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วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ�ในธุรกิจท่ีส่งมอบ
ประสบก�รณ์อันยอดเย่ียม 
เหนือคว�มค�ดหม�ย เพ่ือสร้�ง
คว�มพึงพอใจสูงสุด และผลกระทบ
เชิงบวกให้กับลูกค้�และทุกฝ่�ย 
ท่ีมีส่วนในคว�มสำ�เร็จของเร�
ทุกๆ ปี พนักงำนของเรำกว่ำ 
64,000 คน พร้อมท่ีจะให้บริกำร 
ณ โรงแรม 527 แห่ง 
ร้ำนอำหำร 2,389 ร้ำน 
และร้ำนค้ำ 386 แห่ง 
ให้ลูกค้ำกว่ำ 148 ล้ำนคน 
ใน 63 ประเทศ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งเน้นท่ีลูกค้า

การทำางานต้องมีผล

มุ่งม่ันพัฒนาคน

ปรับเปล่ียนตน
ปรับปรุงงาน

ประสานพันธมิตร 
เพ่ือธุรกิจท่ีย่ังยืน
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การเปล่ียนแปลง
ทางดิจิทัล
• กำรส่งมอบประสบกำรณ์อันรำบร่ืนให้กับลูกค้ำ
• ประสบกำรณ์ส่วนบุคคล
• ระบบกำรจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม
• แพลตฟอร์มบริกำรจัดส่งอำหำรของบริษัทเอง

รำกฐำน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือกำรฟ้ืนตัว
อย่ำงก้ำวกระโดด
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แนวโน้มการฟ้ืนตัวท่ีดีของ
สภาพแวดล้อมการดำาเนินงาน
• อัตรำกำรกระจำยวัคซีนท่ีสูงข้ึนท่ัวโลก
• กำรผ่อนคลำยข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำง
• กำรกลับมำเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศ

การปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ
• ควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ ในเครือ
• กำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ
• ศักยภำพกำรใช้แรงงำน

จุดแข็ง
ทางการเงิน
• โครงสร้ำงต้นทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 
• สภำพคล่องท่ีเพียงพอ
• สถำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึน
• กำรฟ้ืนตัวของรำยได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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โรงแรมภำยใต้แบรนด์อ่ืน (แมริออท, โฟร์ซีซ่ันส์, เรดิสัน บลู)

เอ็นเอช

จำ�นวนโรงแรม

จำ�นวนโรงแรม จำ�นวนโรงแรม

จำ�นวนโรงแรม จำ�นวนโรงแรม

จำ�นวนโรงแรม จำ�นวนยูนิต

จำ�นวนร้�นอ�ห�ร จำ�นวนร้�นอ�ห�ร

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

อนันตรำ เวเคช่ัน คลับ

005



103
89
46

17
19
19

140
112

91

415
440
481

85
82
90 

29
3

65
63
65

490
496
522

119
118
121

 562 
572
570

34
43
43

43
43
42

323
326
322

  ลงทุนโดยตรง   

  แฟรนไชส์

จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข�

จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข�

จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข�

จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข�

จำ�นวนส�ข� จำ�นวนส�ข� กำ�ลังก�รผลิต (พันตัน)

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

2564
2563
2562

จำ�นวนส�ข�

2564
2563
2562

บอนชอน

เบนิฮำนำ ริเวอร์ไซด์
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เบอร์เกอร์ คิง

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี

ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ 
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อเมริกา

ยุโรป

75,621
ห้องโรงแรม

63 
ประเทศ

527
โรงแรม 

ฐานธุรกิจของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

อันดอร์รา

ออสเตรีย

เบลเยียม

สาธารณรัฐเช็ก

เดนมาร์ก

ฝร่ังเศส

เยอรมนี

ฮังการี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สเปน

สวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

อาร์เจนตินา

บราซิล

แคนาดา

ชิลี

โคลอมเบีย

คิวบา

เอกวาดอร์

เฮติ

เม็กซิโก

อุรุกวัย

สหรัฐอเมริกา



009บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ำกัด (มหำชน)

แอฟริกา

ตะวันออกกลาง

เอเชียแปซิฟิก

2,389  
ร้านอาหาร

386  
จุดจำาหน่าย

กว่า  50 
แบรนด์

กว่า 100 
รางวัล

ออสเตรเลีย

กัมพูชา

จีน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมา

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ศรีลังกา

ไทย

เวียดนาม

บาห์เรน

คูเวต

เลบานอน

โอมาน

กาตาร์

ซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บอตสวานา

อียิปต์

เคนยา

เลโซโท

มอริเชียส

โมซัมบิก

นามิเบีย

เซเชลส์

แทนซาเนีย

ตูนิเซีย

แซมเบีย

  ไมเนอร์ โฮเทลส์
  ไมเนอร์ ฟู้ด
  ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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หมายเหตุ:
1.	 อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
2.		 คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี	 25	 กุมภาพันธ์	 2565	 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	 2564	 และให้น�าเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 

ในวันที่	22	เมษายน	2565

2560 2561 2562 2563
(Post-TFRS 16)

2564
(Post-TFRS 16)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ขายสุทธิ  55,001  74,938  119,023  55,954  69,481 

รายได้รวม  58,644  78,620  129,889  58,232  76,003 

ก�าไรข้ันต้น  32,355  42,171  53,829  8,700  38,183 

ก�าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือมราคา  12,273  14,634  26,283  546  11 

ก�าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้  8,164  8,908  17,369  (17,696)  (8,827)

ก�าไรสุทธิ  5,415  4,508  10,698  (21,407)  (13,167)

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน  5,415  5,728  7,061 (19,389)  (9,314)

สินทรัพย์รวม  119,100  268,081  254,184  362,327  369,633 

หน้ีสินรวม  68,596  185,780  168,316  286,003  290,140 

หน้ีสินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย  50,163  126,894  112,373  136,339  133,381 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  50,504  82,301  85,868  76,324  79,492 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน  6,585  7,360  14,766  (2,500)  13,026 

ความสามารถในการท�าก�าไร (ร้อยละ)

อัตราก�าไรข้ันต้น 58.83 56.27 45.23 15.55 31.76

อัตราก�าไรสุทธิ 9.23 5.73 8.24  NM  NM

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.76 2.33 4.10  (6.94)  (3.60)

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 11.86 6.79 12.72  (26.40)  (16.90)

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  

หน้ีสินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.99  1.54  1.31  1.79  1.68 

สัดส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.89  1.33  1.19  1.70  1.44 

สัดส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.25  2.10  1.80  3.40  3.33 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)  

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน  1.22  0.93  2.04  (4.71)  (2.83)

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน  1.22  1.19  1.25  (4.29)  (2.06)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  10.93  17.82  18.59  14.73  15.25 

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)  0.40  0.40  0.50  -  - 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 32.81 33.49 40.01  -  - 

ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น)  

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

จ�านวนหุ้นสามัญจดทะเบียน  4,621,828  4,618,914  4,849,860  5,887,816  5,997,928 

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน -  -  -  -  - 

จ�านวนหุ้นสามัญช�าระแล้ว  4,618,914  4,618,914  4,619,005  5,182,335  5,213,770 

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิช�าระแล้ว -  -  -  -  - 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย  4,441,818  4,618,914  4,618,942  4,857,563  5,263,156 

จ�านวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉล่ีย -  -  -  -  - 

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ
• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

 
-
- 

 
-
- 

 
230,849

-

 
466,389

-

 
545,663

-

จุดเด่นทางการเงิน
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หมายเหตุ:
(1)	บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุนจ�านวน	9,210	ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	 (1)	 เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรม	NH	Collection	Barcelona	Gran	Hotel	Calderon	จ�านวน	

4,870	 ล้านบาท	 ในไตรมาสท่ี	 2	ปี	 2564	 (2)	 เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและรับจ้างบริหารโรงแรม	 Tivoli	Marina	 Vilamoura	Algarve	Resort	 และ	 Tivoli	 Carvoeiro	Algarve	Resort	 ในประเทศโปรตุเกส	 
จ�านวน	5,303	ล้านบาท	ในไตรมาสที่	3	ปี	2564	และ	(3)	เงินสดรับจากธุรกรรมการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	40	ใน	5	สินทรัพย์ในประเทศไทยจ�านวน	3,384	ล้านบาท	สุทธิด้วยการลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม	
ร้านอาหาร	และอื่นๆ

(2)	บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	23,711	ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก	 (1)	การช�าระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าจ�านวน	13,969	ล้านบาท	 (2)	ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
จ�านวน	1,451	ล้านบาท	(3)	การช�าระคนืสุทธิเงนิกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว	หุ้นกู้และหุ้นกู้ท่ีมลีกัษณะคล้ายทุนสทุธิจ�านวน	8,968	ล้านบาท	สทุธิด้วยเงนิสดรบัจากการใช้สทิธิตามใบสาคญัแสดงสทิธิจ�านวน	728	ล้านบาท	 
โดยภาพรวม	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน	การลงทุน	และการจัดหาเงิน	ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจ�านวน	1,475	ล้านบาท	ส�าหรับปี	2564	

(3)		การลงทุนและอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	3,213	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน	2,345	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงิน
(4)	หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง	12,682	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	16,306	ล้านบาท	จากการช�าระเงินกู้ยืมเป็นหลัก
(5)	 ทุน,	ส่วนเกินทุน	และส�ารองเพ่ิมข้ึน	 16,859	ล้านบาท	ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ�านวน	 17,301	ล้านบาท	สาเหตุหลักเป็นผลมาจากส่วนเพ่ิมจากการตีราคา

สินทรัพย์และก�าไรจากการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	40	ใน	5	สินทรัพย์ในประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 (ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   26,188 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน   25,876 
การลงทุนและอ่ืนๆ  187,544 
สินทรัพย์ถาวร  122,718 
รวมสินทรัพย์	 	 362,327	

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน  41,238 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  244,765 
ทุน, ส่วนเกินทุน และส�ารอง  51,894 
ก�าไรสะสม (สุทธิ)  15,087 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม  9,343 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 		362,327	 

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 (ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   25,097 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  23,730 
การลงทุนและอ่ืนๆ (3) 190,757 
สินทรัพย์ถาวร  130,050 
รวมสินทรัพย์	 	369,633	

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน  58,058 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (4) 232,082 
ทุน, ส่วนเกินทุน และส�ารอง (5)  68,753 
ก�าไรสะสม (สุทธิ)  (730) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม  11,470 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 			369,633	  

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (ล้านบาท)

รายได้	 	76,211	
ก�าไรข้ันต้นจากการด�าเนินงาน	 	28,794 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  37,413 
ก�าไรจากการด�าเนินงาน	 (8,619) 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  (209) 
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 
 และภาษีเงินได้	 	(8,827) 
ต้นทุนทางการเงิน  8,986 
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 	(17,813) 
ภาษีเงินได้   (3,638) 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม   (1,009) 

  
ก�าไรสุทธิ	 		(13,167)  

งบกระแสเงินสดรวม	 	
ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 (ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากจากกิจกรรมด�าเนินงาน   13,026 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1) 9,210 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2)  (23,711)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ   (1,475) 
ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   405 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   26,188 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   (22) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  26,166 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  25,097
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  (0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	 	 25,096

ก�าไรสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 (ล้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   15,087 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  -
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   15,087 
ส� ารองตามกฎหมาย  (11)
ก�าไรสุทธิ   (13,167)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน  (1,109)
ดอกเบ้ียจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน  (79)
ไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน   (1,451)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	 	(730)	

สถานะทางการเงินโดยสังเขป
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เรียน	ท่านผู้มีส่วนได้เสีย	

ปี 2564 เป็นอีกปีแห่งการท�างานหนัก ความทุ่มเท และ
การปรับตัวของพนักงานของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทกุคน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 
ที่ยืดเย้ือและยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยใน
ช่วงเริ่มต้นของการระบาด ไม่มีใครทราบได้ว่าเศรษฐกิจ
จะกลบัมาฟ้ืนตวัเมือ่ใดและรวดเรว็เพียงใด ดงันัน้ บรษิทั 
จึงมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐาน 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถกลับมาฟื ้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเอื้ออ�านวย  
อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา จากอตัราการกระจายวัคซนี
ทีส่งูข้ึน และการกลบัมาเปิดประเทศของหลายประเทศ 
ทั่วโลก ส่งผลให้มีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในหลายภมูภิาค โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในทวีปยุโรป ทั้งนี้ เมื่อมองไปในอนาคต แม้ว่า 
จะมอุีปสรรคทางธุรกิจมากมาย แต่ผมเชือ่เป็นอย่างย่ิงว่า 
การมธุีรกิจท่ีหลากหลายและฐานการด�าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ 
จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอปุสรรคต่างๆ น้ีไปได้ 
โดยบริษัทได้มองข้ามผ่านช่วงเวลาของการฟื้นตัวและ
เตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจส�าหรับโลก
ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19

ในปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ด�าเนินการ
เพ่ือยกระดับฐานการด�าเนินงานของบริษัท โดยไมเนอร์ 
โฮเทลส์มีส่วนส�าคัญในการเปิดตัวรูปแบบใหม่ของ
โปรแกรม Discovery Loyalty Program ซึง่เป็นโปรแกรม 
ความภักดีที่มีโรงแรมเข ้าร ่วมมากกว่า 500 แห่ง  
ในมากกว่า 85 ประเทศ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ได้เปิดตวัโรงแรม 5 แห่ง ซึง่หนึง่ในนัน้คอื NH Collection 
Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในกลุ่ม 
ประเทศนอร ์ดิก อีกท้ังบริษัทยังคงมุ ่งเสริมสร ้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับเครือโรงแรมอนันตราในทวีปยุโรป
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยการเปิดตวั Anantara Palazzo Naiadi 
Rome Hotel และ Anantara New York Palace Budapest 
Hotel และการประกาศรีแบรนด์ของ Anantara Grand 
Hotel Krasnapolsky Amsterdam โดยโรงแรมดังกล่าว
ถือเป็นโรงแรมอนันตราแห่งแรกของเมืองและประเทศ
นัน้ๆ นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารขยายธุรกิจในประเทศจนี
ผ่านการร่วมเป็นพันธมติรเชงิกลยุทธ์กับบรษิทั ฟันยาร์ด  
โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศจีน เพ่ือร่วมกันดูแล 
การพัฒนาธุรกิจ การด�าเนินธุรกิจโรงแรม ตลอดจน 
การขายและการตลาดของแบรนด์ทั้ง 7 ของไมเนอร์  
โฮเทลส์ในประเทศจีน โดยปัจจุบันฟันยาร์ดมีโรงแรม
ระดบับนภายใต้การบรหิารจดัการในประเทศจนีมากกว่า 
200 แห่ง และห้องพักประมาณ 50,000 ห้อง
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ส�าหรับไมเนอร์ ฟู ้ด นอกจากความก้าวหน้าในการ 
ยกระดบัประสบการณ์ของลกูค้าทีน่ัง่รบัประทานอาหาร
ภายในร้านและการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบริการจัดส่งอาหาร ท้ังน้ี  
ด้วยศักยภาพในการเติบโตของบริการจัดส่งอาหาร  
ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 
1112  Delivery  ของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง  โดยนอกเหนือจาก 
ความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าแล้ว 
แบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดตัวโปรแกรมความ
ภักดีแบบดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากความสามารถ 
ในการจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และจากความ
พยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ในปี 2564 โปรแกรม
ความภักดีของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสมาชิก
มากถึง 1 ล้านคน ในขณะทีแ่อปพลเิคชนั 1112 Delivery 
มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 2 ล้านครั้ง ส่งผลให้ไมเนอร์ 
ฟู้ดมียอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหารเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส�าหรับการบริหารจัดการทางการเงิน  ไมเนอร ์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนลได้ด�าเนนิการเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับฐานะทางการเงนิของบรษิทัด้วยการขยายระยะเวลา 
การจ ่ายคืนเงินกู ้และหุ ้นกู ้ของบริษัท อีกทั้งเ พ่ิม

ความแข็งแกร่งให้กับฐานส่วนของผู้ถือหุ ้น ด้วยการ
รีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่มีอยู่เดิม การออก
ใบส�าคญัแสดงสทิธิเพ่ิมเตมิ และการตรีาคาทีด่นิทีส่งูข้ึน 
โดยบรษิทัได้คงสถานะเครดติจากทรสิเรทติง้อยู่ทีร่ะดบั A  
นอกจากนี ้บรษิทัยังประสบความส�าเรจ็ในการท�าธุรกรรม
การหมุนเวียนสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและลดภาระหนีส้นิของบรษิทัให้อยู่
ที่ระดับต�่ากว่าพันธสัญญาหนี้ ณ สิ้นปี 2564

แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายในอนาคต แต่ส่ิงที่เรารู้ได้
แน่ชัดคือเมื่อเริ่มมีการฟื้นตัว การฟื้นตัวนั้นจะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้มีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว 
โดยกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของไมเนอร์ ฟู้ด  
เป็นธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 แต่ยังเป็นธุรกิจแรก 
ที่มีการฟื ้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 
ย่ิงไปกว่านั้น กลุ ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมี
ผลการด�าเนินงานท่ีดีกว่าระดับก่อนการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2564 อีกทั้งกลุ่มโรงแรม 
ในประเทศมัลดีฟส์มีผลการด�าเนินงานที่ฟื ้นตัวอย่าง 
รวดเรว็และแข็งแกร่ง โดยมผีลการด�าเนนิงานทีก่ลบัมาอยู่ 
ในระดับท่ีสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19  
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คณะกรรมการจัดการ

 1. วิลเลียม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค
 ประธานกรรมการ
 2. เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท
 ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
 และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ไมเนอร์ ฟู้ด
	 3.	 ไมคา	ตามไท

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

 4. ราโมน	อะราโกเนส	มาริน
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
 5. จอห์น	สก๊อต	ไฮเน็ค
 ประธานเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด
 6. ไบรอัน	เจมส์	เดลาน่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
 7. หลุยส์	มาติเนส	ฮูราโด
 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

 8. สตีเฟ่น	แอนดรูว์	ฮอยนาสก้ี
 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการพาณิชย์
 และกลุ่มงานกฎหมาย
 9. สตีฟ	เดลาโน่	เฮิร์นดอน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศ
 10. ชัยพัฒน์	ไพฑูรย์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
 11. โกศิน	ฉันธิกุล
 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการลงทุน

1 2 3 4 56 789 1011
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รากฐาน
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รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี กลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ในประเทศ
ออสเตรเลียมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar)  
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ในไตรมาสที ่2 ปี 2564 ด้วย
การกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างรัฐอีกครั้ง นอกจากนี้  
กลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปยังคงมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
จากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นและการกลับมาเปิด
พรมแดนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
ความท้าทายครั้งใหม่จากการระบาดของโรคโควิด-19  
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน 
แต่เรามั่นใจว่าฐานการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้
อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ บริษัทมีความภูมิใจที่สามารถรักษามาตรฐาน
ด้านความยั่งยืนของเราไว้ได้แม้จะมีล�าดับความส�าคัญ
ด้านอื่นๆ ที่ต้องจัดการ โดยในปี 2564 บริษัทยังคง 
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี Dow Jones  
Sustainability Emerging Markets Index, FTSE4Good  
Emerging Index และหุน้ย่ังยืน ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย อกีทัง้บรษิทัได้รบัการประเมนิจาก MSCI  
ESG Rating ในระดับ AA และได้รับรางวัล Highly  
Commended in Sustainability Awards ประจ�าปี 2564  
ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาด 
หลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย ส�าหรับกลุ ่มบริษัท 
จดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 
100,000 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทยังได้รับคะแนน
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ทีมผู้บริหาร
ส่วนกลาง

	 1.	 สมศรี	รัชฎาภรณ์กุล 
รองประธานฝ่ายกำากับดูแลกิจการ

	 2.	 อิสรา	ศิริบุญฤทธ์ิ 
รองประธานฝ่ายการจัดการ

 3.	 ชมพรรณ	กุลนิเทศ 
รองประธานฝ่ายการลงทุน 
และฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

 4.	 รวิกานต์	อินชัยวงศ์ 
รองประธานฝ่ายการเงิน

 5.	 พลพิพัฒ	อัศวนิก		 
รองประธานฝ่ายจัดซ้ือและกระจายสินค้า

12 3 4 5

ด้านการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9

ผมใคร่ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีของเราทีใ่ห้การสนบัสนนุ
และไว้วางใจในบริษัทและทีมผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนส�าหรับ 
ความทุ่มเทและความอดทนเพ่ือช่วยให้บรษิทัก้าวข้ามผ่าน 
ช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ และผลักดันให้ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลกลายเป็นบริษัทที่ดีขึ้น คล่องตัวขึ้น 
และแข็งแกร่งขึ้น ท้ังน้ี ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับปี 2565  
ที่ก�าลังจะมาถึง แม้ว่าจะเป็นอีกปีหน่ึงที่ยังคงจะต้อง
เผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน แต่เราได ้
ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายท่ีสุดไปแล้ว และมีความพร้อม 
เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างผลก�าไรในปี 2565

วิลเลียม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

มีนาคม	2565
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รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

คณะกรรมการบริษัท

วิลเลียม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค	
ประธานกรรมการ

จรัมพร	โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ

สุวภา	เจริญย่ิง
กรรมการอิสระ

คามิลล์	มา
กรรมการอิสระ

เอ็ดเวิร์ด	คีธ	ฮูเบนเน็ท
กรรมการอิสระ



จอห์น	สก๊อต	ไฮเน็ค
กรรมการ
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อานิล	ธาดาน่ี
กรรมการ

ธีรพงศ์	จันศิริ
กรรมการ 

นิติ	โอสถานุเคราะห์
กรรมการ

พอล	ชาลีส์	เคนน่ี
กรรมการ

เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย	
กรรมการ 
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ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
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รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

รายงานจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่มบริษัท

เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท
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ปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเผชิญ 
กับความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อที่จะรับมือ 
กับความผนัผวนของสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนือ่ง  
บริษัทจึงยังคงด�าเนินงานด้วยความคล่องตัว และมุ่งมั่น 
พัฒนาฐานการด�าเนนิงานของบรษิทั เพ่ือให้แน่ใจว่าไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนลจะกลายเป็นบริษัทท่ีแข็งแกร่งขึ้น 
ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้สิ้นสุดลง 

ในปี 2564 บรษิทัได้เหน็การฟ้ืนตวัในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงการด�าเนินงานในทวีปยุโรป ประเทศมัลดีฟส์ 
ตะวันออกกลาง ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง
แตกต่างจากในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ที่ลดลงอย่างมี
นยัส�าคญัในทกุตลาดและทกุธุรกิจของบรษิทั อย่างไรก็ตาม 
แม้การค่อยๆ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการใหม่เป็นระยะๆ  
ได้ส่งผลเชงิบวกต่อบรษิทัเป็นการชัว่คราว แต่มคีวามส�าคญั 
อย่างมาก เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียวได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ ์
การระบาดคลี่คลายลง

ในปี 2564 ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลมรีายงานรายได้จาก
การด�าเนินงานจ�านวน 74,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28 
จากปี 2563 ทัง้น้ี ด้วยมาตรการการลดค่าใช้จ่ายท่ีเข้มงวด 

ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานลดลงอยู่ที่
จ�านวน 9,314 ล้านบาท ในปี 2564 เมือ่เทยีบกับผลขาดทนุ
จากการด�าเนินงานจ�านวน 19,389 ล้านบาท ในปี 2563  
อย่างไรก็ตาม บรษิทัมกี�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงานกลบัมา 
เป็นบวกเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ตั้งแต่มี 
การระบาดของโรคโควิด-19

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมทั้งหมด 
527 แห่งและห้องพัก 75,621 ห้อง ร้านอาหาร 2,389 สาขา 
และจุดจ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 386 แห่ง ใน 63 ประเทศ 
ทั้งนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 68 
ของรายได้ทั้งหมด ในขณะท่ีไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 28 ของรายได้ทัง้หมดในปี 2564 นอกจากนี้  
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงรักษาสถานะความเป็น
บริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 
ในอัตราร้อยละ 75 ในปี 2564

ในปี 2564 การมส่ีวนร่วมของลกูค้าเป็นหนึง่ในสิง่ทีไ่มเนอร์ 
ฟู้ดให้ความส�าคัญสูงที่สุดเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การฟื้นตัวของธุรกิจ ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ่ง
เน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112 
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รายได้รวมจากการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน

หมายเหตุ: 
กราฟแสดงรายได้จากการด�าเนินงาน 
ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
รายได้ตามงบการเงิน ซึ่งรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวมีจ�านวน 56,973 ล้านบาท  
ในปี 2559, 78,620 ล้านบาท ในปี 2561, 
129,889 ล้านบาท ในปี 2562, 
58,232 ล้านบาท ในปี 2563 
และ 76,003 ล้านบาท ในปี 2564

หมายเหตุ: 
กราฟแสดงก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 
ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ปี 2559 - 2562 แสดงก�าไรสุทธิก่อนการบังคับ
ใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ในขณะที่
ปี 2563 - 2564 แสดงก�าไรสุทธิภายหลัง
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16

ก�าไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวมีจ�านวน 6,590 ล้านบาท 
ในปี 2559, 4,508 ล้านบาท ในปี 2561, 
10,698 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่
ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ�านวน 
21,407 ล้านบาท ในปี 2563 
และ -13,167 ล้านบาท ในปี 2564
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Delivery ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
การจดัส่งอาหาร จากมาตรการการปิดประเทศและการปิด
ให้บริการน่ังรับประทานอาหารภายในร้านในช่วงปี 2564 
ด้วยเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้จากบริการจัดส่งอาหาร 
บรษิทัได้เปิดตวัโปรแกรมความภักดแีบบดจิทัิล เพ่ิมจ�านวน
แบรนด์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มมากกว่า 15 แบรนด์ 
และมุ่งเน้นที่การยกระดับประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า

การเปิดตวัสเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร์ ซึง่เป็นบาร์ไอศกรีมคราฟต์ 
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ต ่อยอดจาก
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านไอศกรมีมากกว่า 35 ปี สะท้อน 
ให้เห็นถึงแนวทางของบริษัทท่ียึดความต้องการของลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง ส่วนในประเทศจีน เพ่ือที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าของเราได้ดีย่ิงข้ึน ไมเนอร์ ฟู้ด 
จึงมุ่งขยายฐานการด�าเนินงานร้านอาหาร ในขณะที่ยังคง
ให้ความส�าคญักับความปลอดภยัและคณุภาพของวัตถุดบิ

อาหาร โดยการจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากฟาร์มเลี้ยงปลา
ขนาดใหญ่

ไมเนอร์ ฟู้ดได้ใช้โอกาสในปี 2564 เพ่ือปรับโครงสร้าง
ร้านอาหารของบริษัท ด้วยการขยายธุรกิจในตลาดที่ก�าลัง
มกีารเตบิโต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดสาขาร้านริเวอร์ไซด์ 
ในประเทศจนี และปิดสาขาท่ีไม่ท�าก�าไร ซึง่รวมถึงหลายสาขา 
ของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทยและออสเตรเลีย 
ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ดมร้ีานอาหารทัง้หมด 2,389 
สาขา เพิ่มขึ้น 19 สาขา เมื่อเทียบกับปี 2563

ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้มีการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจด้วยเช่นกัน ด้วยการยกเลิกสัญญาเช่าบริหารและ
สัญญารับจ้างบริหารของโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป  
เพ่ือหันมามุ่งเน้นไปที่โรงแรมที่สร้างผลก�าไร ซึ่งรวมถึง 
การเปิดตวัโรงแรมอนันตราเพ่ิมอกี 3 แห่งในทวปียุโรป และ
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การเข้าร่วมเป็นพันธมติรทางธุรกิจระหว่างไมเนอร์ โฮเทลส์ 
และฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รสีอร์ทเพ่ือขยายการด�าเนนิงาน 
ในประเทศจนี ทัง้น้ี ณ สิน้ปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีรงแรม
ท้ังหมด 527 แห่ง ลดลงเล็กน้อยจากจ�านวน 532 แห่ง  
ณ สิ้นปี 2563

ในส่วนของการด�าเนินงาน ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เสริมสร้าง 
ความแขง็แกร่งให้กับโปรแกรมความภักดผ่ีานความร่วมมอื 
อย่างต่อเนื่องกับ Global Hotel Alliance Discovery  
เพื่อเปิดตัวรูปแบบใหม่ของ Discovery Loyalty Program  
ซึ่งสมาชิกสามารถสะสมและแลก Discovery Dollars 
(D$) ทั้งจากการเข้าพกัโรงแรม และจากการใช้บริการอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นบริการในโรงแรมหรือนอกโรงแรม ผ่านการ
สมัผสัประสบการณ์การพักผ่อนแบบคนท้องถ่ิน นอกจากน้ี  
ไมเนอร์ โฮเทลส์อยู่ในระหว่างเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับโปรแกรมดังกล่าว ด้วยการเพ่ิมโรงแรมภายใต้ 
การบริหารงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
Discovery ในปี 2565 ส่งผลให้ Discovery จะกลายเป็น 
1 ใน 10 โปรแกรมความภักดีที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม
โรงแรม ด้วยจ�านวนโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 
1,000 แห่ง

ในด้านการเงิน บริษัทยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง 
โดยไมเนอร ์ อินเตอร ์เนชั่นแนลประสบความส�าเร็จ 
ในการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้โดยเฉลี่ยผ่านการออก
หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน และการขยาย
ระยะเวลาการจ่ายคนืเงนิกู้ยืม อกีท้ังบรษิทัได้ออกใบส�าคญั
แสดงสทิธิเพิม่เตมิเพ่ือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กับฐาน 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี บริษัท 

ยังได้รับการอนุมติัให้ยกเว้นการทดสอบเงือ่นไขในการรักษา 
อัตราส่วนทางการเงินจนถึงสิ้นปี 2565 และแก้เง่ือนไข 
การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินโดยไม่นับรวมผลกระทบ 
จากการด้อยค่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2567 ในขณะที่บริษัทได้รับการอนุมัติ
จากผู้ให้เงินกู้ยืมทุกรายและผู้ถือหุ้นกู้ส่วนใหญ่ให้เปลี่ยน 
ค�าจ�ากดัความของเงือ่นไขการช�าระหนีจ้ากอตัราส่วนหน้ีสนิ 
ส่วนที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วน
หนี้สินส่วนท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งม ี
ผลบงัคบัใช้ในวันที ่1 มกราคม 2565 เช่นเดยีวกันกับเอน็เอช  
โฮเทล กรุ๊ปที่ประสบความส�าเร็จในการขยายระยะเวลา 
การช�าระหนี ้การออกหุ้นเพ่ิมทนุซึง่ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานส่วนของผู้ถือหุ้น และการยกเว้นการทดสอบ 
การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ด�าเนินการเชิงรุกเพ่ิมเติมเพ่ือ
ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแม้ว่าบริษัทได้รับการยกเว้น
การทดสอบเงื่อนไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน 
แล้วก็ตาม โดยไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลประสบความส�าเรจ็ 
ในการท�าธุรกรรมการหมุนเวียนสินทรัพย์ 3 รายการ 
ในปี 2564 ส่งผลให้บรษิทัมสีภาพคล่องและฐานะทางการเงนิ 
ที่แข็งแกร่งขึ้น จากระดับหนี้สินที่ลดลงและฐานส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ธุรกรรมการหมนุเวียนสนิทรพัย์ดงักล่าว 
รวมถึงการขายและท�าสัญญาบริหารโรงแรมทิโวลี 2 แห่ง 
ในประเทศโปรตุเกส การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช  
คอลเลคชัน่ในประเทศสเปน และการขายสดัส่วนการลงทุน 
ร้อยละ 40 ในสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย รวมถึง 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่ส่งผลให้บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินสว่นทีม่ีภาระดอกเบี้ยตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ลดลงอยู่ท่ี 1.68 เท่า ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งต�่ากว่าระดับ 



024

รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

พันธสัญญาหนี้ที่ 1.75 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สิน
ส่วนท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ท่ี  
1.36 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จาก 1.44 เท่า ณ สิ้นปี 2563

บริษัทเชื่อว่าด้วยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา จะช่วย
ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อธุรกิจ
กลับมาเติบโตภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
บรษิทัได้เห็นตวัอย่างของธรุกิจทีม่กีารฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่ง
ภายหลังสถานการณ์การระบาดแล้ว ดังเช่นกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนของไมเนอร์ ฟู้ดเป็นธุรกิจแรกที่มี
การฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญตั้งแต่กลับมาเปิดพ้ืนท่ีภายใน 
ประเทศในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 นอกจากน้ี ในช่วงครึง่หลงั 
ของปี 2564 ก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด-19  
สายพันธ์ุเดลต้า กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจนีมยีอดขาย 
ต่อร้านเดิมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโต 
ที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

ส�าหรบัไมเนอร์ โฮเทลส์ ประเทศมลัดฟีส์และตะวันออกกลาง 
เป็นผูน้�าในการเปิดประเทศด้วยนโยบายไม่กักตวันกัท่องเทีย่ว 
อกีทัง้ความพยายามในการขายของไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมถึง
การให้บริการที่เป็นเลิศ ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน 
ของกลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์อยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 
ปี 2562 ภายใน 10 เดือนนับตั้งแต่กลับมาเปิดโรงแรม
ในเดือนกันยายน 2563 เช่นเดียวกัน รายได้เฉลี่ยต่อห้อง 

สัดส่วนรายได้
จากการด�าเนินงานปี 2564

68% ไมเนอร์ โฮเทลส์
28% ไมเนอร์ ฟู้ด
4% ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

74,463
ล้านบาท
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กับสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG) 
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมของบริษัทอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอใช้โอกาสนี้เพ่ือขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายท่ีให้การสนับสนนุไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลตลอด
ช่วงเวลาที่ท้าทายน้ี ขอขอบคุณพนักงานทุกคนส�าหรับ 
ความอดทนและการท�างานอย่างหนักเพ่ือช่วยให้บริษัท 
ก้าวข้ามผ่าน 18 เดอืนทีย่ากล�าบากท่ีสดุท่ีบรษิทัเคยเผชญิมา  
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ธนาคาร และผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ทีใ่ห้การสนับสนนุบรษิทัมาโดยตลอด ท้ังนี ้ผมขอเน้นย�า้ถึง
ความมุ่งมั่นของเราที่จะมองไปข้างหน้าและเร่งการเติบโต
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลไปสู่ระดับใหม่ที่สูงท่ีสุด  
ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ก็ตาม

เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท

มีนาคม	2565

ต่อคืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศออสเตรเลียกลับมาอยู ่
ในระดับที่สูงกว่าในปี 2562 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  
เมือ่มกีารกลบัมาเปิดประเทศส�าหรบัการเดนิทางระหว่างรฐั 
อีกครั้ง และช่วยผลักดันผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียของไมเนอร์ ฟู้ด จาก
การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การที่ทวีปยุโรปกลับมาเปิด 
ประเทศอีกครั้งได้น�าไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส�าหรับ 
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564  
ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระท่ีเป็นบวกต้ังแต ่
เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

เมื่อมองไปในปี 2565 แม้จะยังคงมีความท้าทายครั้งใหม ่
จากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  
แต่บริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างย่ิงว่าเราจะก้าวข้ามผ่าน 
สถานการณ์ครัง้น้ีได้อย่างแขง็แกร่งขึน้ ด้วยฐานะทางการเงนิ 
และสภาพคล่องท่ีมั่นคง รวมถึงฐานการด�าเนินงาน 
ทีแ่ขง็แกร่งข้ึนของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลมคีวามพร้อม 
ท่ีจะก้าวกระโดดแซงหน้าคู่แข่ง และน�าพาให้บริษัทก้าว
ไปให้ไกลกว่าแค่การฟื้นตัวเมื่อสภาวะแวดล้อมภายนอก 
ปรบัตัวดีขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัจะยังคงมุง่เน้นไปทีก่ารพัฒนา 
ด้านความย่ังยืนของการด�าเนินงานต่อไป โดยในปี 2564 
นอกเหนือจากรางวัลท่ีบริษัทได้รับและการได้รับคัดเลือก 
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในดัชนีด้านความย่ังยืนแล้ว บริษัท
ได ้ท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ เ ก่ียวข ้อง 
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Anantara Maia 
Seychelles Villas,
Seychelles

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

Time to 
Check-in

ไมเนอร์	โฮเทลส์สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานการด�าเนินธุรกิจด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	
ผ่านการเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรม
ความภักดี	และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเครือโรงแรมเพ่ือการด�าเนินงาน
ท่ีรวดเร็วและคล่องตัวในโลกภายหลัง
สถานการณ์โรคโควิด-19



Anantara Palazzo 
Naiadi Rome Hotel,
Italy
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ตลอดทั้งปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานการด�าเนินงานของบรษิทัด้วยการด�าเนนิกลยุทธ์
ที่หลากหลาย โดยกุญแจสู่ความส�าเร็จคือการด�าเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มการด�าเนินงาน 
รวมถึงการเปิดตวัโปรแกรมความภักดรีปูแบบใหม่ และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของโรงแรมในเครือเพ่ือความรวดเร็วและ
คล่องตวัส�าหรบัการด�าเนินงานในโลกภายหลงัสถานการณ์
โรคโควิด-19 

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มี 
ผลการด�าเนินงานท่ีปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ด้วยสดัส่วน
โรงแรมท่ีเปิดให้บรกิารเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 68 ณ สิน้ปี 2563 
เป็นร้อยละ 97 ณ สิ้นปี 2564 แม้ว่าจะมีการระบาด 
ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนก็ตาม  
โดยการฟ้ืนตวัดงักล่าวเป็นผลมาจากการเดินทางทีเ่พ่ิมขึน้ 
และการกลบัมาด�าเนนิธุรกจิตามปกตติามอตัราการกระจาย 
ของวัคซนีท่ีเพ่ิมสงูข้ึนท่ัวโลก อีกท้ังหลายประเทศได้เปลีย่น
นโยบายของประเทศจาก “นโยบายการแพร่เชือ้ทีเ่ป็นศนูย์” 
ด้วยมาตรการการปิดประเทศและจ�ากัดเวลาเคอร์ฟิว  
สู่การเร่งอัตราการฉีดวัคซีน การบริหารจัดการการรักษา
ภายในโรงพยาบาล และ “นโยบายการเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิต
อยู่กับโรคโควิด-19” ส่งผลให้ประเทศต่างๆ กลับมาเปิด
ประเทศได้อีกครั้ง

ส�าหรับภูมิภาคท่ีโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 
ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวแคมเปญการขายและการ
ตลาดแบบระบเุป้าหมายเพ่ือผลกัดนัการเตบิโตของรายได้ 

ผ่านการเพ่ิมอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักเฉลี่ย 
โดยภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 จากจ�านวนนักท่องเท่ียว
ทีเ่พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากทีไ่ม่สามารถเดนิทางได้เป็น
เวลานานในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้อัตราการเข้าพัก 
และราคาค่าห้องพักสูงข้ึนอยู่ที่ระดับท่ีสูงกว่าระดับก่อน
การระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศมัลดีฟส์จึงเป็น
ตลาดที่มีการฟื้นตัวที่เร็วท่ีสุดของบริษัท ส่วนทวีปยุโรปม ี
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกลับมาเดินทางท่องเท่ียว
ทั้งภายในประเทศและภายในทวีปยุโรปอีกครั้งจากอัตรา
การฉีดวัคซีนที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษัท
ในการข้ึนราคาค่าห้องพักเฉลีย่ ในขณะท่ีผลการด�าเนินงาน 
ของโรงแรมในประเทศออสเตรเลียมีการฟื้นตัวข้ึนอย่างม ี
นยัส�าคญั โดยกลบัมาสูร่ะดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19  
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 แม้ว่าจะมกีารปิดพ้ืนท่ีในบางเมอืง 
และบางรัฐของประเทศอยู่หลายครั้งก็ตาม

อีกก ้าวส�าคัญของไมเนอร ์  โฮเทลส์ในปี  2564 คือ 
การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรม GHA DISCOVERY 
ภายหลังจากท�าการศึกษามาเป็นเวลาหลายปี ภายใต้ชื่อ  
GHA DISCOVERY 2.0 โดยโปรแกรมรูปแบบใหม่ดงักล่าว 
เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนระดบัโลกท่ีมฟัีงก์ชนัหลากหลาย
ที่ออกแบบมาเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ เพ่ิมอัตราการรักษา
ลูกค้าเดิม และยกระดับความพึงพอใจของแขกที่เข้าพัก 
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับ 
โปรแกรมความภักดีใหม่ แต่ยังรวมถึงการเปลีย่นแอปพลเิคชนั 
มือถือ เว็บไซต์ โลโก้ ศูนย์บริการลูกค้า ข้อเสนอลูกค้าใหม่ 
และรางวัลในสกุลเงิน DISCOVERY Dollars อีกด้วย
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GHA DISCOVERY เป็นพันธมติรของแบรนด์โรงแรมอสิระ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวม 35 แบรนด์ที่มีโรงแรมมากกว่า 
500 แห่ง และมสีมาชกิมากกว่า 11 ล้านคน ใน 85 ประเทศ 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 แบรนด์โรงแรมระดับโลก
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรม
ดังกล่าว และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปคาดว่าจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกภายในกลางปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ DISCOVERY   
มีจ�านวนสมาชิกมากถึง 21 ล้านคน และมีจ�านวนโรงแรม
มากกว่า 1,000 แห่ง ปูทางให้ GHA DISCOVERY 
ติด 10 อันดับแรกของโปรแกรมความภักดีที่ใหญ่ที่สุดของ
อุตสาหกรรมการโรงแรม

การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรมความภักดีดังกล่าว 
ช ่วยให ้ไมเนอร ์  โฮเทลส ์มี เครื่องมือในการผลักดัน
การเติบโตของรายได้ผ่านการจองห้องพักโดยตรงกับ
โรงแรม ช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์มีฐานลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนจาก
สมาชกิ DISCOVERY ท่ีมจี�านวนมากถึง 21 ล้านคน รวมถึง
ผลักดันการสนับสนุนของแบรนด์ในเครือ และการเข้าถึง
ข้อมลูท่ีส�าคัญเก่ียวกับพฤตกิรรมของลกูค้า โดยไม่เพียงแต่ 
เป็นประโยชน์กับเจ้าของโรงแรมจากการมีอิสระจาก
ตัวแทนการท่องเท่ียวออนไลน์ท่ีเพ่ิมขึ้นเท่าน้ัน แต่ยังเป็น
ประโยชน์กับสมาชิก ซึ่งจะได้รับการบริการท่ีแตกต่างกัน
ตามความเหมาสมของแต่ละคน และการเข้าถึงแบรนด์
พันธมิตรทั่วโลกอีกด้วย

นอกเหนือจากความมุง่มัน่ในการสร้างการเตบิโตของรายได้ 
จากธุรกิจทีม่อียู่เดมิและพิจารณาโอกาสในการสร้างรายได้ 

ใหม่แล้ว ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงด�าเนินมาตรการการควบคมุ 
ค่าใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายเพ่ือการลงทนุ และการบริหารจดัการ 
ฐานะทางการเงินอย่างมีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนการรับมือวิกฤตฉุกเฉินโดยบริษัทได้ด�าเนินมาตรการ 
การควบคมุค่าใช้จ่ายในทุกหน่วยธุรกจิ ซึง่รวมถึงการร่วมมอื 
อย่างใกล้ชดิกับรฐับาลท้องถ่ินเพ่ือขอรบัเงนิสนับสนนุ ท้ังนี้ 
ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงมีวินัยในการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน 
โดยลงทุนในโครงการท่ีจ�าเป็นเท่านั้น ในขณะที่การบ�ารุง
รักษา การปรับปรุง และแผนโครงการสร้างโรงแรมใหม่
หลายโครงการได้ถูกชะลอลงในระหว่างปี 2564

การหมุนเวียนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการฐานะทางการเงินของไมเนอร ์ 
โฮเทลส ์  โดยในป ี  2564 บริษัทได ้ด�าเนินธุรกรรม 
การหมนุเวียนสนิทรัพย์แล้วเสร็จทัง้สิน้ 3 รายการ ซึง่รวมถึง
การขายและเช่ากลบัของโรงแรม NH Collection Barcelona  
Gran Hotel Calderon การขายและรับจ้างบริหารของ
โรงแรม Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort และ  
Tivoli Carvoeiro Algarve Resort ในประเทศโปรตุเกส  
และการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในสินทรัพย์  
5 แห่งในประเทศไทย โดยธุรกรรมดังกล่าวเน้นย�้าถึง 
ความสามารถของบริษัทในการพิจารณาทรัพย์สินท่ีมี
คุณภาพ ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และท�าการรับรู ้มูลค่า 
ดงักล่าวในเวลาต่อมา ทัง้นี ้แม้ว่าอตุสาหกรรมการโรงแรม 
จะชะลอตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 แต ่
สินทรัพย์ของบริษัทยังคงได้รับการประเมินมูลค่าในราคา 
ที่สูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของของไมเนอร์ โฮเทลส์ และ
ความสามารถของบริษัทในการพลิกฟื้นการด�าเนินงาน 
จากภาวะวิกฤต และกลับมาสร ้างมูลค ่าเพ่ิมให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 527 แห่ง 
และห้องพัก 75,621 ห้อง ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส ์
เปิดโรงแรมใหม่ท้ังหมด 5 แห่ง ซึ่งได้แก่ NH Collection  
Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในกลุ่ม 
ประเทศนอร์ดกิ อกีทัง้บรษิทัยังคงมุง่เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง 
ให้กับเครือโรงแรมอนันตราในทวีปยุโรปอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการเปิดตัว Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel 
และ Anantara New York Palace Budapest Hotel และ
การรีแบรนด์ของ Anantara Grand Hotel Krasnapolsky 
Amsterdam 

ด้วยการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากข้ึน  
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงมีความพร้อมส�าหรับการฟื้นตัวอย่าง 
ก ้าวกระโดดในทันทีที่สภาวะแวดล ้อมปรับตัวดีขึ้น  
ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กับระบบการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ซึ่งช่วยให ้
โรงแรมสามารถติดต่อกับแขกท่ีเข้าพักได้โดยตรงเพ่ือน�า 
เสนอประสบการณ์ทีเ่ป็นส่วนตวัย่ิงข้ึน และช่วยในการพัฒนา 
กลยุทธ์ส�าหรับโปรแกรมความภักดีของโรงแรม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และน�าไปสู่รายได้ที่ย่ังยืน
ของโรงแรม
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ทีมผู้บริหารไมเนอร์ โฮเทลส์

กลุ่มธุรกิจตะวันออกกลาง

	 1.	 เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ไมเนอร์ โฮเทลส์

 2.	 ไมเคิล	เดวิด	มาร์แชล
  ประธานเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
 3.	 แคโรไลน์	สตีเฟ่น

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 4.	 เวย์น	วิลเล่ียมส์  

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
 5.	 เจสซ่ี	ลีเบอร์แมน

รองประธานฝ่ายกฎหมาย
 6.	 รอส	คราวเดอร์  

รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ

 7.	 ไมคา	ตามไท  
รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

 8.	 มาเรียน	อีเมอร์	วอลซ์ 
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และการส่ือสาร

 9.	 ไบรอัน	โทมัส	ไบเล่ย์  
รองประธานฝ่ายบริหารรายได้

 10.	 แอนโทน่ี	เดวิด	กรีน  
รองประธานฝ่ายดิจิทัล

 11.	 ทรงชัย	ชวะโนทัย  
รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ

 12.	 ไมค์	สต๊อคแมน		  
รองประธานฝ่ายบริหาร 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. Amir Golbarg  
SVP Operations - Middle East

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

 13.	 เอริค	เหลียง  
รองประธานฝ่ายควบคุมการออกแบบ 
เพ่ือพัฒนาโครงการ

 14.	 ไคล์ฟ	โฮเวิร์ด	เลก  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารรายได้  
อนันตรา เวเคช่ัน คลับ

 15.	 วินส์ตัน	วอลเลซ	ฮอน	เคือน	ซาง	 
รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
เชิงพาณิชย์ อนันตรา เวเคช่ัน คลับ 

 16.	 ทีโมธี	บูโล่  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  
ไมเนอร์ เอ็ดดูเคช่ัน

 3. Ramine Behnam  
VP Development EMEA

 4. Natasha Rhymes  
Group Director of  
PR and Communications

 5. Rachid Benwahmane 
Group Director of  
Finance - Middle East

123 4 5 76

 6. Stefan Geyser 
Group Director of  
People and Culture -  
Middle East and Africa

 7. Bruno Pessoa  
Group Director of Design  
and Technical Services -  
Middle East and Africa

12 34 5166 7 89 10 11 121514 13
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กลุ่มธุรกิจแอฟริกา

กลุ่มธุรกิจยุโรปและอเมริกา

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย กลุ่มธุรกิจเอเชียและจีน

 1. Craig Hooley 
Chief Operating Officer

 2. John Thompson  
Head of Commercial

 3. Lachlan Hoswell  
General Counsel  
and Commercial Officer

 4. Greg Dunn* 
Head of Technical Services

 1. Ashleigh Christie  
Regional People  
and Culture Director - Africa

 2. Dewald Olivier  
Area IT Manager - Hotels 
and Gaming

 3. Lindi Mthethwa  
Regional Director of  
Sales & Marketing

 1. Manuel Melenchon  
VP Operations - Asia

 2. Eddy Tiftik  
VP Development - China

 3. Charles Clinton   
VP People & Culture - Asia

 4. Chunxia Gao  
Group Director Spa and Wellness

 5. Pieter Van Der Hoeven  
Regional General Manager  
Indochina

1 112 223 33 4 5

123 45 67 8 9

 1. Ramón Aragonés Marin  
Chief Executive Officer 

 2. Luis Martínez 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 Martínez 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 Operations and Development - 
Europe and South America

* ไม่อยู่ในรูป



Avani+ Samui Resort, 
Thailand
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2564 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มเห็นถึง
สญัญาณการฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัยังคงมคีวาม
ผันผวน จากข้อมูลล่าสุดขององค์การการท่องเที่ยวโลก 
(UNWTO) จ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ัวโลก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ลดลง
ร้อยละ 72 เม่ือเทียบกับปี 2562 ท้ังน้ี แต่ละภูมภิาคมอีตัรา
การฟื้นตัวที่แตกต่างกันตามอัตราการกระจายของวัคซีน 
ข้อจ�ากัดในการเดนิทาง และความเชือ่มัน่ของนกัท่องเท่ียว  
โดยทวีปยุโรปมีการฟื้นตัวของผลการด�าเนินงานในอัตรา
ที่เร็วกว่าในทวีปเอเชีย เนื่องจากหลายประเทศในทวีป
เอเชียยังคงปิดพรมแดนส�าหรับการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น

ปัจจุบันไมเนอร์ โฮเทลส์มีการด�าเนินธุรกิจอยู่ท่ัวโลก และ
มีตลาดหลัก ได้แก่ ทวีปยุโรป ประเทศไทย ออสเตรเลีย 
มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดย 
ในส่วนต่อไปนี้จะสรุปถึงสภาวะของอุตสาหกรรมและ 
แนวโน้มของแต่ละภูมิภาคดังกล่าว 

68% ยุโรป
11% ออสเตรเลีย  
 และนิวซีแลนด์

9% ไทย
4% มัลดีฟส์  

 และตะวันออกกลาง
2% อเมริกา
6% อ่ืนๆ

รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2564 
จ�าแนกตามภูมิภาค
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ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึง่เป็นท่ีตัง้ส�านักงานใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์  
ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญส�าหรับทุกแบรนด์
ในเครอื รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมส�าหรบั
นักท่องเท่ียวหลากหลายประเภทท่ัวโลก ด้วยท�าเลที่ตั้ง
อยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อการเดินทางจาก
ท่ัวทุกมมุโลก มรดกวฒันธรรมท่ีสบืทอดกันมานาน สถานที่ 
ท่องเท่ียวที่น่าดึงดูด พร้อมท้ังโครงสร้างด้านคมนาคม 
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ท�าให้ประเทศไทยยังคงสถานะ
การเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วชัน้น�าระดบัโลกมาอย่างยาวนาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยรายงาน
ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
จ�านวน 427,869 คน ในปี 2564 ลดลงจาก 6.7 ล้านคน  
ในปี 2563 เน่ืองจากประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่างหนัก 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการปิดพรมแดน 
ระหว่างประเทศส่งผลให้รายได้จากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ลดลงเหลือต�่ากว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศในปี 2564 จากมากกว่าร้อยละ 21 ในช่วง
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
ได้พยายามกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศผ่านเงิน
สนับสนุนโรงแรมและเที่ยวบิน และจัดท�าแผนงานเพ่ือ
รับมือกับปัญหาในด้านการเดินทางระหว่างประเทศ  
อีกทั้งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” 
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปูทางไปการเปิดโครงการ 

อื่นๆ เช่น โครงการ “สมุย พลัส” นอกจากน้ี ประเทศไทย
ได้เป ิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติอีกคร้ัง 
ในวันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ซึง่ถือเป็นประเทศแรกๆ ในทวีป 
เอเชียจึงท�าให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทยจ�านวนมากกว่า 400,000 คน ในปี 2564 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการ Test & Go ซึ่งเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวถูกระงับ
เป็นการชัว่คราวในวันท่ี 21 ธนัวาคม 2564 จากการระบาด
ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ได้กลับมาด�าเนิน
โครงการตามเดิมแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มี
การผ่อนคลายมาตรการเพ่ิมเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
ทัง้นี ้นโยบายการเดนิทางระหว่างประเทศของประเทศไทย
ได้ถือเป็นต้นแบบส�าหรับประเทศอื่นๆ ที่เศรษฐกิจของ
ประเทศต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจ�านวน 5.6 ล้านคน  
ในปี 2565 โดยแคมเปญการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยในปี 2565 คอื “พลกิโฉมการท่องเทีย่วใหม่” 
โดยมุง่เน้นไปทีข้่อได้เปรยีบทางการแข่งขนัของประเทศไทย
ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความร�่ารวยทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเน้นย�้าถึงชื่อเสียงของประเทศไทย
ในฐานะประเทศท่องเท่ียวชัน้น�าของโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ทางด้านมาตรการด้านสขุภาพและความปลอดภัยทีเ่ป็นเลศิ

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเท่ียว
ในประเทศไทย 

ร้อยละ
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หมายเหตุ: F = ประมาณการ

