน่ึง คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

3. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการเงินแก่ MHG Deep Blue 

Financing โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

20.34 การบรกิารจดัการทางการเงินเป็นไปตาม

สญัญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

4. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50  

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius) 

Limited ให ้O Plus E Holding Private Limited 

กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

584.72 

37.16 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E 

Holding Private Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

 

11.73 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA 

DMCC มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

0.72 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

5. Harbour View 

Corporation 

Limited  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

30.39 และมี

กรรมการรว่มกัน 

 

 

 

 

บรษัิทย่อย คือ RGR International Limited ให ้

Harbour View Corporation Limited  กู้ยมืเงนิตาม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

84.57 

6.35 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Harbour View 

Corporation Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.83 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited.  

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

6. Tanzania 

Tourism and 

Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้ Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

238.72 

11.98 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

7. Zanzibar 

Tourism and Minor 

Hotel Group MEA 

DMCC 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้ Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

14.16 

0.44 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

8. Rocky Hill 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Rocky Hill Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

83.50 

3.92 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

9. Sand River Eco 

Camp Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Sand River Eco Camp Limited กู้ยมืเงินตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

48.69 

2.65 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

10. Elewana Afrika 

(Z) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Elewana Afrika Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน 

และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

216.99 

13.39 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

11. บจก. ซูมา่ 

กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 51 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิลอดจจ์ิง้ ให ้ บจก. 

ซูมา่ กรุงเทพ กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

40.38 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ โดยคิดคา่บรกิาร

ตามลกัษณะและปรมิาณงาน  

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่าย

สินคา้ใหก้ับ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ ซึ่งรบัรูเ้ป็น รายได้

จากการขาย 

 

0.42 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาด

และเงื่อนไขการคา้ตามปกติ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

12. Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

บรษัิทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการสปาแก่ Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.39 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มี

ความเชี่ยวชาญดา้นการบรหิารสปา และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการสปาแก่ Arabian 

Spa (Dubai) (LLC) โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.28 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA 

DMCC มคีวามเชี่ยวชาญดา้นการบรหิาร

สปา และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกัน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

13.  บจก. ศรพีฒัน ์

การเ์ดน้ 

ความสมัพนัธ:์ ม ี

บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ 

(ไทย) เป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ซึ่งถือหุน้ใน

บรษัิท เป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 16.53 จึงมผีู้

ถือหุน้ใหญ่รว่มกัน 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

บรษัิทย่อย คือ บจก. แมร่มิเทอเรซ รซีอรท์  เช่าท่ีดิน

ของ บจก. ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ เพื่อใชป้ระกอบการ

โรงแรมโฟรซ์ีซั่นส ์รซีอรท์ เชียงใหม ่โดยบนัทึกเป็น

คา่เชา่ 

 

7.88 การเช่าท่ีดินเพื่อปลกูสรา้งโรงแรม และ

ดาํเนินกิจการโรงแรม เป็นรายการคา้

ตามปกติ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้เป็นธรรม และมคีวาม

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี ดา้นการจดัการภาษี ดา้นการเงินแก่ บจก. 

ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ โดยคดิอตัราค่าบรกิารตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

0.33 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีดา้นการ

จดัการภาษีและดา้นการเงิน และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

14.  บจก. ภเูก็ต  

เวสเซล โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกัน 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ภเูก็ต เวสเซล 

โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.06 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

15. บจก. ไมเนอร ์ 

โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ:์ เป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ โดยถือ

หุน้ รอ้ยละ 16.50 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์       

โฮลดิง้ (ไทย) โดยคดิอตัราคา่บรกิาร ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

 

0.55 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) 

ซึ่งบนัทึกเป็น รายได้คา่เชา่ 

 

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็น

ผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมาก

จากบรษัิทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก

ใน ทาํใหไ้ดต้น้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากวา่ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

16.  บมจ. เอส แอนด ์

พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ:์ บรษัิท

ถือหุน้รอ้ยละ 35.8 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รบัเงินปันผลจาก

การลงทนุใน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท โดย

บนัทึกเป็นรายได้เงนิปันผลรับ 

100.40 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็นการ

ลงทนุประเภทหน่ึง คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บมจ. เอส แอนด ์พี 

ซินดิเคท ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอรี ่

และอาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง บรษัิทบันทึกเป็นรายการ

ซือ้สินคา้ แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ (ไทย คอนเซ๊ป) 

 

 

 

 

47.13 

73.97 

4.30 

20.88 

1.14 

0.13 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และมี

ความสมเหตสุมผล 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบรษัิท

ย่อย คือ บรษัิท เจา้พระยา รสีอรท์ จาํกัด โดยมี

กาํหนดอตัราค่าเชา่ท่ีใกลเ้คยีงกับราคาตลาด โดยมี

กาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทึกเป็นรายไดค้่า

เช่า 

 

2.93 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก บรษัิท

ย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่า 

 

1.08 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

 

17. บจก. ไมเนอร ์

แอรค์ราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ:์มผีูถื้อ

หุน้รว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบญัชีและดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ โฮลดิง้ โดย

คิดอตัราค่าบรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึง่

บนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

0.20 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

โซลชูั่นส ์มคีวามเชี่ยวชาญดา้นบญัช ี

และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์และสารสนเทศ และเพื่อ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ      

โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึ่งบนัทึก

เป็นรายได้คา่เชา่ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็น

ผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมาก

จากบรษัิทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

ทาํใหม้ตีน้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

 

18. บจก. เอ็มเจ็ท 

เมนเทนแนนซ ์

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท     

เมนเทนแนนซ ์ โดยคิดอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.81 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

19. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดย

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ี และดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

20. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุป๊ และบรษัิทย่อย 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับ

บรษัิท 

บรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซือ้ผลิตภณัฑ์

จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊ และบรษัิทย่อย ซึ่งเป็น

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แข็ง 

บรษัิทบนัทึกเป็นรายการซือ้สินคา้ แบ่งแยกตาม

รายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

 

 

 

 

 

35.39 

16.29 

3.15 

7.46 

10.13 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยน์

สงูสดุของบรษัิท 

21.  บจก. อินชวัร ์

เอ็กซเ์ซลเลนซ ์อิน

ชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับ

บรษัิท 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล และบรษัิทย่อย 

จ่ายคา่ประกันภัยให ้บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์

อินชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ ราคาประกันภยัดงักล่าวเป็น

อตัราท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด 

 

18.01 เน่ืองจาก บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์อิน

ชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ มคีวามเชี่ยวชาญใน

ธรุกิจประกันภยั และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 

22. MHG Signity 

Asset Holding 

(Mauritius) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้MHG Signity Asset 

Holding (Mauritius) Limited. กู้ยมืเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน 

และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ 

ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

71.03 

12.65 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

23. Indigo Bay SA 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

0.29 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited  โดยคิดอตัราค่า

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คยีงกับ

ราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.06 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารจดัการดา้นการบรหิารโรงแรม และดา้น

การจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Indigo Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

1.74 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA 

DMCCมคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกับ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มเีป็นธรรม และความ

สมเหตสุมผล   

 

24. Rani Minor 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให ้Rani Minor Holding 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

256.15 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

25. Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis 

& Resorts, Lda. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.72 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, 

Lda.  โดยคดิอตัราค่าบรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการจดัการ

เก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรบัรู ้

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

11.41 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA 

DMCC มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกับ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่าย

สินคา้ใหก้ับ บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรบัรูเ้ป็น รายได้จาก

การขาย 

 

0.09 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาด

และเงื่อนไขการคา้ตามปกติซึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

26. Elewana Afrika 

(T) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Elewana Afrika (T) Limited  กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

27.03 

2.02 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

27. บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพารค์ ดีเวลอป

เมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. หวัหิน รซีอรท์ จาํกัด ให ้บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์กู้ยืมเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

20.00 

0.87 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีโดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอป

เมน้ท ์ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ท่ีปรกึษา

และการจดัการ  และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

28. Liwa Minor 

Food & Beverages 

LLC 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให ้

Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยมืเงนิ

ตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

180.60 

4.70 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

29. บจก. พลหูลวง  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับ

บรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีและดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก.  พลหูลวง โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่ารายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 

30. บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ ์ 

(ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์ โดยคดิ

อตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

0.41 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็น

ผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมาก

จากบรษัิทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

ทาํใหม้ตีน้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศ

ไทย) ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.36 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ใหบ้รกิารดา้น

บญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดย

คิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดอ้ืน่ 

 

2.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์แดรี ่มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้น

การจดัาการแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์แดรี ่มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

2.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแลว้ 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่เช่าอาคารแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจนและบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

 

3.46 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด

และเงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส เช่าอาคารแก่ บจก. 

พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย)โดยมกีาํหนดอตัราค่า

เช่าท่ีใกลเ้คยีงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจนและบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

 

0.11 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด

และเงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

ส่วนประกอบอาหาร บรษัิทบนัทึกเป็นรายการซือ้

สินคา้ แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

 

 

 

 

46.19 

3.85 

16.97 

0.05 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

31. บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซูีน  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 43.8 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน โดย

คิดอตัราคา่บริการรายเดือน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่เชา่ 

 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็น

ผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมาก

จากบรษัิทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

ทาํใหม้ตีน้ทนุการเช่าตาํกว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีโดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน ซึ่งบนัทึก

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.19 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย) ใหบ้รกิารดา้นบญัชี โดยคดิค่าบรกิาร

ตามลกัษณะและปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซูีน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ

แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) 

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

0.27 

0.17 

0.14 

0.01 

0.01 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

32. MHG Lesotho 

(Proprietary) 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 46.9 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

 

MHG International Holding (Mauritius) Limited 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิาร

จดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคา

ตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

4.87 

 

 

เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มคีวามเชี่ยวชาญ

และในการบรหิารงาน และเพื่อเป็นการใช้

เพื่อใหเ้กิดการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

0.35 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited  

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.35 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius)  ไดร้บัเงินปันผลจากการถือหุน้ของ 

MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้เงนิปันผล 

18.70 เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุน้ เป็นการ

ลงทนุประเภทหน่ึง คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

33. Serendib Hotels 

PCL 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

และมกีรรมการ

รว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้อื่น ซึ่งมกีารคิดอตัราค่าบรกิาร

ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) 

Limited ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ Serendib Hotels PLC โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้คา่บริการจัดการ ซึ่งมกีารคิดอตัรา

ค่าบรกิารตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.12 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มคีวามเชี่ยวชาญใน

การบรหิารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

34. PH Resorts 

(Private) Limited 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรม ดา้นการตลาด และดา้นการ

ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.68 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

 

 

 

 

  

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
262



บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd  โดยคดิอตัรา

ค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียง

กับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.20 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นการ

บรหิารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd  โดย

คิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึง่บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

8.50 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ PH Resorts 

(Private) Ltd และรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

ซึ่งมกีารคิดอตัราคา่บรหิารตามมาตรฐานสากลและ

อิงกับราคาตลาด 

 

5.43 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA 

DMCC มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

35. Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการ

ออกแบบและตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. โดยคิดคา่บรกิารตามอตัราส่วน

ของงานท่ีทาํเสรจ็ตามสญัญา ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ  

 

 

0.87 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นและประสบการณ์

ในการบรหิารบรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม 

และคาํปรกึษา และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. 

Ltd โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.11 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. 

Ltd.ใหบ้รกิารดา้นเครือ่งหมายการคา้แก่ Bodhi 

Hotel Resort Pvt. Ltd ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่ลิขสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 

 

 

0.15 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd

เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ยี่หอ้ อนนั

ตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 

36. บจก. นายณ ์

แอนด ์อารจ์ีพี          

ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 40 

บรษัิทย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ให ้

บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมื

เงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

             - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

238.80 

11.10 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

จดัการ ดา้นการบญัชี บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี   

ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

1.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

37. Rani Minor 

Holding II Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้Rani Minor Holding II 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

2,167.37 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

38. PT. WIKA 

Realty Minor 

Development 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล ถือหุน้ทางออ้ม

รอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd ให ้PT. WIKA Realty Minor 

Development กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

58.13 

1.52 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้น

การตลาดแก่ PT. WIKA Realty Minor 

Development โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

7.31 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารงาน และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

39. บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 

49.99 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิเรสซิเดน้ซ ์ให ้บจก. 

อวาดีนะ ฮิลส ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจาก

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญา

เงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้

ท่ีชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

340.50 

13.63 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

            - เงินกูย้ืม 

            - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

21.50 

0.61 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ การบรหิารดา้นการบญัชแีก่ บจก. อวาดี

นะ ฮิลส ์โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

0.72 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัรา

ค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.59 เน่ืองจาก บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

40.  บจก. ลายนั   

บางเทา                   

ดีเวลลอปเมน้ท ์

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั 

บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

185.00 

7.43 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บางเทา 

ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราคา่บรกิารรายเดือน 

ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

1.29 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

 

41. บจก. ลายนั ฮิลล ์

เรสซิเดนท ์

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล ถือหุน้ทางออ้ม

รอ้ยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั 

ฮิลล ์เรสซิเดนท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญา

เงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้

ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

232.50 

15.09 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล ์

เรสซิเดนท ์โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

1.58 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

42. บจก. เอชแอนด์

เอ พารค์  

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เอชแอนด์

เอ พารค์ กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

208.80 

12.36 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

6.65 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์ 

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. เอชแอนด์

เอ พารค์ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.31 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

43. Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

120.15 

9.11 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบญัชีแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd.  ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการจัดการ 

 

 

2.40 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการบรกิารดา้น

เทคนิคโรงแรม และดา้นการบรหิารงาน 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 
 

บรษัิท เจา้พระยา รสีอรท์ จาํกัด ใหบ้รกิารดา้นการ

บรหิารโรงแรมแก่ Plexus Holding Private Limited 

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได ้

คา่บริการจัดการ 

0.03 เน่ืองจาก บรษัิท เจา้พระยารสีอรท์ จาํกัด 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
 

44. บจก. ภทัรา 

ฟายน ์ไทยคซูีน  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

และมกีรรมการ

รว่มกับบรษัิท 

 

MFG International Holding (Singapore) Pte. 

Ltd. ให ้บจก. ภทัรา ฟายน ์ไทยคซูีน กู้ยมืเงนิตาม

สัญญา โดยคดิอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

2.82 

0.13 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

45. Breadtalk 

Group Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 14.2 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

ใหบ้รกิารดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Breadtalk Group Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้อืน่ 

0.05 เน่ืองจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

รา
ยง
าน
ปร
ะจํ
าปี

 2
56

3 
– 
แบ
บ 

56
-1

 O
ne

 R
ep

or
t

269



บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

46. Barbarons 

Beach Hotel MHG 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์ 

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 40  

Minor Hotel Group MEA DMCC ให ้Barbarons 

Beach Hotel MHG Limited กู้ยมืเงินตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน

และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

              - เงินกูย้ืม 

             - ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

7.92 

0.34 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

Minor Hotel Group MEA DMCC ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Barbarons Beach Hotel 

MHG Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.59 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

MEA DMCC มคีวามเชี่ยวชาญในการ

บรหิารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นวา่ รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 

47. บจก. อารต์ ออฟ 

เบคกิง้ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 99 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบญัชี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.90 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญในการบรหิาร และเพื่อ

เป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ โดย

คิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึง่บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน 

โซลชูั่นส ์มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ 

ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.02 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์ 

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ 

ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

15.86 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส จาํหน่ายสินคา้และ

ผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึก

เป็นรายได้จากการขาย  

 

3.50 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) ซือ้

ผลิตภณัฑจ์าก บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ บรษัิท

บนัทึกเป็น รายการซือ้สินคา้  

 

0.18 เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยน์

สงูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

48. บจก. เวอรติา

เอ็มเอชจี  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ถือหุน้

ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เวอรติา 

เอ็มเอชจ ีกู้ยมืเงินตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

  - เงินกูย้ืม 

 - ดอกเบีย้รบั

19.79

  0.35 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

และเงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคา

ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. เวอรติา เอ็มเอชจ ีโดยคิด

ค่าบรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงาน  

0.34 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ี

เกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. เวอรติา เอ็มเอชจ ีซึ่ง

บนัทึกเป็น รายได้คา่เชา่ 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็น

ผูเ้ช่าเครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปรมิาณมาก

จากบรษัิทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก

ใน ทาํใหไ้ดต้น้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากวา่ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้

มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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ขัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกัน 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ จะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขั้นตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการวิเคราะหว์่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษัิท และมรีาคายตุิธรรมหรอืไม ่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการ

วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึงนาํเสนอตามขั้นตอนและ

กระบวนการอนมุตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียจะไม่มสี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะ

รว่มกันดแูลรายการระหวา่งกันดงักล่าวดว้ยวา่ จะเป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสาํคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได้

ดาํเนินการใหม้ั่นใจว่าไดม้กีารปฏิบตัิตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ทัง้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีดาํเนินการโดยบรษัิทเองและการ

ดาํเนินการของบรษัิทย่อย 

ทัง้นี ้ในการคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุP1P และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนP2P บริษัทจะไม่นาํมลูค่าเครื่องหมายการคา้ NH ท่ีเกิด

จากการท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการบรษัิท  NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหกัออกจากการคาํนวณมลูค่าสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสุทธิ ท่ีใชเ้ป็น

ฐานในการคาํนวณขนาดของรายการสาํหรบัการทาํรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิท

และบรษัิทย่อย เน่ืองจากการเขา้ลงทนุใน NH สามารถสรา้งประโยชนจ์ากการขยายฐานลกูคา้ เพิ่มช่องทางการจาํหน่ายเพ่ิมเติม รวมทัง้

เครือ่งหมายการคา้ NH มคีวามสาํคญัอย่างมากสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม มคีวามแตกต่างจากสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนอ่ืน เน่ืองจาก

เป็นสินทรพัยท่ี์สามารถระบุมลูค่าได ้ มลีกัษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้สามารถระบตุน้ทุนการไดม้า และสามารถแยก

ขายโดยไมจ่าํเป็นตอ้งขายกิจการทัง้หมด  ซึ่งการคาํนวณดงักล่าวไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วนัท่ี 

26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทไดม้ีหนังสือขอความเห็นชอบต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ

สาํนกังานฯ ไดม้หีนงัสือลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 แจง้ว่าเหตผุลท่ีบรษัิทชีแ้จงมานั้นสามารถรบัฟังได ้ โดยบรษัิทไดร้ายงานการพิจารณา

เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษัิทในเดือนกมุภาพนัธ ์2563   

หมายเหต ุ
1ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยัสาํคัญที่เข ้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
2ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546   
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นรายการท่ีมีความ

จาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาท่ียตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิทมนีโยบายการคิดราคาสาํหรบัการทาํรายการระหว่างกัน ดงันี ้

 นโยบายการคดิราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและการซือ้สินคา้ ราคาปกติท่ีคดิกับบคุคลภายนอก 

รายไดจ้ากการขายในธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ราคาปกติท่ีคดิกับบคุคลภายนอก 

รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิกับบคุคลภายนอก 

ค่าสิทธิแฟรนไชส ์ ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิกับบคุคลภายนอก 

รายไดค้่าบรกิารจดัการและรายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิกับบคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รบั อตัราท่ีกาํหนดรว่มกันโดยผูถื้อหุน้และอตัราซึ่งอิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิโดยบคุคลภายนอก 

ค่าบรกิารจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเป็นราคาตน้ทนุบวกกับค่าดาํเนินการ 

ค่าลิขสิทธิใ์นการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิโดยบคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึ่งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

ค่าบรกิารทางวชิาชีพ ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิโดยบคุคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเ้คยีงกับราคาปกติท่ีคดิโดยบคุคลภายนอก 

 

9.2.4 ขอ้มลูเก่ียวกับทรพัยส์ินท่ีมกีารประเมนิราคาและราคาประเมนิ  

 -ไมม่-ี 
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ส่วนที� 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิท

ย่อย ซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ

ปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลกิจการ รวมทัง้จดัใหมี้และดาํรงไวซ้ึง่ระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุ

ภายใน เพ่ือใหมี้ความมั่นใจไดว้า่มีการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการ

ทจุรติหรอืการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คน เพ่ือกาํกบัดแูลงบการเงินและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิผล 

โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแ้ลว้  

คณะกรรมการบรษัิทมีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรา้งความ

เช่ือมั่นไดว้า่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถกูตอ้ง เป็นจรงิ 

สมเหตสุมผล ในสาระสาํคญัแลว้ 

                  นายวิลเลี่ยม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

 ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม 
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้ง 
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563
• งบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
• งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็เฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุด

วนัเดียวกนั
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบัญชีท่ีส  ำคัญและหมำยเหตุ

เรื่องอ่ืนๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรบัผิดชอบของข้ำพเจ้ำไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผิดชอบ  
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก  
กลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัติำมควำมรบัผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซึง่เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ  ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้  ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบั  
เรื่องเหล่ำนี ้

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองหมายการค้า 

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ  22 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรประมำณกำรทำงบัญ ชีท่ีส  ำคัญและกำรใช้ดุลยพิ นิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องหมำยกำรคำ้  

กลุ่มกิจกำรมีเครื่องหมำยกำรคำ้มูลค่ำ 45,800 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งรำยกำรหลักเก่ียวข้องกับหน่วย
สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดใน 2 ส่วนงำนธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม
และสปำ และธุรกิจรำ้นอำหำร กลุ่มกิจกำรต้องท ำกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยคำ่ของเครื่องหมำยกำรคำ้อย่ำงนอ้ยเป็นประจ ำทกุปี  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหำรไดจ้ัดท ำ
กำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ของเครื่องหมำยกำรคำ้โดย 

1. ค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยข์องแต่ละหน่วยสินทรพัย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีกำร
ดงักล่ำวใชก้ระแสเงินสด (รำยได  ้และค่ำใช้จ่ำย) ส ำหรบั
แต่ละหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดในระยะเวลำ 5 ปี
และคิดมูลค่ำสุดท้ำยดว้ยอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจคงท่ี
ตัง้แต่ปีท่ี 5 หลังจำกนัน้กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมำ
เป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใชอ้ัตรำตน้ทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก
ของเงินทนุ ทัง้นีก้ลุ่มกิจกำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อน
ปรนชั่วครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชีมำถือปฏิบตัิในกำรประเมินกำร
ดอ้ยคำ่ของเครื่องหมำยกำรคำ้

วธีิกำรตรวจสอบมีดงันี ้

• ท ำควำมเข้ำใจ  และประเมิ นข้อมูลส่ วนประกอบ
ในประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนกำรท่ีใช้
ในกำรค ำนวณ และทดสอบกำรค ำนวณของผูบ้รหิำร

• เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริงในปีปัจจุบนั
กับตัวเลขท่ีคำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเพ่ือพิจำรณำว่ำ
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีคำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเป็นกำร
ประมำณกำรในแง่บวกเกินกว่ำผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีเกิดขึน้จรงิหรือไม่

• ประเมิ นสมมติฐำน ท่ีส ำคัญ ของผู้บ ริหำร ท่ี ใช้ใน
กำรคำดกำรณ์โดยกำรเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
สมมติฐำนดังกล่ำวรวมถึงอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ ,
ประมำณกำรต้นทุนและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคต เป็นตน้ ตลอดจนกำรเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูล
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีอำจจะกระทบต่อกำร
พยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ ำ  ตำมแนวทำงข้อยกเว้นจำก
มำตรกำรผ่อนปรนชั่ วครำวเพ่ือลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ
2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี

• ทดสอบตัวแปรท่ีน ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำอัตรำคิดลด
และทดสอบกำรค ำนวณของอตัรำดงักล่ำว
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด กับมูลค่ำตำมบัญชีของ
หน่วยสินทรพัยแ์ตล่ะหน่วย

จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้ริหำรสรุปว่ำไม่มีคำ่เผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
โดยสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีใช้ได้มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ 22  
ของงบกำรเงิน 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัประเด็นดงักล่ำวเน่ืองจำกมลูค่ำของ
เครื่องหมำยกำรคำ้มีมูลค่ำประมำณรอ้ยละ 13 ของสินทรพัยร์วม 
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละปีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซึ่งอ้ำงอิง
สมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีมีผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดและ
เศรษฐกิจในอนำคต 

• ประเมินควำมพอเพียงของกำรค ำนวณคำ่ควำมอ่อนไหว
ในแตล่ะหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กำรประมำณ
มูลค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำมีควำมอ่อนไหวตำม
กำรเปล่ียนแปลงของตัวแปรในสมมติฐำนท่ีส ำคัญ
ในกรณีท่ีอตัรำดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้จะเป็นผลให้
คำดกำรณไ์ดถ้งึคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิดเผยเก่ียวกับสมมติฐำนท่ี
ส ำคญัและควำมอ่อนไหวในสมมตฐิำนนัน้ ๆ 

จำกกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมตฐิำน
ท่ีส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำมีควำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนท่ีมีอยู่ และเป็นไป
ตำมแนวทำงภำยใตข้อ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
เพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 

การเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - 
เร่ือง สัญญาเช่า

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ  5 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรเริ่ม ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ท่ี  16 - 
เรื่อง สญัญำเช่ำ  

กลุ่มบรษิัทไดเ้ริ่มใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
- สัญญำเช่ำ โดยเริ่มน ำมำปฏิบัติวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบัทกุสญัญำท่ีถูกพิจำรณำเป็นสญัญำเช่ำภำยใตก้รอบกำร
พิจำรณำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

วธีิกำรตรวจสอบมีดงันี ้

• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้รหิำร
ก ำหนดใช้ในกำรน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำเริ่มปฏิบัติ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

• ทดสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล และกำรรวมสัญญำ
เช่ำทัง้หมดมำค ำนวณผลกระทบจำกมำตรฐำนดงักล่ำว

• ประเมินควำมสมเหตสุมผลของสมมติฐำนของผูบ้ริหำร
ในกำรประมำณกำรอตัรำคดิลด และอำยสุญัญำเช่ำท่ีใช้
ค  ำนวณผลกระทบจำกสญัญำเช่ำท่ีไดร้บัผลกระทบจำก
กำรเริ่มใชม้ำตรฐำนดงักล่ำว
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

ตำม ท่ี เปิ ด เผยในหมำย เหตุ  6.15 ของงบกำรเงิน รวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 วำงหลักกำรใน
กำรรับรู,้ กำรวดัมูลค่ำ, กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผย
สัญญำเช่ำ มำตรฐำนดงักล่ำวก ำหนดใหมี้กำรรบัรูห้นีส้ิน ณ 
วนัท่ีเริ่มสัญญำเช่ำท่ีมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำจ่ำยตำมงวด 
หนี้สินดังกล่ำวรวมถึงค่ำเช่ำคงท่ีท่ีต้องจ่ำย และค่ำเช่ำท่ี
พิจำรณำโดยสำระแลว้เป็นคำ่เช่ำคงที่ท่ีตอ้งจ่ำย รวมถึงคำ่เช่ำ
ผันแปรท่ีอ้ำงอิงกับดัชนีหรืออัตรำดอกเบีย้ ในอีกดำ้นหนึ่ง 
จะมีกำรรับ รู ้สินทรัพย์ซึ่ งแสดงถึงสิทธิกำรใช้สินทรัพย์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำปฏิบตัิภำยใตว้ิธีปรบัปรุง
ยอ้นหลังโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม  ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีม้ำปฏิบตัิใชค้รัง้แรก โดยมีกำร
รบัรูส้ิทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีเริ่มน ำมำปฏิบตัิ ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยใน
หมำยเหตุ 5 จ ำนวน 84,735 ล้ำนบำท และรับรูห้นี ้สินตำม
สญัญำเช่ำจ ำนวน 88,641 ลำ้นบำท 

ผู้บริหำรได้ด  ำเนินกำรน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำเริ่มปฏิบัต ิ
โดยรวมถึงกำรวิเครำะห์สัญญำทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 กำรพิจำรณำ 
นัยยะท่ีเฉพำะเจำะจงของสัญญำเช่ำแต่ละประเภท กำรก ำหนด
อำยุของสัญญำเช่ำ กำรประมำณกำรอัตรำคิดลดและ 
กำรปรบัเปล่ียนระบบขอ้มูลเพ่ือรบัรูร้ำยกำรอย่ำงถูกตอ้งเม่ือ
เริ่มน ำมำตรฐำนมำปฏิบตั ิ

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักับประเด็นดังกล่ำวเน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนใหม่ฉบบันีม้ำเริ่มปฏิบัติมีผลกระทบทำงบัญชีท่ีมี
สำระส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกลุ่มบริษัทในแง่ของสินทรพัย์
และหนีส้ินรวมท่ีมีกำรรบัรู ้นอกจำกนีย้ังมีควำมเก่ียวขอ้งกับ
สัญญำเช่ำจ ำนวนมำกท่ีมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งต้อง 
มีกำรประเมินกำรใชว้ิจำรณญำณของผูบ้ริหำรในกำรตีควำม
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำว และกำรประเมินอตัรำคดิลดอีกดว้ย  

• ทดสอบรำยละเอียดของขอ้มลูกำรเช่ำท่ีน ำมำใชค้  ำนวณ
ผลกระทบโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบกับสัญญำเช่ำ
เพ่ือประเมินควำมมีตัวตน กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ
และจ ำนวนเงิน ตำมกรอบกำรพิจำรณำของมำตรฐำน
ดงักล่ำว

• ประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของขอ้มลูที่เปิดเผย
ในงบกำรเงินรวม ท่ี เก่ียวข้องกับกำรน ำมำตรฐำน
ดงักล่ำวมำเริ่มปฏิบตัิ

จำกกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรรำยงำน
ข้อมูลของผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 ตลอดจนสมมติฐำนท่ีส ำคญั มีควำมครบถว้น
และสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนท่ีมีอยู่  
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ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.27 ท่ีอธิบำยถึงนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับกำรน ำข้อยกเวน้จำกมำตรกำร 
ผ่อนปรนชั่วครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเรื่องที่ขำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี ้

ข้อมูลอื่น 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีนี ้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน  และข้ำพเจ้ำไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมั่น 
ตอ่ขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มลูอ่ืน
มีควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรูท่ี้ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มลูอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้  โดยถูกต้องตำมท่ีควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพ่ือใหส้ำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำน
ตอ่เน่ือง เวน้แตก่รรมกำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรือหยดุด  ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริง  
อันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร  หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ 
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้ 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เย่ียงผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนัน้
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรูร้่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีกรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท  ำขึน้โดยกรรมกำร

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดร้ับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไป
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  อย่ำงไรก็ตำม
เหตกุำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุ่มกิจกำรและบรษิัทตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรหรือไม่

• ไดร้บัหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ
กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้
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ขำ้พเจ้ำไดส่ื้อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีส  ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ
ในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมเป็นอิสระ  
และไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตผุลท่ีบคุคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องท่ีส่ือสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำไดพ้ิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำนีใ้นรำยงำน  
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตผุล
วำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชนต์อ่ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหำนคร 
25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 12 12,285,893,681 15,554,016,990 4,778,266,452 1,626,296,403
สนิคา้คงเหลอื 14 3,682,607,692 4,139,131,141 3,187,774 4,455,702

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย 15 1,957,656,021 1,427,789,963 - -

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 136,369,251 - 136,369,251 -
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 16 3,670,620,477 2,665,312,921 79,701,170 42,107,098
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 17 4,143,208,288 1,481,717,622 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 52,064,470,587 38,598,789,972 15,642,860,029 1,975,043,305

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 12 2,238,025,949 3,087,693,029 241,557,170 -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - 25,631,724 - 23,661,565
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 18 - - 8,102,339,365 8,071,408,665
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 18 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824
เงินลงทนุในสว่นไดเ้สยีในกิจการรว่มคา้ 18 2,437,174,867 2,614,326,059 - -
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 166,326,237 - -
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 19 5,201,233,785 5,677,839,953 127,012,395,852 113,868,224,914
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 20 1,286,543,740 1,252,329,153 - -
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 21 122,718,224,797 123,129,060,909 151,323,248 164,876,724
สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 23 89,076,419,349 - 383,362,105 -
สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 22 67,232,896,238 59,706,815,690 23,314,109 26,151,575
คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ - 2,174,694,504 - 9,240,000

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 559,775,675 - 559,775,675 -

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 7,731,939,377 5,503,259,677 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 24 3,366,336,923 5,887,430,494 36,158,625 2,167,485,131

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 310,262,047,852 215,584,977,047 139,297,685,020 127,114,814,398

รวมสินทรัพย์ 362,326,518,439 254,183,767,019 154,940,545,049 129,089,857,703

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้
   จากสถาบนัการเงิน 25 140,440,279 300,000,000 - 300,000,000

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 26 15,310,437,933 20,036,179,357 681,785,891 713,649,472

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 19, 25 - - 5,379,401,907 4,338,917,425
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  25 1,705,669,746 5,659,718,000 - 2,935,438,202
หุน้กูส้ว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 25 4,596,224,129 4,000,000,000 4,596,224,129 4,000,000,000
รายไดร้อตดับญัชีที่ถึงก าหนดรบัรูภ้ายในหนึ่งปี 353,730,137 251,942,817 178,600 120,538
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 430,302,737 1,859,595,861 - -

หนีส้นิตามสญัญาเชา่
   สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12,782,363,002 - 170,802,720 -
หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน

   สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 11,500,436 - -
หนีส้นิอนพุนัธท์างการเงิน 8 1,044,482,878 - 963,409,113 -

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 27 4,874,349,707 3,472,707,737 32,783,420 28,824,148

รวมหนี้สินหมุนเวียน 41,238,000,548 35,591,644,208 11,824,585,780 12,316,949,785

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 70,097,857,804 39,010,772,801 25,351,716,289 16,268,952,920
หุน้กู ้ 25 59,798,677,975 63,375,519,560 46,665,828,580 51,064,612,531
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 81,819,643,110 - 548,106,084 -

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน - 15,841,420 - -

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 28 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950

หนีส้นิอนพุนัธท์างการเงิน 8 3,492,479,390 - 3,465,462,817 -

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 25,122,429,640 24,144,264,318 203,221,909 200,138,201

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 29 3,025,579,841 4,855,410,499 6,368,649 5,146,756

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 244,764,614,105 132,724,278,078 76,268,736,722 67,556,464,358

รวมหนี้สิน 286,002,614,653 168,315,922,286 88,093,322,502 79,873,414,143

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุน้ 30
 ทนุจดทะเบยีน
 หุน้สามญัจ านวน 5,887,815,947 หุน้ 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562 : 4,849,860,006 หุน้
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,887,815,947 4,849,860,006 5,887,815,947 4,849,860,006

 ทนุที่ออกและช าระแลว้
 หุน้สามญัจ านวน 5,182,334,589 หุน้ 
  จา่ยช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562 : 4,619,004,550 หุน้
  จา่ยช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 30 5,182,334,589 4,619,004,550 5,182,334,589 4,619,004,550

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 30 24,195,693,420 15,018,400,595 24,170,041,044 14,992,748,219
ใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญัที่ออก
    โดยบริษัทยอ่ยที่หมดอายแุลว้ 104,788,723 104,788,723 - -
ก าไรสะสม
 จดัสรรแลว้ - ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 588,781,595 484,986,001 588,781,595 484,986,001

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15,087,318,549 40,916,449,877 6,775,514,981 5,916,609,913
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (10,247,161,732) (9,470,039,126) (1,938,593,387) (584,563,325)

รวม 34,911,755,144 51,673,590,620 34,778,078,822 25,428,785,358
หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 32,069,143,725 23,787,658,202 32,069,143,725 23,787,658,202

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 66,980,898,869 75,461,248,822 66,847,222,547 49,216,443,560
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 9,343,004,917 10,406,595,911 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 76,323,903,786 85,867,844,733 66,847,222,547 49,216,443,560

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 362,326,518,439 254,183,767,019 154,940,545,049 129,089,857,703

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้ 10
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 30,749,218,993 85,550,647,727 192,481,321 608,293,580
รายไดจ้ากธรุกิจอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 2,077,714,937 5,889,120,670 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ 19,474,448,092 22,665,775,128 - -
รายไดจ้ากการจดัจ าหนา่ยและการผลติสนิคา้ 3,652,594,396 4,917,109,983 - -
เงินปันผลรบั 701,700 2,016,240 129,030,749 2,458,006,000
ดอกเบีย้รบั 576,293,763 721,974,306 4,307,746,852 4,035,684,539
รายไดอ่ื้น 33 2,164,663,174 9,314,957,011 26,915,884 564,590,457

รวมรำยได้ 58,695,635,055 129,061,601,065 4,656,174,806 7,666,574,576

ค่ำใช้จำ่ย 35
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 38,190,441,891 53,573,740,969 152,717,620 220,131,606
ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 698,841,047 2,267,462,854 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 6,020,272,440 6,581,115,203 - -
ตน้ทนุขายการจดัจ าหนา่ยและการผลติสนิคา้ 2,344,425,172 2,771,653,077 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 15,571,714,309 23,802,014,964 68,822,747 100,878,850
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 12,476,934,963 22,631,813,694 370,774,445 633,899,048
(ก าไร) ขาดทนุอ่ืน - สทุธิ 34 625,215,095 892,767,946 363,334,330 778,449,170
ตน้ทนุทางการเงิน 7,452,436,707 4,081,485,853 2,235,140,515 1,998,208,723

รวมค่ำใช้จำ่ย 83,380,281,624 116,602,054,560 3,190,789,657 3,731,567,397

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน (24,684,646,569) 12,459,546,505 1,465,385,149 3,935,007,179
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สยีในกิจการรว่มคา้ 18 (463,901,650) 827,509,233 - -

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179
ภาษีเงินได้ 36 2,445,312,131 (2,292,951,302) 84,334,413 (88,850,806)

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (21,407,335,947) 10,697,926,668 1,549,719,562 3,846,156,373
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ (1,295,900,141) 296,177,768 - -

(22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุน้ (บำท) 37
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (4.7077) 2.0371 0.0183 0.5537
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (4.7077) 2.0371 0.0183 0.5537

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงั
 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ
    ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน (1,554,405) - (1,877,420) -
 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
 หลงัออกจากงาน 46,509,293 - (3,842,895) -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 44,954,888 - (5,720,315) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงั
 การปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสด 7 (2,740,220) - (783,341,281) -
 ส  ารองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสีย่ง 7 (535,165,928) - (568,811,361) -
 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - (430,485) - (956,500)
 ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 300,031,856 (3,809,349,170) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงั (237,874,292) (3,809,779,655) (1,352,152,642) (956,500)

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (192,919,404) (3,809,779,655) (1,357,872,957) (956,500)

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (22,896,155,492) 7,184,324,781 191,846,605 3,845,199,873

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (22,096,274,260) 7,641,448,253 191,846,605 3,845,199,873
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ (799,881,232) (457,123,472) - -

(22,896,155,492) 7,184,324,781 191,846,605 3,845,199,873

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ใบส ำคัญแสดง

สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ ส่วนต ำ่ ผลกระทบ กำรเปล่ียนแปลง รวม

ที่ออกโดย จำกรวมกิจกำร ส่วนต ำ่จำกกำร   จำกสภำพ ในมูลค่ำของ องคป์ระกอบอ่ืน หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่ำ บริษัทยอ่ย ทุนส ำรอง ก ำไรสะสมที่ยงั ภำยใต้กำร ลงทุนเพิม่ เศรษฐกิจที่มี เงนิลงทุนใน กำรแปลงค่ำ ของส่วนของ ที่มีลักษณะ ผู้เป็นเจำ้ของ ที่ไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ ที่หมดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทยอ่ย เงนิเฟ้อรุนแรง หลักทรัพยเ์ผื่อขำย งบกำรเงนิ เจำ้ของ คล้ำยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจำ้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562

(ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 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

ผลกระทบหลงัจากตมีลูคา่ยตุธิรรมเสรจ็สิน้ - - - - (708,000,000) - - - - - - - (708,000,000) (65,129,077) (773,129,077)

รายการปรบัปรุงจาก TAS 29 - - - - (229,102,812) - - 229,102,812 - - 229,102,812 - - - -

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ปรับปรุงใหม่) 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

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจาก

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - - - - (288,721,383) - - - - - - - (288,721,383) (26,029,795) (314,751,178)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 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 81,986,242,265

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรับปี 

การใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 90,259 3,790,878 - - - - - - - - - - 3,881,137 - 3,881,137

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 - - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - - - - - - -

ปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมจากการซือ้บรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 4,439,003 4,439,003

การขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 48,915,760 48,915,760

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

เงินปันผลจ่าย 38 - - - - (1,847,544,926) - - - - - - - (1,847,544,926) (275,063,116) (2,122,608,042)

ดอกเบีย้จ่ายส  าหรบัหุน้กูท้ีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,312,142,331) - - - - - - - (1,312,142,331) - (1,312,142,331)

สว่นลดของคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู้

ทีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - 9,758,600 9,758,600 - 9,758,600

ก าไร (ขาดทนุ) 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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม (บำท)

ส่วนของผู้เป็นเจำ้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

290
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์บริษัท ไมเนอร อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

กำรวัดมูลค่ำ

ใบส ำคัญแสดง เงนิลงทุนใน

สิทธิซือ้หุน้สำมัญ ส่วนต ำ่ ตรำสำรทุนด้วย รวม

ทีอ่อกโดย จำกรวมกิจกำร ส่วนต ำ่จำกกำร   ผลกระทบจำก มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน กำรป้องกัน ส ำรองต้นทุน องคป์ระกอบอ่ืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่ำ บริษัทยอ่ย ทุนส ำรอง ก ำไรสะสมทีย่งั ภำยใต้กำร ลงทุนเพิ่ม สภำพเศรษฐกิจ ก ำไร (ขำดทุน) ควำมเส่ียง ของกำรป้องกัน กำรแปลงค่ำ ของส่วนของ ทีมี่ลักษณะ ผู้เป็นเจ้ำของ ทีไ่ม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุน้สำมัญ ทีห่มดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทยอ่ย ทีมี่เงนิเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร็จอ่ืน กระแสเงนิสด ควำมเส่ียง งบกำรเงนิ เจ้ำของ คล้ำยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563

(ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม) 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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - - (2,909,458,826) - - - - (41,675,000) - - (41,675,000) - (2,951,133,826) (216,519,000) (3,167,652,826)

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 38,006,991,051 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (41,675,000) - (7,144,865,237) (9,511,714,126) 23,787,658,202 72,510,114,996 10,190,076,911 82,700,191,907

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี 

การเพ่ิมหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - - - - - 9,740,622,864 - 9,740,622,864

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 - - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - - - - - - -

ซือ้ธุรกิจ 40 - - - - - - - - - - - - - - - (38,197,319) (38,197,319)

ปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมจากการซือ้บรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355,487) (2,355,487)

เงินปันผลจา่ย - บรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - (6,637,956) (6,637,956)

หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523 - 8,281,485,523

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,455,050,254) - - - - - - - - - (1,455,050,254) - (1,455,050,254)

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - (21,360,826,654) - - - (1,555,825) (2,740,220) (535,165,928) (195,985,633) (735,447,606) - (22,096,274,260) (799,881,232) (22,896,155,492)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 24,195,693,420 104,788,723 588,781,595 15,087,318,549 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 2,510,780 (44,415,220) (535,165,928) (7,340,850,870) (10,247,161,732) 32,069,143,725 66,980,898,869 9,343,004,917 76,323,903,786

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม (บำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

กำรเปล่ียนแปลง

ส่วนต ำ่จำก ในมูลค่ำของ

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่ำ ทุนส ำรอง ก ำไรสะสม กำรรวมกิจกำรภำยใต้ เงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอ่ืน หุ้นกู้ที่มีลักษณะ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร กำรควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพยเ์ผื่อขำย ของส่วนของเจ้ำของ คล้ำยทุน เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี 

การใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 90,259 3,790,878 - - - - - - 3,881,137

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - -

เงินปันผลจา่ย 38 - - - (1,847,544,926) - - - - (1,847,544,926)

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,312,142,331) - - - - (1,312,142,331)

สว่นลดของคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้

   ทีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758,600 9,758,600

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 3,846,156,373 - (956,500) (956,500) - 3,845,199,873

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

292
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

กำรวัดมูลค่ำ

เงนิลงทุนใน

ส่วนต ำ่จำก ตรำสำรทุนด้วย

กำรรวมกิจกำร มูลค่ำยุติธรรม กำรป้องกัน ส ำรองต้นทุน

ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่ำ ทุนส ำรอง ก ำไรสะสม ภำยใต้กำรควบคุม ผ่ำนก ำไร (ขำดทุน) ควำมเส่ียงใน ของกำรป้องกัน รวมองคป์ระกอบอ่ืน หุน้กู้ทีมี่ลักษณะ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุน้สำมัญ ตำมกฎหมำย ทีย่ังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงนิสด ควำมเส่ียง ของส่วนของเจ้ำของ คล้ำยทุน เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563

   (ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม) 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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - 871,874,249 - - - - - - 871,874,249

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 6,788,484,162 (587,397,515) 2,834,190 - - (584,563,325) 23,787,658,202 50,088,317,809

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี 

การเพ่ิมหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - 9,740,622,864

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 32 - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - -

หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,455,050,254) - - - - - - (1,455,050,254)

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 1,545,876,667 - (1,877,420) (783,341,281) (568,811,361) (1,354,030,062) - 191,846,605

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 24,170,041,044 588,781,595 6,775,514,981 (587,397,515) 956,770 (783,341,281) (568,811,361) (1,938,593,387) 32,069,143,725 66,847,222,547

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179
รายการปรบัปรุง 
 คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 20-23 18,241,204,124 8,914,429,018 90,064,881 36,039,395
 ตดัจ  าหน่ายตน้ทนุการกูย้ืม 25 361,181,959 267,046,117 108,172,155 165,625,989
 คา่เผ่ือผลขาดทนุของลกูหนี ้(กลบัรายการ) 198,637,494 16,726,464 275,572 (12,023)
 คา่เผ่ือสินคา้เสือ่มสภาพ (กลบัรายการ) 14 124,436,871 13,989,207 - -
 สว่นแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 
    และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 463,901,650 (827,509,233) - -
 ตน้ทนุทางการเงิน 7,452,436,707 4,081,485,853 2,235,140,515 1,998,208,723
 ดอกเบีย้รบั (576,293,763) (721,974,306) (4,307,746,852) (4,035,684,539)
 เงินปันผลรบั (701,700) (2,016,240) (129,030,749) (2,458,006,000)
 การแปลงคา่งบการเงิน (6,829,760,288) 6,777,556,918 - -

   (ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 2,316,127,106 (4,258,934,038) (3,695,387,779) 1,860,594,628
 การกลบัรายการการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุทั่วไป - (29,750,152) - -

 การดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 18 - 352,714,715 - -
 ก าไรจากการขายและเช่ากลบั 33 - (4,743,436,894) - -
 ขาดทนุจากการเปลีย่นสถานะเงินลงทนุเป็นบรษัิทยอ่ย 52,542,589 - - -
 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย
 และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ - (1,350,340,011) - -

   (ก าไร) ขาดทนุจากการขาย การตดัจ าหน่าย และการดอ้ยคา่
 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ
 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 940,363,996 821,934,713 (196,767) (5,437,511)

 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 28 138,744,492 142,071,180 7,270,870 5,894,030
   (ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม

ของสญัญาอนพุนัธ์ 4,742,332,539 - 4,599,899,683 -
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด ำเนินงำน
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 4,252,311,024 (729,735,400) (3,014,645,001) (80,741,691)
 สินคา้คงเหลือ 327,842,922 (426,114,490) 1,267,928 2,533,703
 ทีด่ินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย (534,652,504) 457,578,048 - -
 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (91,106,385) (42,975,592) (133,614) 29,119,275
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถื่อไวเ้พ่ือขาย 143,215,264 575,352,101 - -
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,028,567,132 (1,116,408,942) (3,437,065) (151,872)
 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (3,510,906,547) (2,282,488,616) (67,127,691) (72,260,564)
 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,626,084,309) 350,800,658 11,804,410 (10,452,691)
 จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 28 (86,668,753) (74,885,257) (1,656,045) (4,597,790)
 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (325,253,283) (229,730,849) 1,217,047 863,694

เงนิสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 2,053,870,118 19,222,440,710 (2,698,863,353) 1,366,541,935
 จ่ายดอกเบีย้ (4,078,164,915) (3,456,676,228) (2,255,051,307) (1,750,602,435)
 ภาษีเงินไดจ้่าย (475,381,431) (1,000,007,321) (18,290,234) (59,791,072)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (2,499,676,228) 14,765,757,161 (4,972,204,894) (443,851,572)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 19 (160,732,252) (485,023,522) (11,728,727,360) (7,241,168,337)
เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 19 342,374,443 224,574,276 4,586,044,854 26,997,452,615
เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึน้) 253,121,277 95,537,145 (19,811,944) (60,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บรษัิทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดทีจ่่าย) 40 (4,024,145,570) (2,500,459,422) - -
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยภ์ายใตก้ารขาย
   และการเช่ากลบั (สทุธิจากเงินทีไ่ดม้า) - 9,544,612,082 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมเพ่ือซือ้กิจการ - (182,490,206) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - (207,600) - (102,400)
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบรษัิทยอ่ย - - (3,000,000) (1,899,829,375)
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบรษัิทรว่ม 18 (1,090,160,763) (4,867,780) (3,693,047) (4,102,648)
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในกิจการรว่มคา้ 18 (16,230,807) (29,336,893) - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ - 1,350,323,530 - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 18 - 85,212,890 - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุทั่วไป - 331,847,806 - -
ดอกเบีย้รบั 613,058,573 721,974,306 4,059,857,872 4,035,684,539
เงินปันผลรบั 160,602,512 1,459,061,876 101,100,049 2,458,006,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (20,661,194) (251,724,173) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (6,003,449,226) (13,611,198,155) (3,282,018) (16,219,494)
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 22 (721,320,766) (841,950,701) (1,933,326) (17,182,642)
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ ์
 อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
 และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 136,306,939 313,285,742 274,238 22,101,660

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (10,531,236,834) (3,780,828,799) (3,013,170,682) 24,334,579,918

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 19 - - 1,065,426,420 2,276,435,570
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 35,730,521,876 52,397,768,414 35,641,329,668 52,397,768,414
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (35,976,640,876) (55,439,250,625) (35,976,640,876) (55,433,441,875)
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 30,457,389,799 19,883,384,288 8,056,865,615 4,588,452,254
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 (6,762,319,419) (53,134,380,336) (2,962,917,133) (52,767,568,958)
เงินสดจ่ายหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่า (11,107,191,747) - (109,701,646) -
เงินสดจ่ายหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - (28,178,916) - -
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 32,894,070,000 - 32,894,070,000
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุน้กู้ 25 (4,000,000,000) (4,500,000,000) (4,000,000,000) (4,500,000,000)
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 30 9,787,729,539 3,881,137 9,787,729,539 3,881,137
เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท้ีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ 39 8,281,485,523 - 8,281,485,523 -
ดอกเบีย้จ่ายส  าหรบัหุน้กูท้ีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ 39 (1,455,050,254) (1,312,142,331) (1,455,050,254) (1,312,142,331)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 38 - (1,847,544,926) - (1,847,544,926)
เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ (6,637,956) (275,063,116) - -

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ 24,949,286,485 (11,357,456,411) 18,328,526,856 (23,700,090,715)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ 11,918,373,423 (372,528,049) 10,343,151,280 190,637,631
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 916,950,672 990,361,754 - -

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 26,166,145,430 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วันที ่31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บำท บำท บำท บำท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 25 (21,969,747) - - -

26,166,145,430 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสดทีมี่สาระส าคญัส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บำท บำท บำท บำท

ซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ช  าระเงิน 883,941,689 111,249,023 18,918,655 1,356,315
สินทรพัยท์ีอ่าจเกิดขึน้จากการปรบัราคาซือ้ขายเงินลงทนุ 253,115,460 - - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทยเม่ือเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้

กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
พทัยำ :  218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรียกบรษิัทและบรษิัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในดำ้นกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ 
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป 
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลังกำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซลิ และ ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิำใต ้เป็นตน้ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 

เม่ือต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวมีผลตอ่สภำพเศรษฐกิจโดยรวม 

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ในประเทศไทยและแต่ละภูมิภำคเริ่มกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรในไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2563 ในขณะท่ีทวีป
ยโุรปเกิดกำรแพรร่ะบำดรอบสองของ COVID-19 ในเดือนกนัยำยน ดงันัน้ โรงแรมที่กลบัมำเปิดใหบ้รกิำรตอ้งปิดใหบ้รกิำรชั่วครำว
ตำมสถำนกำรณ ์ในขณะท่ีโรงแรมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัเปิดใหบ้รกิำรตลอดช่วงกำรระบำดของโรค 

ธุรกิจอำหำร 

ในไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศไทยไดเ้ริ่มกลับมำเปิดใหบ้ริกำรเกือบทัง้หมด และยังคงมุ่งเน้น  
กำรขำยผ่ำนบรกิำรจดัส่งอำหำรและซือ้กลบับำ้นอย่ำงตอ่เน่ือง 

ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน หลงัจำกรำ้นอำหำรส่วนใหญ่ปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวในเดือนกมุภำพนัธ ์กลุ่มกิจกำรไดก้ลบัมำ
เปิดรำ้นอำหำรส่วนใหญ่แลว้ตัง้แต่ตน้เดือนมีนำคม เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ท่ีเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ แมว้่ำยังมีกำรแพร่ระบำดรอบ
สองในบำงแหง่ กลุ่มกิจกำรยงัคงขยำยสำขำใหม่ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญในระหวำ่งปีทีร่ำยงำน (ตอ่) 

ธุรกิจจ ำหน่ำย 

ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำกลับมำเปิดให้บริกำรเกือบทั้งหมดในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันรำ้นค้ำทั้งหมดได้กลับมำ
ด ำเนินงำนตำมปกต ิกลุ่มกิจกำรยงัคงมุ่งเนน้ท่ีกำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์ 

ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถงึวำงกลยทุธท่ี์เหมำะสม 

3 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินบำงประเภทซึง่ใชม้ลูคำ่ยตุธิรรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส  ำคัญ 
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัต ิ
และตอ้งเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรหรือควำมซบัซอ้นหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญั  
ตอ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหต ุ9 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เนือ้ควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกตำ่งกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 

4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ที่เก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินมีดงันี ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 

กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 19 

กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงินไดก้  ำหนดหลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภท และ 
กำรวัดมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิบัติส  ำหรับกำรตัดรำยกำรสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงิ น และ 
ใหท้ำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตักิำรบญัชีปอ้งกนัควำมเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมแตกตำ่งในหลกักำรรบัรู ้
รำยกำรระหว่ำงรำยกำรท่ีถูกป้องกันควำมเส่ียงและเครื่องมือป้องกันควำมเส่ียง (Accounting mismatch) และให ้
แนวปฏิบัติในรำยละเอียดเก่ียวกับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีออกโดยกิจกำรว่ำเป็นหนี้สินหรือทุน และ
ก ำหนดใหก้ิจกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในรำยละเอียด 

หลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินนัน้ กิจกำรตอ้งพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรับ  
กำรถือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจัดประเภทนั้นจะมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำของรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่  
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท ำงกำรเงินรวมทั้งสินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ 
ซึง่กิจกำรจะตอ้งพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิ 
โดยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ5 

รา
ยง
าน
ปร
ะจํ
าปี

 2
56

3 
– 
แบ
บ 

56
-1

 O
ne

 R
ep

or
t

299

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf


4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ตอ่) 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ัญญำเช่ำเกือบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด  ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจกำร
ตอ้งรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรพัยอ์ำ้งอิง 
มีมลูคำ่ต  ่ำ  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ5 

ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงินไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกับกำรรบัรูร้ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตท่ีท  ำใหเ้กิด
ก ำไรท่ีน ำมำจดัสรรเงินปันผล  

ง) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรบญัชีส ำหรบักรณีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไว้ โดยเม่ือกำรเปล่ียนแปลง
โครงกำรไดเ้กิดขึน้ กลุ่มกิจกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบัน ณ วนัท่ีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ในกำรค ำนวณตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธิส  ำหรบัระยะเวลำท่ีเหลือของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

จ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสินทรพัยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ท่ีเกิดจำกเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพรอ้มท่ีจะขำย ยอดคงเหลือของเงินท่ีกูม้ำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกูยื้มท่ีมีวตัถปุระสงคท์ั่วไปดว้ย 

ฉ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนยิ่งขึน้เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียระยะยำวในบริษัทรว่มและกำรร่วมคำ้ซึ่งโดย
เนือ้หำแลว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้  ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบัต ิ
กลุ่มกิจกำรจะตอ้งถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วน
ผลขำดทนุและกำรดอ้ยคำ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้ 

ช) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำ เม่ือกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคมุของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ท่ีถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนไดเ้สียเดมิท่ีมีอยู่
ก่อนหนำ้จะถกูวดัมลูคำ่ใหม่ 

ซ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำ เม่ือกิจกำร 
ไดม้ำซึง่กำรควบคมุรว่มของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ส่วนไดเ้สียเดมิที่มีอยู่ก่อนหนำ้จะตอ้งไม่วดัมลูคำ่ใหม่ 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ตอ่) 

ฌ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธิบำยวิธีกำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีท่ีมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิกำรทำงภำษีเงินได ้ในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

- กลุ่มกิจกำรตอ้งสมมติว่ำหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษีท่ีมีควำมไม่แน่นอน  และมีควำมรู ้
เก่ียวกบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตผุลวำ่จะตรวจพบหรือไม่มำเป็นขอ้ในกำรพิจำรณำ 

- หำกกลุ่มกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรับวิธีกำรทำงภำษีท่ีมี  
ควำมไม่แน่นอน กลุ่มกิจกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชีภำษีเงินไดด้ว้ย 

- กลุ่มกิจกำรตอ้งประเมินกำรใชด้ลุยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เม่ือขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณท่ี์เคยอำ้งอิงในกำรใช ้
ดลุยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปล่ียนแปลงไป หรือขอ้มลูใหม่ที่ส่งผลกระทบตอ่กำรใชด้ลุยพินิจหรือประมำณกำร 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง
วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน  
รอบระยะเวลำรำยงำนปัจจบุนัมีดงันี ้

ก) กำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิ่มเติมหลักกำรใหม่และแนวปฏิบตัิ 
ในเรื่องตอ่ไปนี ้

- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัท่ีตอ้งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 

- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

- เรื่องกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำร และ 

- กำรตดัรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค  ำนิยำมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และเกณฑใ์นกำรรวมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบกำรเงิน รวมทัง้
ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนขึน้ถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดแูลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ไดใ้หค้  ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่ 
ซึง่ก  ำหนดใหก้ำรไดม้ำซึ่งธุรกิจตอ้งรวมถึงขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรท่ีส ำคญัเป็นอย่ำงนอ้ยซึ่งเม่ือน ำมำรวมกนั
มีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคัญท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค  ำนิยำมของ “ผลผลิต” โดยให ้
ควำมสนใจในตัวของสินค้ำและบริกำรท่ีให้กับลูกค้ำ และตัดเรื่องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนและ
ผลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ออกไป 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ตอ่) 

ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปล่ียนขอ้ก ำหนดกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง
โดยเฉพำะ เพ่ือบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดจำกกำรปฏิ รูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ำงอิง เช่น  
อัตรำดอกเบีย้อำ้งอิงที่ก  ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูยื้ม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี ้กำรปรบัปรุงไดก้  ำหนดให้
กิจกำรใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัควำมสมัพนัธข์องกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

ง) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 
เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค  ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคดิ และอธิบำยถงึกำร
น ำควำมมีสำระส ำคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง ขอ้มลูที่ไม่สำระส ำคญั 

จ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เร่ือง สัญญำเช่ำ เก่ียวกับกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบตักิรณีท่ีผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดคำ่เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลือกท่ีจะไม่ประเมินว่ำกำรลด
คำ่เช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรือกำรงดเวน้กำรจ่ำยค่ำเช่ำ 
ในระหว่ำงวนัท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวตอ้งน ำมำถือปฏิบตัิ
กบังบกำรเงินประจ ำปีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้กิจกำรสำมำรถถือปฏิบตักิ่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

กลุ่มกิจกำรเลือกท่ีจะไม่น ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถือปฏิบตัสิ  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจบุนั 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใชใ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจบุนัมีดงันี ้

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เร่ือง สัญญำเช่ำ เก่ียวกับแนวผ่อนปรนในทำง
ปฏิบตัิกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง (เช่น กำรทดแทน
อตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงใหม่ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูคำ่หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ใหม่ โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ เพ่ือคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยอนญุำตใหถื้อปฏิบตักิ่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้  

กลุ่มกิจกำรเลือกท่ีจะไม่น ำแนวผ่อนปรนดงักล่ำวมำถือปฏิบตัสิ  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจบุนั 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก 

หมำยเหตนีุอ้ธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดง
รำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ ตอ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำนโยบำยกำรบัญชีใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกท่ีมีตอ่งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

ณ วันที ่ 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 15,554 (492) 594 15,656 

ที่ดินและโครงกำรพฒันำ 
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย 1,428 - 33 1,461 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 486 - 486 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 16,982 (6) 627 17,603 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 3,088 (727) 1,274 3,635 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย 26 (26) - - 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 166 (166) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก ่
   กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 5,678 (284) - 5,394 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 123,129 - (44) 123,085 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 84,735 84,735 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 59,707 - (1,002) 58,705 
คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ 2,175 - (2,175) - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436 - 3,436 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503 17 1,505 7,025 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 5,887 (1,964) (379) 3,544 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 205,359 286 83,914 289,559 

รวมสินทรัพย ์ 222,341 280 84,541 307,162 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

ณ วันที ่ 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 20,036 2 (681) 19,357 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ที่ถึงก ำหนด 
   ช  ำระภำยในหนึ่งปี - - 14,944 14,944 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 12 - (12) - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 9 - 9 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,473 (7) - 3,466 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,521 4 14,251 37,776 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ - - 73,697 73,697 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 16 - (16) - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 883 - 883 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 24,144 94 699 24,937 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 4,855 (36) (1,587) 3,232 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29,015 941 72,793 102,749 

รวมหนี้สิน 52,536 945 87,044 140,525 

ส่วนของเจ้ำของ 
ก ำไรสะสม 40,916 (623) (2,286) 38,007 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ (9,470) (42) - (9,512) 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ 
   ของบริษัทใหญ่ 31,446 (665) (2,286) 28,495 

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 10,407 - (217) 10,190 

รวมส่วนของเจ้ำของ 41,853 (665) (2,503) 38,685 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 94,389 280 84,541 179,210 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

ณ วันที ่ 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 1,626 (5) 80 1,701 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 486 - 486 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,626 481 80 2,187 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 310 310 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย 24 (24) - - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 394 394 
คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ 9 - (9) - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436 - 3,436 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 2 2 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 2,167 (2,132) - 35 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,200 1,280 697 4,177 

รวมสินทรัพย ์ 3,826 1,761 777 6,364 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

ณ วันที ่ 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 714 2 (4) 712 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 159 159 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 9 - 9 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 29 (7) - 22 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 743 4 155 902 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ - - 626 626 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 788 - 788 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 200 94 - 294 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 200 882 626 1,708 

รวมหนี้สิน 943 886 781 2,610 

ส่วนของเจ้ำของ 
ก ำไรสะสม 5,917 875 (4) 6,788 

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,917 875 (4) 6,788 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 6,860 1,761 777 9,398 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

ผลกระทบท่ีมีตอ่ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของกลุ่มกิจกำรและของบรษิัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดมิ) 40,916 5,917 
รบัรูค้ำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (1,219) (5) 
รบัรูค้ำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (284) - 
รบัรูม้ลูคำ่ยตุธิรรมตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน 974 974 
รบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี/หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
   จำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ (94) (94) 
รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 
   มำถือปฏิบตั ิ (623) 875 

ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุง 
   ผลกระทบจำก TFRS 9 (ก่อนกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก TFRS 16) 40,293 6,792 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัท่ีถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผูบ้ริหำรไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินตำม TFRS 9 และมลูค่ำยุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีเปิดเผยไวใ้น 
หมำยเหต ุ13 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

ก) กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผื่อขำยเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดเ้ลือกเปิดเผยกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนทุกประเภท 
ท่ีเปิดเผยเป็นเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขำยในปีก่อนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  เน่ืองจำกเงินลงทุนเหล่ำนีเ้ป็นเงินลงทุน 
ทำงกลยุทธ์ระยะยำว ท ำให้สินทรพัย์ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทซึ่งมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 26 ล้ำนบำท และ 24 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ถูกจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผ่ือขำยเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) 
ซึง่แสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

ข) กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนท่ัวไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) และ 
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัประเภทเงินลงทนุทั่วไปในตรำสำรทนุใหม่เป็นเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน (FVPL) จ  ำนวน 70 ล้ำนบำท และวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (FVOCI) จ  ำนวน 
96 ลำ้นบำท เงินลงทนุดงักล่ำวแสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

ค) รับรู้ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สินทรพัย์และหนีส้ินอนุพันธ์ทำงกำรเงินสุทธิไดร้บัรูด้ว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 3,030 ลำ้นบำท และ 
3,125 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรและบรษัิทรบัรูต้รำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงินท่ีมลูคำ่ยตุธิรรมในกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจ ำนวน 974 ลำ้นบำท 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

ง) กำรจัดประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏิบัต ิ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัท่ีถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมลูคำ่และมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทำงกำรเงินสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 

งบกำรเงนิรวม 

ประเภทกำรวัดมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 

ตำมที่รำยงำนไว้เดิม  
(ตำม TAS 105 และ  
TAS อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง) 

ตำมทีป่รับปรุงใหม่  
(ตำม TFRS 9) 

ตำมที่ 
รำยงำนไว้

เดิม 
ล้ำนบำท 

ตำมที่ 
ปรับปรุง 

ใหม่ 
ล้ำนบำท 

ผลต่ำง 
ล้ำนบำท 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 13,331 13,331 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 15,554 15,062 (492) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี FVPL - 486 486 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 3,088 2,361 (727) 
เงินลงทนุเผ่ือขำย FVOCI FVOCI 26 26 - 
เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน รำคำทนุหกักำรดอ้ยคำ่ FVOCI/FVPL 166 166 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 5,678 5,394 (284) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 3,436 3,436 

หนี้สินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 300 300 - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 20,036 20,038 2 
เงินกูย้ืมระยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 5,660 5,660 - 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,000 4,000 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี FVPL - 9 9 

หนี้สินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 39,011 39,011 - 
หุน้กู ้ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 63,376 63,376 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี FVOCI/FVPL - 883 883 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ประเภทกำรวัดมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 

ตำมที่รำยงำนไว้เดิม  
(ตำม TAS 105 และ  
TAS อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง) 

ตำมทีป่รับปรุงใหม่  
(ตำม TFRS 9) 

ตำมที่ 
รำยงำนไว้

เดิม 
ล้ำนบำท 

ตำมที่ 
ปรับปรุง 

ใหม่ 
ล้ำนบำท 

ผลต่ำง 
ล้ำนบำท 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 302 302 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,626 1,621 (5) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 486 486 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุเผ่ือขำย FVOCI FVOCI 24 24 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 113,868 113,868 - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 3,436 3,436 

หนี้สินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืม 
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 300 300 - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 714 716 2 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,339 4,339 - 
เงินกูย้ืมระยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,935 2,935 - 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,000 4,000 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 9 9 

หนี้สินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 16,269  16,269 - 
หุน้กู ้ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 51,065 51,065 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 788 788 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

จ) กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเขำ้เง่ือนไขท่ีตอ้งพิจำรณำผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ ดงันี ้

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

- เงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกิจกำรอ่ืน 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้
ตลอดอำยขุองลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนีอ่ื้นถูกจัดกลุ่มตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำท่ีเกินก ำหนดช ำระ กลุ่มกิจกำรจึงไดใ้ชอ้ัตรำผลขำดทุนดำ้นเครดิตของลูกหนี ้อัตรำ
ขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ขอ้มลูผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์
ในอดีต รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจ่ำยช ำระของลกูหนี ้  

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 

กลุ่มกิจกำรใชว้ิธีประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืนโดยพิจำรณำขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ
รวมถงึปัญหำทำงกำรเงินท่ีส  ำคญัของลกูหนี ้กำรผิดนดัช ำระหรือช ำระล่ำชำ้ เป็นตน้ 

ฉ) อนุพันธท์ำงกำรเงนิและกิจกรรมป้องกันควำมเสี่ยง 

ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรบัรูอ้นพุันธ์ทำงกำรเงินเป็นลูกหนีแ้ละเจำ้หนีใ้นงบกำรเงิน และบนัทึก
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของอนุพันธ์ทำงกำรเงินดังกล่ำวโดยหักกลบกับรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนและ
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ทำงกำร เงิน โดยได้ปรับมูลค่ำยุติธรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งในก ำไรสะสมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และใชก้ำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียงเป็นครัง้แรก โดยมี
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้และสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ซึ่งเขำ้เง่ือนไขกำรเป็นเครื่องมือ
ปอ้งกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดดงัท่ีเปิดเผยในหมำยเหต ุ7 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่)

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีรำยกำรสญัญำอนพุนัธ์ทำงกำรเงินซึง่ปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมในส ำรองกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด
และก ำไรสะสมดงัตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ส ำรอง 

กำรป้องกัน
ควำมเส่ียงใน
กระแสเงนิสด ก ำไรสะสม 

ส ำรอง 
กำรป้องกัน

ควำมเส่ียงใน
กระแสเงนิสด ก ำไรสะสม 

 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 444 - 444 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 42 - 42 

รวมสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน - 486 - 486 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 3,348 - 3,348 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 88 - 88 

รวมสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงนิ - ไมห่มุนเวียน - 3,436 - 3,436 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 
   - ไม่ใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 9 - 9 

รวมหนี้สินอนุพันธท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน - 9 - 9 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 260 - 260 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง - 563 - 528 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ใชก้ำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 42 - - - 

รวมหนี้สินอนุพันธท์ำงกำรเงนิ - ไมห่มุนเวียน 42 823 - 788 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

5.2 สัญญำเช่ำ 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำท่ีไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด  ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือ
ปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สินท่ีจะตอ้งช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำกูยื้มส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูยื้มส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีกลุ่มกิจกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คือ รอ้ยละ 3 ถงึ รอ้ยละ 12.76 

กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชบ้ำงสญัญำเสมือนหนึ่งวำ่กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัติัง้แตว่นัเริ่มตน้สญัญำเช่ำนัน้ 
ซึ่งค  ำนวณจำกอตัรำกำรกูยื้มส่วนเพิ่มตำมอำยุทัง้หมดของสัญญำ ส ำหรบัสัญญำท่ีเหลือกลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใช้
ดว้ยจ ำนวนเดียวกับหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำคำ้งช ำระ  
ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรไม่มีสัญญำเช่ำท่ีเป็นสัญญำท่ีสรำ้งภำระ 
ท่ีตอ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัคิรัง้แรก  

ส ำหรบัสัญญำเช่ำท่ีเดิมกลุ่มกิจกำรไดร้บัรูเ้ป็นสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถือปฏิบตัิกับรำยกำรดงักล่ำว
ภำยหลงัวนัท่ีถือปฏิบตัคิรัง้แรก  

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด  ำเนินงำนท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  96,754 852 
หกั:    ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ 

    ณ วนัท่ีน ำใชเ้ป็นครัง้แรก (6,537) (67) 
บวก:  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีไดร้บัรู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 27 - 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธีิเสน้ตรง  (740) - 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูคำ่ต  ่ำท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 

   ตำมวธีิเสน้ตรง  
(5) - 

หกั: ส่วนของคำ่บรกิำรท่ีไดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (858)    - 

หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 88,641 785 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีหมนุเวียน 14,944 159 
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีไม่หมนุเวียน 73,697 626 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นคร้ังแรก (ตอ่) 

วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิท่ีกลุ่มกิจกำรเลือกใช้ ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญำเช่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีอยู่
ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกใชว้ธีิผ่อนปรนในทำงปฏิบตัติำมมำตรฐำนดงันี ้

- ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดียวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตสุมผล 

- พิจำรณำวำ่สญัญำเช่ำเป็นสญัญำท่ีสรำ้งภำระหรือไม่ตำมกำรประเมินก่อนน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิ

- ถือวำ่สญัญำเช่ำด  ำเนินงำนท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือนอ้ยกวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ
ระยะสัน้ 

- ไม่รวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกในกำรวดัมลูคำ่สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้

- ใชข้อ้เท็จจริงท่ีทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ในกรณีท่ีสัญญำใหส้ิทธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรือยกเลิก 
สญัญำเช่ำ และ 

- เลือกท่ีจะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เข้ำเง่ือนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ
มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

6 นโยบำยกำรบัญชี 

6.1 กำรบัญชีส ำหรับงบกำรเงนิรวมและวิธีส่วนได้เสีย 

ก) บรษิัทย่อย 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเม่ือกลุ่มกิจกำรรบัหรือ  
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทนุ และสำมำรถใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทนุเพ่ือให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบรษิัทย่อยจนถงึวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุในบรษิัทย่อยนัน้  

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบรษิัทย่อยบนัทกึดว้ยวธีิรำคำทนุ 

ข) บรษิัทรว่ม 

บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกับมีอ  ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม  
เงินลงทนุในบรษิัทรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบรษิัทรว่มบนัทกึดว้ยวธีิรำคำทนุ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ค) กำรรว่มกำรงำน 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 

การร่วมคา้ 

กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัยส์ุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธีิรำคำทนุ 

ง) กำรบนัทกึเงินลงทนุตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

กลุ่มกิจกำรรบัรูเ้งินลงทนุเม่ือเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ยเงินท่ีจ่ำยซือ้รวมกบัตน้ทนุทำงตรงของเงินลงทนุ 

กลุ่มกิจกำรจะรบัรูม้ลูคำ่ภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุของ
ผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำร
เปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ 

เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของ  
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นซึ่งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวอ่ืน กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน  
ท่ีเกินกว่ำส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แตก่ลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัหรือไดจ้่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษิัทรว่มหรือกำรรว่มคำ้ 

จ) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 

ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ
เช่นเดียวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซือ้หรือรำคำขำยจำกกำรเปล่ียนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีลดลงหรือเพิ่มขึน้ตำมสัดส่วนท่ี
เปล่ียนแปลงไปจะถกูรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 

ถำ้สดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือยงัคงมีกำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเคยบันทึกไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะส่วนท่ีลดลงจะถูกโอนไปยังก ำไรหรือ
ขำดทนุ ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุน  
ท่ีเหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงท่ีเกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครอง  
ท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม กำรรว่มคำ้ หรือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงินรวม 

รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเวน้รำยกำรนั้น  
จะมีหลกัฐำนวำ่เกิดจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท่ี์โอน 

6.2 กำรรวมธุรกิจ 

กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัติำมวธีิซือ้ส  ำหรบักำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหส้  ำหรบั
กำรซือ้ธุรกิจประกอบดว้ย 

- มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป 
- หนีส้ินท่ีก่อขึน้เพ่ือจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ และ 
- ส่วนไดเ้สียในส่วนของจำ้ของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร 

สินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำ หนีส้ิน และหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรรวมธุรกิจจะถกูวดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัท่ีซือ้ 

ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกท่ีจะวดัมลูคำ่ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม
หรือดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูซือ้ 

ผลรวมของมลูคำ่สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละมลูคำ่ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุในผูถ้กูซือ้และมลูคำ่ยตุธิรรมของส่วนไดเ้สียในผู้
ไดร้บักำรลงทนุซึง่ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนท่ีเกินกวำ่มลูค่ำยุตธิรรมของ
สินทรัพย์สุทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำตอ้งรับรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้ มำ 
จะรบัรูส้่วนตำ่งโดยตรงไปยงัก ำไรหรือขำดทนุ 

ตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกิจ 

ตน้ทนุท่ีเก่ียวกบักำรซือ้ธุรกิจจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทนุในงบกำรเงินรวม 

การรวมธุรกิจทีด่  าเนนิการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 

หำกกำรรวมธุรกิจด  ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผู้ซือ้ถืออยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจจะถูก 
วดัมลูคำ่ใหม่ดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัท่ีซือ้ ก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรือไดร้บั 

กำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรือไดร้บัท่ีรบัรูไ้วเ้ป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ิน  จะรบัรูใ้น
ก ำไรหรือขำดทนุ สิ่งตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มีกำรวดัมลูคำ่ใหม่  

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดับสูงสุดท่ีตอ้งจัดท ำ  
งบกำรเงินรวม โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อน  
ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แตว่นัท่ีกิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึน้หลงัจำกวนัตน้งวด
ของงบกำรเงินเปรียบเทียบ) 

ตน้ทนุกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ใหไ้ป หนีส้ินท่ีเกิดขึน้หรือรบัมำ และ
ตรำสำรทนุท่ีออกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคมุ 

ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับส่วนไดเ้สียของผูซ้ือ้ในมลูค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร 
จะตดัรำยกำรนีอ้อกเม่ือขำยเงินลงทนุออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

6.3 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้  ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินท่ีใชน้  ำเสนองบกำรเงิน
ของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุ 

เม่ือมีกำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้  ำไร
หรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอัตรำแลกเปล่ียนทัง้หมดของก ำไรหรือ
ขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทนุดว้ย 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ค) กลุ่มกิจกำร 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน  
ท่ีใชน้  ำเสนองบกำรเงินดงันี ้

- สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
-  รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
-  ผลตำ่งของอตัรำแลกเปล่ียนทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

6.4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบง่ตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตรข์องกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลักษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พิจำรณำวำ่คือ ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร 

6.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร
จะแสดงไวใ้นส่วนของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

6.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลกูหนีก้ำรคำ้รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี ้และจะวดัมลูคำ่ต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลูกหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนีก้ำรคำ้ หนีสู้ญท่ีถูกตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปีจะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือ
ขำดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนี้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึง่ครอบคลมุระยะเวลำมำกกวำ่หนึ่งปี ลูกหนีก้ำรคำ้วดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยจ ำนวนเงินตำมสญัญำหกัดว้ยยอดผ่อนช ำระท่ีไดร้บัแลว้ 
และจะวัดมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ 
ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลูกหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำ  
จะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.7 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค  ำนวณโดยวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนไหว วตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปจำกธุรกิจกำรผลิต และสินคำ้ประเภทสปำ ค  ำนวณ 
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั ส่วนสินคำ้ประเภทแฟชั่น ค  ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทนุของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้ 
และค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรซือ้สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เง่ือนไข ค่ำเผ่ือ หรือส่วนลด (rebate) ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูยื้ม 
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหส้ินคำ้นัน้ส  ำเร็จรูป
รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชีคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคณุภำพเทำ่ท่ีจ ำเป็น 

6.8 ทีด่นิและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พือ่ขำย 

ท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ      
รำคำทนุค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั รำคำทนุประกอบดว้ย ที่ดิน คำ่พฒันำท่ีดนิ ค่ำก่อสรำ้ง ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัโครงกำรและดอกเบีย้เงินกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่จะหยดุบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุเม่ืองำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 

6.9 (กลุ่ม) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำยเม่ือมลูค่ำตำมบญัชีท่ีจะ
ไดร้บัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม
สินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนท่ีต  ่ำกวำ่ระหว่ำงมลูคำ่ตำมบัญชีกบัมลูคำ่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในกำรขำย 

6.10 สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

ก) กำรจดัประเภท 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีต้ำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ 
โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดงันี ้

- รำยกำรท่ีวดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนหรือผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ และ 
- รำยกำรท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนีใ้หม่ก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรพัยเ์ทำ่นัน้ 

ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได)้ ท่ีจะวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุน ณ วนัท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI) ยกเวน้เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีถือไวเ้พ่ือคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เทำ่นัน้  

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

ในกำรซือ้หรือไดม้ำหรือขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัท่ีท  ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัท่ี
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท  ำรำยกำรซือ้หรือขำยสินทรพัย์นัน้   โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินออกเม่ือสิทธิ 
ในกำรไดร้บักระแสเงินสดจำกสินทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรือไดถู้กโอนไปและกลุ่มกิจกำรไดโ้อนควำมเส่ียงและผลประโยชน์  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสินทรพัยอ์อกไป 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 

ในกำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมบวกตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกิจกำร
จะรบัรูต้น้ทนุกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทนุ 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์ทำงกำรเงินแฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสด 
ตำมสญัญำวำ่เขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ 

ง) กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรทนุ 

กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเลือกรบัรูก้  ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทก ำไร/ขำดทุนท่ีรบัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุเม่ือมีกำรตดัรำยกำรเงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำวออกไป ทัง้นี ้ เงินปันผลจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำว
จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ และแสดงในรำยกำรเงินปันผลรบั เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลนัน้ 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวัดมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอ่ืน 
ในงบก ำไรขำดทนุ  

ขำดทนุ (กลบัรำยกำรขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่ของตรำสำรทนุจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรม 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

จ) กำรดอ้ยคำ่ 

ตัง้แต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรับรูก้ำร 
ดอ้ยค่ำของลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ่ื้น ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตตลอดอำยุของสินทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่
วนัท่ีกลุ่มกิจกำรเริ่มรบัรูล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 

ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ผู้บริหำรไดจ้ัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีมี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำท่ีเกินก ำหนดช ำระ อัตรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ขอ้มลูผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีต รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตท่ี
อำจมีผลกระทบตอ่กำรจ่ำยช ำระของลกูหนี ้ 

ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกประวัติกำรช ำระเงินจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 36 เดือนและ 60 เดือนแปรผันตำมธุรกิจก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทนุดำ้น
เครดติท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี ้อตัรำผลขำดทนุดำ้นเครดติในอดีตจะถกูปรบัปรุงเพ่ือใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูท่ี
เป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีจะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระ
ของลกูคำ้  

ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใชว้ิธีกำรทั่วไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้ิจำรณำผลขำดทุน  
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสินทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำง  
มีนยัส ำคญัหรือไม่ และรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แตเ่ริ่มรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว 

กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรูร้ำยกำรเม่ือแรกเริ่มหรือไม่ โดยกำร 1) เปรียบเทียบควำมเส่ียงของกำร 
ผิดสญัญำท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรำยงำน และ 2) ควำมเส่ียงของกำรผิดสญัญำท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก  

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดีต  โดยผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีรบัรูเ้กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินสดท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก) 
โดยจ ำนวนเงินสดท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญญำทัง้หมดและกระแสเงินสดซึ่ง
กลุ่มกิจกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิเม่ือแรกเริ่มของสญัญำ  

อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัติำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ6.27 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

กลุ่มกิจกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัตอ่ไปนี ้

- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไม่ไดร้บัถ่วงน ำ้หนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
- มลูคำ่เงินตำมเวลำ และ 
- ขอ้มลูสนบัสนนุและควำมสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรำยงำน เก่ียวกบัประสบกำรณใ์นอดีต สภำพกำรณใ์นปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต 

ผลขำดทนุและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรือขำดทนุ 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหต ุ5 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

เงนิลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุน 

เงินลงทนุอ่ืนนอกเหนือจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรรว่มคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึง่หมำยถึงมลูค่ำ
ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนท่ีใหไ้ปเพ่ือใหไ้ดม้ำซึง่เงินลงทนุนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอ่ืน ๆ 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำและเงนิลงทุนเผื่อขำย 

เงินลงทนุเพ่ือคำ้และเงินลงทนุเผ่ือขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง
ของเงินลงทนุเพ่ือคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ รำยกำรก ำไรและขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิของเงินลงทนุเผ่ือขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืนและจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุเผ่ือขำยนัน้ออกไป 

เงนิลงทุนท่ัวไป 

เงินลงทนุทั่วไปแสดงดว้ยรำคำทนุหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ีไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมท่ีรบัรูไ้วใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไร
ขำดทนุ กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทนุท่ีถือไวใ้นตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ
ท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.11 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

อสังหำริมทรพัยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพ่ือหำประโยชนจ์ำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำของสินทรพัยห์รือ  
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท่ี์อยู่ระหวำ่งก่อสรำ้งหรือพฒันำเพ่ือเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุในอนำคต 

กำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรกของอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุดว้ยวธีิรำคำทนุ รวมถงึตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรและตน้ทนุกำรกูยื้ม 
ตน้ทนุกำรกูยื้มท่ีเกิดขึน้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้งหรือผลิตอสังหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของอสังหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน ตน้ทุนกำรกูยื้มจะถูกรวมในขณะท่ีกำรซือ้หรือกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพักทนัที  
เม่ือสินทรพัยน์ัน้ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมีนยัส ำคญั หรือระหวำ่งที่กำรด  ำเนินกำรพฒันำสินทรพัยท่ี์เขำ้เง่ือนไขหยุดชะงกัลง 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้ม่ือเริ่มแรก อสังหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทนุ หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 

ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเสน้ตรง เพ่ือท่ีปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนด์งันี ้

ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูคำ่บญัชีของสินทรพัยจ์ะกระท ำก็ตอ่เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดร้บั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และตน้ทุนสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึน้ เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนออก  
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.12 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเริ่มแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซือ้สินทรพัยน์ัน้ รวมถึงตน้ทนุท่ีประมำณในเบือ้งตน้ส ำหรบักำรรือ้ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตัง้ของ
สินทรพัยซ์ึง่เป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทนุของสินทรพัย ์

ตน้ทุนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมลูค่ำได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชีของชิน้ส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนออก ส ำหรบัคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำร  
จะรบัรูต้น้ทนุดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรพัยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรง เพ่ือลดรำคำทนุแต่ละชนิดตลอดอำยกุำร
ใหป้ระโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรพัยด์งัตอ่ไปนี ้

ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องตกแตง่ และอปุกรณอ่ื์น 3 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 

กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยุกำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยใ์หเ้หมำะสมทกุสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 

ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์ูงกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดร้บัคืนทนัที  

เครื่องใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ส่วนท่ีซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้  
ในโรงแรมและถือเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัทีเม่ือมีกำรเบกิใช ้  

เม่ือมีกำรซือ้อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนและเครื่องใชใ้นครวัของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงดว้ยรำคำทุน โดยท่ียงัไม่มีกำรคิด 
ค่ำเส่ือมรำคำจนกระทั่งเม่ือมีกำรเบิกครัง้แรกเพ่ือใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน 
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีเริ่มใชค้รัง้แรก กำรเบกิใชค้รัง้ตอ่ไปเพ่ือกำรเปล่ียนแทนจะถือเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัที  

ในกรณีท่ีมีกำรปรบัปรุงเปล่ียนรูปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จะบนัทึกเป็นค่ำปรบัปรุงอำคำรหรือค่ำปรบัปรุง
สินทรพัยเ์ช่ำ โดยคิดค่ำเส่ือมรำคำดว้ยวิธีเสน้ตรงดว้ยอำยุท่ีเหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณ 5 ปี 
แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค  ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำว 
ตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำหรืออำยกุำรใชง้ำนของอำคำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ 40 ปี 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยไ์ม่มีกำรปรบัมลูค่ำเน่ืองจำกไม่ไดมี้ตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั ระยะเวลำและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำร
ทบทวนทกุสิน้งวดบญัชี 

ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 

ทรพัย์สินทำงปัญญำวัดมูลค่ำดว้ยรำคำซือ้และประกอบดว้ยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรสินทรพัย์ และ
ด ำเนินกำรเก่ียวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ท่ีพัฒนำขึน้เอง ซึ่งท  ำให้  
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปรียบกวำ่คูแ่ข่ง ทรพัยส์ินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยท่ีระยะเวลำระหว่ำง 10 - 40 ปี 

ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนไชส ์

ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้เพ่ือกำรพฒันำแฟรนไชสใ์หม่ ซึง่เก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบภตัตำคำรและกำรทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย์
ไม่มีตัวตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำอ่ืนรบัรู ้ 
เป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึน้ ตน้ทุนกำรพัฒนำท่ีไดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนไม่สำมำรถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นงวดถัดไป 
กำรทยอยตัดจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มตน้ตัง้แต่เม่ือเริ่มด  ำเนินงำนแฟรนไชส์เพ่ือกำรพำณิชย ์
โดยตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเสน้ตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์ป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 30 ปี ตน้ทนุกำรพฒันำท่ีบนัทกึ
เป็นสินทรพัยจ์ะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยคำ่เกิดขึน้ 

ค่ำลิขสิทธิแ์ฟรนไชส ์

รำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้เพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิบตัร เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ และใบอนุญำตของแฟรนไชสต์่ำง ๆ บนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัย์ 
ไม่มีตัวตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรง ตลอดอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวจะไม่มี 
กำรตีรำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยคำ่เกิดขึน้ 

ค่ำควำมนิยม 

คำ่ควำมนิยมคือตน้ทนุของเงินลงทนุท่ีสงูกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนแบง่ในสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีไดม้ำซึ่งบริษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ จะรวมไวใ้นบญัชี  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ และจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรรว่มคำ้ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของ  
ค่ำควำมนิยมท่ีรบัรูแ้ลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทัง้นีม้ลูค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในงบก ำไรขำดทุน
เม่ือมีกำรขำยกิจกำร 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ  ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดขึน้และระบุ 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได ้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ตรำสินคำ้ ช่ือทำงกำรคำ้หรือบรกิำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรท่ีไดร้บัควำมนิยมและกำรยอมรบัจำกกลุ่มลกูคำ้ในเชิงพำณิชย ์
ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้  

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยท่ีซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรพัย์โดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชนภ์ำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 

ตน้ทนุท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำท่ีเก่ียวขอ้ง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผูด้แูล จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์  
ไม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทกุขอ้ดงันี ้

- มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณเ์พ่ือน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได  ้
- ผูบ้รหิำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณแ์ละน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
- มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และดำ้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ำมำใชเ้พ่ือท ำใหก้ำรพัฒนำ

เสรจ็สิน้สมบรูณ ์และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได ้และ 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมลูคำ่ของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรพฒันำไดอ้ย่ำง

น่ำเช่ือถือ 

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู ้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 

ต้นทุนกำรพัฒนำอ่ืนท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขเหล่ำนี้จะรับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู ้  
เป็นคำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์  
ตำมประมำณกำรแตไ่ม่เกิน 3 - 10 ปี 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์

สินทรพัยท่ี์มีอำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูก
ทดสอบกำรดอ้ยคำ่เป็นประจ ำทกุปี สินทรพัยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตกุำรณห์รือสถำนกำรณ์
บ่งชีว้่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ม่ือรำคำตำมบัญชีของ
สินทรพัยส์งูกว่ำมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน ซึ่งหมำยถงึจ ำนวนท่ีสงูกว่ำระหวำ่งมลูคำ่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูค่ำ
จำกกำรใช ้สินทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรพัย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได  ้
ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

6.15 สัญญำเช่ำ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

กลุ่มกิจกำรรับรู ้สัญญำเช่ำเม่ือกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช  ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทนุทำงกำรเงิน โดยตน้ทนุทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นก ำไร
หรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ำดว้ยอัตรำดอกเบีย้คงท่ีจำกยอดหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิด  
คำ่เส่ือมรำคำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชต้ำมวธีิเสน้ตรงตำมอำยท่ีุสัน้กวำ่ระหวำ่งอำยสุินทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 

กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญำไปยังส่วนประกอบของสัญญำท่ีเป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสัญญำท่ีไม่เป็น  
กำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแตล่ะส่วนประกอบ  

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำร 
จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี ้

- คำ่เช่ำคงที่ (รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเนือ้หำ) สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
- คำ่เช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรือดชันี 
- มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
- รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มกิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
- คำ่ปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสญัญำนัน้ 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรใชส้ิทธิตอ่อำยสุญัญำเช่ำ  

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี ้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี ้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดดว้ยอตัรำกำรกูยื้มส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำท่ีสะทอ้นถึงกำรกูยื้มเพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลู ค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเง่ือนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ย 

- จ ำนวนท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
- คำ่เช่ำจ่ำยท่ีไดช้  ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจท่ีไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ 
- ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และ 
- ตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์

คำ่เช่ำท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัยท่ี์มีมลูค่ำต  ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธีิเสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือ
สญัญำเช่ำท่ีมีอำยุสญัญำเช่ำนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 12 เดือน สินทรพัยท่ี์มีมลูค่ำต  ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์ส  ำนกังำน
ขนำดเล็ก 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

สินทรพัย์ท่ีใหเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนีส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีท่ี้ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนีจ้ะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงิน
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงท่ี ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำ  
ทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด  ำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
กลุ่มกิจกำรตอ้งรวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด  ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยอ์ำ้งอิง และ
รบัรูต้น้ทนุดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกันกับรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สินทรพัยท่ี์ใหเ้ช่ำไดร้วมอยู่ใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลกัษณะของสินทรพัย ์ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

สญัญำเพ่ือเช่ำสินทรพัยซ์ึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำนัน้ถือเป็น
สัญญำเช่ำด  ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดร้ับจำกผู้ใหเ้ช่ำ) จะบันทึก 
ในก ำไรหรือขำดทนุโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผูร้บัควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรพัยท่ี์เช่ำ หรือมลูค่ำปัจจบุนัสุทธิของจ ำนวนเงิน  
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แตม่ลูคำ่ใดจะต ่ำกวำ่  

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหวำ่งหนีส้ินและคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงคำ้งอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแตล่ะสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ัตรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส  ำหรบัยอดคงเหลือของ
หนีส้ินท่ีเหลืออยู่ สินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดคำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรพัยท่ี์เช่ำหรืออำยขุอง
สญัญำเช่ำ แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

สินทรพัยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีเ้บือ้งตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนีบ้นัทกึเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรบั รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ
รบัรูต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำโดยใชว้ธีิเงินลงทนุสทุธิซึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทกุงวด ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยู่ในกำร
วดัมลูคำ่ลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด  ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณข์องกลุ่มกิจกำร
ซึ่งมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรใหเ้ช่ำ 

6.16 หนีส้ินทำงกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

ก) กำรจดัประเภท 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน  
โดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี ้

- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงินอ่ืนใหก้ับกิจกำรอ่ืน 
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้นจะ  
จดัประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทนุของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทนุท่ีคงที่ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสัญญำไปได ้เครื่องมือ  
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวน 23,788 ลำ้นบำท ซึ่งปัจจบุนัไดแ้สดงอยู่
ในส่วนของเจำ้ของ ซึ่งตำมเง่ือนไขของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น 
กลุ่มกิจกำรจะตอ้งแสดงรำยกำรหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวนดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน ทัง้นีส้ภำวิชำชีพบญัชี
ไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีท่ี 95/2562 เพ่ือเป็นกำรผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้กูท่ี้มีลักษณะคลำ้ยทุนท่ีออกและ
ไดร้บัช ำระก่อนวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจำ้ของไดจ้นถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 

ในกำรรับรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวัดมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำหนี้สิน 
ทำงกำรเงินทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูคำ่ยตุธิรรม 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสญัญำ 

กลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินเม่ือภำระผูกพนัท่ีระบุในสญัญำไดมี้กำรปฏิบตัิตำมแลว้ หรือไดมี้กำรยกเลิกไป 
หรือสิน้สดุลงแลว้ 

หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะตอ้งพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำรหรือไม่ หำกเขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะตอ้งรบัรูห้นีส้ิน
ทำงกำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินนั้นด้วยมูลค่ำตำมบัญชี  
ท่ีเหลืออยู่ และรบัรูส้่วนตำ่งในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุ 

หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเง่ือนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนีส้ินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสัญญำดว้ยอัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ และรบัรูส้่วนตำ่งในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

เงนิกู้ยมื 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
12 เดือนนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

เงินกูยื้มรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัหกัดว้ยตน้ทนุกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ เงินกูยื้มวดัมลูค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หกัด้วยตน้ทนุกำรจดัท ำรำยกำร 
ท่ีเกิดขึน้) เม่ือเทียบกบัมลูคำ่ท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนีน้ัน้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุตลอดช่วงเวลำกำรกูยื้ม 

6.17 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

ตน้ทนุกำรกูยื้มของเงินกูยื้มท่ีกูม้ำโดยทั่วไปและท่ีกูม้ำเป็นกำรเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือกำรผลิต
สินทรพัย์ท่ีเขำ้เง่ือนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย์ หักดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำ  
เงินกูยื้มท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูยื้มเป็นรำคำทนุของสินทรพัยส์ิน้สุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นในกำรเตรียม
สินทรพัยท่ี์เขำ้เง่ือนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพรอ้มที่จะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  

ตน้ทนุกำรกูยื้มอ่ืน ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดขึน้ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.18 ประมำณกำรหนีส้ิน 

กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็นภำระผูกพัน 
ในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจัดท ำไว ้อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้น  
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งสญูเสียทรพัยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย
ไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดร้บัคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทกึเป็นสินทรพัย์
แยกตำ่งหำกเม่ือคำดวำ่น่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 

6.19 ผลประโยชนพ์นักงำน 

กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบ ซึง่มีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์

ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี  บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม  ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรพัย์เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับ  
กำรใหบ้รกิำรจำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เงินสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รบัเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ  ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำรและ
คำ่ตอบแทน 

หนีส้ินส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรบัปรุงดว้ยตน้ทนุบรกิำรในอดีตท่ียงัไม่รบัรู ้ภำระผกูพนันีค้  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระทกุปีดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชนจ์ะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเ งินสดออก 
ในอนำคต โดยใชอ้ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพัน และ  
วนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 

ก ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกนัภัยเกิดขึน้จำกกำรปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนในส่วนของเจำ้ของในงวดท่ีเกิด 

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
332



6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.20 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้  ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี ภำษีเงินไดจ้ะรบัรู ้  
ในก ำไรหรือขำดทนุ ยกเวน้ส่วนท่ีรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน หรือรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัค  ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณท่ี์กำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบัติขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษี  
แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตัง้เต็มจ ำนวนตำมวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรบัรูเ้ริ่มแรก
ของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทนุทัง้ทำงบญัชีและทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค  ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษี
อำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบังคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษี
ดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีได้  
มีกำรจ่ำยช ำระ 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจะรบัรูห้ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ัง้ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษี เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจัง หวะเวลำของกำร 
กลบัรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยในระยะเวลำ  
ท่ีคำดกำรณไ์ดใ้นอนำคต  

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีจะน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกับหนีส้ินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีเก่ียวขอ้งกับภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน  
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนีส้ินและสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสทุธิ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.21 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ  

ตน้ทนุส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้หุน้ซึ่งสุทธิจำกภำษี จะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไป
หกัจำกสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทนุดงักล่ำว  

กรณีท่ีบรษิัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้คืนหุน้สำมญัของบรษิัทกลบัคืน (หุน้ทนุซือ้คืน) สิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยไวร้วมถึงตน้ทนุเพิ่มเติม
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได )้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของ  
ของบริษัทจนกว่ำหุน้ทุนซือ้คืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีไดร้บัจำกกำรขำยหรือน ำหุน้ทุน 
ซือ้คืนออกจ ำหน่ำยใหม่สทุธิจำกตน้ทนุเพิ่มเตมิท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสทุธิจำกผลกระทบของภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวม
ไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 

6.22 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 

หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนรับรู ้ในส่วนของเจ้ำของ เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ก่อนก ำหนดตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นข้อก ำหนดหุน้กู้ และมีสิทธิเล่ือนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมคำ้งช ำระ โดย 
ไม่จ  ำกัดระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดงันัน้กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้ 
จะถือเสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจำ้ของ เม่ือมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทใชข้อ้ผ่อนผนักำรจดัประเภทหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ ตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ6.16 

6.23 กำรรับรู้รำยได้ 

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำหอ้งพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนจะบนัทกึเป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้รกิำรแลว้สทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นท่ีพกัอำศยั จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรง รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบรหิำร
สินทรพัยป์ระเภทคงท่ี จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสดัส่วนท่ีตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย์ รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือขำยสินคำ้หรือไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือส่งของและใหบ้รกิำรแลว้ ท่ีจ  ำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 

รำยไดค้่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรคำ้และอสังหำริมทรพัย์จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำเช่ำ รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีเท่ำ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตัง้รบัรูเ้ม่ือผูซ้ือ้ไดโ้อนกำรควบคมุในอสงัหำริมทรพัย์ 
เครื่องตกแตง่และตดิตัง้แก่ผูซ้ือ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบง่เวลำรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนกำรควบคมุในกำรเป็นเจำ้ของสิทธิดงักล่ำวไปใหก้บั
ผูซ้ือ้สิทธิ และสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำไดก้่อสรำ้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใชง้ำนแลว้ กลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รบัรู ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิดงักล่ำวถำ้สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบง่เวลำไม่อยู่ในสภำพพรอ้มใช ้

รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรู ้เป็นรำยได้เม่ือส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
หำ้งสรรพสินคำ้ตำมจ ำนวนสินคำ้ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ขำยได ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นจ ำนวนท่ีสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 

รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 

รำยไดอ่ื้นรบัรูต้ำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

-  รำยไดค้ำ่สิทธิและแฟรนไชส ์ - รบัรูแ้บบตอ่เน่ืองตำมวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
-  รำยไดด้อกเบีย้และคำ่นำยหนำ้ - รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรบัช ำระ 
-  รำยไดเ้งินปันผล - รบัรูเ้ม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

6.24 ภำวะเศรษฐกิจทีม่ีอัตรำเงนิเฟ้อรุนแรง 

กลุ่มกิจกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมทัง้หมดของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินเป็น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้กิจกำรจะถูก
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรท่ีตัง้อยู่ในประเทศอำรเ์จนตินำไดป้ระสบภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง  
ซึง่เป็นสำเหตท่ีุท  ำใหอ้ตัรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกวำ่รอ้ยละ 100 ตลอดระยะเวลำสำมปีท่ีผ่ำนมำ ดงันัน้กลุ่มกิจกำรจงึไดน้  ำ 
TAS 29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีรุนแรง มำใชก้บังบกำรเงินของบรษิัทในประเทศอำรเ์จนตนิำ 

6.25 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

เงินปันผลที่จ่ำยประจ ำปี บนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
และบรษิัทย่อยไดอ้นมุตักิำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 

เงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ี ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทและบรษิัทย่อยไดอ้นมุตักิำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

6.26 อนุพันธท์ำงกำรเงนิและกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ก) อนพุนัธท์ำงกำรเงินแฝงและอนพุนัธท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเส่ียง 

อนพุนัธท์ำงกำรเงินแฝงท่ีกลุ่มกิจกำรแยกรบัรูร้ำยกำร และอนพุนัธท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง
จะรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม และจะรบัรูก้ำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุอ่ืน 

กลุ่มกิจกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนพุนัธท์ำงกำรเงินเป็นรำยกำรหมนุเวียนหรือไม่หมนุเวียนตำมวนัครบก ำหนดของอนพุนัธ์
ทำงกำรเงินนัน้ 

ข) กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินเม่ือเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท  ำสญัญำและวดัมูลค่ำ
ตอ่มำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน
เป็นเครื่องมือท่ีใชป้อ้งกนัควำมเส่ียง ดงัตอ่ไปนี ้
- กำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมของ 1) สินทรพัย์หรือหนีส้ินท่ีรับรู ้หรือ 2) สัญญำผูกมัดท่ียังไม่ไดร้บัรู ้

รำยกำร (กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในมลูคำ่ยตุธิรรม) 
- กำรป้องกันควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกับกระแสเงินสดของ 1) รำยกำรสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีรับรู ้หรือ 2) รำยกำรท่ี

คำดกำรณท่ี์มีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) หรือ 
- กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ (กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิ) 

ณ วนัท่ีเริ่มตน้ควำมสัมพนัธข์องกำรป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำรจะจดัท ำเอกสำร 1) ท่ีระบุถึงควำมสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด
ของเครื่องมือท่ีใชป้้องกันควำมเส่ียงท่ีคำดว่ำจะชดเชยกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกัน  
ควำมเส่ียง 2) เก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียงและกลยุทธท่ี์น ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรท่ีมีควำมเส่ียง  

กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีใชป้้องกันควำมเส่ียงทัง้จ  ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวียนหรือ 
ไม่หมนุเวียนตำมวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง 

มลูค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีอยู่ในควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 8 
และกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของส ำรองกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียงในส่วนของเจำ้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง ณ วนัเริ่มตน้ของควำมสมัพนัธป์อ้งกนัควำมเส่ียงและ
ตลอดระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ เพ่ือพิจำรณำถึงควำมคงอยู่ในควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกัน  
ควำมเส่ียงและเครื่องมือปอ้งกนัควำมเส่ียง 

ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของรำยกำรซือ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ กลุ่มกิจกำรเขำ้ท  ำรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียง
เม่ือขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของเครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่ กนั 
และท ำกำรประเมินเชิงคณุภำพถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว ในกรณีท่ีมีควำมเปล่ียนแปลง
ในสถำนกำรณ์ท่ีกระทบต่อขอ้ก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง ซึ่งท  ำใหข้อ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของเครื่องมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไม่มีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กนัอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะใชว้ิธีกำร
อนพุนัธท์ำงกำรเงินเสมือน (Hypothetical derivative) ในกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผล 

ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของรำยกำรซือ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ ควำมไม่มีประสิทธิผลอำจเกิดจำกระยะเวลำกำรเกิด
ของรำยกำรท่ีคำดกำรณ ์ท่ีคลำดเคล่ือนไปจำกท่ีคำดกำรณไ์ว ้ หรืออำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของคูส่ญัญำ 

กลุ่มกิจกำรเขำ้ท  ำสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัคลำ้ยคลงึกบัขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของรำยกำร  
ท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง เช่น อตัรำอำ้งอิง วนัท่ีก ำหนดอตัรำใหม่ วนัท่ีถงึก ำหนดช ำระ วนัสิน้สุดสญัญำ และจ ำนวนเงิน
ท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรไม่ไดท้  ำกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงของเงินกูยื้มทัง้หมด ดงันัน้รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง
จึงไดก้  ำหนดเป็นสัดส่วนของรำยกำรเงินกู้ยืมคงค้ำง เทียบกับจ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไวข้องสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำ
ดอกเบีย้ และเน่ืองจำกข้อก ำหนดท่ีส ำคัญของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงและเครื่องมือป้องกันควำมเส่ียง  
ควำมสอดคลอ้งเขำ้คูก่นัตลอดปี จงึสรุปไดว้ำ่รำยกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวมีควำมสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมไม่มีประสิทธิผลของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ โดยใชห้ลักกำรเดียวกบักำรพิจำรณำ
ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงของรำยกำรซือ้ท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ดงันี ้
- มลูคำ่เครดติของคูส่ญัญำของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัเงินกู้ยืม และ 
- ควำมตำ่งในขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้และเงินกูยื้ม 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสด 

กลุ่มกิจกำรรบัรูส้่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินซึ่งก ำหนดและ 
เขำ้เง่ือนไขของกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในรำยกำรส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  
ในส่วนของเจำ้ของ ส ำหรบัก ำไรหรือขำดทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุทนัทีซึง่แสดง
ไวใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) อ่ืน 

กลุ่มกิจกำรจะโอนจ ำนวนท่ีรบัรูส้ะสมในส่วนของเจำ้ของดงักล่ำวมำยงัก ำไรหรือขำดทนุในรอบระยะเวลำเดียวกบัท่ีรบัรู ้
รำยกำรท่ีปอ้งกนัควำมเส่ียงในก ำไรหรือขำดทนุ ดงันี ้

- ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนท่ีมีประสิทธิผลของสญัญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ท่ีใชใ้นกำรป้องกันควำมเส่ียง
ของอัตรำดอกเบีย้ผันแปรในเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนในรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ณ ช่วงเวลำเดียวกบัท่ีกิจกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ของเงินกูยื้มนัน้ 

6.27 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 มำเป็นขอ้บ่งชีใ้นกำรดอ้ยคำ่และไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงินใน
อนำคตท่ีใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์คำ่ควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ ภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เรื่อง กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ 

(ข) ไม่น ำข้อมูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรพิจำรณำรับรูผ้ลขำดทุน 
ดำ้นเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรคำ้ท่ีใชก้ำรประมำณกำรผลขำดทนุดำ้นเครดติภำยใตว้ธีิกำรอย่ำงง่ำย 

(ค) ส ำหรับกำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำท่ีได้รับจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ตำมสดัส่วนระหวำ่งปีท่ีกลุ่มกิจกำรไดร้บักำรยกเวน้และส่วนลดคำ่เช่ำ นอกจำกนี ้กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละคำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ของหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ ผลตำ่งระหวำ่งกำรลดคำ่เช่ำตำมสญัญำเช่ำ 
และกำรกลบัรำยกำรรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ แทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 

(ง) วดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีดว้ยมูลค่ำเดียวกับ
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุดงักล่ำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

(จ) ไม่น ำขอ้มลูท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบเทคนิคกำร 
วดัมลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุท่ีวดัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 

(ฉ) ไม่น ำขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณท่ี์มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำประมำณ
กำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคตเพ่ือจะใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
แต่กลุ่มกิจกำรจะลดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีลง เม่ือเห็นวำ่ไม่มีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ี
จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่ำว  

กลุ่มกิจกำรคำดกำรณ์ว่ำภำยหลังจำกท่ียุติกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว ซึ่งสิน้สุดภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำรเงินท่ีมีกำรใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่ำว ผู้บริหำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบ ซึง่จะบนัทกึในรอบระยะเวลำรำยงำนงวดถดัไป อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
ไม่ตอ้งรวมผลผลกระทบจำกกำรดอ้ยคำ่ในกำรค ำนวณสดัส่วนทำงกำรเงินในรอบระยะเวลำ 4 ปีขำ้งหนำ้  

7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ 

ควำมเส่ียงทำงกำรเงินและผลกระทบท่ีอำจมีตอ่ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต มีดงันี  ้

ควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเกิดจำก กำรวัดมูลค่ำ บริหำรควำมเส่ียงโดย 

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
อตัรำแลกเปลี่ยน 

รำยกำรทำงกำรคำ้ในอนำคต 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่ไมไ่ด้
เป็นรำยกำรที่เป็นเงินบำท 

ประมำณกำรกระแสเงินสด 
กำรวิเครำะหค์วำมออ่นไหว 

สญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศ
ลว่งหนำ้ 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
อตัรำดอกเบีย้ 

เงินกูย้ืมระยะยำวดว้ยอตัรำดอกเบีย้
ผนัแปร 

กำรวิเครำะหค์วำมออ่นไหว สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
รำคำตรำสำรทนุ 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ กำรวิเครำะหค์วำมออ่นไหว มีควำมหลำกหลำยของตรำสำรทนุ 
ในพอรต์กำรลงทนุ 

ควำมเสี่ยงดำ้นกำรให้
สินเช่ือ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด, 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น,  
อนพุนัธท์ำงกำรเงิน 

กำรวิเครำะหอ์ำย ุ
ขอ้มลูกำรจดัล  ำดบัดำ้นเครดิต 

กำรจ ำกดัวงเงิน, และกำรขอ
จดหมำยค ำ้ประกนั 

ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง เงินกูย้ืมและหนีส้ินอ่ืนๆ กำรประมำณกระแสเงินสด
หมนุเวียน 

กำรจดัใหมี้วงเงินดำ้นสินเช่ือและ
กำรกูย้ืมที่สำมำรถเปิดใชไ้ด ้

หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มกิจกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูอ้นมุัติ
นโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ ซึง่แผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็นผูก้  ำหนด ประเมิน และบรหิำรควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน โดยจะ
ท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัหน่วยปฏิบตัิงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหลักกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง  
ในภำพรวม รวมถึงก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นอัตรำแลกเปล่ียน กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ดำ้นอตัรำดอกเบีย้ กำรบรหิำรควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ กำรเขำ้ท  ำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินและเครื่องมือทำงกำรเงินอ่ืน รวมทัง้
กำรลงทนุในกรณีท่ีมีสภำพคล่องส่วนเกิน 

ในกรณีท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด กลุ่มกิจกำรจะถือปฏิบตัิตำมกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบของ
ควำมไม่สอดคลอ้งกนัระหวำ่งหลกักำรรบัรูร้ำยกำรของเครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง ซึง่จะเป็น
ผลใหก้ลุ่มกิจกำรรบัรูก้  ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรแลกเปล่ียนตำมอตัรำคงท่ีตำมสญัญำ และรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ตำมอตัรำท่ีระบุ 
ตำมสญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงของกลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมท่ีแสดงในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ ประกอบดว้ย
เครื่องมือปอ้งกนัควำมเส่ียงตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิรวม 

ส ำรองกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงนิสด 

ส ำรองต้นทุน
กำรป้องกัน
ควำมเส่ียง  

สัญญำ
แลกเปล่ียน

เงนิตรำ
ต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบีย้ 

สัญญำ
แลกเปล่ียน

อัตรำดอกเบีย้ 

รวมส ำรอง 
กำรป้องกัน
ควำมเส่ียง 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
- ตำมทีป่รับใหม่ - - (42) (42) 

บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมของเครือ่งมือป้องกนั 
   ควำมเสี่ยงรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - 10 (20) (10) 

บวก: ตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงรอรบัรู ้
   ที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (535) - - - 

หกั: ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 8 8 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 (535) 10 (54) (44) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำรองกำรป้องกันควำมเส่ียง 
ในกระแสเงนิสด 

ส ำรองต้นทุน
กำรป้องกัน
ควำมเส่ียง  

สัญญำ
แลกเปล่ียน

เงนิตรำ
ต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบีย้ 

รวมส ำรอง 
กำรป้องกัน
ควำมเส่ียง 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีป่รับใหม่ - - - 
บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมของเครือ่งมือป้องกนั 

   ควำมเสี่ยงรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน - (783) (783) 
บวก: ตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงรอรบัรู ้

   ที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (569) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 (569) (783) (783) 

ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีกำรโอนระหว่ำงส ำรองกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดและก ำไรหรือขำดทุน 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้  
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

7.1.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด 

ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต เงินลงทนุสุทธิในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ 
และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิซึง่เป็นสกลุเงินท่ีไม่ใช่สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแตล่ะบรษิัทในกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรใชส้ญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 
(สญัญำฟอรเ์วิรด์) ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนั เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงและภำระผูกพันจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีคำดกำรณ์ไว ้
และเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีอำจเกิดขึน้จำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต โดยทั่วไป กลุ่มกิจกำรจดักำร
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยกำรกู้ยืมท่ีเป็น เงินตรำต่ำงประเทศจะถูก
เปล่ียนเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชส้ญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ยกเวน้สญัญำป้องกนัควำมเส่ียง
ดำ้นอัตรำแลกเปล่ียนของเงินกูท่ี้คำดว่ำจะมีกำรรบัช ำระดว้ยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเดียวกัน กำรป้องกันควำมเส่ียง
เหล่ำนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบของควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศต่อสินทรพัย ์หนีส้ิน และ
ก ำไรขำดทนุของกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรใชเ้ครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียงเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรเขำ้ท  ำสญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบีย้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน กลุ่มกิจกำรก ำหนดนโยบำยว่ำเง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำว
จะตอ้งเป็นไปในแนวทำงเดียวกบัควำมเส่ียงของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียงนัน้  
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ควำมเสี่ยง 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุปเป็น  
สกลุเงินบำท ดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพย ์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 985 - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 510 8 - 
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 749 - - 
เงินใหกู้ยื้มแก่บรษิัทอ่ืน 130 - - 

หนีส้ิน 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 10,138 13,474 742 
หุน้กู ้ 1,502 2,950 - 

ส่วนของเจ้ำของ 
หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 17,165 - - 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพย ์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 985 - - 
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,519 69,657 3,238 

หนีส้ิน 
เงินกูยื้มจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,467 - - 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 8,050 13,474 742 
หุน้กู ้ 1,502 2,950 - 

ส่วนของเจ้ำของ 
หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 17,165 - - 

กลุ่มกิจกำรใชเ้ครื่องมือทำงกำรเงินเพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยละเอียดไดเ้ปิดเผยในส่วนถดัไป 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ผลกระทบจำกกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงนิรวม 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (63) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
คำ่อตัรำปอ้งกนัควำมเส่ียง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของเครื่องมือ 
ปอ้งกนัควำมเส่ียงท่ีคงเหลืออยู่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม  (2,406) 

กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง (1,143) 

กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง (69) 

อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ท่ีใชป้อ้งกนัควำมเส่ียงส ำหรบัปี 
- อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ตอ่ 1 ยูโร) 35.55 - 35.70 
- อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.1 - 4.62 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

งบกำรเงนิ 
เฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (63) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
คำ่อตัรำปอ้งกนัควำมเส่ียง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของเครื่องมือปอ้งกนัควำมเส่ียงท่ีคง
เหลืออยู่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม  (2,406) 

กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง (1,649) 

กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง (148) 

อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ท่ีใชป้อ้งกนัควำมเส่ียงส ำหรบัปี 
- อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ตอ่ 1 ยูโร) 35.55 - 35.70 
- อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.1 - 4.62 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 

ดงัท่ีแสดงในตำรำงขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงหลักจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนระหว่ำงเงินบำทและ
เงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร และเหรียญออสเตรเลีย ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรือขำดทุนต่อกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำ
แลกเปล่ียนส่วนใหญ่มำจำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรท ำสญัญำปอ้งกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

งบกำรเงนิรวม

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธิ 
   อตัรำแลกเปล่ียน บำท - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 (93) (164) (7) 
   อตัรำแลกเปล่ียน บำท - ลดลงรอ้ยละ 1 93 164 7 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

เหรียญ
สหรัฐฯ ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธิ 
   อตัรำแลกเปล่ียน บำท - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 (15) 283 25 
   อตัรำแลกเปล่ียน บำท - ลดลงรอ้ยละ 1 15 (283) (25) 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ข) ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยในหนี้สินและสินทรัพย์  
ท่ีมีภำระดอกเบีย้ ซึ่งกลุ่มกิจกำรไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยเขำ้ท ำสัญญำอนพุันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกันควำมเส่ียง เช่น 
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำ
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้เป็นรำยเดือนตำมสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรจดัหำเงินทุนประกอบกบักำร
ปอ้งกนัควำมเส่ียง  

ผลกระทบจำกเครื่องมือป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร 
และบรษิัท มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (81) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 2,292 
วนัครบก ำหนด 15 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2565 
คำ่อตัรำปอ้งกนัควำมเส่ียง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำท่ีแทจ้รงิ (Intrinsic value) ของเครื่องมือปอ้งกนัควำมเส่ียง 
   ท่ีคงเหลืออยู่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 22 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง 22 
กำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูปอ้งกนัควำมเส่ียง 
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง - 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีใชป้อ้งกนัควำมเส่ียง รอ้ยละ 1.90 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ใหเ้ป็นอัตรำคงท่ีจ ำนวนรอ้ยละ 3 ของ
เงินกูยื้มรวม ซึง่มีอำยเุฉล่ีย 6 ปี 

ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดของอัตรำดอกเบีย้คือควำมเส่ียงท่ีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในตลำดจะส่ง  
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีอัตรำดอกเบีย้ผันแปร ดังนั้นกำรกู้ยืมบำงรำยกำรท่ีมี 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัจึงท  ำใหก้ลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดของอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเส่ียงนี้
โดยกำรใชส้ญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ีดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ควำมเส่ียงจำกมลูค่ำยุติธรรมของอตัรำดอกเบีย้คือควำมเส่ียงท่ีมลูค่ำของสินทรพัยห์รือหนีส้ินทำงกำรเงินและตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในตลำด กลุ่มกิจกำรได้บริหำร  
ควำมเส่ียงจำกมลูค่ำยุติธรรมของอตัรำดอกเบีย้โดยกำรท ำสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีผลกระทบกำรในแปลง 
เงินกูยื้มจำกอตัรำดอกเบีย้คงท่ีเป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเพ่ือรกัษำอตัรำดอกเบีย้คงที่ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของกลุ่มดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ 

ค) ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเส่ียงจำกรำคำของหลักทรพัยข์องเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) หรือท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) เงินลงทุนในประเภทนี ้
มีจ ำนวน 183 ลำ้นบำท และ 21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่แสดงกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมในหมำยเหต ุ13 

7.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด กระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัยอ์นพุนัธ์
ทำงกำรเงิน รวมถงึควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือแก่ลกูคำ้และลกูหนีค้งคำ้ง 

ก) กำรบรหิำรควำมเส่ียง 

กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเส่ียง ส ำหรบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน 
กลุ่มกิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือท่ีเป็นอิสระ 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลกูคำ้ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเส่ียงจำกคณุภำพเครดิตของลูกคำ้ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ  
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ และปัจจัยอ่ืน  ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงินสินเช่ือจำกผลกำรประเมินดังกล่ำว 
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษัท ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด
ดำ้นวงเงินเครดติของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

ข) กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กำรพิจำรณำกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินเปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ5 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ่ื้น ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

คำ่เผ่ือผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101)  (1,762) (5) 

รบัรูค้ำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติเพิ่มขึน้ในก ำไรหรือขำดทนุในระหว่ำงปี (200) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค  ำนวณตำม TFRS 9  (1,962) (5) 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ่ื้นจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธิในก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน กำรไดร้บัช ำระหนีค้ืนจำกจ ำนวนท่ีไดต้ัดจ ำหน่ำยไปจะถูกบันทึกกลับรำยกำรในรำยกำรเดียวกันกับท่ีได้
บนัทกึผลขำดทนุไป 

นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ำรค้ำส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเปรียบเทียบ 

ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของลูกหนีก้ำรคำ้จะพิจำรณำจำกโมเดลผลขำดทุนท่ีเกิดขึน้แลว้ ลูกหนี้
ส่วนบุคคลท่ีกลุ่มกิจกำรทรำบว่ำไม่สำมำรถเก็บหนีไ้ดน้ัน้จะถูกตดัจ ำหน่ำยโดยกำรลดมลูคำ่ตำมบญัชีโดยตรง ลูกหนีอ่ื้น
จะไดร้บักำรประเมินแบบรวมเพ่ือพิจำรณำวำ่มีหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำมีกำรดอ้ยคำ่เกิดขึน้แลว้แตย่งัไม่ไดร้ะบุหรือไม่ ส  ำหรบั
ลูกหนีเ้หล่ำนีป้ระมำณกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทกึในค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำแยกต่ำงหำก กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำ 
ขอ้บง่ชีข้องกำรดอ้ยคำ่มีดงัตอ่ไปนี ้

- ปัญหำทำงกำรเงินท่ีส  ำคญัของลกูหนี ้
- ควำมน่ำจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะเขำ้สู่กระบวนกำรลม้ละลำยหรือกำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงิน  และ 
- กำรผิดนดัช ำระหรือช ำระล่ำชำ้  

ลกูหนีท่ี้มีกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่จะถกูตดัจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยเม่ือคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระเงินเพิ่มเตมิ 
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ตอ่) 

เงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกันและเงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรอื่น 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเงินใหกู้้ยืมแก่กิจกำรอ่ืนท่ีวัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุน  
ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำส ำหรับลูกหนี้ท่ีไม่ได้มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเส่ียงด้ำนเครดิต  
ท่ีมีนยัส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยสุ  ำหรบัเงินใหกู้ยื้มที่มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเส่ียง
ดำ้นเครดติท่ีมีนยัส ำคญั 

7.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

กำรจัดกำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคือกำรมีจ ำนวนเงินสดและหลักทรพัยท่ี์อยู่ในควำมตอ้งกำรของ
ตลำดอย่ำงเพียงพอ และกำรมีแหล่งเงินทนุท่ีสำมำรถเบิกใชไ้ดจ้ำกวงเงินดำ้นสินเช่ือท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพัน
เม่ือถึงก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรท่ีสำมำรถเบิกใชไ้ดท้นัทีจ ำนวน 24,757 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 : 12,289 ลำ้นบำท) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลักษณะของกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีควำมยืดหยุ่นและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
ไดค้งไวซ้ึง่ควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงินทนุโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอ 

ผู้บริหำรไดพ้ิจำรณำจำก ก) เงินส ำรองหมุนเวียน (จำกวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี ้กลุ่มกิจกำรยังไดท้  ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำงๆ พิจำรณำ
สินทรพัยท่ี์มีสภำพคล่องสงูและอตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงิน 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงิน 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตำมที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ25 

ข) วนัครบก ำหนดของหนีส้ินทำงกำรเงิน 

ตำรำงท่ีเปิดเผยในหมำยเหต ุ25 แสดงใหเ้ห็นถงึหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีจดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ 
ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงินตำมสัญญำท่ีไม่ได้มีกำรคิดลด ทั้งนี ้ ยอดคงเหลือท่ีครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองกำรกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคญั กระแสเงินสดท่ีแสดงภำยใตส้ัญญำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้และสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณ
จำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
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7 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ตอ่) 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงนิทุน 

วตัถปุระสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทนุ คือ 

- รักษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและเพ่ือท่ีจะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ และ 

- รกัษำโครงสรำ้งเงินทนุไวใ้หอ้ยู่ในระดบัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและลดตน้ทนุเงินทนุ 

ในกำรท่ีจะรกัษำหรือปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงินทนุนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงินปันผลจ่ำย ปรบักำรคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยสินทรพัยเ์พ่ือลดภำระหนีส้ิน 

เช่นเดียวกับกิจกำรอ่ืนในอุตสำหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดับเงินทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนี้สิน  
ตอ่ทนุ ซึง่ค  ำนวณจำกหนีส้ินสทุธิหำรส่วนของเจำ้ของ 

กำรคงไว้ซึง่อัตรำส่วนตำมสัญญำเงนิกู้ (Loan covenants) 

ภำยใตเ้ง่ือนไขของวงเงินกูห้ลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุท่ีไม่เกิน 1.75 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรไดร้บักำรยกเวน้กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขสญัญำเงินกู ้และขอ้ก ำหนด
สิทธิของหุน้กูจ้นถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

8 มูลค่ำยุตธิรรม 

ตำรำงแสดงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี  
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ13 

สดัส่วนกำรท ำธุรกรรมแบง่ตำมประเภทของคูส่ญัญำโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสญัญำ 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 
สัดส่วนร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
สัดส่วนร้อยละ 

สถำบนักำรเงิน 100 100 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำหรือเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุติธรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี 

สินทรัพย ์
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ - - 73 73 73 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 153 - 153 153 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้ - 307 - 307 307 

สินรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 21 - 89 110 110 

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินท่ีใช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 236 - 236 236 

รวมสินทรัพย ์ 21 696 162 879 879 

หน้ีสิน 
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 22 - 22 22 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 854 - 854 854 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้
- 3,283 - 3,283 3,283 

หุน้กูจ้ดทะเบียน - 11,665 - 11,665 11,665 

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินท่ีใช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 80 - 80 80 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้ - 298 - 298 298 

รวมหน้ีสิน - 16,202 - 16,202 16,202 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี 

สินทรัพย ์
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 153 - 153 153 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้

- 307 - 307 307 

สินรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุจดทะเบียน 21 - - 21 21 

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินท่ีใช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 236 - 236 236 

รวมสินทรัพย ์ 21 696 - 717 717 

หน้ีสิน 
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 22 - 22 22 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 826 - 826 826 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้

- 3,283 - 3,283 3,283 

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินท่ีใช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบีย้ - 298 - 298 298 

รวมหน้ีสิน - 4,429 - 4,429 4,429 

มลูคำ่ยตุธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูที่ใชด้งันี ้

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคำ่ยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอำ้งอิงจำกรำคำปิด ท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ตำ่งประเทศ 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตได้
อย่ำงมีนยัส ำคญัและอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสดุเทำ่ท่ีเป็นไปได  ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูท่ีสงัเกตได้
ในตลำด 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 

ขัน้ตอนการประเมินมูลคา่ยตุธิรรม 

กำรประชุมระหว่ำงผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรเงิน และคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเก่ียวกบักระบวนกำรประเมิน
และผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่ำงนอ้ยทกุไตรมำส 

ขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดท่ี้มีสำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุติธรรมท่ี 3 คืออตัรำคิดลดท่ีปรบัดว้ยควำมเส่ียง ประมำณ
โดยอำ้งอิงจำกตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียของเงินทนุ (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ซึง่กลุ่มกิจกำรพิจำรณำแลว้เหน็วำ่มีสถำนะทำงกำรเงินท่ีเทียบเคียงไดก้บัคูส่ญัญำท่ีเป็นผูอ้อกตรำสำรนั้น 

9 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพนิิจ 

กำรประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณถ์งึเหตกุำรณใ์นอนำคตท่ีเช่ือว่ำสมเหตสุมผลในสถำนกำรณข์ณะนัน้ 

ก) มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งไม่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมิน
มลูค่ำ กลุ่มกิจกำรใชด้ลุยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตัง้ขอ้สมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู่  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

ข) กำรดอ้ยคำ่ของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ 

มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใช ้กำรค ำนวณนี้ 
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดซึง่อำ้งอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลมุระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิำกผูบ้รหิำร 

กระแสเงินสดหลังจำกปีท่ี 5 ใชป้ระมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุ 22 อัตรำกำรเติบโตดงักล่ำว
สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของหน่วยสินทรพัย์  
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด  ำเนินงำนอยู่ 
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9 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ตอ่) 

ค) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีท ำใหเ้กิดสิ่งจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ 
ในกำรใช้สิทธิขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือไม่ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เพ่ือก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ กลุ่มกิจกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำก็ต่อเม่ือสัญญำเช่ำนั้นมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ี ระยะเวลำกำรเช่ำ 
จะถกูขยำยหรือถกูยกเลิก  

ส ำหรบักำรเช่ำอสังหำริมทรพัย์ ปัจจัยหลักท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุดคือระยะสัญญำเช่ำในอดีต ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของ
สินทรพัยท่ี์เช่ำ 

สิทธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก) สภำพของสินทรพัย์ท่ีเช่ำ และ ข) กำรเปล่ียนแทนสินทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุน  
อย่ำงมีสำระส ำคญั 

อำยสุญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เม่ือกลุ่มกิจกำรใช ้(หรือไม่ใช)้ สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในกำรใช ้(หรือไม่ใชส้ิทธิ) 
กำรประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคัญหรือกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มที่มีนยัส ำคญั ซึง่มีผลกระทบตอ่กำรประเมินอำยสุญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มกิจกำร  

ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคดิลดของสญัญำเช่ำ 

กลุ่มกิจกำรประเมินอตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มส่วนเพิ่มดงันี ้

- ใชข้อ้มลูที่กำรจดัหำเงินทนุจำกบคุคลที่สำมของแต่ละกิจกำรท่ีเป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูท่ีไดร้บัใหส้ะทอ้นกบักำร
เปล่ียนแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงินของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยสุญัญำเช่ำ ประเทศ สกลุเงิน และหลกัประกนั 

จ) กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินอำ้งอิงจำกสมมติฐำนท่ีเก่ียวกบัควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระหนีแ้ละ
อตัรำกำรขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใชด้ลุยพินิจในกำรประเมินขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี ้และพิจำรณำเลือกปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มลูในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดท่ีเกิดขึน้ 
รวมทัง้กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณใ์นอนำคต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนส่ีส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่ีส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบัน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดย  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งไดแ้ก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำน 
ท่ีมีลกัษณะผลิตภัณฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกันตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหต ุ6.4 ขอ้มลูท่ีแสดงดำ้นล่ำงเป็นขอ้มูลท่ี 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแตล่ะส่วนงำน  
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ตอ่) 

10.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

รำยได ้

   รวมรำยได ้ 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 

ต้นทุน 

   รวมตน้ทนุ (24,197) (46,679) (689) (2,413) (5,958) (6,533) (2,309) (2,733) - - (33,153) (58,358) 

ก ำไรข้ันต้นและรำยได้อืน่ 7,126 46,260 2,314 4,892 14,965  17,549 1,338  2,199 (200) (196) 25,543  70,704 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (10,348) (25,881) (2,017) (3,179) (10,818) (14,442) (1,551) (1,901) 200  196 (24,534) (45,207) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงนิได้ 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (3,222) 20,379 297 1,713 4,147  3,107 (213) 298  -   - 1,009  25,497 
คำ่เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (14,698) (7,005) (241) (170) (3,004) (1,587) (298) (195)  -   - (18,241) (8,957) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (6,472) (3,406) (311) (247) (617) (391) (52) (37)  -   - (7,452) (4,081) 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (348) 621 68 (36) (184) 243 - - -   - (464) 828 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ (24,740) 10,589 (187) 1,260 342  1,372 (563) 66  -   - (25,148) 13,287 

ภำษีเงินได ้ 2,653  (1,851) (65) (144) (174) (292) 31  (6)  -   - 2,445  (2,293) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (22,087) 8,738 (252) 1,116 168 1,080 (532) 60 - - (22,703) 10,994 

กำรรับรู้รำยได้ 
  เม่ือปฏิบตัติำมภำระท่ีตอ้งปฏิบตัเิสรจ็สิน้ 66  4,884 1,942  5,584 18,332  21,274 3,647  4,917  -   - 23,987  36,659 

 ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบตัติำมภำระท่ีตอ้งปฏิบตัิ 31,257 88,055 1,061 1,721 2,591  2,808  -   15 (200) (196) 34,709  92,403 

รวมรำยได้ 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ตอ่) 

10.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

ธุรกิจโรงแรมและสปำ 
ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

รำยได ้
    ประเทศไทย 3,472 9,791 803 3,050 13,952 15,485 3,647 4,932 (200) (196) 21,674 33,062 

ทวีปยโุรป 19,937 65,863 - - 224 334 - - - - 20,161 66,197 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 4,028 5,596 - - 2,090 2,563 - - - - 6,118 8,159 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 1,124 1,945 - - 166 438 - - - - 1,290 2,383 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 11 23 12 17 2,817 3,392 - - - - 2,840 3,432 
กลุม่ประเทศละตนิอเมรกิำ 1,681 5,884 - - - - - - - - 1,681 5,884 

อ่ืน ๆ 1,070 3,837 2,188 4,238 1,674 1,870 - - - - 4,932 9,945 

รวม 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
ประเทศไทย (1,892) 157 283 897 287 1,031 (532) 60 - - (1,854) 2,145 
ทวีปยโุรป (16,657) 6,510 - - 2 (57) - - - - (16,655) 6,453 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ (622) 45 - - 52 117 - - - - (570) 162 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 120 836 - - 6 26 - - - - 126 862 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน (5) 28 3 9 (106) 138 - - - - (108) 175 
กลุม่ประเทศละตนิอเมรกิำ (1,484) 116 - - - - - - - - (1,484) 116 

อ่ืน ๆ (1,547) 1,046 (538) 210 (73) (175) - - - - (2,158) 1,081 

รวม (22,087) 8,738 (252) 1,116 168 1,080 (532) 60 - - (22,703) 10,994 

รวมสินทรัพย ์ 362,327 254,184 

รวมหนีส้ิน 286,003 168,316 
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10 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ตอ่) 

กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกนัและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้  ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตรห์ลัก 
มีดงันี ้

ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลักของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลัก
ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต 
ธุรกิจใหเ้ช่ำศนูยก์ำรคำ้ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจดักำร 

ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปยโุรป - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และภตัตำคำร 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจ 
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน - กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสังหำริมทรพัย์
เพ่ือขำย 

กลุ่มประเทศละตนิอเมรกิำ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 

อ่ืน ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิำใต ้เป็นตน้ 

11 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

เงินสดในมือ 231,460,302 449,424,590 629,324 189,042 
เงินฝำกธนำคำร 24,756,653,857 12,288,550,950 9,444,705,040 301,995,060 

เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 1,200,001,018 592,845,795 1,200,001,018 - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเฉล่ียของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำรอ้ยละ 0.4 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 
3 เดือน (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.8 ตอ่ปี และครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน) 
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12 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

หมุนเวียน 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 3,999,583,278 7,077,631,596 3,732,787 14,512,279 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (822,491,590) (420,000,909) (796,387) (92,352) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 3,177,091,688 6,657,630,687 2,936,400 14,419,927 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 
   ท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธิ 3,512,996,812 3,301,521,326 - - 
ส่วนของลกูหนีส้ญัญำเช่ำ 
   ท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธิ 562,217,233 - - - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 900,247,941 1,104,857,750 16,463,456 9,472,333 
ลกูหนีอ่ื้น 3,218,970,654 3,501,144,443 9,724,062 28,105,125 
ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ  
   (หมำยเหต ุ19) 914,369,353 988,862,784 4,749,142,534 1,574,299,018 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 12,285,893,681 15,554,016,990 4,778,266,452 1,626,296,403 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุนีท่ี้คำ้งช ำระไดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 2,303,638,682 4,805,122,447 3,412,957 13,964,164 
คำ้งช ำระ 
   นอ้ยกวำ่ 90 วนั 1,021,142,419 1,681,115,545 12,786 46,223 
   91 ถงึ 180 วนั 186,661,132 256,897,807 950 196,802 
   181 ถงึ 365 วนั 234,876,760 149,897,257 3,688 3,879 

   มำกกว่ำ 365 วนั 253,264,285 184,598,540 302,406 301,211 

ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 3,999,583,278 7,077,631,596 3,732,787 14,512,279 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (822,491,590) (420,000,909) (796,387) (92,352) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 3,177,091,688 6,657,630,687 2,936,400 14,419,927 
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12 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ไม่หมุนเวียน 
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 2,355,049,751 3,467,516,612 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (192,138,069) (256,337,188) - - 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (870,373,147) (123,486,395) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,292,538,535 3,087,693,029 - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 945,487,414 - - - 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ19) - - 241,557,170 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 2,238,025,949 3,087,693,029 241,557,170 - 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหว์ธีิกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังนี้ 

งบกำรเงนิรวม 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 26,188 26,188 26,188 - - 13,331 13,331 13,331 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  - - 13,328 13,328 13,328 - - 16,568 16,568 16,568 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (1,042) (1,042) (1,042) - - (912) (912) (912) 
สนิทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 136 - - 136 136 486 - - 486 486 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน - - 3,671 3,671 3,671 - - 2,665 2,665 2,665 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 3,108 3,108 3,108 - - 4,485 4,485 4,485 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (870) (870) (870) - - (850) (850) (850) 
เงินใหกู้ยื้มกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,485 5,485 5,485 - - 5,678 5,678 5,678 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (284) (284) (284) - - (284) (284) (284) 
สนิทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 324 236 - 560 560 3,436 - - 3,436 3,436 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
- เงินลงทนุระยะยำว 73 110 - 183 183 70 122 - 192 192 
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน - - 3,183 3,183 3,183 - - 3,352 3,352 3,352 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีส้ินหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและ 
เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - 140 140 140 - - 300 300 300 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - - 15,310 15,310 15,310 - - 19,357 19,357 19,357 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - 1,706 1,706 1,706 - - 5,660 5,660 5,660 
หุน้กูส้ว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 4,596 4,596 4,596 - - 4,000 4,000 4,000 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย    - - 430 430 430 - - 1,860 1,860 1,860 
หนีส้นิอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 964 80 - 1,044 1,044 9 - - 9 9 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน - - 4,874 4,874 4,874 - - 3,466 3,466 3,466 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 70,098 70,098 70,098 - - 39,011 39,011 39,011 
หุน้กู ้
- รบัรูผ้่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 11,665 - - 11,665 11,665 - - - - - 
- รบัรูด้ว้ยรำคำทนุตดัหน่ำย - - 48,134 48,134 48,134 - - 63,376 63,376 63,376 
หนีส้นิอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 3,195 298 - 3,493 3,493 883 - - 883 883 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 3,026 3,026 3,026 - - 3,232 3,232 3,232 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 10,645 10,645 10,645 - - 302 302 302 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  - - 4,783 4,783 4,783 - - 1,706 1,706 1,706 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (5) (5) (5) - - (5) (5) (5) 
สนิทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 136 - - 136 136 486 - - 486 486 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน - - 80 80 80 - - 42 42 42 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 242 242 242 - - - - - 
เงินใหกู้ยื้มกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 127,012 127,012 127,012 - - 113,868 113,868 113,868 
สนิทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 324 236 - 560 560 3,436 - - 3,436 3,436 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 
- เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - 21 - 21 21 - 24 - 24 24 
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน - - 15 15 15 - - 11 11 11 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

รวมรำคำ 
ตำมบัญช ี

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีส้ินหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและ 
เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - - - - - 300 300 300 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - - 682 682 682 - - 712 712 712 
เงินกูยื้มระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,379 5,379 5,379 - - 4,339 4,339 4,339 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - - - - - - 2,935 2,935 2,935 
หุน้กูส้ว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 4,596 4,596 4,596 - - 4,000 4,000 4,000 
หนีส้นิอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 964 - - 964 964 9 - - 9 9 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน - - 33 33 33 - - 22 22 22 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 25,352 25,352 25,352 - - 16,269 16,269 16,269 
หุน้กู ้ - - 46,666 46,666 46,666 - - 51,056 51,056 51,056 
หนีส้นิอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 3,167 298 - 3,465 3,465 788 - - 788 788 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 6 6 6 - - 5 5 5 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงนิ (ตอ่) 

รำยกำรทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบกำรเงนิรวม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (พ.ศ. 2562: 
จำกเงินลงทนุเผ่ือขำย) -  (2) - (1) 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562: 
เงินลงทนุทั่วไป) 3 - 11 - 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่วดัมลูคำ่ 
ดว้ย FVOCI ในก ำไรหรอืขำดทนุ 
- จำกเงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1 - 2 - 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (พ.ศ. 2562: 
จำกเงินลงทนุเผ่ือขำย) - (2) - (1) 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่วดัมลูคำ่ 
ดว้ย FVOCI ในก ำไรหรอืขำดทนุ 
- จำกเงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1 - 2 - 

การซือ้และขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนทีส่  าคญัระหว่างปี 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทไม่มีรำยกำรซือ้และขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรับปี 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย
ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ5 ส ำหรบัเงินใหกู้ยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหมำยเหต ุ7 ส ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ่ื้น 
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14 สินค้ำคงเหลือ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

อำหำรและเครื่องดื่ม 469,543,708 564,876,219 1,747,073 2,954,139 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 1,426,096,992 1,878,143,114 81,299 89,602 
วตัถดุิบ (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 1,253,891,445 1,001,325,894 - - 
งำนระหวำ่งท ำ  12,561,953 13,852,529 - - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 113,428,290 221,244,116 - - 

วสัดสุิน้เปลืองและอ่ืน ๆ  407,085,304 459,689,269 1,359,402 1,411,961 

รวมสินคำ้คงเหลือ 3,682,607,692 4,139,131,141 3,187,774 4,455,702 

ตน้ทนุของสินคำ้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทนุขำยเป็นจ ำนวน 10,968 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 15,299 ลำ้นบำท) 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรบนัทกึค่ำสินคำ้ลำ้สมัยและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 124 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 
14 ลำ้นบำท) 

15 ทีด่นิและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พือ่ขำย 

งบกำรเงนิรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ืออยู่อำศยั 1,919,150,021 1,293,988,105 

สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบง่เวลำ 38,506,000 133,801,858 

รวมที่ดนิและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือขำย 1,957,656,021 1,427,789,963 

ต้นทุนของท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย ท่ีรับรู ้เป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 467 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : 2,032 ลำ้นบำท) 
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16 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ภำษีรอขอคืน 3,187,754,120 2,325,393,686 58,572,531 40,924,017 
เงินมดัจ ำ 38,220,936 49,403,237 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 9,943,617 7,262,074 - - 
เงินใหกู้ยื้มแก่บรษิัทอ่ืนท่ีถงึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 102,071,305 86,153,450 20,451,944 - 