2560 2561 2562 25632554 2555 2556 2557 2558 2559 2564 2565F

เรือล่ม 
ในจังหวัด

ภูเก็ต

การระบาด
ของโรคโควิด-19

เหตุการณ์
น้ำาท่วม

สถานการณ์
การเมือง 

ภายในประเทศ

ระเบิด 
แยกราชประสงค์

ไว้อาลัย

35.4
38.2 39.9

6.7

19.1
22.3

26.7 24.8
29.9

32.6

0.4
5.6

8.5 7.9 4.5
-83.2

20.8 16.8 19.9 -7.3 20.6 9.0

-93.6

1,208.8

  จ�านวนนักท่องเที่ยว     อัตราการเติบโต

ล้านคน

50

40

30

20

10

0



nhow Berlin,
Germany

034

รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ทวีปยุโรป

ไมเนอร์ โฮเทลส์ด�าเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่าน 
เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ โดยลกูค้าส่วนใหญ่ของเอน็เอช โฮเทล 
กรุ๊ปเป็นนักท่องเท่ียวภายในประเทศและภายในภูมิภาค  
ส่งผลให้เอน็เอช โฮเทล กรุป๊มกีารด�าเนินงานท่ีฟ้ืนตวัอย่าง
มีนัยส�าคัญในปี 2564

จากข้อมูล “แนวโน้มเศรษฐกิจโลก” ล่าสุด โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเติบโต 
ร้อยละ 5.9 ในปี 2564 เทยีบกับทีเ่ป็นลบร้อยละ 3.1 ในปี 2563  
โดยอัตราการเติบโตในระดับที่สูงดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัว เงินอุดหนุนจาก
ทางรัฐบาล และฐานของการด�าเนินงานที่ต�่าในปี 2563 
ในขณะเดียวกัน ทวีปยุโรปคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต
ส�าหรับปี 2564 อยู่ที่ร ้อยละ 5.0 (เมื่อเทียบกับอัตรา 
การเติบโตเป็นลบร้อยละ 6.3 ในปี 2563) โดย 4 ประเทศ

ท่ีมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้แก่ 
ประเทศสเปน (อัตราการเติบโตร้อยละ 4.9 ในปี 2564 
เทียบกับที่เป็นลบร้อยละ 10.8 ในปี 2563) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (อัตราการเติบโตร้อยละ 4.5 ในปี 2564 
เทียบกับที่เป็นลบร้อยละ 3.8 ในปี 2563) ประเทศเยอรมนี 
(อัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็นลบ 
ร้อยละ 4.6 ในปี 2563) และประเทศอติาล ี(อตัราการเติบโต 
ร้อยละ 6.2 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็นลบร้อยละ 8.9  
ในปี 2563) ท้ังนี้ มองไปข้างหน้าในปี 2565 กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเตบิโตในอตัราร้อยละ 4.4 ในขณะท่ี 
ในทวีปยุโรปคาดว่าเติบโตในอัตราร้อยละ 3.9

ทวีปยุโรปมีจ�านวนนักท่องเท่ียวเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อยู่ที่อัตราร้อยละ 19 ในปี 2564  
อย่างไรก็ตาม จ�านวนนักท่องเท่ียวยังคงอยู่ในระดับที่
ต�า่กว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงร้อยละ 63
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จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ในทวีปยุโรป

ล้านคน

800

600

400

200

0

ร้อยละ

80

40

0

-40

-80

ที่มา: องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ   จ�านวนนักท่องเที่ยว     อัตราการเติบโต

677
716 746

236

516 534
566 580 605 620

280
8.6 5.8 4.2

-68.4

5.9 3.5 6.0 2.4 4.3 2.4

18.7

2560 2561 2562 25632554 2555 2556 2557 2558 2559 2564



Avani Melbourne Central 
Residences, Australia

036

รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดที่ส�าคัญของบริษัท 
และเป็นประเทศท่ีไมเนอร์ โฮเทลส์มีการประกอบธุรกิจ
บรหิารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) โดย 
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเติบโตร้อยละ 3 ส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน 
โดยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้รบัผลกระทบจากการปิดพ้ืนทีภ่ายในประเทศ 
การจ�ากัดการเดินทาง และการปิดพรมแดน เพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย 
(Tourism Research Australia) รายงานว่าจ�านวน
นักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.1 อยู่ที่จ�านวน 

87 ล้านคน ส�าหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไร
ก็ตาม การปิดพรมแดนระหว่างรัฐ ส่งผลให้มีการเดินทาง 
ภายในรัฐเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ในทุกรัฐและ
ทุกเขตแดนของประเทศออสเตรเลีย ทั้งน้ี มีจ�านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเพ่ือการพักผ่อนมากกว่าการเดินทาง 
เพ่ือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเดินทางภายในภูมิภาค  
ในขณะที่การเดินทางในเมืองหลวงมีการชะลอตัว 
มากกว่าในเมืองอื่น เนื่องมาจากการห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศและระหว่างรฐั ท้ังนี ้เมือ่มองไปในอนาคต 
ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย
คาดการณ์ว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
จะอยู่ท่ีร้อยละ 4 ส�าหรับปีสิน้สดุเดือนมถุินายน 2565 และ
ร้อยละ 21 ส�าหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566

การเข้าประเทศออสเตรเลียในปี 2564 ส่วนใหญ่จ�ากัด
เฉพาะพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร  
และนักเดนิทางทีจ่�าเป็นเท่านัน้ จากโครงการจบัคูก่ารเดนิทาง 
ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้น 
จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจึงลดลงร้อยละ 98 อยู่ที่
จ�านวน 138,438 คนส�าหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 
ทั้งน้ี ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูง ประเทศออสเตรเลีย 
จึงเริ่มกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครั้ง 
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารับนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติบางรายเป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม  
2563 ดังนั้น ส�าหรับป ีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565  
ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติสูงกว่าในปี 2563 อยู่ที่จ�านวน 6.6 ล้านคน

Auckland 
Harbour Suites, 
Australia
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ลาตินอเมริกา 

ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีรงแรมในประเทศต่างๆ ในลาตนิอเมรกิา 
57 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารโดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
โดยประเทศเมก็ซโิก โคลอมเบยี และอาร์เจนตนิาเป็นตลาด
หลักของบริษัท 

เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ เศรษฐกิจในลาตินอเมริกา 
มีการเติบโตในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.8 เทียบกับที่เป็นลบ
อยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในปี 2563 โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ 

อัตราการกระจายวัคซีนที่สูง ข้ึน ส ่งผลให้เศรษฐกิจ 
มีการขยายตัวในปี 2564 ทั้งนี้ ในปี 2565 อัตราการเติบโต
คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากฐานของอัตรา
การเติบโตค่อยๆ สูงขึ้น และนโยบายทางการเงินและ
การคลังคาดว่าจะเข้มงวดมากขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้น

ทวีปอเมริกามีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเติบโต
ร้อยละ 17 ในปี 2564 ซึง่มอีตัราการเตบิโตสงูเป็นอนัดบัที ่2 
รองจากทวีปยุโรป
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ประเทศมัลดีฟส์

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องหมู่เกาะตามธรรมชาติ
ท่ีงดงาม น�า้ทะเลท่ีสวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ด้วย
แนวคิด “หนึ่งเกาะ หน่ึงรีสอร์ท” อันเป็นเอกลักษณ์ ท�าให้
ประเทศมัลดีฟส์เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้เปรียบ
ในการแข่งขันในช่วงที่มีการระบาด อีกทั้งยังเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวในฝันท่ีมีราคาแพงท่ีสุดระดับโลก ในปัจจุบัน 
ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีรงแรมทัง้หมด 5 แห่งในประเทศมลัดฟีส์  
และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6

ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศที่แยกตัวเป็นเกาะ ประเทศ
มลัดฟีส์จงึมคีวามเอือ้อ�านวยต่อมาตรการการเว้นระยะห่าง
ทางสงัคมและป้องกันการระบาด ส่งผลให้ประเทศมลัดฟีส์ 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส�าหรับการพักผ่อนบน
ชายหาดอย่างปลอดภัย ในปี 2564 กระทรวงการท่องเท่ียว
ของประเทศมลัดฟีส์ได้เปิดตัวแคมเปญต่างๆ เพ่ือเร่งอตัรา 
การฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียว เช่น โครงการ “I’m Vaccinated”  
เพ่ือเน้นย�า้ถึงอตัราการฉดีวัคซนีครบโดสทีส่งูกว่าร้อยละ 90  
ของพนักงานรีสอร์ทท้ังหมด และ “นโยบายไม่กักตัว
นกัท่องเทีย่ว” ส�าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทีเ่กาะ 
โดยสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (World Travel 
& Tourism Council) ยกให้ประเทศมัลดีฟส์เป็นสถานที่
ท่องเท่ียวที่ปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากภูมิประเทศท่ีเป็นเอกลักษณ์และการเป็น
ประเทศแรกๆ ที่ออกนโยบายไม่กักตัวนักท่องเที่ยว

ในปี 2564 ประเทศมลัดฟีส์มจี�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
สูงถึง 1.3 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 138 ซึ่งเป็นระดับ 
ที่ใกล้เคียงกับระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี 
1.6 ล้านคน ในปี 2562 โดยจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ลดลงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากมีการออก
ข้อจ�ากัดใหม่เพ่ิมเติมส�าหรับนักท่องเท่ียวจากภูมิภาค
เอเชียใต้ ซึ่งมีจ�านวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตาม จ�านวนนักท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง 
ในเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากการกลับมาเปิดพรมแดน 
และการผ่อนคลายข้อจ�ากัดต่างๆ อีกครั้ง ทั้งนี้ ตลาด
นกัท่องเทีย่วหลกั ซึง่รวมถงึนักท่องเทีย่วจากประเทศรัสเซีย 
และอินเดีย มีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ด้วยอัตราการเติบโต
ที่เป็นบวกอย่างแข็งแกร่ง อีกท้ังมีตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 
เพ่ิมเติมจากทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง เช่น ประเทศ
ยูเครน สเปน และซาอุดีอาระเบีย ท้ังนี้ นักท่องเที่ยว  
5 อนัดบัแรกของประเทศมลัดีฟส์ในปี 2564 ได้แก่ ประเทศ 
อินเดีย รองลงมาคือประเทศรัสเซีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
และซาอุดีอาระเบีย

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศมัลดีฟส์คาดว่าจะ
ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและย่ังยืน โดยคาดว่าจะมนัีกท่องเทีย่ว
จ�านวนถึง 1.5 ล้านคน ในปี 2565 โดยทางการของประเทศ 
มัลดีฟส์ยังมุ่งเปิดตัวแคมเปญทางการตลาดใหม่หลาย
แคมเปญเพ่ือเฉลมิฉลอง 50 ปีของการท่องเท่ียวในประเทศ
มัลดีฟส์



Souq Al Wakra Hotel 
Qatar by Tivoli, Qatar
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ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง

ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
อุตสาหกรรมการท ่ อง เ ท่ียว ท่ี ยั งด ้ อย พัฒนาของ 
ทวีปแอฟริกายังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากมาย 
ในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 29 แห่ง 
ในทวีปแอฟริกา ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูและ 
โรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรมในตัวเมือง ภายใต ้
แบรนด์อนันตรา, อวานี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น  
ภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกาแสดงให้เห็นถึง
สัญญาณการฟื้นตัวในปี 2564 โดยมีจ�านวนนักท่องเท่ียว 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 จากฐานจ�านวนนกัท่องเท่ียวทีต่�า่ในปีก่อน  
อย่างไรก็ตาม จ�านวนนกัท่องเทีย่วยังคงอยู่ในระดบัทีต่�า่กว่า 
ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 อย่างมี 
นัยส�าคัญ โดยมีสาเหตุมาจากความท้าทายในการเข้าถึง 
วัคซีนและข้อจ�ากัดในการเดินทางของประเทศต้นทาง
หลายประเทศ เช ่น ประเทศสหราชอาณาจักร ท้ังน้ี  
การกระจายอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 สายพันธุ ์
โอมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้อัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมโรงแรมชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม  
แนวโน้มสู ่ความย่ังยืนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาค
การท่องเท่ียวของทวีปแอฟริกา เนื่องจากทวีปแอฟริกา
มีจุดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่นๆ และมีการน�าเสนอ 
“ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งการท่องเท่ียว 
ตามธรรมชาตอิย่างย่ังยืนดงักล่าวจะมส่ีวนช่วยในการฟ้ืนตวั 
ของภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรม
ภายใต้การบริหารท้ังหมด 20 แห่ง ใน 3 ประเทศ ภายใต้ 
แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์ และทิโวลี โดยจ�านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ลดลงร้อยละ 24 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับผลกระทบน้อยกว่าภูมิภาค 
อื่นๆ ในปี 2563 โดยภูมิภาคตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว 
ในอัตราท่ีเร็วกว่าประเทศอื่นๆ จากการเปิดประเทศ
เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศตลอดช่วงท่ีมี 
การระบาด อกีทัง้ภมูภิาคตะวนัออกกลางยังคงสามารถรกัษา 
ต�าแหน่งศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศไว้ได้ จาก 
อัตราการฉีดวัคซีนที่สูงและการจัดงาน World Expo  
ที่ดูไบในปี 2564 ทั้งนี้ ในปี 2565 ภูมิภาคตะวันออกกลาง
คาดว่าจะมศีกัยภาพในการเตบิโตทีแ่ข็งแกร่ง โดยประเทศ
ต่างๆ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ได้เปิดพรมแดนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ
อีกคร้ัง และคาดว่าประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคจะม ี
การเปิดประเทศตามมาในไม่ช้า



Elewana Kifaru
House, Kenya
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ผลการด�าเนินงานท่ีส� าคัญ
และแผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการด�าเนินงาน
จ�านวน 50,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2563 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการด�าเนินงาน
จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทวีปยุโรป ด้วย
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและมาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างมี
วินยั ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์มผีลขาดทนุสทุธิทีล่ดลงอยู่ที่
จ�านวน 9,911 ล้านบาทในปี 2564 เมือ่เทยีบกับผลขาดทนุ 
จากการด�าเนินงานจ�านวน 19,241 ล้านบาทในปี 2563 
ในขณะที่ก�าไรสุทธิของไมเนอร์ โฮเทลส์พลิกฟื้นกลับมา 
เป็นบวกในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 
ในรอบ 7 ไตรมาส ทั้งน้ี โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและ 
เช่าบริหารยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญที่สุด โดยมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ 
โฮเทลส์ ตามมาด้วยธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศ

75% ลงทุนเองและเช่าบริหาร
12% ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
 กับธุรกิจโรงแรม
11% บริหารจัดการห้องชุด

2% รับจ้างบริหาร 

รายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2564
จ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
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รายได้จากโรงแรมท่ีบริษัทลงทุนเอง 
เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร 

พันล้านบาท

120

80

40

0

หมายเหตุ: 

รายได้ธุรกิจโรงแรมสทุธิ ประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมท่ีบรษิทัลงทนุเอง เช่าบรหิาร บรหิารจดัการห้องชดุ และค่าธรรมเนียมการรบัจ้างบรหิาร
รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม ประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผลประกอบการท่ีส�าคัญ 

ภาพรวม 
(บาท)

ประเทศไทย 
(บาท)

โอเชียเนีย
(เหรยีญออสเตรเลยี)

ทวีปยุโรป 
และลาตินอเมริกา

(ยูโร)

ประเทศมัลดีฟส์ 
(เหรียญสหรัฐ)

2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้รวม 
(ล้าน) 58,660 40,387 45 2,556 4,081 -37 321 272 18 871 614 42 118 62 91

จ�านวนโรงแรม
รวม 527 532 -1 30 29 3 63 63 0 360 360 0 5 5 0

จ�านวนห้องพัก
รวม 75,621 75,638 0 4,892 4,809 2 6,728 6,668 1 55,462 55,462 0 410 410 0

อัตราการเข้า
พักโรงแรม 
(ร้อยละ) 36 29 7 19 24 -5 65 60 5 34 25 9 54 26 28

ค่าเฉลี่ยต่อห้อง 
(ADR) 4,024 3,530 14 3,529 4,721 -25 181 155 17 94 87 8 774 854 -9

รายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPar) 1,462 1,013 44 683 1,124 -39 117 93 26 32 22 45 415 225 84

รายได้จากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2564 2563  เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด 
และรับจ้างบริหาร) 44,622 30,452 47

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 5,909 3,395 74

รวมไมเนอร์ โฮเทลส์ 50,530 33,846 49

รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม



Niyama Private 
Islands Maldives,
The Maldives
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ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ และธุรกิจโรงแรมภายใต้สญัญา
รับจ้างบริหาร
 
พัฒนาการที่ส�าคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2564 มีดังนี้  

โรงแรมท่ีบริษัทลงทุนเองและเช่าบริหาร 

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง
และเช่าบริหาร ซึ่งรวมถึงโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง โรงแรม
ที่บริษัทเข้าร่วมทุน และโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
จ�านวน 372 แห่ง มีจ�านวนห้องพักท้ังสิ้น 56,675 ห้อง 
ด�าเนินงานภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, ทิโวลี, โอ๊คส์, 
เอน็เอช คอลเลคชัน่, เอน็เอช, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่, 
โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจดับบลิว แมริออท และเรดิสัน 
บลู ในปี 2564 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองมีรายได้จ�านวน 
38,109 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 47 จากปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่ 
มาจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจและการกลับมา
เปิดให้บริการโรงแรมในทวีปยุโรป

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตวัโรงแรมทีบ่รษิทัลงทนุ
เองและเช่าบริหารท้ังสิน้จ�านวน 3 แห่ง ภายใต้แบรนด์อวานี 
และเอ็นเอช เครือโรงแรมอวานีเปิดตัว Avani+ Mai Khao 
Phuket Suites & Villas ในประเทศไทย เอน็เอช คอลเลคชัน่ 
เปิดตวัโรงแรม 1 แห่งในประเทศเดนมาร์ก ในขณะท่ีเอน็เอช  
เปิดโรงแรม 1 แห่งในประเทศเยอรมนี

ไมเนอร์ โฮเทลส์มุง่เน้นในการพลกิฟ้ืนธุรกิจให้กลบัสูร่ะดบั 
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และการรักษาเงินสด 
ดังน้ัน กลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์จึงเป็นการชะลอ 
การลงทุนในโรงแรมใหม่ แต่ไม่รวมถึงการลงทุนเพ่ือบ�ารุง 
รกัษาสนิทรพัย์ทีส่�าคญัและโครงการทีเ่ริม่ด�าเนินการไปแล้ว  
โดย ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนการที่จะเปิด
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารจ�านวน 12 แห่ง
ในปี 2565



Oaks Toowoomba Hotel,
Australia
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการห้องชุด

ไมเนอร ์  โฮเทลส์ให ้บริการห้องพักประเภทเซอร ์ วิส 
อพาร์ทเมนท์ภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการห้องชุด  
(Management Letting Rights) ภายใต้แบรนด์โอ๊คส์และ 
อวานีในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ โดยในปี 2564  
บรษิทัได้เปิดตวัโรงแรม 1 แห่งภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศ 
ออสเตรเลีย ได้แก่ โรงแรม Sydney North Ryde Suites 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีโรงแรมภายใต้สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุดท้ังหมด 62 แห่ง และมีห้องพักภายใต้ 
การบรหิารมากกว่า 6,000 ห้อง กลุม่โรงแรมภายใต้สทิธิบรหิาร 
จัดการห้องชุด ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11 ของ 
รายได้ท้ังหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ มีรายได้เติบโต
ร้อยละ 34 ในปี 2564 เน่ืองจากจ�านวนนักท่องเที่ยวและ
อตัราค่าห้องพักเฉลีย่ท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากกลุม่โรงแรมภายใต้ 
สิทธิบริหารจัดการห้องชุดเป็นธุรกิจแรกๆ ที่มีการฟื้นตัว
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รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

การรับจ้างบริหารโรงแรม 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมช่วยให้บริษัทสามารถขยาย
แบรนด์ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง ส่งผลให้บริษัท
มีความสามารถในการท�าก�าไรท่ีดีข้ึน และมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนท่ีสูงขึ้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัท
รบัจ้างบรหิารโรงแรมทัง้หมด 93 แห่ง และมห้ีองพักภายใต้
การรับจ้างบริหารทั้งหมด 12,495 ห้อง ใน 33 ประเทศ  
ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช  
คอลเลคชัน่, เอ็นเอช, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ท้ังน้ี 
ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการรับจ้างบริหาร 
โรงแรมจ�านวน 1,302 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 39  
เมื่อเทียบกับปี 2563 

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดโรงแรมใหม่ 3 แห่งภายใต้
สัญญารับจ้างบริหาร - NH Collection Venezia Murano 
Villa, Avani+ Koh Lanta Krabi Resort และ Anantara 
World Islands Dubai Resort โดย NH Collection Venezia 
Murano Villa เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะมูราโนอันเก่าแก่
สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบเวนิเทีย ให้บริการที่พักสไตล์
บูติก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว 
ที่สวยงามและทันสมัย ในขณะที่ Avani+ Koh Lanta 

Krabi Resort เป็นรสีอร์ทท่ีตัง้อยู่บนท�าเลดเีย่ียมบนภูหนิผา 
ของเกาะลนัตาและมีวิวของทะเลอันดามัน และ Anantara 
World Islands Dubai Resort รีสอร์ทหรูแห่งแรกบน
หมู่เกาะเดอะเวิล์ด อย่างไรก็ตาม จ�านวนห้องพักภายใต้
สัญญารับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2563 
โดยเป็นผลมาจากการท่ีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเลิกด�าเนิน
ธุรกิจโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา

ด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการรักษาเงินสด 
ซึง่ส่งผลให้มกีารชะลอการลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงแรม 
ต่างๆ ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงเร่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
รับจ้างบริหารโรงแรม ซึ่งมีอัตราการท�าก�าไรท่ีสูงและ 
การลงทุนที่ต�่า โดยไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเปิดโรงแรม
ภายใต้สัญญารับจ้างบริหารอีก 51 แห่งในอีก 3 ถึง 4 ปี
ข้างหน้า นอกจากน้ี การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ
ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศจีนจะช่วย
ให้บริษัทสามารถขยายโรงแรมในประเทศจีนเพ่ือให้เป็น
ท่ีรู้จักมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญารับจ้างบริหาร
จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ 
โฮเทลส์ในปี 2564 บริษทัคาดว่าสดัส่วนดงักล่าวจะเพ่ิมขึน้
ในอีก 5 ปีข้างหน้า จากการเร่งการเติบโตของธุรกิจรับจ้าง
บริหารในอัตราที่เร็วขึ้น

Avani+ Luang Prabang,
Laos

NH Collection 
Venezia Murano 
Villa, Italy



Anantara Vacation Club 
Mai Khao Phuket, Thailand
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์
ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาทีอ่ยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการ
อนันตรา เวเคชัน่ คลบัเป็นส่วนใหญ่ โดยในเวลาปกต ิธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นธุรกิจท่ีสร้างก�าไรด้วยตนเอง และช่วยเสริม
ธุรกิจโรงแรม อีกท้ังช่วยเพ่ิมผลตอบแทนโดยรวมของ
โรงแรมแต่ละโครงการ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือขาย
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจบุนั ไมเนอร์ โฮเทลส์
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย อันได้แก่ โครงการ 
Layan Residences by Anantara และโครงการ Avadina  
Hills by Anantara ซึง่ทัง้ 2 โครงการตัง้อยู่ในจงัหวัดภเูก็ต 
และโครงการ Anantara Chiang Mai Serviced Suites  
นอกจากน้ี ไมเนอร์ โฮเทลส์มโีครงการ Torres Rani ในเมอืง
มาปโูต ประเทศโมซมับกิ และโครงการ Anantara Desaru  
Coast Residences ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ Anantara 
Ubud Bali Villas ซึ่งประกอบด้วยวิลล่าเพ่ืออยู่อาศัย 
จ�านวน 15 หลัง ตั้งอยู ่บนท่ีราบสูงของเกาะบาหลี 
ในประเทศอินโดนีเซีย มีแผนที่จะเปิดตัวในปี 2565

โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน โดยเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถส�ารอง 
การพักผ่อนในสถานท่ีท่องเท่ียวหรชูัน้น�าระดบัโลกในระยะยาว 

ด้วยคะแนนคลับพอยต์ที่มีการก�าหนดราคาไว้ล่วงหน้า 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมธุรกิจโรงแรมของบริษัท 
เนื่องจากเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถใช้คะแนน 
เพ่ือการเข้าพักในโรงแรมในเครือทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการ  
และช่วยสร้างรายได้และเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายจาก 
ร้านอาหาร สปา และบริการอื่นๆ ของโรงแรม

บริษัทได้ขยายจ�านวนห้องพักภายใต้โครงการอนันตรา  
เวเคชัน่ คลบัอย่างต่อเน่ือง ณ สิน้ปี 2564 อนันตรา เวเคชัน่ 
คลับมีจ�านวนห้องพักในคลับท้ังสิ้น 265 ห้องและอีก 
21 ห้องที่พัฒนาแล้วพร้อมโอนใน 7 สถานที่พักผ่อน ได้แก่ 
เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย 
ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศ
อินโดนีเซีย และซานย่าในประเทศจีน ณ สิ้นปี 2564 
อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ�านวนสมาชิกเจ้าของคะแนน
คลับพอยต์เพ่ิมข้ึนเป็น 16,511 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 จาก
ปี 2563 อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ
เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 31 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563  
โดยเป็นผลส่วนหน่ึงมาจากการกลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ในการยกระดับโปรแกรมการแลกแต้มของอนันตรา 
เวเคชั่น คลับ เพื่อให้สามารถแลกแต้มส�าหรับใช้ในบริการ
อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ร้านอาหาร สปา และห้องพักโรงแรม
ส�าหรับสมาชิก ประกอบกับการยกระดับแพลตฟอร์มเพ่ือ
ให้สมาชิกสามารถแลกแต้มได้ง่ายข้ึน ซึ่งช่วยเพ่ิมจ�านวน
สมาชิกและจ�านวนแต้มที่ขาย
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รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ประเทศ 2563 2564 2565F 2066F 2067F

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 58 7,797 59 7,880 68 9,220 78 11,871 81 12,541

กัมพูชา 2 119 2 119 3 154 3 154 3 154

จีน 2 321 2 321 6 947 7 1,113 9 1,267

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 3 804 3 804

มัลดีฟส์ 5 410 5 410 6 610 6 610 6 610

เกาหลีใต้ 1 289 1 289 1 289 1 289 1 289

ศรีลังกา 6 706 6 706 6 706 6 706 6 706

ไทย 29 4,809 30 4,892 32 5,300 35 5,771 35 5,771

เวียดนาม 5 394 5 394 5 394 10 2,022 11 2,538

ยุโรป 302 47,441 296 47,307 304 48,718 304 48,718 305 48,868

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 13 2,265 13 2,271 13 2,271 13 2,271 13 2,271

สาธารณรัฐเช็ก 4 733 4 733 4 733 4 733 4 733

เดนมาร์ก 1 394 1 394 1 394 1 394

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

เยอรมนี 54 10,046 55 10,187 57 10,960 57 10,960 57 10,960

ฮังการี 3 483 3 483 3 483 3 483 3 483

ไอร์แลนด์ 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187

อิตาลี 57 8,495 56 8,422 60 8,845 60 8,845 60 8,845

ลักเซมเบิร์ก 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148

เนเธอร์แลนด์ 34 7,233 34 7,223 34 7,223 34 7,223 34 7,223

โปแลนด์ 1 93 1 93 1 93 1 93 1 93

โปรตุเกส 17 2,809 16 2,753 16 2,753 16 2,753 17 2,903

โรมาเนีย 2 159 1 83 1 83 1 83 1 83

สโลวาเกีย 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117

สเปน 96 11,709 92 11,371 93 11,434 93 11,434 93 11,434

สวิตเซอร์แลนด์ 3 382 2 260 2 260 2 260 2 260

สหราชอาณาจักร 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการพัฒนาโรงแรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามประเทศ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

ประเทศ 2563 2564 2565F 2066F 2067F

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 63 6,668 63 6,728 64 6,982 65 7,248 65 7,248

ออสเตรเลีย 58 6,104 58 6,157 59 6,411 60 6,677 60 6,677

นิวซีแลนด์ 5 564 5 571 5 571 5 571 5 571

ตะวันออกกลาง 19 3,242 20 3,312 26 5,045 27 5,345 31 5,946

บาห์เรน 2 220

โอมาน 2 251 2 251 3 457 4 757 4 757

กาตาร์ 5 676 5 676 8 1,496 8 1,496 8 1,496

ซาอุดีอาระเบีย 1 163

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 12 2,315 13 2,385 15 3,092 15 3,092 16 3,310

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

มอริเชียส 1 164 1 164 1 164 2 320 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 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154

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 59 8,263 58 8,167 64 8,924 71 9,861 72 9,981

อาร์เจนตินา 15 2,144 15 2,144 15 2,144 16 2,241 16 2,241

บราซิล 3 684 3 682 4 889 6 1,069 6 1,069

ชิลี 5 583 5 584 6 719 7 865 7 865

โคลอมเบีย 13 1,355 13 1,355 14 1,403 14 1,403 14 1,403

คิวบา 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251

เอกวาดอร์ 1 124 1 124 1 124 1 124 1 124

เฮติ 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72

เม็กซิโก 17 2,672 16 2,531 17 2,651 19 2,900 20 3,020

ปานามา 1 83 1 83 1 83

เปรู 1 164 2 429 2 429

อุรุกวัย 1 136 1 136 1 136 1 136 1 136

สหรัฐอเมริกา 1 242 1 288 1 288 1 288 1 288

รวม 532 75,638 527 75,621 558 81,236 578 85,546 587 87,087

หมายเหตุ: F = ประมาณการ
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แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ

ลักษณะ
ความเป็นเจ้าของ

2563 2564 2565F 2066F 2067F

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 119 19,065 119 19,112 120 19,440 120 19,440 120 19,440

เช่าบริหาร 231 35,642 228 35,734 237 37,481 237 37,481 237 37,481

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

รับจ้างบริหาร 95 12,711 93 12,495 112 15,764 131 19,808 140 21,349

สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุด 62 6,391 62 6,451 62 6,451 63 6,717 63 6,717

รวม 532 75,638 527 75,621 558 81,236 578 85,846 587 87,087

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจ�าแนกตามแบรนด์

แบรนด์ 2563 2564 2565F 2066F 2067F

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 46 5,786 46 5,773 51 6,582 52 6,740 54 7,121

อวานี 33 5,793 35 5,969 40 6,818 49 9,519 51 10,145

โอ๊คส์ 63 7,058 63 7,108 66 7,533 67 7,799 67 7,799

ทิโวลี 16 2,992 15 2,936 16 3,137 19 3,483 20 3,593

เอ็นเอช คอลเลคชั่น 90 13,615 90 14,068 99 15,754 100 15,836 101 15,986

เอ็นเอช 244 36,139 238 35,516 245 36,786 248 37,132 249 37,252

นาว 7 2,123 7 2,119 8 2,494 10 2,905 10 2,905

อื่นๆ 33 2,132 33 2,132 33 2,132 33 2,132 35 2,286

รวม 532 75,638 527 75,621 558 81,236 578 85,546 587 87,087

หมายเหตุ: F = ประมาณการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา 2563 2564 2565F 2566F 2567F

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ 27 27 27 27 27

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชียงใหม่ 11 15 16 16 16

ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต 125 131 141 151 151

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 61 66 66 66 66

นิวซีแลนด์ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์ 3 3 3 3 3

รวมจ�านวนยูนิต 250 265 276 286 286

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ ชื่อโครงการ 2563 2564 2565F 2066F 2067F

ไทย Anantara Chiang Mai Serviced Suites 44 44 44 44 44

ไทย Avadina Hills by Anantara 11 11 11 11 14

ไทย Avadina Hills by Anantara (เฟส 3) 42

ไทย Layan Residences by Anantara 15 15 15 15 15

ไทย St. Regis Bangkok Residences 53 53 53 53 53

ไทย The Estates Samui 15 15 15 15 15

โมซัมบิก Torres Rani 6 6 6 6 6

อินโดนีเซีย Anantara Ubud Bali Villas 15 15 15 15

มาเลเซีย Anantara Desaru Coast Residences 20 20 20 20 20

รวมจ�านวนยูนิต 164 179 179 179 224

หมายเหตุ: F = ประมาณการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน)

Food at 
Fingertips 

ไมเนอร์	ฟู้ดมุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของฐานการด�าเนินงาน
ด้วยการให้ความส� าคัญการด�าเนินงาน
ของธุรกิจหลักและการพิจารณาขยายสาขา	
ตลอดจนการยกระดับแพลตฟอร์มบริการจัดส่ง
อาหารออนไลน์	และการเพ่ิมความสามารถ
ในการท�าก�าไรผ่านประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานท่ีสูงข้ึน



052

รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ่งเน้นไปท่ีการมองหาโอกาส
เพ่ือการฟื้นตัวเป็นหลัก โดยฐานการด�าเนินงานโดยรวม 
ที่แข็งแกร่งข้ึนของบริษัท เป็นผลมาจากการให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินงานของธุรกิจหลักและการพิจารณาขยาย
สาขาอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บรกิารจดัส่งอาหารออนไลน์ และเพ่ิมความสามารถในการท�า 
ก�าไรผ่านประสทิธิภาพในการด�าเนินงานทีส่งูขึน้ อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เปล่ียนแปลงไป 
อยู่ตลอดเวลา ไมเนอร์ ฟู้ดมีความพร้อมอย่างย่ิงเพ่ือรับมือ
กับมาตรการการปิดประเทศของรัฐบาล โดยบริษัทให้ความ
ส�าคัญกับการมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก และด�าเนินการ
ปิดร้านและกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาทีท้่าทายนี ้ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงรกัษา
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทไว้ได้ น่ันคือการเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของธุรกิจหลกัของบรษิทั ท้ังนี ้การสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองของไมเนอร์ ฟู้ดช่วยยกระดบัแบรนด์
ร้านอาหารและสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า ยกตัวอย่าง
เช่น สเวนเซ่นส์ได้มีการด�าเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ ซึ่งรวมถึงเอกลักษณ์ใหม่ เมนูที่ปรับปรุงใหม่ และ
รปูแบบร้านค้าทีอ่อกแบบใหม่ โดยความส�าเรจ็ดงักล่าวช่วย
ให้สเวนเซ่นส์สามารถรกัษาฐานะความเป็นผูน้�าของแบรนด์
ในตลาดไอศกรีมไว้ได้ อีกส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการฟื้นฟู
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดตัว “สเวนเซ่นส์  
คราฟท์ บาร์” ซึง่เป็นแนวคดิร้านไอศกรมีท�ามอืในร้านต้นแบบ 
แห่งใหม่ โดยตอบสนองรสนิยมของลูกค้ารุ ่นใหม่ อีกทั้ง  
ช่วยท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายข้ึนและกระตุ้น
ยอดขายโดยรวม

ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ ่งสร้างความผูกพันระหว่าง 
ลกูค้ากับองค์กรด้วยการผลกัดันการท�าการตลาดแบบเฉพาะ 
บุคคลและพัฒนาโปรแกรมความภักดีโดยใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลลูกค้าที่กว้างขวาง โดยในเดือนตุลาคม 2564 
บริษัทได้เปิดตัว “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี รีวอร์ด” และตาม
ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมความภักดีของแบรนด์อื่นๆ ซึ่ง
ได้แก่ เบอร์เกอร์ คิง, สเวนเซ่นส์, แดรี่ ควีน และเดอะ คอฟฟี่  
คลับในปี 2564 นอกจากนี้ แบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน
ประสบความส�าเรจ็ในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสมาชกิ
เพ่ือเพ่ิมจ�านวนลกูค้าทีร่บัประทานอาหารภายในร้าน ส่งผล
ให้ไมเนอร์ ฟู้ดสามารถเร่งการขยายสาขาร้านอาหารที่ท�า
ก�าไรในท�าเลท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ของบริษัทโดยรวมในปี 2564: พิจารณาการลงทุนเพื่อสร้าง
การเติบโต โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในแบรนด์ท่ีมีศักยภาพสูง 
ในขณะที่ด�าเนินการปิดสาขาร้านอาหารที่ไม่ท�าก�าไร

ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับรูปแบบการขยายสาขา 
จากร้านอาหารขนาดใหญ่เป็นสาขาที่มีขนาดเล็กลง เช่น 
รูปแบบ “สาขาส�าหรับบริการจัดส่งอาหารแบบมีที่นั่ง” ของ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และรูปแบบธุรกิจซิซซ์เลอร์ ทู โก 
ทีป่รบัเปลีย่นเมนใูห้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลกูค้าทีม่คีวามเร่งรบี 
ในการใช้ชวิีตมากขึน้ นอกจากนี ้ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขยายแบรนด์ 
คอฟฟี่ เจอนี่ ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัทเอง ตลอดจน 

ขยายสาขาในรูปแบบของครัวกลางในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด-19 ท้ังน้ี การเปลี่ยนพ้ืนที่ในสาขาท่ีมีอยู่เดิม
ให้เป็นครัวกลางส�าหรับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีได้
ทดลองใช้เป็นครั้งแรกในช่วงที่มีการปิดประเทศ ส่งผลให้
ไมเนอร์ ฟู้ดสามารถตอบสนองความต้องการของบริการ 
จัดส่งอาหารของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อีกหน่ึงด้านที่ไมเนอร์ ฟู้ดให้ความส�าคัญคือการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับบริการจัดส่งอาหารและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของบริษัท โดยเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท�างานและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน 
จดัส่งอาหาร ยกระดบัประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงการเพ่ิม 
ช่องทางการช�าระเงินใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ การยกระดับบริการ
จดัส่งอาหารดงักล่าวมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจของ
ลูกค้า ในขณะที่มีการลดต้นทุนของพนักงานจัดส่งอาหาร
ควบคู่กัน นอกจากน้ี บริษัทยังได้ปรับเปล่ียนเมนูเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริการจัดส่งอาหารท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น รวมถึงการรวมโปรแกรมความภักดีของไมเนอร์ ฟู้ด
เข้าในแอปพลิเคชันมือถือ
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การพฒันาแอปพลเิคชนั 1112 Delivery เป็นส่วนส�าคญัของ
ความพยายามดังกล่าว โดยบริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน
และขยายพ้ืนที่การบริการให้ครอบคลุมจังหวัดใหม่เพ่ิมเติม 
ซึ่งช่วยผลักดัให้แอปพลิเคชัน 1112 Delivery เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายมากขึน้ ช่วยเพ่ิมการมส่ีวนร่วมกับลกูค้า และ
เพ่ิมจ�านวนผูใ้ช้งานใหม่และรกัษาผูใ้ช้งานเดิม อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าในช่วงแรกแอปพลิเคชัน 1112 Delivery ได้สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด
เท่านั้น แต่ภายหลังได้มีการพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบริการ
จัดส่งอาหารท่ีรวบรวมหลายแบรนด์เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียง
แต่เป็นแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น เอส แอนด์ พี, เบรดทอล์ค, 
ซงฟา, เซอร์เจนท์ คิทเช่น เป็นต้น โดยการรวมหลายแบรนด ์
เข้าด้วยกันดงักล่าวช่วยให้มจี�านวนผูใ้ช้แอปพลเิคชนัทีเ่พ่ิมขึน้ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างแบรนด์ ทัง้น้ี นอกเหนอื 
จากแพลตฟอร์มของบริษัทเองแล้ว ไมเนอร์ ฟู ้ดยังคง 
มุ ่งขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายอย่างต่อเนื่อง  
โดยร่วมเป็นพันธมติรกับผูใ้ห้บรกิารจดัส่งอาหารรายอืน่และ
เข้าร่วมแคมเปญการตลาดกับธนาคารหลายแห่ง

ในส่วนของการเพ่ิมความสามารถในการท�าก�าไร ไมเนอร์ 
ฟู ้ดยังคงมีการด�าเนินมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในทุกแบรนด์และทุกภูมิภาคของบริษัท ซึ่งรวมถึงการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง และค่าเช่าร้าน 
โดยความพยายามดังกล่าวท้ังหมดมีส่วนช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและเพ่ิมอัตราการท�าก�าไร
ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2565 บริษัทได้เริ่ม
เหน็ถึงการฟ้ืนตวั และบรษิทัมัน่ใจเป็นอย่างย่ิงว่าการบรโิภค
จะปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าจะยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 

รากฐานท่ีแข็งแกร่งท่ีไมเนอร์ ฟู้ดได้เสริมสร้างขึ้นในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมาจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทก้าว
น�าหน้าคู่แข่งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ปรับตัวดีข้ึน 
ในระหว่างน้ี ไมเนอร์ ฟู้ดจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ 
สร้างสรรค์นวตักรรมทางเทคโนโลยี/ดจิทัิล และสร้างผลก�าไร
ให้กับบริษัทต่อไป
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กลุ่มธุรกิจสิงคโปร์

	 1.	 เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย
 รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ไมเนอร์ ฟู้ด
	 2.	 จอห์น	สก๊อต	ไฮเน็ค
 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

ต่างประเทศ
	 3.	 เบอร์นาร์ด	เชง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด
	 4.	 ภาณุวัฒน์	เบ็ญเราะมาน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	 5.	 กรีฑากร	ศิริอัฐ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ประเทศไทย  
และรักษาการผู้จัดการท่ัวไป ซิซซ์เลอร์

	 6.	 โอลิเวอร์	ก็อตชัลล์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์

	 7.	 คอนสแตนติโน่	ฟลอเรส	ลาสตร้า 
รองประธานฝ่ายการผลิตสินค้า

	 8.	 ภาณุศักด์ิ	ซ่ือสัตย์บุญ	 
ผู้จัดการท่ัวไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