อ่ืน ๆ 332,630,499 197,100,474 676,695 1,183,081 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 3,670,620,477 2,665,312,921 79,701,170 42,107,098 

17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพื่อขำย 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มที่จ  ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ 3,959,581,172 354,007,894 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 84,961,874 - 
เงินลงทนุ - 1,125,989,442 

อ่ืน ๆ 98,665,242 1,720,286 

รวมสินทรพัย ์ 4,143,208,288 1,481,717,622 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 100,697,832 87,161,162 
เงินกูยื้มระยะยำว 326,301,637 - 

อ่ืน ๆ 194,286,633 - 

รวมหนีส้ิน 621,286,102 87,161,162 

ขำดทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกเป็นจ ำนวน 2.4 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : ก ำไร 1.7 ลำ้นบำท) 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยระหว่ำงปีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำท่ีต  ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีกับมูลค่ำยุติธรรม  
หกัตน้ทนุในกำรขำยเม่ือมีกำรจดัประเภทใหม่ กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นกำรวดัมลูค่ำท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ ำโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบ
รำคำตลำด 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - 8,102,339,365 8,071,408,665 
เงินลงทนุในบรษิัทร่วม 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,437,174,867 2,614,326,059 - - 

รวมเงินลงทนุในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 10,850,652,019 8,973,895,677 10,889,798,236 10,855,174,489 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 8,071,408,665 6,171,579,290 
ลงทนุเพิ่ม 80,930,700 1,899,829,375 

ลดเงินลงทนุจำกกำรช ำระบญัชีของบรษิัทย่อย (50,000,000) - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 8,102,339,365 8,071,408,665 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

บรษิัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบรษิัท มีดงันี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิท เจำ้พระยำ รีซอรท์ จ  ำกดั โรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บรษัิท หวัหิน รีซอรท์ จ  ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท แมร่ิมเทอเรซ รีซอรท์ จ  ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บรษัิท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โรงแรมรำชด ำริ จ  ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บรษัิท เอ็มไอ สแควร ์จ  ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โคโค ้ปำลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รสีอรท์ จ  ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จ  ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ  ำกดั โรงแรมและพฒันำ ประเทศไทย 100 100 

อสงัหำรมิทรพัย ์
บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จ  ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 99.7 99.7 
บรษัิท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซำ่ จ  ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ  ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ  ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จ  ำกดั (“MHG”) บรหิำรโรงแรม ประเทศไทย 100 27.8(2) 
บรษัิท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ  ำกดั บรหิำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ  ำกดั ช ำระบญัชี ประเทศไทย - 100 
บรษัิท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ  ำกดั 

โรงเรยีนกำรบรหิำร 
จดักำรโรงแรม 

ประเทศไทย 100 100 

บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) 
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บรหิำรจดักำร หมูเ่กำะบรติิชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บรหิำรจดักำร เขตบรหิำรพิเศษฮอ่งกง 100 100 
M&H Management Limited บรหิำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 

มอรเิชียส 
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 

ในสถำนที่พกัผ่อน มอรเิชียส 
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 

ในสถำนที่พกัผ่อน มอรเิชียส 
บรษัิท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จ  ำกดั บรหิำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 96.9(4) 96.9(4)

บรษัิท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ  ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 

มอรเิชียส 

(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษิัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษิัทย่อย 
(4) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 96.9 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษิัทย่อย 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

บรษิัทภำยใตบ้ริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีไม่ไดถู้กถือหุน้ทำงตรงท่ีรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

MHG Continental Holding (Singapore) ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 100 100 
   Pte. Ltd. 
Lodging Management (Mauritius) บรหิำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Limited มอรเิชียส 
Minor Hotel Group MEA DMCC บรหิำรโรงแรม ประเทศสหรฐั 100 100 

อำหรบัเอมิเรตส ์
NH Hotel Group S.A. 
   และบรษัิทยอ่ย(1) 

โรงแรม ประเทศในทวปียโุรป 
และละตินอเมรกิำ 

94.1 94.1 

Minor Hotels Portugal, S.A. 
   และบรษัิทยอ่ย 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
โปรตเุกส 

100 100 

บรษัิท รำชด ำร ิลอดจจ์ิง้ จ  ำกดั โรงแรมและขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์

ประเทศไทย 100 100 

บรษัิท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยชีส ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์แดรี ่จ  ำกดั ผลิตและขำยไอศกรมี ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จ  ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 97 97 
บรษัิท เอส แอล อำร ์ที จ  ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
Over Success Enterprise  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Pte. Ltd. และบรษัิทยอ่ย ประชำชนจีน 
Minor Food Group (Singapore) ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 
   Pte. Ltd. และบรษัิทยอ่ย 
Oaks Hotels & Resorts Limited บรหิำรดำ้นที่พกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (“OAKS”) และบรษัิทยอ่ย  และประเทศนิวซีแลนด ์
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

 และประเทศนิวซีแลนด ์
บรษัิท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จ  ำกดั ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศไทย 100 100 

(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิทยอ่ยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

อสงัหำรมิทรพัย ์
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd. 
The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

บรษัิทยอ่ยของ Espresso Pty. Ltd. 
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd. 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิทยอ่ยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. 
Ribs and Rumps Operating   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม   ประเทศออสเตรเลีย - 100 
   Company Pty. Ltd. 
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Ribs and Rumps International Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.        เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย - 100 

บรษัิทยอ่ยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd. 
TCC Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TGT Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd. 
The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
  for The Coffee Club Unit Trust) 

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club Pty. Ltd (as trustee for the Coffee Club Unit Trust) 
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.        เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd.. 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิทยอ่ยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd. 
Veneziano Coffee Roasters  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Holdings Pty. Ltd. 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee management Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Inigo Montoya Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศนิวซีแลนด ์ 70 70 

บรษัิทยอ่ยของ Inigo Montoya Limited 
Flight Coffee Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
The Hanger Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Good Time Gang Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

บรษัิทยอ่ยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. 
Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 57.5 57.5 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

บรษัิทยอ่ยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. 
Coffee Hit System Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

บรษัิทยอ่ยของ บรษัิท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จ  ำกดั 

บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สพนูฟลู (ประเทศไทย) จ  ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 70 - 

กลุ่มกิจกำรไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหำริมทรพัยข์องโรงแรม รำคำตำมบญัชีประมำณ 12,514 ลำ้นบำท เพ่ือเป็น
หลกัประกนัส ำหรบัเงินกูยื้มและกำรท ำหนำ้ท่ีผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงินตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ25 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรของ Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) 
จ ำกดั รำยละเอียดอธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ40 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำรของ Roco Hospitality Group S.r.l, New York Palace Kft 
และ AGAGA s.r.o. รำยละเอียดอธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ40 

- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กำรช ำระบญัชีของบริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลูชั่น จ ำกดั (“MGS”) ไดเ้สร็จสิน้ลง บริษัท 
ตดัจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยท่ีรำคำทนุจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดร้บัคืนหุน้สำมญัของบริษัท ไมเนอร ์โฮเทล 
กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) ซึ่งถือโดย MGS จ ำนวน 779,305 หุน้ คิดเป็นมลูค่ำสินทรพัยส์ุทธิจ ำนวน 78 ลำ้นบำท ท ำให้
สดัส่วนกำรลงทนุของบรษิัทเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 27.8 เป็นรอ้ยละ 100 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  
ท่ีมีสำระส ำคญัตอ่กลุ่มกิจกำร ตวัเลขท่ีเปิดเผยแตล่ะบรษิัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

NH Hotel Minor DKL Food 

Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส่วนทีห่มุนเวียน 

สินทรพัย ์ 16,064 1,210 17,274 

หนีส้ิน 19,287 1,043 20,330 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (3,223) 167 (3,056) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 

สินทรพัย ์ 146,156 3,285 149,441 

หนีส้ิน 111,389 2,814 114,203 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 34,767 471 35,238 

สินทรัพยสุ์ทธิ 31,544 638 32,182 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 7,086 1,076 8,162 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

NH Hotel Minor DKL Food 

Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รำยได ้ 18,950 2,085 21,035 

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (13,765) 82 (13,683) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม (13,765) 82 (13,683) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

   ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (967) 31 (936) 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

NH Hotel Minor DKL Food 

Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (8,344) 338 (8,006) 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ (8,703) (171) (8,874) 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 19,119 (80) 19,039 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,072 87 2,159 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 
ลงทนุเพิ่ม 1,090,160,763 4,867,780 3,693,047 4,102,648 
โอนมำจำกบญัชีอ่ืน 1,224,618,622 - - - 
ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) 
   จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม (329,425,281) 984,928,899 - - 
เงินปันผลรบั (159,900,812) (1,432,045,636) - - 
กำรดอ้ยคำ่ - (352,714,715) - - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 228,454,242 (5,058,565) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824 

เงินลงทนุในบรษิัทร่วม มีดงัตอ่ไปนี ้
งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสหรฐั 49 49 
อำหรบัเอมิเรตส ์

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
มลัดีฟส ์

Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited 
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited 
Sizzler China Pte. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บรษิัท ซีเลค เซอรว์สิ พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บรษิัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ  ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัท
ดังกล่ำวในอัตรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุน  
ในบรษิัทดงักล่ำวในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบรษิัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เทำ่กบัรอ้ยละ 51 กลุ่มกิจกำรมีสิทธิออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 35.9 35.9 
   (มหำชน)  
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสหรฐั 25 25 

อำหรบัเอมิเรตส ์
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
   Limited 
บรษัิท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 14.2(3) 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 25.1 - 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 50 

สเปน 
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 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 ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 27 27 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 35.5 35.5 

สเปน 

(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบรษิัท Breadtalk Group Limited เท่ำกบัรอ้ยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล
อย่ำงมีสำระส ำคญัในบรษิัทรว่มดงักล่ำว 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ)  

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บรษิัท เอส แอนด ์พี ซนิดเิคท ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.9 35.9 
   จ ำกดั (มหำชน) เครื่องดื่ม

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบรษิัทร่วมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรเสร็จสิ ้นกำรท ำ 
ค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดโดยสมัครใจอย่ำงมีเง่ือนไขดว้ยเงินสดของ Breadtalk Group Limited ท ำให้กลุ่มกิจกำร 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้น เพิ่ มในบริษัท Breadtalk Group Limited ผ่ำนบริษัท BTG Holding Company Pte. Ltd. 
จำกรอ้ยละ 14.2 เป็นรอ้ยละ 25.1 ทัง้นีก้ำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไม่กระทบตอ่กำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดมี้กำรจัดประเภทจำกสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพ่ือขำยท่ีเก่ียวกับ  Sotocaribe Sl เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่ำ 1,245 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน 
รอ้ยละ 35.5 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ขอ้มูลถัดไปไดแ้สดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรบับริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคัญกับกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลทำงกำรเงินนี้
ปฏิบตัติำมวธีิส่วนไดเ้สีย ซึง่รวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร   

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
380



18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิโดยสรุป 

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พ ีซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 577 2,372 2,949 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  971 2,118 3,089 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,548 4,490 6,038 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,841 25,238 29,079 

สินทรัพยร์วม 5,389 29,728 35,117 

หนีส้ินหมุนเวียน 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 647 2,367 3,014 
หนีส้ินทำงกำรเงิน 89 2,119 2,208 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  550 6,031 6,581 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 1,286 10,517 11,803 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 
หนีส้ินทำงกำรเงิน 93 5,136 5,229 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,615 4,863 6,478 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีนรวม 1,708 9,999 11,707 

หนีส้ินรวม 2,994 20,516 23,510 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,395 9,212 11,607 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจ ำนวน 2,256 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 
จ  ำนวน 2,762 ลำ้นบำท)  

ทัง้นีบ้รษิัทอ่ืนเป็นบรษิัทจ ำกดัและหุน้ของบรษิัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

บริษัท เอส แอนด ์พ ี
ซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รำยได ้ 5,199 10,411 15,610 

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษี 
   จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 182 (672) (490) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน 3 14 17 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม 185 (658) (473) 

เงินปันผลไดร้บัจำกบรษิัทร่วม 100 - 100 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

บริษัท เอส แอนด ์พ ี
ซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ 
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,536 - 2,536 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี (45) - (45) 
กำรออกหุน้สำมญั - 9,844 9,844 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบังวด 182 (672) (490) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 3 26 29 
ผลตำ่งอตัรำแลกเปล่ียน - 14 14 

จ่ำยเงินปันผล (281) - (281) 

สินทรพัยส์ทุธิ  2,395 9,212 11,607 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร รอ้ยละ 35.9 รอ้ยละ 25.1 

ส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่ม  861 2,312 3,173 

คำ่ควำมนิยม 2,099 - 2,099 

รำคำตำมบญัชี 2,960 2,312 5,272 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 

นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั
อีกจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่มซึง่กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชี 
   ตำมวธีิส่วนไดเ้สียแตล่ะรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 3,141 
จ ำนวนรวมของส่วนแบง่ในบรษิัทร่วม : 

   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (328) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม (328) 

ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 
ลงทนุเพิ่ม 16,230,807 29,336,893 - - 
กำรเปล่ียนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบรษิัทย่อย (56,408,782) - - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (85,212,890) - - 
ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ 
   ในกิจกำรรว่มคำ้ (134,476,369) (157,419,666) - - 
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยตุธิรรม - 55,487,531 - - 
เงินปันผลรบั - (25,000,000) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (2,496,848) (4,329,080) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,437,174,867 2,614,326,059 - - 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

กิจกำรรว่มคำ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร 

(ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 49.9 49.9 

MHG Deep Blue Financing บรหิำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
มอริเชียส 

O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
มลัดีฟส ์

บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและ

เครือ่งดื่ม 
ประเทศสหรฐั   

อำหรบัเอมิเรตส ์
49 49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสหรฐั 49 49 
อำหรบัเอมิเรตส ์

บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ  ำกดั โรงเรยีนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 50 43.8 

บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   (Mauritius) Limited มอริเชียส 

บรษัิท ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคซูีน จ  ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำชอำณำจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร 

(ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

บรษัิท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

บรษัิท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ  ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

Plexus Maldives Private Limited โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ  ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ  ำกดั ผลิตสว่นประกอบอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 50 
Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั

เซเชลส ์
40 40 

TCC Holding Joint Stock Company  ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 50 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
Le Kein Investment Co., Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
City Donut Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 - 
บรษัิท เวอรติำ เอ็มเอ็ชจี จ  ำกดั ธุรกิจบรกิำรดำ้นสขุภำพ ประเทศไทย 50 - 

(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมท่ีไดต้กลง 
ในสญัญำ ดงันัน้ จงึท  ำใหบ้รษิัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัของ Ya Hua International Pte. Ltd. (“Ya Hua”) จ ำนวน 
350,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1 เหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่ำ 23 บำท สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มจำกรอ้ยละ 50 เป็น 
รอ้ยละ 100 เงินลงทนุใน Ya Hua เปล่ียนสถำนะจำก “เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้” เป็น “เงินลงทนุในบรษิัทย่อย” ณ วนัท่ี
กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคมุอย่ำงมีสำระสำคญัใน Ya Hua กลุ่มกิจกำรไดป้รบัปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุนีแ้ละรบัรู ้
ขำดทุนจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 56 ล้ำนบำทในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 

ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ซึง่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 

กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ซึง่เก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ของกลุ่มกิจกำร 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำ 

ข้อมูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำท่ีในควำมเห็นของผู้บริหำรมีสำระส ำคัญกับ  
กลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ขอ้มลูทำงกำรเงินนีป้ฏิบตัติำมวธีิส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 

บรษิัททัง้หมดเป็นบรษิัทจ ำกดัและหุน้ของบรษิัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 

รา
ยง
าน
ปร
ะจํ
าปี

 2
56

3 
– 
แบ
บ 

56
-1

 O
ne

 R
ep

or
t

387



18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development  รวม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 107 15 122 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 20 52 72 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 127 67 194 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 920 1,089 2,009 

สินทรัพยร์วม 1,047 1,156 2,203 

หนีส้ินหมุนเวียน 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 139 223 362 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  6 1 7 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 145 224 369 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 
หนีส้ินทำงกำรเงิน 635 571 1,206 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 15 - 15 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีนรวม 650 571 1,221 

หนีส้ินรวม 795 795 1,590 

สินทรัพยสุ์ทธิ 252 361 613 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development  รวม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รำยได ้ 127 - 127 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 38 - 38 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (76) (1) (77) 

คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (4) - (4) 

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษี 
   จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (80) (1) (81) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน (12) - (12) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม (92) (1) (93) 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development  รวม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 344 362 706 
ขำดทนุในระหวำ่งปี (80) (1) (81) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (12) - (12) 

สินทรพัยส์ทุธิ 252 361 613 

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ รอ้ยละ 50  รอ้ยละ 50 

รำคำตำมบญัชี 126 181 307 

คำ่ควำมนิยม 158 44 202 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 284 225 509 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

กิจกำรร่วมค้ำทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 

นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ซึง่กิจกำร 
   บนัทกึบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 1,928 
จ ำนวนรวมของส่วนแบง่ในกิจกำรรว่มคำ้ : 

   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (113) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม (113) 

19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

กิจกำรและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มไม่ว่ำ 
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดงักล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
กิจกำรและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซึ่งอำจมีขึน้ไดต้อ้งค  ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 

บรษิัทเป็นบรษิัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“MFG”) และบรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัทย่อย 
ดงันัน้ บรษิัทในเครือของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มกิจกำร 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

19.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้สินค้ำและบริกำร 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

บริษัทย่อย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร - - 36,248,496 66,160,359 
เงินปันผล - - 27,930,764 2,329,518,091 
ดอกเบีย้รบั - - 3,981,779,775 3,993,092,315 
รำยไดอ่ื้น - - 19,787,195 1,440,000 
กำรซือ้สินคำ้ - - (304,262) (1,048,136) 
คำ่บรกิำรจ่ำย - - (45,137,841) (87,062,704) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (67,978,357) (58,484,419) 

บริษัทร่วม 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 89,512,474 440,723,473 - - 
เงินปันผลรบั - - 100,398,284 126,486,374 
ดอกเบีย้รบั 51,850,903 58,390,788 - - 
รำยไดอ่ื้น 993,942 2,268,275 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (48,687,884) (87,912,340) - - 

กิจกำรร่วมค้ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 89,031,015 119,851,277 7,361,175 23,651,028 
ดอกเบีย้รบั 115,947,491 107,635,988 44,945,375 39,138,834 
รำยไดอ่ื้น 11,889,199 1,437,246 8,502,291 - 
กำรซือ้สินคำ้ (67,233,959) (89,052,459) - - 
คำ่บรกิำร (598,380) - - - 

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 3,874,306 3,708,834 - - 
รำยไดอ่ื้น - 234,262 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (72,417,736) (78,835,888) - - 
คำ่บรกิำรจ่ำย (7,882,694) (25,196,356) - - 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืน (27,312,701) (37,157,720) (9,227,150) (21,751,917) 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีจ ำนวน 280 ล้ำนบำท 
และ 121 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 349 ลำ้นบำท และ 143 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิำรอ่ืน 

19.2 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บรษิัทย่อย - - 4,902,057,759 1,506,826,226 
บรษิัทรว่ม 401,283,453 464,794,814 - 3,972,574 
กิจกำรรว่มคำ้ 512,484,276 521,594,226 88,609,918 62,534,456 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 601,624 2,473,744 32,027 965,762 

รวมลูกหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

   (หมำยเหต ุ12) 914,369,353 988,862,784 4,990,699,704 1,574,299,018 

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บรษิัทย่อย - - 42,887,273 21,580,860 
บรษิัทรว่ม 7,496,339 16,630,692 3,162 3,162 
กิจกำรรว่มคำ้ 31,358,167 15,676,408 32 161,465 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,020,569 32,475,418 - 13,454,855 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   (หมำยเหต ุ26) 43,875,075 64,782,518 42,890,467 35,200,342 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

19.3 เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่ 

   กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
บรษิัทย่อย - - 126,224,653,759 113,003,327,166 
บรษิัทรว่ม 1,164,433,964 1,268,639,086 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,036,799,821 4,409,200,867 787,742,093 864,897,748 

รวมเงินใหกู้ยื้มระยะยำวแก่ 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,201,233,785 5,677,839,953 127,012,395,852 113,868,224,914 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

บริษัทย่อย 
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
เพิ่มขึน้ - - 11,617,915,415 6,984,168,337 
รบัช ำระคืน - - (4,398,544,854) (26,997,452,615) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำ 

   แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 6,001,956,032 (7,887,435,862) 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 126,224,653,759 113,003,327,166 

บริษัทร่วม 
วนัท่ี 1 มกรำคม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง 

   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (100,800,000) - - - 

ยอดยกมำหลงัปรบัปรุง 1,167,839,086 1,172,642,707 - - 
เพิ่มขึน้ - 193,116,951 - - 
รบัช ำระคืน - (7,959,737) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (3,405,122) (89,160,835) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,164,433,964 1,268,639,086 - - 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

กิจกำรร่วมค้ำ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง 

   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (183,346,000) - - - 

ยอดยกมำหลงัปรบัปรุง 4,225,854,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
เพิ่มขึน้ 160,732,252 291,906,571 110,811,945 257,000,000 
รบัช ำระคืน (342,374,443) (216,614,539) (187,500,000) - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำก 
   อตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (467,600) (9,183,200) (467,600) (9,183,200) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (6,945,255) (244,093,064) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,036,799,821 4,409,200,867 787,742,093 864,897,748 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ 
มีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์เงินใหกู้ยื้มดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินใหกู้้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินใหกู้้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 
เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  

ศนูยบ์รหิำรเงิน 

บริษัทซึง่เป็นศนูยบ์ริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงั เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรเงิน รวมถงึกำรกูยื้ม 
และใหยื้มเงินเพ่ือกำรบรหิำรสภำพคล่อง และกำรเป็นตวัแทนรบัจ่ำยเงินแก่กลุ่มกิจกำรทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจศูนย์บริหำรเงินของบริษัทมีข้อมูลกำรให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำเงินกู้เป็น  
สกุลบำทจ ำนวน 49 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ ทัง้นี ้ กำรอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ให้ศูนย์บริหำรเงินสำมำรถให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำเงินกู้เป็นสกุลบำทนั้นได้สิน้สุดลงแล้วเม่ือ 
15 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยมีจ ำนวนเงินใหกู้ยื้มสะสมคงเหลือทัง้หมดเป็นจ ำนวน 1,696 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 51 ลำ้นเหรียญ
สหรฐัอเมริกำ ซึ่งเงินกูยื้มสะสมคงเหลือดงักล่ำวจะถูกช ำระคืนตำมเง่ือนไขในสญัญำเงินกู ้ทัง้นี ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยยงัคง 
ใหบ้รษิัทสำมำรถใหกู้ยื้มแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศไดโ้ดยท ำสญัญำเงินกูเ้ป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ 

เงินกูด้งักล่ำวไม่ไดท้  ำสญัญำปอ้งกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

19.4 เงนิกู้ยมืจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำก 

   กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บรษิัทย่อย - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

รวมเงินกูยื้มระยะสัน้จำกกิจกำร 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ25) - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี ้ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

บริษัทย่อย 
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
เพิ่มขึน้ - - 1,761,657,717 2,427,394,263 
จ่ำยช ำระคืน - - (696,231,297) (150,958,693) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (24,941,938) (26,698,284) 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม และมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 
งบกำรเงนิรวม 

ทีด่นิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

บำท บำท บำท 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 24,360,515 2,470,589,789 2,494,950,304 

หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม (1,261,576) (1,307,443,814) (1,308,705,390) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 

มลูคำ่ยตุธิรรม 1,372,195,000 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่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) 
คำ่เส่ือมรำคำ (9,712) (69,574,313) (69,584,025) 
กำรดอ้ยคำ่ - (109,288,764) (109,288,764) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,284,786) (5,054,188) (6,338,974) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 66,693,045 2,671,118,758 2,737,811,803 
หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม (1,271,288) (1,374,922,598) (1,376,193,886) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - (109,288,764) (109,288,764) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 

มลูคำ่ยตุธิรรม 1,347,339,320 
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 

งบกำรเงนิรวม 

ทีด่นิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
ซือ้สินทรพัย ์ 176,000 20,485,194 20,661,194 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (613,703) (613,703) 
กำรจดัประเภทใหม่ 44,337,508 (44,337,508) - 
โอนมำจำกบญัชีอ่ืน - 80,097,827 80,097,827 
คำ่เส่ือมรำคำ (11,796) (78,280,005) (78,291,801) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยคำ่ - 3,171,370 3,171,370 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 3,947,353 5,242,347 9,189,700 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำทนุ 182,102,618 2,670,765,976 2,852,868,594 
หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม (68,231,796) (1,381,784,892) (1,450,016,688) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - (116,308,166) (116,308,166) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

มลูคำ่ยตุธิรรม 1,424,022,538 

รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เช่ียวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้ง  
และประเภทของอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุท่ีมีกำรประเมินนัน้  

กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุโดยใชว้ิธีรำยไดแ้ละวิธีรำคำตลำด ซึ่งถือเป็นกำรวดัมลูค่ำ
ยตุธิรรมระดบัท่ี 3  
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 

กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมซึง่ใช้ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดับที ่3) 

กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรเปิดเผยกำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุซึ่งเป็นขอ้มลูระดบัท่ี 3 กลุ่มกิจกำรไดว้่ำจำ้ง 
ผูป้ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อกำรพยำกรณ ์
ทำงกำรเงินในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุท่ีวดัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม  

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรบัวธีิกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมระหวำ่งปี 

ข้ันตอนกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรมของกลุ่มกิจกำร 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกับผู้ประเมินอิสระ ได้ท  ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ส  ำหรับกำร  
รำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน 
(Chief Financial Officer) กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมลูค่ำ
ยตุธิรรมไดจ้ดัขึน้อย่ำงนอ้ยหนึ่งครัง้ในแตล่ะปี ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัท่ีรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร 

ขอ้มูลหลักท่ีกลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำก 
สัญญำเช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใตเ้ง่ือนไขของตลำดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้เน่ืองจำกอสังหำริมทรัพย์ และอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกสัดส่วนโครงสรำ้งเงินทุนและต้นทุนทำงกำรเงิน  
ของบริษัทซึ่งผูบ้ริหำรเห็นสมควร บวกดว้ยอัตรำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำด
ปัจจบุนัในเรื่องมลูคำ่ของกำรเงินและปัจจยัควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตัรำคดิลดรอ้ยละ 12 ตอ่ปี  

จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุท่ีไดร้บัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ มีดงันี  ้

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

รำยไดค้่ำเช่ำ 136,069,979 304,978,543 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก 
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุซึง่ก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 78,291,801 69,584,025 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์
งบกำรเงนิรวม (บำท) 
เคร่ืองจักร 

ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ งำนระหว่ำง 
ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ืน่ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 
รำคำทนุ 51,600,777,239 116,009,193,036 37,951,009,338 458,947,569 6,048,711,213 212,068,638,395 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (370,780,681) (51,203,983,372) (26,553,247,034) (336,338,549) - (78,464,349,636) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - (452,968,950) (104,169,641) - - (557,138,591) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดมิ) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,371,341,711 122,609,020 6,048,711,213 133,124,899,216 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูคำ่ยตุธิรรม - - (77,749,048) - - (77,749,048) 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
ซือ้สนิทรพัย ์ 39,825,698 5,384,175,091 2,961,600,023 45,867,765 5,827,188,644 14,258,657,221 
สนิทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย - สทุธิ - 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 ์- สทุธิ (1,763,280) (940,752,561) (163,459,407) (1,216,135) (3,128,818) (1,110,320,201) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธิ - (281,425,893) (123,349,239) (927,217) (1,109,057) (406,811,406) 
จดัประเภทใหม ่ 787,735,348 3,520,600,005 1,304,872,853 11,696,381 (5,624,904,587) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน (879,773) 99,609,878 (102,306,175) - (37,083,447) (40,659,517) 
คำ่เสื่อมรำคำ (18,437,564) (4,568,313,712) (2,702,862,166) (41,799,485) - (7,331,412,927) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) (160,655,260) 75,871,766 (139,552,536) - - (224,336,030) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (4,360,260,989) (4,594,984,175) (593,520,255) (2,264,133) (345,854,927) (9,896,884,479) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 46,538,088,441 108,330,846,707 36,469,890,499 482,166,906 5,871,852,462 197,692,845,015 
หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (378,253,756) (48,342,364,612) (24,764,510,635) (345,880,010) - (73,831,009,013) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (155,923,022) (345,105,897) (231,746,174) - - (732,775,093) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
งบกำรเงนิรวม (บำท) 

เคร่ืองจักร 
ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ งำนระหว่ำง 
ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ืน่ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดมิ) 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) - (149,567,537) - - 105,445,418 (44,122,119) 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 46,003,911,663 59,493,808,661 11,473,633,690 136,286,896 5,977,297,880 123,084,938,790 
ซือ้สนิทรพัย ์ 522,374 2,082,798,524 1,535,181,695 5,819,773 2,585,600,064 6,209,922,430 
สนิทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ40) - 8,495,882 47,126,208 3,359,003 15,115,889 74,096,982 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธิ (308,212,595) (168,223,691) (88,951,235) (164,160) (2,346,172) (567,897,853) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธิ (87,073,790) (435,196,423) (26,837,228) (519,809) (70,203,327) (619,830,577) 
จดัประเภทใหม ่ 546,903,868 766,052,054 826,705,192 35,329,494 (2,174,990,608) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน (1,823,345,784) (1,841,517,862) (487,526,815) 127,705 (536,424,421) (4,688,687,177) 
คำ่เสื่อมรำคำ (14,481,948) (4,641,629,007) (2,879,955,266) (47,704,658) - (7,583,770,879) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) - (31,303,241) 165,732,380 - - 134,429,139 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 968,850,596 4,131,498,950 1,058,289,364 (2,265,931) 518,650,963 6,675,023,942 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 45,287,074,384 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

รำคำทนุ 45,797,842,707 112,613,620,208 38,574,022,165 501,118,368 6,312,855,739 203,799,459,187 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (340,306,058) (53,106,962,893) (26,583,823,725) (370,850,055) - (80,401,942,731) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (170,462,265) (141,873,468) (366,800,455) - (155,471) (679,291,659) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 45,287,074,384 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 

ค่ำเส่ือมรำคำแสดงไวใ้นตน้ทนุขำยและบรกิำร จ ำนวน 5,696 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 5,733 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 1,299 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 1,343 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรจ ำนวน 589 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 255 ลำ้นบำท)  
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 

เคร่ืองจักร 
ทีด่ินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ งำนระหว่ำง 
ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 10,034,983 757,509,178 667,593,139 19,747,739 5,631,669 1,460,516,708 

หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (486,177) (705,137,110) (544,957,302) (13,146,773) - (1,263,727,362) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
ซือ้สินทรพัย ์ 99,899 5,458,646 10,660,949 - - 16,219,494 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (10,040) (135,136) - - (145,176) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (4,463,390) (11,437,875) - (352,999) (16,254,264) 
จดัประเภทใหม ่ - 285,000 1,796,020 - (2,081,020) - 
คำ่เสื่อมรำคำ (13,701) (8,918,312) (19,491,942) (3,044,012) - (31,467,967) 

กำรดอ้ยคำ่ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 10,134,883 695,067,750 523,505,064 19,747,739 3,197,650 1,251,653,086 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (499,879) (650,343,778) (419,477,211) (16,190,785) - (1,086,511,653) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 
เคร่ืองจักร 

ทีด่ินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ งำนระหว่ำง 
ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
ซือ้สินทรพัย ์ - 9,226,814 11,656,427 - - 20,883,241 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (56,099) (5) - - (56,104) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (68) (21,299) - - (21,367) 

คำ่เสื่อมรำคำ (24,762) (10,190,838) (21,099,634) (3,044,012) - (34,359,246) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,610,242 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำทนุ 10,134,883 667,931,845 523,226,449 19,747,739 3,197,650 1,224,238,566 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (524,641) (624,228,064) (428,663,107) (19,234,797) - (1,072,650,609) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,610,242 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 

ตน้ทุนกำรกูยื้มจ ำนวน 507 ล้ำนบำท มำจำกเงินกู้ยืมเพ่ือใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำร และไดบ้ันทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัย์ซึ่ง
รวมอยู่ในรำยกำรซือ้สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทนุรอ้ยละ 3 ต่อปีในกำรค ำนวณตน้ทนุท่ีรวมเป็นรำคำทนุของ
สินทรพัย ์

บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดิน และอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 15,520 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 8,747 ล้ำนบำท) 
เพ่ือค  ำ้ประกนัเงินกูยื้มจำกธนำคำร (หมำยเหต ุ25) 

ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

งบกำรเงนิรวม 

ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ 
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 312 17 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ 
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 634 38 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
งบกำรเงินรวม (บำท) 

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย ์

ทรัพยสิ์น 
ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนไชส ์

ค่ำลิขสิทธ์ิ 
แฟรนไชส ์ ค่ำควำมนิยม 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่) 
รำคำทนุ 9,721,927,070 586,361,615 166,931,768 240,903,297 8,522,475,650 46,313,478,908 4,663,905,482 321,101,513 70,537,085,303 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,264,714,120) (114,297,058) (164,128,158) (158,260,676) (396,493,478) - (2,771,093,180) - (6,868,986,670) 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (2,969,343) (3,224,124) - (2,646,334) - (35,439,131) (396,139,683) - (440,418,615) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 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 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 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 

ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยติุธรรม  (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม)่ 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 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย 412,540,958 - - 6,926,120 1,840,479,311 - 6,069,454 - 2,266,015,843 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร - - - - (58,149,129) 13,931,760 - - (44,217,369) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (39,709,157) (2,073,545) - - - - (4,982,475) (204,125) (46,969,302) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - - (276,829) (4,945,596) - - (3,465,041) (40,624) (8,728,090) 
กำรจดัประเภทใหม ่ (394,726,492) - - - - - 553,933,504 (159,207,012) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน 41,304,371 - - - - - 5,288,616 (6,150,791) 40,442,196 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (575,900,253) (1,865,155) (286,135) (11,669,649) - - (731,596,792) - (1,321,317,984) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ) - 2,137,397 - 818,279 - (142,502,223) 810,505 - (138,736,042) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (855,894,623) (40,472,462) 1,204,710 1,432,196 (350,363,577) (3,825,805,574) 13,973,742 (2,077,448) (5,058,003,036) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 7,986,780,665 540,432,920 171,343,593 253,003,721 9,954,442,255 42,468,608,101 5,088,875,673 300,978,127 66,764,465,055 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,894,771,014) (107,793,707) (163,209,583) (168,498,128) (396,493,478) - (3,175,760,311) - (6,906,526,221) 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (2,736,396) (1,011,646) - (1,828,055) - (144,944,361) (602,686) - (151,123,144) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 
งบกำรเงินรวม (บำท) 

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย ์

ทรัพยสิ์น 
ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนไชส ์

ค่ำลิขสิทธ์ิ 
แฟรนไชส ์ ค่ำควำมนิยม 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (1,002,186,101) - - - - - - - (1,002,186,101) 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ ท่ีปรบัปรุงแลว้ 4,087,087,154 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 58,704,629,589 
ซือ้สินทรพัย ์ 91,841,826 68,527,175 1,340,352 9,217,250 - - 477,803,775 72,590,388 721,320,766 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบริษัทยอ่ย (หมำยเหต ุ40) 1,890,919,220 - - - 3,002,593,754 - 590,001 - 4,894,102,975 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร (หมำยเหต ุ40) - - - - (293,361,390) - - - (293,361,390) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (27,920,235) - - - - - (2,324,868) (395,050) (30,640,153) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,081,913) (903,916) - (6,939,964) - - (4,463,030) (26,993,771) (40,382,594) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - - - - 118,274,933 (118,274,933) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน 41,455,599 - - - - - 32,469,372 (478,470) 73,446,501 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (393,868,542) (20,787,924) (320,054) (15,494,402) - - (744,797,345) - (1,175,268,267) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ)  - 903,920 - 1,828,055 - - (809,842) - 1,922,133 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 481,362,553 29,326,745 (3,500,702) 4,967,029 311,647,815 3,475,844,486 77,210,487 268,265 4,377,126,678 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 6,169,795,662 508,693,567 5,653,606 76,255,506 12,578,828,956 45,799,508,226 1,866,466,159 227,694,556 67,232,896,238 

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำทนุ 7,955,112,379 614,723,552 8,655,659 264,666,537 12,945,195,364 45,946,651,636 5,816,629,528 227,694,556 73,779,329,211 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,782,337,273) (106,029,985) (3,002,053) (188,411,031) (366,366,408) - (3,948,750,841) - (6,394,897,591) 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (2,979,444) - - - - (147,143,410) (1,412,528) - (151,535,382) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,169,795,662 508,693,567 5,653,606 76,255,506 12,578,828,956 45,799,508,226 1,866,466,159 227,694,556 67,232,896,238 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 889 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 854 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 49 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร
จ ำนวน 233 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 418 ลำ้นบำท)  
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (บำท) 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่ำงติดต้ัง รวม 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 44,478,716 19,642,645 64,121,361 

หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,341,000) - (41,341,000) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่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 
กำรจดัประเภทใหม่ 21,988,665 (21,988,665) - 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย (2,723,428) - (2,723,428) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
รำคำทนุ 72,120,745 - 72,120,745 

หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,969,170) - (45,969,170) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
ซือ้สินทรพัย ์ 1,933,326 - 1,933,326 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย (4,770,792) - (4,770,792) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำทนุ 72,645,539 - 72,645,539 

หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (49,331,430) - (49,331,430) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยจ์  ำนวน 152 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,493 
ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 162 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ลำ้นบำท) ไดน้  ำไปวำงเป็นหลกัประกันเงินกูยื้มจำก
ธนำคำร (หมำยเหต ุ25) 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 

ค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  (CGUs) พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้
กำรค ำนวณดังกล่ำวใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี 
ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำร
เตบิโตดงักล่ำวไม่สงูกวำ่อตัรำกำรเตบิโตเฉล่ียของส่วนงำนท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด  ำเนินงำนอยู่ 

ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มกิจกำร ท่ีถูกก ำหนดตำม   
ส่วนงำน 

กำรปันส่วนของคำ่ควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจ 
และสปำ ร้ำนอำหำร ค้ำปลีก รวม และสปำ ร้ำนอำหำร ค้ำปลีก รวม 

คำ่ควำมนิยม 3,697 8,826 56 12,579 3,043 6,514 - 9,557 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 39,242 6,558 - 45,800 36,148 6,176 - 42,324 

ส ำหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19 ตำมท่ีได้ประกำศโดย 
สภำวชิำชีพบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดอ้ยค่ำ ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหต ุ6.27 

ขอ้สมมตฐิำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจร้ำนอำหำร 

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 29 - รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 39 - รอ้ยละ 67 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 1 - รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 19 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 

1  ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2  อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัเพ่ือใชใ้นกำรประมำณกระแสเงินสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแส

เงินสดตำมระยะเวลำในงบประมำณ 
3  อตัรำคดิลดก่อนภำษีท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 

ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนีไ้ดถ้กูใชเ้พ่ือกำรวเิครำะหห์น่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณก์ำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักท่ีใชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอัตรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถงึควำมเส่ียงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 

ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำควำมอ่ อนไหวของ 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำคิดลดท่ีมีต่อหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดบำงแห่งภำยใตธุ้รกิจโรงแรมและสปำและธุรกิจรำ้นอำหำร 
ซึง่มีมลูค่ำจำกกำรใชม้ำกกว่ำมลูคำ่ตำมบญัชีรวมกนัประมำณ 2,492 ลำ้นบำท ในกรณีนี ้หำกอตัรำคิดลดก่อนหกัภำษีเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 1 ตอ่ปี จำกประมำณกำรของผูบ้ริหำรจะท ำใหก้ลุ่มกิจกำรเกิดกำรดอ้ยค่ำประมำณ 480 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบั
หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดอ่ืนยงัคงมีมลูค่ำจำกกำรใชซ้ึง่มำกกว่ำมลูคำ่ตำมบญัชีเพียงพอ 

23 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มียอดคงเหลือสินทรพัยส์ิทธิกำรใชด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
บำท บำท 

ท่ีดนิและอสงัหำรมิทรพัย ์ 88,938,087,182 377,243,309 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 108,904,361 459,744 

ยำนพำหนะ 29,427,806 5,659,052 

รวม  89,076,419,349 383,362,105 

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
408



23 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนท่ีรบัรูไ้ปยงัก ำไรขำดทนุ และกระแสเงินสดที่เก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
บำท บำท 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้: 
ท่ีดนิและอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,362,065,222 48,785,053 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 18,146,821 253,987 
ยำนพำหนะ 23,661,134 1,895,803 

รวม 9,403,873,177 50,934,843 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ระหว่ำงปี 9,192,704,043 73,951,739 

กระแสเงินสดไหลออกส ำหรบักำรเช่ำ 11,107,191,747 109,701,646 

คำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 132,386,092 - 
คำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำสินทรพัยม์ลูค่ำนอ้ย 8,126,644 - 
คำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำผนัแปร 365,340,464 - 

24 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษิัทอ่ืน 977,889,691 1,240,863,823 - - 
เงินมดัจ ำ 1,886,181,281 1,788,990,285 11,988,551 10,868,546 
คำ่ใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี 100,459,738 108,256,422 218,276 538,641 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 73,274,322 - - - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 109,544,392 - 21,314,790 - 

อ่ืน ๆ 218,987,499 2,749,319,964 2,637,008 2,156,077,944 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  3,366,336,923 5,887,430,494 36,158,625 2,167,485,131 
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25 เงนิกู้ยมื 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

หมุนเวียน 
เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำร 21,969,747 - - - 

เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 118,470,532 300,000,000 - 300,000,000 

รวม 140,440,279 300,000,000 - 300,000,000 

เงินกูยื้มจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหต ุ19) - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงิน 1,705,669,746 5,659,718,000 - 2,935,438,202 
 ส่วนของหุน้กูท่ี้ถงึก ำหนดช ำระ 

   ภำยในหนึ่งปี 4,596,224,129 4,000,000,000 4,596,224,129 4,000,000,000 

รวมเงินกูยื้มหมนุเวียน 6,442,334,154 9,959,718,000 9,975,626,036 11,574,355,627 

ไม่หมุนเวียน 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 70,097,857,804 39,010,772,801 25,351,716,289 16,268,952,920 

หุน้กู ้ 59,798,677,975 63,375,519,560 46,665,828,580 51,064,612,531 

รวมเงินกูยื้มไม่หมนุเวียน 129,896,535,779 102,386,292,361 72,017,544,869 67,333,565,451 

รวมเงนิกู้ยืม 136,338,869,933 112,346,010,361 81,993,170,905 78,907,921,078 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
บำท บำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 44,670,490,801 19,204,391,122 
กำรกูยื้มเพิ่ม 30,457,389,799 8,056,865,615 
กำรจ่ำยช ำระคืน (6,762,319,419) (2,962,917,133) 
โอนไปยงับญัชีอ่ืน (326,301,637) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 229,728,047 53,600,856 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 994,367,533 999,775,829 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 2,540,172,426 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 71,803,527,550 25,351,716,289 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

ก ำหนดช ำระคืน สกุลเงิน ล้ำน ล้ำน เงื่อนไข อัตรำดอกเบีย้ 

ในระหว่ำงปี 2566 - 2568 บำท 4,000.0 4,000.0 มีหลกัประกัน บรษัิทย่อยไดใ้ช ้
อสงัหำรมิทรพัยข์องโรงแรมและหลกัทรพัยเ์พ่ือ
ค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ18 และหมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 30.0 30.0 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 238.0 238.0 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 ยโูร 168.9 168.9 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2569 ยโูร 196.5 196.5 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2565 เหรียญออสเตรเลีย 32.4 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2564 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 19.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2565 รูปีศรีลงักำ 50.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญออสเตรเลีย 171.8 - มีหลกัประกัน บรษัิทย่อยไดใ้ชส้ินทรพัย ์

เพ่ือค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ21 และ 
หมำยเหต ุ22) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญออสเตรเลีย 18.7 - มีหลกัประกัน บรษัิทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์
ของโรงแรมเพ่ือค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2582 ยโูร 10.9 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 4.4 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัของตน้ทนุเงินทนุ บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2569 มำเลเซียรงิกิต 132.8 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2566 มำเลเซียรงิกิต 50.9 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2579 ยโูร 263.8 - มีหลกัประกัน บรษัิทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์
ของโรงแรมเพ่ือค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัและคงท่ี 

ในระหว่ำงปี 2563-2580 ยโูร 381.1 - ไม่มีหลกัประกัน  อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
ในปี พ.ศ. 2567 ยโูร 345.3 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2565 - 2574 บำท 1,007.8 - มีหลกัประกัน บรษัิทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์

ของโรงแรมเพ่ือค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ21) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2568 ปอนดส์เตอรล์ิง 4.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2564 เหรียญออสเตรเลีย 9.6 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสิงคโปร ์ 42.2 - มีหลกัประกัน อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั SOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

รำคำตำมบญัชีของเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีมลูคำ่ใกลเ้คียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

หุ้นกู้ 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 
ระยะเวลำ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อัตรำ 

วันทีอ่อก ก ำหนดช ำระคนื (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงือ่นไข 

   ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 13,590 12,311 - -  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,502 1,508 1,502 1,508  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,950 2,698 2,950 2,698  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 1,500 1,500 1,500  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500  รอ้ยละคงท่ี  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
บำท บำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 67,375,519,560 55,064,612,531 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,000,000,000) (4,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 131,453,912 54,571,299 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 142,868,880 142,868,879 
ปรบัปรุงมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรปอ้งกนัควำมเส่ียง (335,024,535) - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 1,080,084,287 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 64,394,902,104 51,262,052,709 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

หุน้กูท้ัง้หมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรพัย์สินอันเป็นสำระส ำคญัท่ีใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจหลกั 

จ ำนวนรวมกบัหุน้กูเ้ดิมของบริษัทท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 120,000 ลำ้นบำท 
(ตำมหลักเกณฑเ์งินทุนหมุนเวียน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีหุน้กูท่ี้ยังไม่ไดอ้อกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 
35,526 ลำ้นบำท ตำมมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ 

รำคำตำมบญัชีและมลูคำ่ยตุธิรรมของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 

รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หุน้กู ้ 64,395 67,376 65,525 71,390 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หุน้กู ้ 51,262 55,065 52,452 59,039 

มลูค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซึง่ถือเป็นกำรวดัเป็นมลูคำ่ระดบัท่ี 2 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูยื้มของกลุ่มกิจกำรและบรษิัท มีดงันี  ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินกูยื้ม 
   - อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 64,866 54,810 51,452 45,922 

   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 71,473 57,536 30,541 32,986 

รวมเงินกูยื้ม 136,339 112,346 81,993 78,908 

อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน 2.05 2.36 1.95 2.99 
หุน้กู ้ 3.80 3.17 - 3.76 3.81 3.76 

มลูคำ่ยุตธิรรมของเงินกูยื้มระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูยื้มที่ฝ่ำยบรหิำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะตอ้งจ่ำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมถือกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
ส่วนมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินกูยื้มระยะสัน้ใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูยื้มระยะยำว สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,706 5,660 - 2,935 
ครบก ำหนดภำยในระหวำ่ง 2 - 5 ปี 60,474 32,567 18,122 13,626 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 9,624 6,443 7,230 2,643 

รวมเงินกูยื้มระยะยำว 71,804 44,670 25,352 19,204 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

วงเงนิกู้ยมื 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีวงเงินกูยื้มที่ยงัไม่ไดใ้ชด้งัตอ่ไปนี ้

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนมำเลเซีย ล้ำนเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล ออสเตรเลีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตวั 
   ระยะสัน้ 248 18 50 5 4 - 8,920 248 8,700 

   ระยะยำว - 3 - - 10 6 692 - - 

248 21 50 5 14 6 9,612 248 8,700 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดยี ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 

อัตรำดอกเบีย้ลอยตวั 
   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 

26 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บรษิัทอ่ืน 8,486,579,718 11,242,774,344 2,241,855 8,187,742 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหต ุ19) 40,038,689 45,685,687 11,822,512 24,817,993 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ19) 3,836,386 19,096,831 31,067,955 10,382,349 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 4,986,888,391 6,831,586,650 588,783,250 657,212,788 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 202,138,653 286,783,023 38,884 38,884 

เจำ้หนีอ่ื้น 1,590,956,096 1,610,252,822 47,831,435 13,009,716 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 15,310,437,933 20,036,179,357 681,785,891 713,649,472 
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27 หนีส้ินหมุนเวยีนอื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

เงินมดัจ ำคำ่หอ้งพกั 1,387,891,196 774,675,094 16,294,051 16,466,170 
เจำ้หนีก้รมสรรพำกร 860,381,246 351,766,510 1,724,126 1,520,987 

อ่ืน ๆ 2,626,077,265 2,346,266,133 14,765,243 10,836,991 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 4,874,349,707 3,472,707,737 32,783,420 28,824,148 

28 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน 

โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับ  
เงินเกษียณอำยุท่ีจะไดร้บั โดยผลประโยชนท่ี์ใหจ้ะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดทำ้ยของสมำชิกก่อน  
ท่ีจะเกษียณอำย ุ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงันี  ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่ของ 
   ภำระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน (58,136,616) - 4,803,619 - 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีต - 47,802,962 - 3,554,720 
ตน้ทนุบรกิำรปัจจบุนั 132,028,126 85,982,529 6,808,467 1,854,258 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,716,366 8,285,689 462,403 485,052 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (86,668,753) (74,885,257) (1,656,045) (4,597,790) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 91,537,742 (112,524,021) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950 
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28 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน (ตอ่) 

จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัแตล่ะรำยกำรมีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ตน้ทนุบรกิำรในอดีต - 47,802,962 - 3,554,720 
ตน้ทนุบรกิำรปัจจุบนั 132,028,126 85,982,529 6,808,467 1,854,258 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,716,366 8,285,689 462,403 485,052 

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำย 

   ผลประโยชนพ์นกังำน) 138,744,492 142,071,180 7,270,870 5,894,030 

ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแตล่ะประเทศ มีดงันี้ 

งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ไทย 

สหรัฐ 
อำหรับ 

เอมเิรตส ์ แอฟริกำใต้ ออสเตรเลยี ศรีลังกำ 
ทวปี 
ยุโรป รวม ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลยี ศรีลังกำ 

ทวปี 
ยุโรป รวม 

มลูค่ำปัจจบุนั 
   ของภำระผกูพนั 303 9 6 8 3 1,079 1,408 324 9 8 3 978 1,322 

รวม 303 9 6 8 3 1,079 1,408 324 9 8 3 978 1,322 

ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงันี  ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 1.6 รอ้ยละ 1.2 - รอ้ยละ 4.0 รอ้ยละ 1.4  รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 4.0 
อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ 
   ของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.5 - รอ้ยละ 7.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 3.0 - รอ้ยละ 7.0 
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28 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน (ตอ่) 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 

งบกำรเงินรวม 

กำรเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว้ 

ของข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 1.0 ลดลง รอ้ยละ 15.88 ลดลง รอ้ยละ 31.19 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.62 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.17 
อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 1.0 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 3.67 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 7.30 ลดลง รอ้ยละ 2.53 ลดลง รอ้ยละ 5.32 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10.0 รอ้ยละ 20.0 ลดลง รอ้ยละ 8.94 ลดลง รอ้ยละ 15.95 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.44 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.36 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นีอ้ำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมต ิขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว  
ของภำระผูกพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนั (มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวธีิคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ธุรกิจโรงแรม
และสปำ 

ธุรกิจ
ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 

ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร 
   ผลประโยชน ์ 9 ปี 11 ปี 10 ปี 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท่ี์ยงัไม่ไดค้ดิลดส ำหรบักลุ่มธุรกิจหลกัในประเทศไทย สำมำรถวเิครำะหต์ำมก ำหนดช ำระ 
มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 

น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำย ุ 20 18 78 

รวม 20 18 78 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำย ุ 13 22 121 

รวม 13 22 121 
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29 หนีส้ินไม่หมุนเวยีนอื่น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

รำยไดร้อตดับญัชี 315,962,018 351,432,632 419,905 38,680 
เงินมดัจ ำคำ่เช่ำ 134,314,076 114,813,023 2,181,455 2,233,305 
คำ่เช่ำท่ีดินคำ้งจ่ำย - 453,432,729 - - 
ประมำณกำรรือ้ถอน 332,933,351 359,560,054 887,672 - 

อ่ืน ๆ 2,242,370,396 3,576,172,061 2,879,617 2,874,771 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 3,025,579,841 4,855,410,499 6,368,649 5,146,756 

30 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

งบกำรเงินรวม 

จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

สำมัญ บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 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 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,195,693,420 29,378,028,009 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

สำมัญ บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 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 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,170,041,044 29,352,375,633 
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30 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ตอ่) 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นท่ีออกใหม่  
เพ่ือเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมัญเดิมของบริษัท บริษัทไดมี้กำรจดัสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมัญ
เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offerings) จ ำนวน 563,293,276 หุน้ ในอัตรำส่วนหุน้สำมัญเดิม 8.2 หุน้ ต่อ 1 หุน้สำมัญ
ท่ีออกใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 17.50 บำท โดยเสนอขำยวนัท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไดร้ำยงำนผลกำรขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ดงักล่ำวโดยมี
จ ำนวนหุน้ท่ีขำยไดท้ัง้หมด 563,293,156 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินสุทธิ 9,739.8 ลำ้นบำท กำรออกหุน้แสดงสุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยใน
กำรออกหุน้จ ำนวน 117.81 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 หุน้จดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 5,887,815,947 หุน้ (พ.ศ. 2562 : จ  ำนวน 
4,849,860,006 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมัญท่ีได้ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 5,182,334,589 หุ้น  
(พ.ศ. 2562 : จ  ำนวน 4,619,004,550 หุน้)  
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31 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัท โดยผ่ำนกำรอนมุตัจิำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้นัทกึตน้ทนุส ำหรบัมลูคำ่ยตุิธรรมหรือมลูคำ่ท่ีแทจ้รงิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงินนี ้

ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม เพิม่ขึน้ 

ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2562 ระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 

ก ำหนดวันทีใ่ช้สิทธิ จ ำนวนคงเหลือ จ ำนวน ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุน้สำมัญ 
ตอ่ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุน้สำมัญ 
ออกเพิม่ 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุน้สำมัญ  จ ำนวนเงนิ จ ำนวนคงเหลือ 

ออกโดย จดัสรรใหแ้ก่ วันทีอ่นุมัติ ครัง้แรก ครัง้สุดทำ้ย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย หุน้ บำท บำท ล้ำนหน่วย 

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT – W6) 4 มิถนุำยน 2562 15 สงิหำคม 2562 30 กนัยำยน 2564 231 - 0.0003 1 310 43 13,330 231 

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT – W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจิกำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 - 236 0.0366 1 36,573 21.6 789,977 236 

รวมกำรออกโดยบริษัท 231 236 0.0369 36,883 803,307 467 

ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพ่ือจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 43 บำทตอ่หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดแ้จง้ปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W6) จำกรำคำหุน้ละ 43 บำท เป็น 41.878 บำทต่อหุน้ และอตัรำ 
1 หุน้สำมญั เป็น 1.027 หุน้สำมญัตอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำรปรบัสิทธินีมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 26 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

ท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ไดมี้มติอนมุตัใิหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W7) จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดมิ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 21.6 บำทตอ่หุน้ 
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32 ส ำรองตำมกฎหมำย 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม  484,986,001 464,178,907 

จดัสรรระหวำ่งปี 103,795,594 20,807,094 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 588,781,595 484,986,001 

ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั บริษัทตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกั
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดงักล่ำว 
เป็นส ำรองที่ไม่สำมำรถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

33 รำยได้อื่น 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

รำยไดค้่ำเช่ำ 85,833,359 255,571,676 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 124,085,939 163,540,321 - - 
รำยไดค้่ำขนส่ง 191,890,966 200,418,875 - - 
เงินสนบัสนนุ 147,238,880 177,507,930 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 113,112,849 133,144,205 - - 
ขำยวตัถดุบิใหแ้ฟรนไชส ์ 58,335,154 27,248,025 - - 
รำยไดค้่ำซอ่มบ ำรุง 67,341,039 61,316,967 - - 
รำยไดภ้ำษีโรงเรือน 24,539,757 13,787,586 - - 
รำยไดจ้ำกเครื่องหมำยกำรคำ้ 98,074,492 109,992,303 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั - 4,743,436,894 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ - 1,350,340,011 - - 

อ่ืน ๆ 1,254,210,739 2,078,652,218 26,915,884 564,590,457 

รวมรำยไดอ่ื้น 2,164,663,174 9,314,957,011 26,915,884 564,590,457 
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34 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บำท บำท บำท บำท 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สทุธิ (3,554,997,131) 892,767,946 (3,654,098,708) 778,449,170 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ 
   เครื่องมือทำงกำรเงิน - สทุธิ 4,180,212,226 - 4,017,433,038 - 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอ่ืน - สทุธิ 625,215,095 892,767,946 363,334,330 778,449,170 

35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

คำ่เส่ือมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย ์
   เพ่ือกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ20) 78,291,801 69,584,025 - - 
คำ่เส่ือมรำคำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์
   (หมำยเหต ุ21) 7,583,770,879 7,331,412,927 34,359,246 31,467,967 
กำรดอ้ยคำ่ (กลบัรำยกำร) ของที่ดนิ 
   อำคำรและอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ21) (134,429,139) 224,336,030 - 264,709 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ ์
   (หมำยเหต ุ21) 619,830,577 406,811,406 56,104 145,176 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
   (หมำยเหต ุ22) 1,175,268,267 1,321,317,984 4,770,792 2,723,428 
กำรดอ้ยคำ่ (กลบัรำยกำร) 
    ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหต ุ22) (1,922,133) 138,736,042 - - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
   (หมำยเหต ุ23) 9,403,873,177 - 50,934,843 - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ - 192,114,082 - 1,848,000 
กำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษิัทร่วม 
   (หมำยเหต ุ18) - 352,714,715 - - 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) 198,637,494 16,726,464 275,572 (12,023) 
คำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน  22,169,850,822 32,053,420,438 324,700,205 407,545,194 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี  ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,731,939,377 5,503,259,677 - - 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (25,122,429,640) (24,144,264,318) (203,221,909) (200,138,201) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (17,390,490,263) (18,641,004,641) (203,221,909) (200,138,201) 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะสำมำรถแสดงหกัลบกลบกันไดเ้ม่ือสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินภำษีเงินไดด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกัน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสุทธิในแตล่ะบรษิัท 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงันี ้

งบกำรเงินรวม 

เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด) 
1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน กำรซื้อธุรกิจ งบกำรเงิน พ.ศ. 2562 

บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 88,705,660 14,551,793 - - - 103,257,453 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 158,679,601 53,567,257 - - - 212,246,858 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์
   พนกังำน 287,285,970 64,133,146 - - - 351,419,116 
ค่ำเสื่อมรำคำ 66,632,228 7,710,013 - - - 74,342,241 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 16,634,215 3,500,565 - - - 20,134,780 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 3,738,280,201 (537,528,535) - - - 3,200,751,666 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 329,991,354 - - - 117,585,456 447,576,810 

อ่ืน ๆ (67,600) - - - - (67,600) 

4,686,141,629 (394,065,761) - - 117,585,456 4,409,661,324 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
ลกูหนีก้ำรคำ้ (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 ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (211,161,547) - 184,661 - - (210,976,886) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์
   ระหวำ่งกลุม่กิจกำรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (26,842,591) (1,576,709) - - - (28,419,300) 
กำรปรบัมลูค่ำยติุธรรมของสินทรพัย ์
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (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 

อ่ืน ๆ 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) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (20,352,040,390) (99,567,483) 184,661 102,511,825 1,707,906,746 (18,641,004,641) 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

งบกำรเงินรวม 

เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด) 
1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน กำรซื้อธุรกิจ งบกำรเงิน พ.ศ. 2563 

บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 103,257,453 (7,294,581) - - - 95,962,872 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 212,246,858 129,268,353 - - - 341,515,211 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์
   พนกังำน 351,419,116 7,428,820 (11,627,323) - - 347,220,613 
ค่ำเสื่อมรำคำ 74,342,241 7,730,754 - - - 82,072,995 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 20,134,780 1,862,671 - - - 21,997,451 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 3,200,751,666 2,168,042,275 - - - 5,368,793,941 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 804,343,009 1,106,062,872 - - - 1,910,405,881 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 447,576,810 - - - (143,663,863) 303,912,947 
ส ำรองตน้ทนุของกำรปอ้งกนั 
   ควำมเสี่ยง 17,860,642 - 6,461,488 - - 24,322,130 

อ่ืน ๆ (67,600) - - - - (67,600) 

5,231,864,975 3,413,101,164 (5,165,835) - (143,663,863) 8,496,136,441 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ลกูหนีก้ำรคำ้ (55,667) (13,190,193) - - - (13,245,860) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,050,170,972) (46,221,058) - - - (1,096,392,030) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (600,781,498) 10,891,595 - - - (589,889,903) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (210,976,886) - 403,195 - - (210,573,691) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์
   ระหวำ่งกลุม่กิจกำรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (28,419,300) 4,253,412 - - - (24,165,888) 
กำรปรบัมลูค่ำยติุธรรมของสินทรพัย ์
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (23,762,441,272) 924,542,054 - (220,834,068) - (23,058,733,286) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
   อนพุนัธท่ี์ยงัไมเ่กิดขึน้ (93,735,689) 87,654,546 - - - (6,081,143) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,661,052,849 - - - (3,512,662,134) (851,609,285) 

อ่ืน ๆ (58,873,219) 22,937,601 - - - (35,935,618) 

(23,144,401,654) 990,867,957 403,195 (220,834,068) (3,512,662,134) (25,886,626,704) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (17,912,536,679) 4,403,969,121 (4,762,640) (220,834,068) (3,656,325,997) (17,390,490,263) 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
เพิม่ / (ลด) 

เพิม่ / (ลด) ในก ำไร 
1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2562 

บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ 1,399,960 18,470 - 1,418,430 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,263,542 2,382,780 - 5,646,322 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 65,480,609 (61,162,914) - 4,317,695 

อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 2,470,240 (2,470,240) - - 

72,614,351 (61,231,904) - 11,382,447 

หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  

ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,759,773) - 239,125 (211,520,648) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (139,145,422) (61,231,904) 239,125 (200,138,201) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

เพิม่ / (ลด) 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไร 

1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2563 

บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย ์ 1,418,430 1,095,232 - 2,513,662 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 5,646,322 (1,597,979) 960,724 5,009,067 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ - 91,482 - 91,482 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 4,317,695 3,022,722 - 7,340,417 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,892,200 1,660,095 - 3,552,295 

13,274,647 4,271,552 960,724 18,506,923 

หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี  
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,520,648) - 469,355 (211,051,293) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมอนพุนัธท่ี์ยงัไม่เกิดขึน้ (93,735,690) 83,058,151 - (10,677,539) 

(305,256,338) 83,058,151 469,355 (221,728,832) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (291,981,691) 87,329,703 1,430,079 (203,221,909) 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัรำยกำรขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้อ่นขำ้ง
แน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป
จ ำนวน 2,472 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยุในช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 และจ ำนวน 4,115 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยุหลงัจำกปี 
พ.ศ. 2568 เป็นตน้ไป ตำมกฎหมำยทำงภำษีในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษัทมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ไดใ้ชย้กไป 
จ ำนวน 1,680 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยใุนช่วงปี พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2568 

ภำษีเงนิได้ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ภำษีเงินได ้: 
ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 1,974,862,089 2,230,497,004 - 24,315,722 
ภำษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรบัรูใ้นปีปัจจบุนั (16,205,099) (37,113,185) 2,995,290 3,303,180 

รวมภำษีเงนิได้ 1,958,656,990 2,193,383,819 2,995,290 27,618,902 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : 
กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำร 
   ท่ีเกิดจำกผลแตกตำ่งชั่วครำว (4,403,969,121) 99,567,483 (87,329,703) 61,231,904 

รวมภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (4,403,969,121) 99,567,483 (87,329,703) 61,231,904 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ (2,445,312,131) 2,292,951,302 (84,334,413) 88,850,806 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

ภำษีเงินได้ส  ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี  
ของประเทศท่ีบรษิัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท บำท บำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษี (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179 

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 (5,029,709,644) 2,657,411,148 293,077,030 787,001,436 
ผลกระทบ : 
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทรว่มสุทธิ 
   จำกภำษี 92,780,330 (736,255,423) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีท่ีแตกต่ำง (1,211,273,643) (2,586,501,750) (267,456,534) (178,286,190) 
คำ่ใชจ้่ำยทำงภำษีท่ีหกัไดเ้พิ่มเตมิ (100,260,105) (41,046,753) (100,260,105) (41,046,753) 
คำ่ใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษี 3,004,463,767 4,634,322,632 1,867,996 1,517,351 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (45,561,400) (1,878,971,049) (25,806,150) (491,601,200) 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน (16,205,099) (37,113,185) 2,995,290 3,303,181 
ผลประโยชนจ์ำกกำรหกัภำษีไดเ้พิ่มเตมิ (160,182,795) (41,771,830) (2,984,353) (1,770,822) 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว 
   ท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (25,817,042) (32,956,079) - - 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรขำดทนุ 
   ปีก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ - (5,727,316) - - 
กำรปรบัปรุงขำดทนุทำงภำษีจำกปีก่อน 36,187,929 165,515,729 3,817,556 - 
กำรรบัรูข้ำดทนุทำงภำษีปีก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (3,186,319) - (6,840,278) - 
กำรปรบัปรุงเก่ียวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของ 
   อนพุนัธท์ำงกำรเงิน (83,058,151) - (83,058,151) - 
ขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทกึเป็น 
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,096,510,041 196,045,178 100,313,286 9,733,803 

ภำษีเงินได ้ (2,445,312,131) 2,292,951,302 (84,334,413) 88,850,806 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

ภำษีเงินไดท่ี้เพิ่มที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนมีดงันี ้

งบกำรเงินรวม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลังภำษี 
บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระ 
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 58,136,616 (11,627,323) 46,509,293 - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหลกัทรพัย ์
   เผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (1,957,600) 403,195 (1,554,405) (615,146) 184,661 (430,485) 
ส ำรองตน้ทนุของกำรปอ้งกนั 
   ควำมเสี่ยง (9,201,708) 6,461,488 (2,740,220) - - - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 46,977,308 (4,762,640) 42,214,668 (615,146) 184,661 (430,485) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลังภำษี 
บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระ 
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (4,803,619) 960,724 (3,842,895) - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหลกัทรพัย ์
   เผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (2,346,775) 469,355 (1,877,420) (1,195,625) 239,125 (956,500) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (7,150,394) 1,430,079 (5,720,315) (1,195,625) 239,125 (956,500) 
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37 ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งปี 

ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเทำ่ปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค  ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุน้สำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม 
แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรบัปรุงใด ๆ ในก ำไรสทุธิ 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
หุ้น หุ้น 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ - สทุธิ 4,857,562,529 4,618,941,721 

หุน้สำมญัเทียบเทำ่ปรบัลด - - 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

   ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 4,857,562,529 4,618,941,721 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (21,407,335,947) 10,697,926,668 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,460,595,046) (1,288,685,030) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด (22,867,930,993) 9,409,241,638 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (4.7077) 2.0371 

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (4.7077) 2.0371 
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37 ก ำไรต่อหุ้น (ตอ่) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บำท บำท 

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 1,549,719,562 3,846,156,373 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,460,595,046) (1,288,685,030) 

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 89,124,516 2,557,471,343 

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.0183 0.5537 

ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.0183 0.5537 

38 เงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัท ไดมี้กำรอนมุัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบั 
ผลกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ. 2562 

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 เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 

39 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 

ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุน จ ำนวนเงินรวม  300 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือ
เทียบเท่ำ 9,269 ลำ้นบำท ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน  988 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจำ้ของ 
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก และส ำหรบักำรก ำหนด
อตัรำดอกเบีย้ในทกุ ๆ 3 ปีถดัไปจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ หุน้กูด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรท ำหนำ้ท่ี 
ผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงิน ซึง่สถำบนักำรเงินดงักล่ำวรบัประกนักำรซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กู้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 34,091 ล้ำนบำทก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 2,022 ลำ้นบำท ซึง่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจำ้ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,455 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 1,312 ลำ้นบำท) 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทใชข้อ้ผ่อนผนักำรจดัประเภทหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ ตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ6.16 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ 

40.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม่ 

Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ดว้ยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกท่ี 2,575 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนด 
โดยกำรประมำณกำรและจะมีกำรปรบัปรุงในภำยหลงัที่งบกำรเงินของบริษัทเสรจ็สิน้ รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

คำ่ควำมนิยม 2,537 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

Spoonful 
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) รวม 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสด 39 36 75 
ลกูหนี ้ 9 - 9 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 8 2 10 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ - 8 8 
เจำ้หนี ้ (5) (37) (42) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1) (5) (6) 

รวม 50 4 54 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (16) 

ประมำณกำรมลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำม 

   สดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยส์ุทธิท่ีไดม้ำใหเ้สร็จสิน้โดย  
จะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

กลุ่มกิจกำรสโกมำด ิและบริษัท มำริน เอ็นจเินียร่ิง จ ำกัด 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำร บริษัท สโกมำดิ (ประเทศไทย) จ  ำกัด 
บริษัท สโกมำดิ เอเชีย-แปซิฟิก จ ำกัด และ Scomadi Worldwide Holding Limited รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ” 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 55 และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จ  ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 49.5 โดยไม่มีมูลค่ำเงินลงทุน รำยกำรซือ้กิจกำร
ดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 

คำ่ควำมนิยม 56 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

กลุ่มกิจกำร 
สโกมำดิ 

มำริน 
เอ็นจเินียร่ิง รวม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสด 5 24 29 
ลกูหนี ้ 8 37 45 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 1 19 20 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ 7 28 35 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1 35 36 
เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำร - (29) (29) 
เจำ้หนี ้ (27) (118) (145) 
เงินกู ้ - (82) (82) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (16) (3) (19) 

รวม (21) (89) (110) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 44 54 

ประมำณกำรมลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำม 

   สดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น 
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรมเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

Roco Hospitality Group S.r.l. New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ใน Roco Hospitality Group S.r.l. New York 
Palace Kft และ AGAGA s.r.o. ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนดโดยกำรประมำณกำรและจะมีกำร
ปรบัปรุงในภำยหลงัเม่ือเสรจ็สิน้ขอ้ตกลงกำรซือ้กิจกำร รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,931 
ประมำณกำรกำรปรบัรำคำซือ้ขำยเงินลงทนุ (253) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,268 

คำ่ควำมนิยม 410 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

ล้ำนบำท 

เงินสด 100 
ลกูหนี ้ 58 
สินทรพัยห์มนุเวียน 19 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ 31 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,891 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 1,931 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 211 
เจำ้หนี ้ (424) 
หนีส้ินหมนุเวียน (165) 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ (1,931) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (453) 

ประมำณกำรมลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,268 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น 
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเม่ือขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

40.2 กำรซือ้ธุรกิจในปีก่อน 

Elysia Retreat 

ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Elysia Retreat ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ 
และพิจำรณำถงึควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 106 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 96 

คำ่ควำมนิยม 10 

คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดมิ 10 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุธิรรม - 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

ล้ำนบำท 

สินคำ้คงเหลือ 6 
อำคำร  68 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 32 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (10) 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 96 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

บริษัท ชิคเก้น ไทม ์จ ำกัด 

กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิของบริษัท ชิคเกน้ ไทม ์จ ำกัด  
เสรจ็สิน้แลว้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2563 ใน
กำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนี้สิน  
ท่ีรบัมำ และพิจำรณำถงึควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,931 

ปรบัปรุงรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ (293) 

รวมรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,638 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 120 

คำ่ควำมนิยม 1,518 

คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดมิ 1,811 

ปรบัปรุงค่ำควำมนิยมจำกกำรปรบัปรุงรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ (293) 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

ล้ำนบำท 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 78 
สินทรพัยห์มนุเวียน 26 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ 196 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13 
สินทรพัยอ่ื์น  78 
หนีส้ินหมนุเวียน (66) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (205) 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 120 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

Crowne Plaza 

ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Crowne Plaza ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ 
และพิจำรณำถงึควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 82 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 62 

คำ่ควำมนิยม 20 

คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดมิ 20 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุธิรรม - 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

ล้ำนบำท 

ท่ีดนิ 15 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 66 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (19) 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 62 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

GCS Hotel Limited 

ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร GCS Hotel Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้  ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ 
และพิจำรณำถงึควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล้ำนบำท 

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 455 

มลูคำ่ยุตธิรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 

คำ่ควำมนิยม - 

คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดมิ - 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุธิรรม - 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี้ 

ล้ำนบำท 

สินทรพัยห์มนุเวียน 75 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ ์ 134 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 314 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (68) 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 455 
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41 ภำระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

- บริษัทไดท้  ำสัญญำกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้และสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี้
บรษิัทผกูพนัท่ีจะจ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ และคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอตัรำรอ้ยละของ
รำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีมี้ก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

- บริษัทไดท้  ำสญัญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและสัญญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และช่ือทำงกำรคำ้กบับริษัทแห่ง
หนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งค  ำนวณเป็นอัตรำร้อยละของยอดขำยตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ 
โดยสัญญำแรกมีผลตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหนึ่ งจะยกเลิกสัญญำ 
ตำมสญัญำ บรษิัทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัติำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบไุวใ้นสญัญำ 

งบกำรเงนิรวม 

ธุรกิจโรงแรม 

- บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำรท ำสญัญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และกำรบริหำรโรงแรมเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ ซึ่งมีระยะเวลำสญัญำตัง้แต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำ่งๆในอตัรำ ระยะเวลำ
และวธีิกำรค ำนวณตำมที่ก  ำหนดในแตล่ะสญัญำ 

ธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำร 

- บรษิัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำรมีกำรท ำสญัญำแฟรนไชส ์เพ่ือประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 
ซึง่มีระยะเวลำสญัญำโดยเฉล่ียประมำณ 10 ปีและมีเง่ือนไขกำรตอ่อำย ุโดยจะตอ้งจ่ำยคำ่ตอบแทนโดยคดิจำกรอ้ยละของ
ยอดขำยและปฏิบตัติำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำ  
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41 ภำระผูกพัน (ตอ่) 

ธุรกิจค้ำปลีก 

- บริษัทย่อยในธุรกิจคำ้ปลีกมีกำรท ำสัญญำภำยใตส้ัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยเพ่ือประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ ซึง่มีระยะเวลำสญัญำตัง้แต ่2 ปี ถงึ 10 ปี โดยตอ้งปฏิบตัติำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

ภำระผูกพันภำยใต้สัญญำอื่นๆ 

- ภำระผูกพันหลักอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นท่ีส  ำนักงำน รำ้นอำหำร และรำ้นขำยสินค้ำ ซึ่งเป็น
คำ่ธรรมเนียมคงท่ีตอ่เดือน ระยะเวลำสญัญำมีตัง้แต ่2 ปี ถงึ 30 ปี รำยละเอียดของภำระผกูพนัสำมำรถแสดงไดด้งันี ้

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 771 1,695 35 
ครบก ำหนดภำยในระหวำ่ง 2 ปี - 5 ปี 537 1,322 76 

ครบก ำหนดมำกกวำ่ 5 ปี 50 4 20 

รวม 1,358 3,021 131 
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42 หนังสือค ำ้ประกัน 

หนงัสือค ำ้ประกนัเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  ้

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ล้ำน ล้ำน 

ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี 
บำท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 

หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร 
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,410.4 - - 20.9 32.2 - 30.0 - - 0.5 - 908.8 - - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ท่ีกลุม่กิจกำร 
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน 
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเช่ือ 
   ของกลุม่กิจกำร 6,367.6 121.1 6.2 138.7 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 121.1 6.1 138.7 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ล้ำน ล้ำน 

ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ 

ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย 
บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เอมิเรตส ์ เรียล ริงกิต 

หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำรออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีกลุม่กิจกำรออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน 
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเช่ือของกลุม่กิจกำร 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 
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43 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมในประเทศสเปนไดป้ระกำศต่อพนักงำนถึงควำมตัง้ใจใน
กำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรท่ีมีพนกังำนโดยรวมมำกเกินควำมจ ำเป็นในสถำนกำรณ์ปัจจบุนั โดยเอกสำรเก่ียวกบัแผนกำร
จดักำรจะถกูน ำส่งใหก้บัหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นแรงงำนในทอ้งถิ่น และคณะกรรมกำรท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือกำรเจรจำเก่ียวกบักำร
จ่ำยคำ่ชดเชย เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทอ้งถิ่นท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

- เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิัทออกหุน้สำมญัจ ำนวน 9,262,841 หุน้ จำกกำรใชส้ิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำร
จองซือ้หุน้สำมญั MINT-W6 และ MINT-W7 รวมเป็นเงินจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 
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เอกสารแนบ 1  
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบัญช ีและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวู๊์ด ไฮเน็ค

- ประธานกรรมการ

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2521)

- ประธานคณะกรรมการจดัการ

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2563)

- อาย ุ71 ปี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- เป็นบิดาของนายจอหน์ สก๊อต 

ไฮเน็ค กรรมการบรษัิท 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

จดัการ วิทยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง 

- โรงเรยีนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 64/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 
170,327,319 หุน้ 
(รอ้ยละ 3.29 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 
7,473,895 หน่วย 

MINT-W7: 
7,737,276 หน่วย 

คูส่มรส 
MINT: 

5,834 หุน้ 
(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 
260 หน่วย 

MINT-W7: 
265 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2552-ปัจจบุนั 

2538-ปัจจบุนั 

2550-2553 

2540-2555 

2531-2544 

2516-2523 

- ประธานกรรมการและกรรมการบรษัิทใน

เครอื     

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา

พิจารณาคา่ตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

-  บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

-  บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  

- บจก. ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ 

- บมจ. เสรมิสขุ 

- บจก. โอกิลวี แอนด ์แมทเธอร ์(ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน         3  บรษัิท (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บรษัิท)

• บรษัิททั่วไป   41  บรษัิท 

2. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559)

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

MINT: 
33,600 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 
- 

2563-ปัจจบุนั 

2562-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- บมจ. เอสเอฟ คอรป์อเรชั่น 

- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น  

- บจก. อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) 

- บจก. กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการ 

- อาย ุ57 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- หลกัสตูร Families in Business from Generation 

to Generation, Harvard Business School 

สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 1 สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 

รุน่ที่ 13/2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) 

รุน่ที่ 7/2562 และรุน่ที่ 2/2560 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CEP) รุน่ที่ 

1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย(TFPA)/ 

Financial Planning Standards Board (FPSB) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) 

รุน่ที่ 1/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 1/2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

MINT-W7: 
1,527 หน่วย 

2559-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

- 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- อปุนายก 

- บจก. กรูเ์มต ์เอเชีย 

- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  6  บรษัิท 

    2  องคก์ร 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2560)

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- ประธานกรรมการบรหิารและ

กาํกบัความเสี่ยง 

- อาย ุ63 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ 

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขา Electrical Engineering and 

Computer Science, Massachusetts Institute of 

Technology สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 11 สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  

รุน่ที่ 1/2555 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 185/2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที่ 66/2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน 

(ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- - 2563-ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

-

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

-

- 2560-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร  

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการ  

- กรรมการคณะการเงิน  

- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจก. มิตตา วสิาหกิจเพ่ือสงัคม  

- บจก.  คลินิเซอร ์ 

- ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- บมจ. สิงห ์เอสเตท 

- บจก. อตุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 

- สภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา 

สภากาชาดไทย 

- ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

- มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

- มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  3  บรษัิท 

    6  องคก์ร 

4. นาวสาวคามิลล ์มา

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 19 มิถนุายน 2663)

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- MM, SASIN Graduate School of Business 

Administration  

- BA Political Science and East Asian Studies, 

Wellesley College, Wellesley Mass สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูร  Advanced Audit Committee program 

(AACP) รุน่ที่ 36/2563 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- - 2547-2558 - Financial Advisor to Chairman, 

Finance Committee Member and 

Investment Committee Member 

- เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

- 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        1  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  -  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- อาย ุ63 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) 

รุน่ที่ 2/2559 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Boardroom Success through Financing 

and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย(IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 182/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2561)

- กรรมการอิสระ

- กรรมการบรหิารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

- อาย ุ69 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- Certificate, Executive Coaching, Cambridge 

University สหราชอาณาจกัร 

- Diploma, Executive Coaching, Berkeley School 

for Executive Coaching Haas School of 

Business University of California สหรฐัอเมรกิา 

- Intensive Program in Hotel Management with 

specific focus on marketing and branding, 

Cornell University, New York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma, International Finance, Thunder School 

of Global Management, Phoenix สหรฐัอเมรกิา 

- Intensive Program in International Finance, 

Wharton School Executive Development, 

Philadelphia สหรฐัอเมรกิา 

- - 2558-ปัจจบุนั - Managing Director 

- Trustee  

- Chapter Member of the Board 

- OPA Associates 

- Waterkeeper Alliance  

- American Red Cross, San Francisco 

สหรฐัอเมรกิา 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        1  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  1  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6. นายอานิล ธาดาน่ี

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2541)

- กรรมการ

- กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- อาย ุ74 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, 

Berkeley สหรฐัอเมรกิา  

- ป ริญ ญ า โท  ส า ข า วิทยา ศ า ส ต ร์ University of 

Wisconsin, Madison สหรฐัอเมรกิา 

MINT: 

48,273,823 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.93 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

5,470,584 

หน่วย 

MINT-W7: 

2,468,887  

หน่วย 

ปัจจบุนั - กรรมการ  

- ผูก้่อตัง้และประธานกรรมการและ

กรรมการบรษัิทในเครอื 

- ผูก้่อตัง้และกรรมการ และกรรมการ

บรษัิทในเครอื 

- ที่ปรกึษา 

- สมาชิก 

- บมจ. โรงแรม ราชดาํร ิ

- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์

(บรษัิทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 

- SMU Committee for Institutional 

Advancement, Singapore Management 

University 

- International Institute for Strategic 

Studies 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       2  บรษัิท  (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร 1 บรษัิท)

• บรษัิททั่วไป  50  บรษัิท 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2540)

- กรรมการ

- อาย ุ71 ปี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- General Management Program, Ashridge 

Management College สหราชอาณาจกัร  

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่  28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

 9,574,171 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.18 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

383,603 หน่วย 

MINT-W7: 

26,734 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2563-ปัจจบุนั 

2552-ปัจจบุนั 

- กรรมการบรษัิทในเครอื

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- Seafood Alliance Limited 

- บจก. ดบัเบิล พี คอนซลัแท็นท ์

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        1  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  42  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8. นายธีรพงศ ์จันศิริ

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2556)

- กรรมการ

- กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

- อาย ุ55 ปี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาการตลาดมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 62 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกนัประเทศ 

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่  10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

คูส่มรส 

MINT: 

14,400 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

715 หน่วย 

MINT-W7: 

- 

ปัจจบุนั - กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

และกรรมการบรษัิทในเครอื

- กรรมการอาํนวยการ 

- กรรมการ   

- บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุป๊  

- สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  38  บรษัิท 

   2  องคก์ร 

9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม  2561)

- กรรมการ

- กรรมการบรหิารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

- อาย ุ47 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ศิลปศาสตรม์หาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์และ

การเมือง Amherst College สหรฐัอเมรกิา 

- มธัยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ

(วตท.) รุน่ที่ 20 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Global Business Leader รุน่ที่ 1 (GBL 1), Lead 

Business Institute 

- หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รหิาร รุน่ที่ 9 

(พสบ.บก.ทท.9), กองบญัชาการกองทพัไทย 

- หลกัสตูร Top Executive Program for Creative 

and Amazing Thai Services (TopCATS)      

รุน่ที่ 1/2562 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

MINT: 

495,800,851 หุน้ 

(รอ้ยละ 9.57 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

4,411,942 หน่วย 

MINT-W7: 

22,393,220 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2534-ปัจจบุนั 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

สรรหากําหนดค่าตอบแทนและบรรษัท 

ภิบาล 

- กรรมการ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกลุ่มการคา้ภายใน คณะกรรม 

การกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ  

- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. โอสถสภา 

- หอการคา้ไทย 

- บจก. บางกอกรนิเวสท ์ 

- บจก. พิชยัสวสัดิ ์ 

- มลูนิธิโอสถานเุคราะห ์

- บมจ. คุม้ภยัโตเกียวมารนี ประกนัภยั

(ประเทศไทย)  

- บจก. โอสถานเุคราะหโ์ฮลดิง้
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์

(TEPCoT) รุน่ที่ 11/2561 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นวิทยาการพลังงาน  

รุน่ที่ 15/2563 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)   

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

รุน่ที่ 42/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 

รุน่ที่ 13/2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที่ 27/2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        2  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  4  บรษัิท 

    2  องคก์ร 

10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ

ราชากาเรีย

- กรรมการ

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2551) 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่

บรษัิท  

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2563) 

- อาย ุ55 ปี 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ สหราชอาณาจกัร 

- ปรญิญาตร ีสาขา Computer Systems Analysis & 

Design ประเทศศรลีงักา  

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

14,848,624 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.32 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

- 

MINT-W7: 

668,726 หน่วย 

ปัจจบุนั - กรรมการบรษัิทในเครอื - บมจ. ไมเนอรอิ์นเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       3  บรษัิท  (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศศรลีงักา 1 บรษัิท

    และประเทศสเปน 1 บรษัิท) 

• บรษัิททั่วไป     82  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค

(แตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน

2556) 

- กรรมการ  

- กรรมการบรหิารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

- อาย ุ49 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- บตุรนายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการจดัการ  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Washington State University, Pullman, WA, 

สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, WA, 

สหรฐัอเมรกิา  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 47/2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

3,775,292 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.08 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

- 

MINT-W7: 

122,825 หน่วย 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 

2556-ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

2554-ปัจจบุนั 

2555-2562 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฎิบตัิการ 

ตา่งประเทศ 

- กรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทในเครอื

- กรรมการ 

- Trustee 

- กรรมการ 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

- บมจ. ครสิเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

- โรงเรยีนนานาชาติกรุงเทพ  

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       2  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  22  บรษัิท 

  1  องคก์ร 

12. นายไบรอัน เจมส ์เดลาน่ี

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน

(แตง่ตัง้ปี 2559) 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

สงูสดุในสายงานบญัชีและ

การเงิน 

- อาย ุ44 ปี 

- 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 

MINT: 

275,125 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

19 หน่วย 

- 2559-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2555-2558 

-

- 2553-2555 

- 

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

- หวัหนา้ฝ่ายการบญัชี 

- 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ 

- โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ควีนสแ์ลนด

ประเทศออสเตรเลีย 

- เงินกองทนุ AMP Capital ซิดนีย ์ 

ประเทศออสเตรเลีย 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 235/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

การพฒันาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ปี 2563 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัดา้น

บญัชี) 

หลกัสตูร ชั่วโมง 

Update TFRS 2020: TFRS 13 & TAS 36  3.30 

Update TFRS 16 & TAS 37 3.30  

 

MINT-W7: 

15,787 หน่วย 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน        -  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  3  บรษัิท 

13. นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย์

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพฒันา

เชิงกลยทุธ ์ 

(แตง่ตัง้ปี 2563) 

- อาย ุ49 ปี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปรญิญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, Indiana, 

สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification 

Program รุน่ที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน

วิทยาการตลาดทนุ  

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

884,804 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.02 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

28,679 หน่วย 

MINT-W7: 

38,897 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2562-2563 

- กรรมการบรษัิทในเครอื  

- กรรมการและกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       -  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  25  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

14. นายโกศิน ฉันธิกุล

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุ

(แตง่ตัง้ปี 2563) 

- อาย ุ38 ปี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan 

University สหรฐัอเมรกิา 

- ห ลักสูต ร  Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

108,211 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

61 หน่วย 

MINT-W7: 

9,309 หน่วย 

ปัจจบุนั 

2020-ปัจจบุนั 

- 

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน      1  บรษัิท  (เป็นบรษัิทจดทะเบียนในประเทศสเปน)

• บรษัิททั่วไป  8  บรษัิท 

15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณกุ์ล

- รองประธานฝ่ายกาํกบัดแูล

กิจการ 

(แตง่ตัง้ปี 2564)* 

อาย ุ56 ปี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปรญิญาตร ีคณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 62 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกนัประเทศ 

- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสาํหรบัผูบ้ริหาร

ระดบัสงู รุน่ที่ 3 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์

(TEPCoT) รุน่ที่ 11/2561 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(วตท.) รุน่ที่ 23/2559 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 179/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

712,482 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

26,965 หน่วย 

MINT-W7: 

31,398 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

- 2555-2563 

- 

- 2555-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

- 2549-ปัจจบุนั 

- 

- 

- 

- กรรมการบรษัิทในเครอื 

- รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่าย

เลขานกุารบรษัิท 

- กรรมการชมรมเลขานกุารบรษัิทไทย 

- กรรมการและเหรญัญิก  

- กรรมการและเหรญัญิก 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- มลูนิธิไมเนอร ์ 

- มลูนิธิโกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       -  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป   1  บรษัิท 
  3  องคก์ร 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (TLCA) 

- ห ลัก สู ต ร  Chief Financial Officer Certification 

Program รุ่นที่ 10/2552 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

16. นายศุภสิทธ์ิ ชนะสงคราม

- รองประธานฝ่ายกฎหมาย

(แตง่ตัง้ปี 2557) 

- อาย ุ54 ปี  

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- Diploma in International Law, University College 

London, University of London สหราชอาณาจกัร  

- Diploma in Intellectual Property Queen Mary 

and Westfield College, University of London 

สหราชอาณาจกัร 

- ปรญิญาตร ีสาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

MINT: 

321,003 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

11,012 หน่วย 

MINT-W7: 

12,270 หน่วย 

ปัจจบุนั - กรรมการบรษัิทในเครอื - บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน      -   บรษัิท

• บรษัิททั่วไป     14  บรษัิท 

17. นางจุฑาทพิ อดุลพันธุ์

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์

(แตง่ตัง้ปี 2559) 

- อาย ุ48 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปรญิญาโท สาขา  Finance, Management and 

Strategy, Kellogg School of Management, 

Northwestern University สหรฐัอเมริกา 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขา

การเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุน่ปี 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย และสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

MINT: 

219,708 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

6,480 หน่วย 

2549-2553, 

2546-2547 

2547-2548 

2543-2546 

- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานกุารบรษัิทและ      

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

- ผูอ้าํนวยการ สาํนกัประธาน 

- Associate, Investment Banking 

- บมจ. โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  

- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน       -  บรษัิท

• บรษัิททั่วไป   2  บรษัิท 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

Program รุน่ที่ 7/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ที่ 20/2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

MINT-W7: 

9,167 หน่วย 

18. นางสาวรวิกานต ์อินชัยวงศ์

- รองประธานฝ่ายการเงิน

           (แตง่ตัง้ปี 2564)* 

- อาย ุ36 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 10762 

- Master of Business Administration, University of 

Leeds สหราชอาณาจกัร 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี Major in 

Auditing  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

MINT: 

10,525 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

 - 

MINT-W7: 

 595 หน่วย 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ีไดร้บั

แต่งตัง้)* 

2562-2563 
2560-2562 
2559-2560 

2557-2559 

2555-2557 

- Structured Finance Director 
- Senior Finance Manager 
- Senior Associate – Capital Markets 

Division, Investment Banking Group 
- Senior Manager - Investment and 

Investor Relations Division 
- Deputy Manager - Strategy & 

Finance Analyst and Investor 
Relations Division 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  
- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  
- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- บมจ. คนัทรี ่กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท ์ 

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

• บรษัิทจดทะเบียน      -   บรษัิท

• บรษัิททั่วไป  -   บรษัิท 

19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธ์ิ

- รองประธานฝ่ายการจดัการ

(แตง่ตัง้ปี 2556) 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการ

ทาํบญัชี 

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

การพฒันาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ปี 2563 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัดา้นบญัชี) 

หลกัสตูร ชั่วโมง 

Update TFRS 2020: TFRS 13 และ TAS 36 3.30 

MINT: 

61,199 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

685 หน่วย 

2556-ปัจจบุนั - รองประธานฝ่ายการจดัการ - บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- เป็นผูท้าํบญัชีที่มีคณุสมบตัิและ

เง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชี

ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดใน

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้

- อาย ุ51 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

Update TFRS 16 และ TAS 37 3.30 

Update TFRS 13,9 และ TAS 32 7 

Workshop: สกลุเงินดจิิทลัท่ีออกโดยธนาคาร
กลาง (Central Bank Digital Currency: 
CBDC) by BOT  

3 

TFAC Facebook live: TFRS 15 2 

TFAC Facebook live: Transfer Pricing 2 

TFAC Facebook live: Fraud Risk and 
Control in the new Normal Age  

2 

TFAC Facebook live: TFRS 9-Simplified 
Approved 

2 

TFAC Facebook live: TFRS 16 2 

MINT-W7: 

- 

20. นางสาวสรัญญา สุนทรส

- เลขานกุารบรษัิท

(แตง่ตัง้ปี 2554) 

- อาย ุ48 ปี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

- ไมมี่ 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ Loyola University 

Chicago สหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

รุน่ที่ 240/2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุน่ปี 2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

รุน่ที่ 17/2019 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

MINT: 

151,880 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W6: 

- 

MINT-W7: 

101 หน่วย 

2554-ปัจจบุนั - Group Director of Corporate Secretary  - บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / 

ประวัติการอบรม 

การถือหุน้

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 

รุน่ที่ 29/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (FPCS) รุน่ที่ 25/2555 สมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

*แต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2564

นอกจากนี ้ในปี 2563 นางสาวสรญัญา สนุทรส เลขานกุารบรษัิท ไดเ้ขา้รว่มประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสมัมนาออนไลน ์ดงัตอ่ไปนี ้

• AGM in Pandemic Time GM in Pandemic Time: จดังานอย่างไร ตอบนกัลงทนุอย่างไร จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• Director Forum “แนวปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบัคณะกรรมการในการกาํหนดกลยทุธท์างธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน” จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• แบบ 56-1 One Report ปรบัเปล่ียนเพ่ือความยั่งยืน (early adoption) จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC)

• Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(SEC)

• Impact of COVID-19 on Annual General Meetings in Asia-Pacific, with specific reference to ASEAN จดัโดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)

• งานวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 2563 จบัโกง โคตรง่าย แคป่ลายนิว้ “Power of Data”  จดัโดยองคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(มหาชน) 

X         ∗ ∗ 

บรษิัท เจา้พระยา รีซอรท์ จาํกดั   

บรษิัท หวัหนิ รีซอรท์ จาํกดั  

บรษิัท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

บรษิัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 


บรษิัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอรท์ จาํกดั  

บรษิัท สมุย รีซอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั 

บรษิัท โรงแรม ราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน)   

บรษิัท เอ็มไอ สแควร ์จาํกดั 

บรษิัท หวัหนิ วลิเลจ จาํกดั  

บรษิัท บา้นโบราณ เชียงราย จาํกดั  

บรษิัท เอชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั 

บรษิัท โคโค ้ปาลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รีสอรท์

จาํกดั 


บรษิัท โกโก ้รีครีเอชั่น จาํกดั 

บรษิัท สมุย บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั   

บรษิัท นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั  


บรษิัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั  

บรษิัท สมุย บีช เรสซเิดน้ท ์จาํกดั  

บรษิัท ลายัน ฮิลล ์เรสซเิด็นซ ์จาํกดั 

บรษิัท โกโก ้เรสซเิด็นซ ์จาํกดั  

บรษิัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั     

บรษิัท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์

จาํกดั 
 

บรษิัท เจา้พระยา รีซอรท์ แอนด ์เรสซิ

เดน้ท ์จาํกดั 
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Eutopia Private Holding Limited   

Harbour View Corporation Limited  

Serendib Hotels Pcl.  

Anantara Vacation Club (HK) Limited  

Sanya Anantara Consulting Limited  

บรษิัท ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั   

บรษิัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จาํกดั 

บรษิัท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั 

บรษิัท ราชดาํร ิเรสซเิด็นซ ์จาํกดั   

บรษิัท ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ จาํกดั  

บรษิัท สตาร ์เทรเวลเลอร ์จาํกดั 

บรษิัท ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั  

Corbin and King Limited    

บรษิัท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั  

Arabian Spas (Dubai)   

บรษิัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จาํกดั 

Cardamom Tented Camp Co., Ltd. 

PT Lodging Management (Indonesia) 

Limited 


Jada Resort and Spa (Private) 

Limited  


Kalutara Luxury Hotel and Resort 

(Private) Limited 



PH Resort (Private) Ltd. 

Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

 

Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

 

Sothea Pte. Ltd.  

Minor Hotel Group South Africa (PTY) 

Limited 


O Plus E Holdings Private Limited  
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Bai Dai Tourism Company Limited  

Hoi An Riverpark Hotel Company 

Limited  


MHG Management (India) Private 

Limited 


Rani Minor Holding Limited  

MHG Australia Investments Pty. Ltd. 

PT Wika Realty Minor Development 

Plexus Maldives Private Limited  

NH Hotel Group S.A.    

Sands Hotels (Pty) Limited 

Minor Hotel Group Gaborone 

(Proprietary) Limited 



Minor Hotel Group MEA DMCC  

MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.   

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.   

MHG Lesotho (Proprietary) Limited  

Minor Hotels Zambia Limited 

Rani Minor Holding II Limited 

Barbarons Beach Hotel MHG Limited 

บรษิัท เวอรติา เอ็มเอ็ชจี จาํกดั  

บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน)  
  

บรษิัท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั   

บรษิัท ไมเนอร ์แดร่ี จาํกดั   

บรษิัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

จาํกดั 


บรษิัท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 
 

บรษิัท ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์จาํกดั   

บรษิัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกดั 

บรษิัท อารต์ ออฟ เบคกิง้ จาํกดั 
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บรษิัท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จาํกดั    

Sizzler China Pte. Ltd.  

The Minor (Beijing) Restaurant 

Management Co., Ltd. 

 

Minor Food Group (Singapore) Pte. 

Ltd.  
  

Liwa Minor Food & Beverage LLC  

Minor Food (Seychelles) Limited   

Oaks Hotels & Resorts Limited  

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    

The Minor Food Group (India) Private 

Limited 


Patara Fine Thai Cuisine Limited  

The Minor Food Group (Myanmar) 

Limited 


TCC Holding Joint Stock Company  

Benihana Holding Pte. Ltd.   

บรษิัท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกดั  

บรษิัท สพนูฟูล (ประเทศไทย) จาํกดั   

Spoonful Pte. Ltd.  

บรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

(มหาชน)  
  

บรษิัท อารม์ิน ซสิเทม็ส ์จาํกดั 

บรษิัท นวศรี แมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั 

บรษิัท ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

บรษิัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จาํกดั 

บรษิัท ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จาํกดั 

บรษิัท ไมเนอร ์แฟชั่น จาํกดั  

บรษิัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จาํกดั  

บรษิัท มารนิ เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั 

X = ประธานกรรการ • = กรรมการ   * = กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแล การปฏิบัตงิานของบริษัท 

(compliance) 

ช่ือ นายตอ่พงษ ์เหมือดชยัภมูิ 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบรหิารความเส่ียง 

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาโท สาขา Business Economics and Auditing - Copenhagen Business School 

อนปุรญิญา (Diploma) สาขาการบรหิารการเงินและบญัชี - University of Southern Denmark 

อนปุรญิญา (Diploma) สาขาการบรหิารธุรกิจ - Copenhagen Business School 

ประสบการณท์าํงาน • ผูจ้ดัการ ฝ่าย Business Operational Risk Management - ธนาคาร สแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน)

• ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน - บรษัิท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)

• Head of Department for Public Service Sector - บรษัิท ดีลอยต ์ประเทศเดนมารก์ [Deloitte

Denmark (Original name: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ‐ Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited)]
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เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพยส์ิน 

(1) ทรัพยส์ินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบรษัิทมทีรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจ โดยแยกเป็นธรุกิจไดด้งันี ้

ธุรกิจโรงแรม  

บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บมจ. ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

11 218/2-3 หมู ่10 

เมอืงพทัยา 

สิทธิการเช่า 6 ปี 

(สิน้สดุปี 2567) 

- อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้ 

และ 10 ชัน้ จาํนวน 298 หอ้ง 

44.42 53.21 -ไมม่-ี 

- 88 ถ. รชัดาภิเษก แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 8.89 - -ไมม่-ี 

บรษัิทย่อย 

บจก. หวัหิน วิลเลจ 36 43/1 ถนนเพชรเกษม 

หวัหิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั 

จาํนวน 187 หอ้ง 

127.67  137.21  -ไมม่-ี 

บจก. บา้นโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

สิทธิการเขา้ทาํประโยชน ์5 ปี 

(สิน้สดุปี 2566)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี

หอ้งพกั 61 หอ้ง 

67.65 92.03 -ไมม่-ี 

499 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

- เตน้ทแ์คมป์ 15 หลงั 20.23 30.26 -ไมม่-ี 

บจก. สมยุ รซีอรท์ แอนด ์

สปา 

14 99/9 หาดบ่อผดุ 

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 

- หอ้งพกั 106 หอ้ง 

337.78  355.38  -ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ 

(เฉพาะส่วนของโรงแรม) 

27 257/1-3 ถ.เจรญินคร 

แขวงสาํเหร ่เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั 

จาํนวน 408 หอ้ง และอาคารท่ี

จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

341.66  339.38  -ไมม่-ี 

  257 ถ.เจรญินคร แขวง

สาํเหร ่เขตธนบรุ ี

กรุงเทพฯ 

 - อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลงั 

จาํนวน 248 หอ้ง 

1,185.54 

 

1,204.43  

 

-ไมม่-ี 

บมจ. โรงแรมราชดาํร ิ 10 ถนนราชดาํร ิกรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586)  

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 

ชัน้ 1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั  

- จาํนวน 354 หอ้ง 

393.04 428.32 -ไมม่-ี 

บจก. แมร่มิ  เทอเรซ  รซีอรท์  37 อ. แมร่ิม จ. เชียงใหม ่

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั 

และอาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

จาํนวน 76 หอ้ง 

313.83  

 

367.84  

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร ์ 46 หาดไมข้าว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 83 

หลงั  

1,183.67  1,212.45  1,183.67 

 37 หาดไมข้าว อ. ถลาง  

จ. ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 

8 หลงั จาํนวน 265 หลงั และ

อาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

703.07 726.95  

 

-ไมม่-ี 

 

    - สาํนกังานขาย 12.11 24.54 -ไมม่-ี 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

- เกาะ Kihavah 

Huravlhu 

สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลงั 1,089.83  1,131.93  -ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

Jada Resort and Spa 

(Private) Ltd. 

21 

 

ประเทศศรลีงักา สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586) 

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จาํนวน 6 หลงั จาํนวน 105 

หอ้ง 

972.09 1,100.67  -ไมม่-ี 

 

บจก. ราชดาํร ิลอดจจ์ิง้ 3 159 ถ.ราชดาํร ิ 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584)  

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 

- จาํนวน 224 หอ้ง 

1,666.26  1,742.15  -ไมม่-ี 

 72 หาดแหลมใหญ่  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน 11.56   12.69    -ไมม่-ี 

Oaks Hotels & Resort 

Limited และบรษัิทย่อย 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์ 

และประเทศ

ออสเตรเลีย 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ/ สิทธิการเช่า 

 

- ท่ีดิน อาคารโรงแรม หอ้งพกั

อาศยั สาํนกังาน  

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร และ 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

2,675.30  

 

2,492.54  

 

2,085 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์ - 

 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ 

 

 

- สาํนกังานขาย สาํนกังาน

ตอ้นรบัรา้นอาหาร และสระ

ว่ายนํา้ 

1,656.17  1,922.13  -ไมม่-ี 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินเปล่า 

- อาคารโรงแรม จาํนวน 77 หอ้ง 

266.98  

 750.23 

267.12  

 788.65  

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 1 219 หมู ่5 ต.อ่างทอง  

อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

เป็นเจา้ของ 

 

- ท่ีดิน และอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 

60 หลงั 

624.70 664.04 624.70 

  53/5 หมู ่4 ต.ตลิ่งงาม  

อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

 - อาคารโรงแรม จาํนวน 34 หอ้ง 315.24 323.11  

 

-ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บจก. โคโค ปาลม์ โฮเต็ล  

แอนด ์รสีอรท์ 

60 ต.บางมว่ง อ.ตะกั่วป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจา้ของ - ท่ีดินเปล่า 286.30  

 

286.30  

 

153 

MHG Australia Investment 

Pty. Ltd 

-  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม จาํนวน 301 

หอ้ง 

 916.38   

 

 865.90   

 

-ไมม่-ี 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

- ประเทศเวียดนาม  เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

- จาํนวน 94 หอ้ง 

239.77  

  

261.24  

  

-ไมม่-ี 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

- ประเทศเวียดนาม เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั

จาํนวน 63 หอ้ง 

441.89  

 

473.17  

 

-ไมม่-ี 

Sothea Pte. Ltd - ประเทศกัมพชูา เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั 

จาํนวน 39 หอ้ง 

168.45  179.29  -ไมม่-ี 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

- ประเทศนามเิบีย เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม จาํนวน 173 หอ้ง 549.62  

 

633.80  

 

-ไมม่-ี 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร ์

ประเทศบอสวานา เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม 

จาํนวน 196 หอ้ง 

 

1,731.18  

 

1,794.36  

 

-ไมม่-ี 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซิล เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม 2 

แห่ง จาํนวน 504 หอ้ง 

1,057.19  

  

1,394.52  

  

-ไมม่-ี 

Minor Hotels Portugal, S.A. 

และบรษัิทย่อย 

- ประเทศโปรตเุกส เป็นเจา้จอง - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม  2,746.69  

  

5,756.93  

  

-ไมม่-ี 

Corbin & King Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ - รา้นอาหาร  571.62  610.16  - ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

- ประเทศแซมเบีย เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม 2 

แห่งจาํนวน 385 หอ้ง 

934.34  

 

1,467.11  

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. โกโก ้รคีรเีอชั่น  - ตาํบลบ่อผดุ  

อ.เกาะสมยุ  

สรุาษฎรธ์านี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2593) 

- รา้นอาหาร 70.72  

 

  

67.54  

 

  

-ไมม่-ี 

MHG Desaru Hotel Sdn. 

Bhd and MHG Desaru 

Villas Sdn. Bhd. 

100,368 

ตาราง

เมตร 

ประเทศมาเลเซีย สิทธิการเช่า 99 ปี  

 

- ท่ีดิน สิทธิการเช่าท่ีดิน และ

อาคารโรงแรม จาํนวน 90 หอ้ง 

832.24  

  

 

757.14  

  

 

-ไมม่-ี 

Rajadamri Residence Co., Ltd. - แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 

 

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร 209.80  

  

220.17  

  

-ไมม่-ี 

NH Hotel Group S.A. และ

บรษัิทย่อย 

- ประเทศในยโุรปและ

ละตินอเมรกิา 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงแรม  และ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร  

76,209.02  72,002.82  7,095 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  - 88 ถ. รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2566) 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

-  

21.65 

 

- -ไมม่-ี 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ และ 

เรสซิเดน้ท ์

- ประเทศไทย  - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 23.19 - -ไมม่-ี 

รวม     101,777.97 102,187.48  

อ่ืนๆ     37.24 15.70  

รวม     101,815.21 102,187.48  

บร
ษิั
ท 
ไม
เน
อร

 ์อ
นิเ
ตอ
รเ์
นช
ั น่แ
นล

 จํ
าก
ดั 

(ม
หา
ชน

)
472



ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 (ลา้นบาท) 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร 

เบอรล์ี่ยคุเกอร ์

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2567) 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ีและส่วนปรบัปรุง

 - สิทธิการเช่าพื้นที�

- 

- 

67.20 

25.96 

-ไมม่-ี 

-ไม่มี- 

- สิทธิการเช่า

รา้นอาหาร 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 578.19 706.00 -ไมม่-ี 

45 ตรว 66/71-73 หมูท่ี่ 2 

ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ

สรุาษฏรธ์านี 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคาร 4 ชัน้ 70.75 70.03 -ไมม่-ี 

บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

11.08 

113.77 

 9.86 

 183.66 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

บจก. เอส.แอล.อาร.์ที - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

3.63 

220.26 

6.28 

 302.53 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 
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สทิธิการเชา่

---------------------------------------------------------------------------



บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 (ลา้นบาท) 

บจก. เบอรเ์กอร ์ประเทศไทย - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 

23.34 

439.93  

37.15  

 521.71  

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ชีส  29 อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดิน และอาคารโรงงาน  และ ส่วน

ปรบัปรุงอาคาร  

39.75   

 

25.31   

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แดรี่ - อ. ปากช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - อาคารโรงงาน 92.98  

 

99.76  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์ดีคิว - ประเทศไทย ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า  39.25  

 

69.01  

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั  

(ประเทศไทย) 

- ประเทศไทย สิทธิการเช่า 9 ปี 

(สิน้สดุปี 2569) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2564) 

- สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

6.21 

187.53 

 

13.75  

 246.39  

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร   46.19  

 

 68.61  

 

-ไมม่-ี 

The Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 88.28  

 

112.12  

 

-ไมม่-ี 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - สิทธิการเช่า 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 

- 

 350.47  

3.11  

 254.68  

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. - ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 98.58 133.43 -ไมม่-ี 

The Minor Food Group 

(Myanmar) Limited 

- ประเทศพมา่ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 2.31  

 

10.95  

 

-ไมม่-ี 

Primacy Investment Limited - ประเทศมลัดิฟส ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 30.46  37.74  -ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 (ลา้นบาท) 

Minor Food (Seychelles) 

Limited 

- ประเทศเซเชลส ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 8.20   

 

9.37   

 

-ไมม่-ี 

Benihana (U.K.) Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 16.98  22.80  ไมม่ี 

บจก ชิคเกน้ ไทม ์ - ประเทศไทย สิทธิการเช่า -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 101.20  142.41  -ไมม่-ี 

บจก. สพนูฟลู (ประเทศไทย) - ประเทศไทย สิทธิการเช่า -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า รา้นอาหาร 104.22 - -ไมม่-ี 

รวม     2,673.56 3,179.82   

อ่ืนๆ     - 51.43   

รวมธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม     2,673.56  3,231.25  

 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

 

บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บมจ.ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น  

 

- ศนูยก์ารคา้ เซ็นทรลั ซิตี ้

บางนา หอ้งเลขท่ี 117 

 สิทธิการเช่า 16 ปี 10 

 เดือน (สิน้สดุปี 2566) 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ี -  

 

0.24  

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ - 60/185 หมู ่19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร อาํเภอคลอง

หลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคาร 74.36  

 

79.12  

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอสมโิด แฟชั่น - ศนูยก์ารคา้ เอ็มโพเรีย่ม  

หอ้งเลขท่ี 2S23 และ 

2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

- สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

1.14 

16.4 

  

2.05  

 21.70  

  

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 
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บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บจก. อารม์นิ ซิสเท็มส ์ - 99 อาคาร เบอรล์ี่ยคุ

เกอร ์ชัน้ 16 ซ. รูเบีย ถ. 

สขุมุวิท 42 แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย  

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 

 

219.31  

 

-ไมม่-ี 

 

 - 88 ถ. รชัดาภิเษก แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

97.40  

 

- -ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แฟชั่น - 38,39 หมู6่, ถ.บางนา-

ตราด ต.บางแกว้ อ.บาง

พลี จ.สมทุรปราการ 

สิทธิการเช่า - สิทธิการเช่าพืน้ท่ี 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

7.34 

 

 

12.58  

 

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. สโกมาดิ (ประเทศไทย) - 2467-2461/1 ถ.

เพชรบรุตีดัใหม ่แขวง

บางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

1.27 - -ไมม่-ี 

 

บจก. มารนิ เอ็นจิเนียรงิ - 371/1 หมูท่ี่ 6 ต.บ่อวิน 

อ. ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

8.26 - -ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ - 88 ถ. รชัดาภิเษก แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

2.32 4.28 -ไมม่-ี 

 

รวม   208.49 339.28  

อ่ืนๆ   - 0.71  

รวมธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต   208.49 339.99  
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อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 

บรษัิท ขนาดท่ีดิน 

(ไร)่ 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า  8 218 หมู ่10 เมอืงพทัยา สิทธิการเช่า 6 ปี  

(สิน้สดุปี 2567)  

- อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั 3 

ชัน้  

54.38 60.30 -ไมม่-ี 

 2 889 หมู ่3 หาดไมข้าว  

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั 2 

ชัน้ 

78.73 

 

86.66 

 

-ไมม่-ี 

บจก ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ ท่ีดิน และ 

อาคาร 

3 ไร ่30 ตรว. 

101/97 นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร หมู ่20 ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ท่ีดินและอาคาร 7.99 

 

7.99 

 

-ไมม่-ี 

 

 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ 

ส่วนอาคารศนูยก์ารคา้ 

- 257/6  ถ.เจรญินคร แขวง

สาํเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 873.91 

 

906.54 

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร ์ 1 ไร ่122 

ตรว. 

889/1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง     

จ.ภเูก็ต  

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 86.08 

 

90.87 

 

-ไมม่-ี 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์ 20 ไร ่ 239-239/1 หมู ่3 ต.ไมข้าว  

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 76.68 - -ไมม่-ี 

NH Hotel Group S.A. - ประเทศสเปน เป็นเจา้ของ -   ท่ีดินและอาคาร 108.77 99.98 -ไมม่-ี 

รวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   1,286.54 1,252.34  
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มลูค่าสทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์มดีงันี ้                     หน่วย:  ล้านบาท 

ทรัพยส์ินของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใชง้าน*  มลูคา่ตามบญัชสุีทธิ ณ วันที ่

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 (ปี) 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน  45,797.84   46,538.09  -  45,287.07  46,003.91  

อาคารและปรบัปรุงอาคาร  112,613.62   108,330.85  อายสุญัญาเช่า 

และ 5-60 ปี 

 59,364.78  59,643.38  

เครือ่งจกัร เครือ่งตกแต่ง

ติดตัง้และอปุกรณอ่ื์น 

 38,574.02   36,469.89  3-15 ปี  11,623.40        11,473.63 

ยานพาหนะ  501.12   482.17  4-5 ปี  130.27  136.29  

งานระหว่างก่อสรา้ง  6,312.86   5,871.85  -  6,312.70  5,871.85  

รวม    203,799.46    197,692.85 
 

    122,718.22      123,129.06  

* ยกเวน้ท่ีดินซึง่มีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่จาํกดั 

 

มลูค่าสทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนมดีงันี ้                       หน่วย:   ล้านบาท 

ทรัพยส์ินของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใชง้าน 

(ปี) 

มลูคา่ตามบญัชสุีทธิ ณ วันที ่

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน           182.10  66.69  อายสุญัญาเช่า  113.87  65.42  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 2,670.77 2,671.12  อายสุญัญาเช่า 

และ 20 ปี 

1,172.67  1,186.91  

รวม       2,852.87   2,737.81        1,286.54         1,252.33  
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(2) ทรัพยส์ินทีไ่ม่มตีัวตนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ทรพัยส์ินท่ีไม่มตีวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อย มดีงันี ้              หน่วย : ล้านบาท 

ทรัพยส์ินทีไ่ม่มตีัวตน ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใชง้าน 

(ปี) 

มลูคา่ตามบญัชสุีทธิ ณ วันที ่

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

สิทธิในการบรหิารสินทรพัย ์  7,955.11   11,889.57  ไมม่ากกว่า 40 ปี  6,169.80   8,992.06  

ทรพัยส์ินทางปัญญา  614.72   540.43  10 ปี และ 40 ปี  508.69   431.63  

ตน้ทนุการพฒันาแฟรนไชส ์  8.66   171.34  3-30 ปี  5.65   8.13  

ค่าลิขสิทธิแ์ฟรนไชส ์  264.67   253.00  10-20 ปี  76.26   82.68  

ค่าความนิยม  12,945.20   9,954.44  -  12,578.83   9,557.95  

เครือ่งหมายการคา้  45,946.65   38,565.82  -  45,799.51   38,420.88  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  5,816.63   5,088.88  3-10 ปี  1,866.47   1,912.51  

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่าง

ติดตัง้ 

 227.69   300.98  -  227.69   300.98  

รวม 73,779.33 66,764.47  67,232.90 59,706.82 

 

(3) นโยบายการลงทุน 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ ใน

ธรุกิจโรงแรม อาหารและเครือ่งดื่ม และธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนรวม 10,890 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.03 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นี ้

บรษัิทมนีโยบายลงทนุผ่านบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ โดยบรษัิทจะพิจารณาลงทนุในธรุกิจท่ีสนบัสนนุใหบ้รษัิทสามารถ

พัฒนารูปแบบสินคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้และบริการในระดบัท่ีสมบรูณ ์เหนือความพึง

พอใจของลกูคา้ 

สาํหรบัการกาํกับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษัิทไดแ้ต่งตัง้ผูบ้ริหารของบรษัิทเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัท

ย่อยและบรษัิทรว่ม เพื่อรว่มดาํเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบหมายใหต้วัแทนของบรษัิทในฐานะผู้

ถือหุน้ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามนโยบายและหลกัการของบรษัิท  

 

(4) การประเมนิมลูคา่ทรัพยส์ิน 

ไมม่ ี
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เอกสารแนบ 5
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซตข์องบริษัท:  

https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines 

https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct 
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เอกสารแนบ  6
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เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
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เอกสารแนบ 7
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เอกสารแนบ 7  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

   
บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ที่

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่น

การถือหุน้ 

1 บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกดั โรงแรมและศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย 12,000,000 MINT 81.2% 

2 บรษัิท หวัหิน รซีอรท์ จาํกดั ("HHR") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 2,000,000 MINT 100.0% 

3 บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000,000 HHR 50.0% 

4 บรษัิท ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 500,000 HHR 50.0% 
    

รวมหุน้ที่ถือโดย PBCO 

5 บรษัิท แมร่มิ เทอเรซ รีซอรท์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 3,000,000 MINT 71.0% 

     รวมหุน้ที่ถือโดย RHC 

6 บรษัิท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 

7 บรษัิท โรงแรม ราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) 

(“RHC”) 

โรงแรม ประเทศไทย 45,000,000 MINT 99.2% 

8 บรษัิท เอ็มไอ สแควร ์จาํกดั ("MI") โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 

9 บรษัิท หวัหิน วลิเลจ จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 3,500,000 MINT 100.0% 

10 บรษัิท บา้นโบราณ เชียงราย จาํกดั ("BBC") โรงแรม ประเทศไทย 1,650,000 MINT 100.0% 

11 บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 4,000,000 BBC 50.0% 

12 บรษัิท สมยุ วิลเลจ จาํกดั (“SV”) อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 375,000 MINT 100% 

13 บรษัิท โคโค ้ปาลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รสีอรท์ 

จาํกดั 

โรงแรม ประเทศไทย 1,730,000 MINT 100.0% 

14 บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 40,000 MINT 100.0% 

15 บรษัิท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  โรงแรมและพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

16 บรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ จาํกดั ("RGP") ศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย 750,000 MINT 100.0% 

17 บรษัิท นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100,000 RGP 40.0% 

18 บรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(“MST”)  

ธุรกิจสปา ประเทศไทย 410,000 MINT 100.0% 

19 บรษัิท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ("SBR") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

 บรษัิท ลายนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 500,000 SBR 50.0% 

20 
   

รวมหุน้ที่ถือโดย PBCO 

21 บรษัิท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

22 บรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จาํกดั ("MHG") บรหิารโรงแรม ประเทศไทย 1,079,307 MINT 100.0% 

23 บรษัิท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํกดั บรหิารงานจดัซือ้ ประเทศไทย 262,515 MINT 100.0% 

24 บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ แอนด ์เรสซิเดน้ท ์

จาํกดั 

โรงเรยีนการบรหิาร

จดัการโรงแรม 

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

25 RGR International Limited ("RGRI") บรหิารจดัการ หมูเ่กาะบรติิช เวอรจิ์น 100,000 MINT 100.0% 
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บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน
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26 Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 

มลัดีฟส ์

1,000,000 RGRI 50.0% 

27 Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 11,000,000 RGRI 30.4% 

28 R.G.E. (HKG) Limited บรหิารจดัการ ประเทศฮอ่งกง 100,000 MINT 100.0% 

29 M & H Management Limited บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

30 Lodging Investment (Labuan) Limited 

("LIL") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 1,000 MINT 100.0% 

31 Serendib Hotels Pcl. โรงแรม ประเทศศรลีงักา 75,514,738 LIL 25.0% 

32 Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 12,501,000 MINT 100.0% 

33 AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกั

ในสถานที่พกัผ่อน 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

34 AVC Vacation Club Limited ("AVC V") ขายหน่วยการเขา้พกั

ในสถานที่พกัผ่อน 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

35 Anantara Vacation Club (HK) Limited 

("AVC (HK)") 

บรกิารดา้นการตลาด ประเทศฮอ่งกง 10,000 AVC V 100.0% 

36 Sanya Anantara Consulting Limited  บรกิารใหค้าํปรกึษา ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

USD 500,000 AVC (HK) 100.0% 

37 บรษัิท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  

("PBCO") 

บรหิารจดัการ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

38 บรษัิท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 17,443,000 MINT 100% 

    รวมหุน้ที่ถือโดย SV 

39 บรษัิท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 290,000 MINT 100.0% 

40 บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเครือ่งดื่ม   ประเทศไทย 490,408,365 MINT 35.9% 

41 Minor Continental Holding (Mauritius) 

("MCHM") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

EUR 13,500 MINT 100.0% 

42 Minor Continental Holding (Luxembourg) 

S.A.R.L ("MCHL") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ 

EUR 12,500 MCHM 100.0% 

43 Pojuca S.A.  โรงแรม ประเทศสหพนัธ์

สาธารณรฐับราซิล 

หุน้สามญั 

91,138,377 

หุน้บรุมิสทิธิ 

68,505,744 

MCHL 100.0% 

44 Minor Hotels Portugal, S.A. ("MHP") โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

1,000,000 MCHL 100.0% 

45 Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

6,300,000 MHP 100.0% 

46 Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตเุกส 

3,650,000 MHP 100.0% 
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47 บรษัิท ราชดาํร ิเรสซิเด็นซ ์จาํกดั ("RRL") ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 5,000,000 MI 100.0% 

48 บรษัิท ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ จาํกดั (“RLL”) โรงแรม ประเทศไทย 300,000 MI 100.0% 

49 บรษัิท สตาร ์เทรเวลเลอร ์จาํกดั จดัการดา้นการ

ทอ่งเที่ยว 

ประเทศไทย 10,000 MI 49.0% 

50 บรษัิท ซมูา่ กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ

เครือ่งดื่ม 

ประเทศไทย 160,000 RLL 51.0% 

51 Corbin and King Limited และบรษัิทยอ่ย ลงทนุในบรษัิทอ่ืน สหราชอาณาจกัร 23,335,391 MI 74.0% 

52 บรษัิท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50,000 RRL 50.0% 

 
   

รวมหุน้ที่ถือโดย SBR 

53 Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

300 MST 49.0% 

54 Hospitality Investment International 

Limited ("HIIL") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมูเ่กาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

10,000,000 MHG 100.0% 

55 MHG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MHGIH") 

บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 59,059,572 MHG 100.0% 

56 MHG International Holding (Mauritius) 

("MHGIHM") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทสสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MHG 100.0% 

57 บรษัิท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จาํกดั ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศไทย 1,000 MHG 100.0% 

58 MHG Deep Blue Financing บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

200,000 MHG 50.0% 

59 Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูา 100,000 MHG 35.0% 

60 Lodging Management (Labuan) Limited บรหิารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 1,000 HIIL 100.0% 

61 Lodging Management (Mauritius) Limited 

("LMM") 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 HIIL 100.0% 

62 PT Lodging Management (Indonesia) 

Limited 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

1,500 HIIL 93.3% 

63 Jada Resort and Spa (Private) Limited 

("Jada") 

โรงแรม ประเทศศรลีงักา 412,877,494 HIIL 87.0% 

64 Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรลีงักา 6,000,000 Jada 100.0% 

65 Kalutara Luxury Hotel and Resort 

(Private) Limited 

โรงแรม ประเทศศรลีงักา 193,709,415 Jada 100.0% 

66 PH Resort (Private) Ltd. โรงแรม ประเทศศรลีงักา 271,767 HIIL 49.9% 

67 Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมูเ่กาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

2 HIIL 50.0% 

68 Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน หมูเ่กาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

2 HIIL 50.0% 

69 Sothea Pte. Ltd.  โรงแรม ราชอาณาจกัรกมัพชูา 1,450 LMM 80.0% 
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70 Minor Hotel Group South Africa (PTY) 

Limited 

บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

แอฟรกิาใต ้

1,000 LMM 100.0% 

71 O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

1,050,000 LMM 50.0% 

72 MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

73 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ราชอาณาจกัร

เนเธอรแ์ลนด ์

EUR 22,863 MHGIH 100.0% 

74 Bai Dai Tourism Company Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม VND 
282,761,507,975 

VHP 100.0% 

75 Hoi An Riverpark Hotel Company Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม USD 1,080,000 VHP 91.0% 

76 MHG Management (India) Private Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินเดีย 

10,000 MHGIH 100.0% 

77 Rani Minor Holding Limited ("Rani")  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

50,000,000 MHGIH 25.0% 

78 MHG Australia Holding Pte. Ltd. 

("MHGAH") 

บรหิารจดัการ ประเทศสิงคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

79 MHG Australia Investments Pty. Ltd. บรหิารสนิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 MHGAH 100.0% 

80 PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

170,000 MHGIH 50.0% 

81 MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 5,150,002 MHGIH 50.0% 

82 Plexus Maldives Private Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 

มลัดีฟส ์

471,600 MHGIH 50.0% 

83 MHG Continental Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MHGCHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 3,518,000 MHGIH 100.0% 

84 NH Hotel Group S.A. และบรษัิทยอ่ย โรงแรม  ประเทศในยโุรปและ

ละตินอเมรกิา 

392,180,243 MHGCH

S 

94.1% 

85 Sands Hotels (Pty) Limited โรงแรม  ประเทศนามิเบีย NAD 100 MHGIHM 100.0% 

86 Minor Hotel Group Gaborone 

(Proprietary) Limited ("Gaborone") 

โรงแรม ประเทศบอตสวานา 500,000 MHGIHM 80.0% 

87 Minor Hotel Group MEA DMCC ("MHG 

DMCC") 

บรหิารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

50 MHGIHM 100.0% 

88 MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมาเลเซีย หุน้สามญั 

7,000,000 

MHGIHM 60.0% 

 
  

 
หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพที่สามารถ 

เรยีกคืนได ้74,000,012 

  

89 MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศมาเลเซีย หุน้สามญั 

3,000,000 

MHGIHM 60.0% 

 
    หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพที่สามารถ 

เรยีกคืนได ้37,000,008 
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90 MHG Lesotho (Proprietary) Limited  โรงแรม  ประเทศเลโซโท 12,628 MHGIHM 46.9% 

91 MHG Signity Assets Holding (Mauritius) 

Limited 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

100,000 MHGIHM 50.0% 

92 Minor Hotels Zambia Limited โรงแรม  ประเทศแซมเบีย 50,000 MHGIHM 100.0% 

93 Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์

50,000 MHGIHM 49% 

94 Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลา้จ ์ ประเทศสาธารณรฐั

เซเชลส ์

100 MHG 

DMCC 

40.0% 

95 บรษัิท เวอรติา เอ็มเอ็ชจี จาํกดั ธุรกิจบรกิารดา้น

สขุภาพ 

ประเทศไทย 50,000 MST 50% 

 

 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

  

 
 

บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 
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ถือหุน้โดย สดัสว่น

การถือหุน้ 

1 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ จาํกดั 

(มหาชน) ("MFG") 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 32,730,684 MINT 99.7% 

2 บรษัิท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 1,000,000 MFG 100.0% 

3 บรษัิท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั ผลิตและขายชีส ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 

4 บรษัิท ไมเนอร ์แดรี ่จาํกดั ผลิตและขายไอศครมี ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 

5 บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกดั ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 160,000 MFG 100.0% 

6 บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 3,700,000 MFG 97.0% 

7 บรษัิท เอสแอลอารท์ี จาํกดั ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 4,000,000 MFG 100.0% 

8 บรษัิท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 5,220,000 MFG 100.0% 

9 บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตสว่นผสมอาหาร ประเทศไทย 1,050,000 MFG 49.9% 

10 บรษัิท ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์จาํกดั ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 450,000 MFG 51.0% 

11 บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คซีูน จาํกดั โรงเรยีนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 800,000 MFG 50.0% 

12 International Franchise Holding 

(Labuan) Limited ("IFH") 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศมาเลเซีย 1,800,000 MFG 100.0% 

13 Primacy Investment Limited ("Primacy") ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

134,069,606 MFG 100.0% 

14 The Pizza Company Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1 MFG 100.0% 
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15 บรษัิท อารต์ ออฟ เบคกิง้ จาํกดั ผลิตสว่นประกอบอาหาร ประเทศไทย 3,100,000 MFG 51.0% 

16 MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ SGD 1 

 USD 63,500 

MFG 100.0% 

17 บรษัิท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ("MF 

Holding") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศไทย 2,000,000 MFG 100.0% 

18 Franchise Investment Corporation of 

Asia Ltd. ("FICA") 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ หมูเ่กาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

22,387,802 IFH 100.0% 

19 Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ 2 IFH 50.0% 

20 The Minor (Beijing) Restaurant 

Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

RMB 

135,000,000 

FICA 100.0% 

21 Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("DFHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 9,201,000 Primacy 100.0% 

22 MFG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MFGIHS") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 73,823,745 Primacy 100.0% 

23 Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 

("MFGS") และบรษัิทยอ่ย 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 326,086 Primacy 92.0% 

24 Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์

3,000 Primacy 49.0% 

25 Minor Food (Seychelles) Limited ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐัเชเชลส ์

2,400,000 Primacy 100.0% 

26 The Food Theory Group Pte. Ltd. ("Food 

Theory") 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 338,000 MFGS 100.0% 

27 Dining Collective Pte. Ltd. ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 200,000 MFGS 50.0% 

28 Ya Hua International Pte. Ltd. ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 700,000 Food 

Theory 

100.0% 

29 Delicious Food Australia Finance Pty. 

Ltd. 

บรหิารจดัการ ประเทศ

ออสเตรเลีย 

59,000,100 DFHS 100.0% 

30 MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. 

("MHH") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

15,300,100 DFHS 100.0% 

31 Delicious Food Holding (Australia) Pty. 

Ltd. ("DFHA") 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

10 DFHS 100.0% 

32 Oaks Hotels & Resorts Limited และ

บรษัิทยอ่ย 

บรหิารดา้นที่พกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย

และประเทศ

นิวซีแลนด ์

189,131,898 MHH 100.0% 

33 Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL") 
หมายเหตุ 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย

และประเทศ

นิวซีแลนด ์

46,000,000 DFHA 70.0% 
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บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ที่

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่น

การถือหุน้ 

34 The Minor Food Group (India) Private 

Limited 

ขายอาหารและครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐัอินเดีย 

24,077,144 MFGIHS 70.0% 

35 Over Success Enterprise Pte. Ltd. และ

บรษัิทยอ่ย 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

10,000 MFGIHS 100.0% 

36 Patara Fine Thai Cuisine Limited ขายอาหารและเครือ่งดื่ม สหราชอาณาจกัร 13,700,000 MFGIHS 50.0% 

37 The Minor Food Group (Myanmar) 

Limited 

ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศ

สาธารณรฐัแหง่

สหภาพเมียนมาร ์

2,000,000 MFGIHS 100.0% 

38 TCC Holding Joint Stock Company ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศเวียดนาม 2,500,000 MFGIHS 50.0% 

39 Benihana Holding Pte. Ltd.  ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 23,085,331 MFGIHS 75.0% 

40 บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกดั  ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 1,000,000 MF Holding 100.0% 

41 บรษัิท สพนูฟลู (ประเทศไทย) จาํกดั  ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 50,000 MF Holding 70.0% 

    รวมหุน้ที่ถือโดย SPS 

42 Spoonful Pte. Ltd. (“SPS”) ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 21,000 Primacy 70.0% 

43 Le Kein Investment Co., Ltd. ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ VND 

2000,000,000 

MFGS 50% 

44 City Donut Pte. Ltd. ขายอาหารและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 100,000 Food 

Theory 

50% 

45 Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

(“Minor BT”) 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์  79,955,600  Primacy 100.0% 

46 BTG Holding Company Pte. Ltd. 

(“BTG”) 

ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์  1,000  Minor BT 25.1% 

หมายเหต:ุ สามารถคน้หาบรษัิทในกลุม่ DKL เพ่ิมเติมไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 18 
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ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์    

 
 

บรษัิท ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุน้ที่

ออกจาํหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

ถือหุน้โดย สดัสว่น

การถือหุน้ 

1 บรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 489,770,722 MINT 99.9% 
 

("MCL") 
  

รวมหุน้ที่ถือโดย MFG 

2 บรษัิท อารมิ์น ซิสเท็มส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 1,100,000 MCL 100.0% 

3 บรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั ผลิตสินคา้อปุโภค ประเทศไทย 100,000 MCL 100.0% 

4 บรษัิท ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40,000 MCL 100.0% 

5 บรษัิท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 700,000 MCL 100.0% 
 

(“GLG”) 
  

รวมหุน้ที่ถือโดย MLL 

6 บรษัิท ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จาํกดั ("MLL") จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 350,000 MCL 100.0% 

7 บรษัิท เอสมิโด แฟชั่นส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 13,000,000 MCL 90.8% 

8 บรษัิท ไมเนอร ์แฟชั่น จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 300,000 MCL 100.0% 

9 บรษัิท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บรษัิทยอ่ย 

จดัจาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 200,000 GLG 55.0% 

10 บรษัิท มารนิ เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั ผลิตรถจกัรยานยนต ์ ประเทศไทย 200,000 GLG 49.5% 
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เอกสารแนบ 8 
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เอกสารแนบ 8  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยดึมั่นในคุณคา่ของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1     คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณในการดาํเนนิงาน ท่ีครอบคลมุถึง 

 

 

 

          1.1.1  การปฏิบตัิหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองต่าง ๆ  

          1.1.2  การปฏิบตัิต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก 

/ 

/ 

 

1.2     มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและ รกัษา

จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง      

  

          1.2.1   มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 

          1.2.2   มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง   

ผลประโยชนก์ับกิจการ ซึง่รวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร0

1 

          1.2.3   มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

          1.2.4   มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ใน

การปฐมนเิทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทกุปี  

รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รบัทราบ 

/ 

/ 

 

/ 

/ 

 

1.3     มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

          1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกาํกบัดูแลการ    

                   ปฏิบตัิ (compliance unit) 

          1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

          1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 1.4    มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับความซ่ือตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณ 

           1.4.1  มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

          1.4.2  มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และภายใน   

                    เวลาอนัควร  

          1.4.3  มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม   

                    และภายในเวลาอนัควร 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาํเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสทิธิ์อาํนาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมการกาํกับดูแลใหมี้การกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

/  

1 บริษัทควรกาํหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษัท 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.3  คณะกรรมการกาํกับดูแลใหบ้รษิัทกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี  

ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัท หรือ

สามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได ้

/  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ้ความสามารถนา่เช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ไม่มีความสมัพนัธอ่ื์นใด อนัอาจมี

อิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพนิจิและปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6  คณะกรรมการกาํกับดูแลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคุมภายในในองคก์ร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสรา้ง

สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการ

ติดตาม 

/  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอํานาจในการส่ังการและความรับผิดชอบทีเ่หมาะสม

เพือ่ให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสงูกาํหนดโครงสรา้งองคก์รท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถุประสงคข์องบรษิัท โดยพจิารณาถึงความ

เหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยก

หนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซึง่ทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบั

กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

/  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสงูกาํหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี 

ความรบัผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

/  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ

บรษิัท ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

/  

 

4. องคก์รแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิัทมีนโยบายและวธีิการปฏิบตัิเพ่ือจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถท่ี

เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบตัินัน้อย่างสมํ่าเสมอ 

/  

4.2  บรษิัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดี 

และการจดัการต่อบคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเปา้หมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่านีใ้หผู้บ้รหิารและ

พนกังานทราบ 

/  

4.3  บรษิัทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการขาดบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถท่ี

เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

/  

4.4  บรษิัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรกึษา 

(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5 บรษิัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหนง่ (succession plan) ท่ีสาํคญั /  
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5. วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนมีความรบัผดิชอบต่อการ

ควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีท่ีจาํเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั  

ท่ีเหมาะสม โดยพจิารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะ

ยาวของบรษิัท 

/  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบั

ความสาํเรจ็ของหนา้ท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคุมภายในดว้ย 

/  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไม่ใหมี้การสรา้งแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

บคุลากรแตล่ะคน 

/  

 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวัตถปุระสงคไ์ว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่งต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กับการบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง

ไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบรษิัทไดถู้กตอ้ง มี

มูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

/  

6.2  บรษิัทกาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพจิารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

/  

6.3  รายงานทางการเงินของบรษิัทสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนนิงานของบรษิัทอย่างแทจ้รงิ /  

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง อนมุตัิและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบตัิจนเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมขององคก์ร 

/  

 

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ัง

องคก์ร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บรษิัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนนิธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน 

และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

/  

7.2  บรษิัทวเิคราะหค์วามเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถึง

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์การดาํเนนิงาน การรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผูบ้ริหารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเส่ียง /  

7.4  บรษิัทไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ ์และผลกระทบท่ี  อาจ

เกิดขึน้  

/  

7.5  บรษิัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเส่ียงนัน้ 

(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการรว่มรบัความ

เส่ียง (sharing) 

/  
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8. องคก์รได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษิัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่าง ๆ เช่น การจดัทาํรายงานทางการ

เงินเทจ็ การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน การคอรร์ปัชัน การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 

(management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคัญ การไดม้าหรือใชไ้ป

ซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

/  

8.2  บรษิัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องเปา้หมายท่ีกาํหนด

แลว้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มี

ลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังานกระทาํไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบรษิัทไวส้งูเกินความเป็นจรงิ 

จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

/  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุรติ และมาตรการท่ี

บรษิัทดาํเนินการเพ่ือปอ้งกนัหรือแกไ้ขการทจุรติ 

/  

8.4  บรษิัทไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดไว ้ /  
 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนนิธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ

แลว้  

/  

9.2  บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนนิธุรกิจ การควบคุมภายใน 

และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

/  

9.3  บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนนิธุรกิจ การควบคุมภายใน และ

รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

/  

 

การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities) 

10. องคก์รมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1   มาตรการควบคุมของบรษิัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม 

ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนนิงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

/  

10.2   บรษิัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการต่าง ๆ    

          อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการ

บรหิารทั่วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และลาํดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไว้

อย่างชดัเจน รดักุม เพ่ือใหส้ามารถปอ้งกนัการทจุรติได ้เช่น มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนมุตัิของ

ผูบ้รหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการคดัเลือกผูข้าย การ

บนัทกึขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้ ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ ์หรือ การเบกิใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 

เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสาํหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้

10.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามและสอบทานการทาํรายการ

ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2.2  กรณีท่ีบรษิัทอนมุตัิธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับรษิัทในระยะ

ยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซือ้ขายสนิค้า การใหกู้ยื้ม การคํา้ประกนั บรษิัทไดต้ิดตามใหม้ั่นใจ

แลว้วา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับรษิัท เช่น 

ติดตามการชาํระคืนหนีต้ามกาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

/ 

10.3   บรษิัทกาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ   

          manual และ automated หรือการควบคุมแบบปอ้งกนัและติดตาม 

/  

10.4   บรษิัทกาํหนดใหมี้การควบคุมภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บรษิัท หนว่ยธุรกิจ  

          สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5   บรษิัทมีการแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็น  

          การตรวจสอบซึง่กนัและกัน กลา่วคือ  

(1)   หนา้ท่ีอนมุตัิ  

(2)   หนา้ท่ีบนัทกึรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3)   หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิ       

/  

 

11. องคก์รเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บรษิัทควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการ

ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2  บรษิัทควรกาํหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม /  

11.3  บรษิัทควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสม /  

11.4  บรษิัทควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยีใหมี้ความ

เหมาะสม 

/  

 

12. องคก์รจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิง่ทีค่าดหวังและข้ันตอนการปฏบัิต ิเพือ่ให้

นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏบัิตไิด ้

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บรษิัทมีนโยบายท่ีรดักุมเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิัท เกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพ่ือปอ้งกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชนข์อง

บรษิัทไปใชส้ว่นตวั   

/  

12.2  บรษิัทมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพจิารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ /  

12.3  บรษิัทมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพจิารณาอนมุตัิธุรกรรมคาํนงึถึงประโยชนส์ูงสดุของบรษิัทเป็นสาํคญั และ

พจิารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

/  

12.4  บรษิัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยหรือบริษัทรว่ม รวมทัง้กาํหนดแนวทางให้

บคุคลท่ีบรษิัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบรษิัทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงิน

ลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

/  

12.5   บรษิัทกาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผูบ้ริหารและ

พนกังาน 

/  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบรษิัทไดร้บัการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 

/  

12.7  บรษิัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหมี้ความเหมาะสมอยู่เสมอ /  

 

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บรษิัทกาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนนิงาน ทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีคุณภาพและ

เก่ียวขอ้งต่องาน 

/  

13.2  บรษิัทพจิารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท่ี์จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  /  

13.3  บรษิัทดาํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัอย่างเพียงพอสาํหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

ตวัอย่างขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิัท ทางเลือก

ต่าง ๆ  

/  

13.4  บรษิัทดาํเนินการเพ่ือใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบขุอ้มูลท่ี

จาํเป็นและเพียงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  

/  

13.5  บรษิัทดาํเนินการเพ่ือใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบ

ยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของ

กรรมการ ความเหน็หรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพจิารณา ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไม่เหน็ดว้ย

กบัเร่ืองท่ีเสนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

/  

13.6  บรษิัทมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไวอ้ย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพรอ่งในการควบคุม 

           ภายใน บรษิัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

 

/ 

/ 

 

 

14. องคก์รสือ่สารข้อมูลภายในองคก์ร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่าํเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บรษิัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือ

สนบัสนนุการควบคุมภายใน  

/  

14.2  บรษิัทมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิัทสามารถ

เขา้ถึงแหลง่สารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การ

กาํหนดบคุคลท่ีเป็นศูนยต์ิดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดร้บัจากผูบ้ริหาร รวมทัง้การ

ติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

/  

14.3   บรษิัทจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพเิศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบ้คุคลต่าง ๆ ภายในบรษิัทสามารถแจง้ขอ้มูล

หรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบรษิัท (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

/  
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15. องคก์รได้สือ่สารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่วกับประเดน็ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บรษิัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการ

ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ศูนยร์บัเร่ืองรอ้งเรียน เป็นตน้ 

/  

15.2  บรษิัทจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพเิศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ

เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

/  

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้ม่ันใจไดว่้าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บรษิัทจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน

ปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละสว่นงานติดตาม

การปฏิบตัิ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

/  

16.2  บรษิัทจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการประเมินตนเอง และ/

หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

/  

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบรษิัท /  

16.4  ดาํเนนิการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรูแ้ละความสามารถ /  

16.5  บรษิัทกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  /  

16.6  บรษิัทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบ

ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

 

17. องคก์รประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรั่บผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บรษิัทประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายใน และดาํเนนิการเพ่ือติดตามแกไ้ขอย่าง

ทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

/  

17.2  บรษิัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณห์รือสงสยัวา่มี

เหตุการณ์ทจุรติอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซึง่อาจ

กระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั 

17.2.2  รายงานขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ริม่ดาํเนนิการ

จดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพจิารณาภายในระยะเวลาอนั

ควร 

17.2.3  รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบรษิัท/

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500  โทรสาร: +66 (0) 2365 7799
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