	 9.	 อนุพนธ์	นิธิยานันท์
 ผู้จัดการท่ัวไป สเวนเซ่นส์ (ประเทศไทย)
	 10.	 นครินทร์	ธรรมหทัย
 ผู้จัดการท่ัวไป แดร่ี ควีน และคอฟฟ่ี เจอน่ี

	 11.	 ธนวรรธ	ด�าเนินทอง 
ผู้จัดการท่ัวไป เบอร์เกอร์ คิง  
(ประเทศไทย)

	 12.	 ธนกฤต	กิตติพนาชนม์ 
ผู้จัดการท่ัวไป บอนชอน

	 13.	 ปัทม์	พงษ์วิทยาพิพัฒน์	 
ผู้จัดการท่ัวไป 1112 Delivery

	 14.	 ชูทวีป	วรดิลก
 ผู้จัดการท่ัวไป ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  

(ประเทศไทย)
	 15.	 นงชนก	สถานานนท์	  

ผู้จัดการท่ัวไป เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 
(ประเทศไทย)

 1. Dellen Soh 
Chief Executive Officer,  
Minor Food Singapore

 2. Axel Tan 
VP Operations,  
Minor Food Singapore

 3. Susan Goh 
Finance Director,  
Minor Food Singapore

 4. June Koh 
HR and Training Director,  
Minor Food Singapore

1 23 45 67 8910 1112 151314

 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. Ahmad Syed Bin Abdul Rashid 
Operations Director,  
Minor Food Singapore

 10. Joshua Khoo 
General Manager,  
Minor Food Singapore

 11. Ye Lin 
General Manager,  
Minor Food Singapore

 12. Ong Kuok Liang 
Projects Manager,  
Minor Food Singapore

12 34 56 7 89 101112
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กลุ่มธุรกิจจีน

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

 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

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

 5. Merry Wang 
Group Director of Finance,  
Minor Food China

 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. Jarrod Appleby   
Chief Growth Officer,  
Minor DKL Food Group

 5. Mark Hannan  
Chief Technology Officer,  
Minor DKL Food Group

 6. David Lynch  
Chief Digital Officer,  
Minor DKL Food Group

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

 8. Nikki Ward  
Group HR Manager,  
Minor DKL Food Group

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

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

 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

12 34 56 7 8910 111213 151614

1235 4



056

รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดด�าเนินธุรกิจใน 24 ประเทศ โดยมี  
3 ตลาดหลกั ได้แก่ ประเทศไทย จนี และออสเตรเลยี เนือ่งจาก 
สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอนจาก 
การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในตลาดหลัก
ทั้งหมดของบริษัท แนวโน้มอุตสาหกรรมของตลาดที่ส�าคัญ
ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 
ประเทศไทย

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ตามรายงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแนวโน้มท่ี 
ลดลง ซึง่เป็นผลมาจากผลกระทบเชงิลบจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเร่ิมม ี
การฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกันยายนจากมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ ่อนคลายลง โดย
การส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การเปิดประเทศและ 
ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 
เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ท้ังนี้  
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า  
100 จุด ซึ่งสะท้อนถึงก�าลังการซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่าที่สุดในรอบ 
กว่า 2 ทศวรรษ แต่ธนาคารโลกรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของประเทศไทยเติบโตขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.6 
ในปี 2564 โดยการเติบโตในอัตราที่ช้าดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า 
และการบังคับใช้มาตรการในการจ�ากัดด้านการด�าเนิน
ธุรกิจและการเดนิทาง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสดุท้ายของ
ปี 2564 เศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการ
การปิดประเทศ และการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ 
ในเดือนพฤศจิกายน

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(NESDC) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมแีนวโน้ม
ทีจ่ะเตบิโตต่อไป ในอตัราระหว่างร้อยละ 3.5 - 4.5 ในปี 2565 
จากอัตราการกระจายของวัคซีนท่ีสูงข้ึน ทั้งนี้ จากการกลับ
มาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอกีครัง้ ประเทศไทยคาดว่า 
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาถึงประมาณ  
5.6 ล้านคน ในปี 2565 เมือ่เทียบกับจ�านวนเพียง 428,000 คน 
ในปี 2564 โดยการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว 
จะช่วยผลกัดนัการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค เน่ืองจากการท่องเท่ียว 
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทย นอกจากนี้ มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนการฟื ้นตัวของการบริโภค 
ของภาคเอกชนอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย

2562 2563 2564F

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

คาเฟ่  9,654 12.8  2,560 4.7  1,971 4.0

ร้านอาหาร  26,744 35.4  20,239 37.0  18,011 36.8

ร้านอาหารจานด่วน  32,360 42.8  26,746 48.9  24,172 49.4

ไอศกรีมและเบเกอรี่  6,817 9.0  5,125 9.4  4,774 9.8

ตลาดรวม  75,575 100.0  54,670 100.0  48,929 100.0

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

ประมาณการส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศไทยของไมเนอร์ ฟู้ด ปี 2564 

39%  ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย 
61% ผู้ประกอบการอ่ืน 

หมายเหตุ: 
รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด 
ประเทศไทย รวมรายได้
ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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ประเทศจีน

การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนเป็นไป 
อย่างรวดเรว็ โดยส�านักงานสถิติแห่งชาตริายงานการเตบิโต 
ของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศจนีอยูท่ีอ่ตัราร้อยละ 8.1  
ในปี 2564 แม้จะมกีารระบาดของโรคโควิด-19 การขาดแคลน 
พลังงาน ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน และการคาดคะเน
การเกิดฟองสบูใ่นอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ โดยฐานทีต่�า่ 
ของปีที่ผ่านมาและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง 
โครงการการก่อสร้างต่างๆ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ 
การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีน นอกจากนี้  
การบริโภคยังคงปรับตัวดีขึ้น และภาคการส่งออกยังคง
แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการจากต่างประเทศ 
ท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ประเทศจีนได้ใช้โอกาสในปี 2564 เพ่ือริเริ่ม 
การปฏิรปูข้ันพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมการคุม้ครอง 
ทางสงัคม ซึง่เน้นไปทีเ่งนิบ�านาญขัน้พ้ืนฐาน การรกัษาพยาบาล 
ขั้นพ้ืนฐาน และระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
และการส่งเสริมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนจะ 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2565  
จากฐานของการเติบโตที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งน้ี รายได้ 
ครวัเรอืนท่ีเพ่ิมขึน้ สภาพตลาดแรงงานท่ีฟ้ืนตวั และความเชือ่มัน่ 
ของผู ้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยผลักดันการเติบโต 
ของการบริโภค และเปลี่ยนไปสู่อุปสงค์ของภาคเอกชน
ในประเทศอย่างย่ังยืน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด และ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ซึ่งยังคงเป็นแรงผลักดัน
หลักของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจีน อย่างไร
ก็ตาม การส่งออกท่ีแข็งแกร่งและการสนับสนุนทางการเงิน
และการคลังของรัฐบาลกลางจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยผลักดัน
การเติบโตของประเทศจีนในปี 2565
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ประเทศออสเตรเลีย

ส�านักงานสถิติแห่งประเทศออสเตรเลยีรายงานว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลยีเติบโตในอตัราร้อยละ 3.4 ในปี 2564 
(หลังจากที่ชะลอตัวลงในอัตราร้อยละ 2.4 ในปี 2563) โดย
การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การปิดประเทศ 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าส่งผล
ให้การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นไปในอัตราที่ช้าลง แต่ไม่ได ้
ท�าให้การเติบโตหยุดชะงัก อีกท้ังประเทศออสเตรเลียได้ 
เปลี่ยนนโยบายของประเทศจากนโยบายการแพร่เชื้อที่เป็น
ศูนย์เป็นใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ตามอัตราการฉดีวัคซนี 
เพ่ิมสงูข้ึน จงึมกีารผ่อนคลายข้อจ�ากัดในการป้องกันการแพร่ 
ระบาดต่างๆ ส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและกลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ
อกีคร้ัง ในขณะเดียวกัน รฐับาลออสเตรเลยีได้ให้การสนับสนนุ 
ทางเศรษฐกิจอย่างมนัียส�าคัญกับภาคธุรกิจและกลุม่แรงงาน

องค์การเพ่ือเศรษฐกิจความร่วมมือและการพัฒนาคาดว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศออสเตรเลียจะเติบโตใน
อัตราร้อยละ 4.1 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัว
ของความต้องการท่ีแข็งแกร่งและการกลับมาเปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล 
ส่วนการใช้จ่ายของภาคเอกชนคาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นตาม
รายได้ของครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น จากสภาวะตลาดแรงงาน 
ที่ปรับตัวดีขึ้น การออมที่เพิ่มขึ้น และราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้น 
นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากแผนโครงการของ
ภาครฐัและเอกชนหลายโครงการ ทัง้นี ้กลยุทธ์การคลงัระยะ
สัน้ของประเทศออสเตรเลยีมุง่เน้นไปทีก่ารผลกัดนัเศรษฐกิจ
จนกว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างย่ังยืน และอัตราการว่างงาน
กลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ที่อัตรา
ร้อยละ 5 โดยหลังจากนั้นรัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การรักษา 
เสถียรภาพและลดภาระหนีส้าธารณะในระยะกลาง ในขณะที่ 
อัตราการว ่างงานมีแนวโน ้มที่ลดลงจากร ้อยละ 6.5 
ในปี 2563 เป็นร้อยละ 5.4 ในปี 2564 และ ร้อยละ 4.9 
ในปี 2565
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ผลประกอบการท่ีส� าคัญ
และแผนงานในอนาคต

ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน 21,173 
ล้านบาท ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
โดยการฟื้นตัวของความต้องการท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ 
ร้านอาหารในประเทศจีนและความพยายามในการเพ่ิม 
ยอดขายในประเทศออสเตรเลียช ่วยผลักดันรายได ้
โดยรวมให้สูงขึ้น ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
การด�าเนินงานที่ท้าทายจากมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดท่ีเข้มงวดส�าหรับร้านอาหารในประเทศไทย 
นอกเหนือจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้แล้ว มาตรการการลด 
ค่าใช้จ่ายในระดบัองค์กร ค่าใช้จ่ายในการผลติ ค่าเช่า บคุลากร  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารยังช่วยผลักดันการเติบโตของ
ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานให้เติบโตในอัตราท่ีเร็วขึ้นอยู่
ที่ร้อยละ 197 เป็นจ�านวน 657 ล้านบาท ในปี 2564 ท้ังนี้ 
ไมเนอร์ ฟู้ดรายงานผลก�าไรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
ไตรมาสที ่6 โดยทุกกลุม่ธุรกิจร้านอาหารมผีลก�าไรท่ีเป็นบวก

ไมเนอร์ ฟู ้ดมีการบริหารงานด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ตามแต่ละภูมิภาคด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยประเทศไทย 
ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุด ตามด้วยประเทศจีนและ
ออสเตรเลีย
 

สัดส่วนรายได้จากการด�าเนินงาน
ตามกลุ่มธุรกิจร้านอาหารปี 2564

56% ไทย
20% จีน
12% ออสเตรเลีย
12% อ่ืนๆ

21,173
ล้านบาท
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ประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ดด�าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ 
พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่  ควีน, 
เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, บอนชอน และคอฟฟ่ี เจอน่ี 
ในประเทศไทย กลุ ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมี
ร้านอาหารจ�านวน 1,601 สาขา ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
16 สาขาจากปี 2563 โดยการเพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นผลมาจาก 
การขยายสาขาของบอนชอนและคอฟฟี่ เจอน่ี แบรนด์ใหม่
ของไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปิดสาขา 
ที่ไม่ท�าก�าไรของแบรนด์อื่น ทั้งนี้ จากร้านอาหารท้ังหมด 
ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหารที่ลงทุนเองจ�านวน 
937 สาขา ส่วนท่ีเหลืออีก 664 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์

กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมรีายได้ลดลงร้อยละ 14 
ในปี 2564 จากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุเดลต้า 
โดยรัฐบาลได้สั่งปิดบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน
จ�ากัดเวลาเปิดให้บริการ และจ�ากัดจ�านวนท่ีนั่งภายในร้าน 
อาหาร ส่งผลให้กลุ ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยม ี
ยอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ 13 และต้องปิดให้บริการ 
บางสาขาเป็นการชั่วคราว ประกอบกับส่วนแบ่งผลขาดทุน
จากเบรดทอล์ค อย่างไรก็ตาม ก�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงาน
ยังคงเป็นบวกในปี 2564

เพ่ือที่จะรักษาความแข็งแกร ่งในช่วงเวลาท่ีท้าทายนี้ 
ไมเนอร์ ฟู้ดได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการขายทีห่ลากหลาย 
และเ พ่ือเ พ่ิมยอดขายบนแพลตฟอร ์มดิจิ ทัล บริษัท 
ประสบความส�าเรจ็ในการเพ่ิมผูใ้ช้ใหม่ในแอปพลเิคชนั 1112 
Delivery ของบริษัทเอง และมีจ�านวนการดาวน์โหลดและ
ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 112 อีกทั้งไมเนอร์ ฟู้ด 
ยังได้ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการของแอปพลิเคชันดังกล่าว
ให้ครอบคลมุไปยังจงัหวัดใหม่เพ่ิมเตมิ เช่น จงัหวัดเชยีงใหม่ 
ชลบุรี และระยอง ในขณะที่เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้เริ่ม
ขยายพ้ืนท่ีการจัดส่งอาหารไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย นอกจากน้ี แอปพลิเคชัน 1112 Delivery 
ได้มกีารเพ่ิมประสทิธภิาพในการท�างาน จ�านวน และคะแนน
การให้บริการของพนักงานส่งอาหารอีกด้วย

แบรนด์ทุกแบรนด์ได้ท�าการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารและ
พัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เพ่ือรองรับช่องทางบริการจดัส่งอาหาร 
ซือ้กลับบ้าน และการซือ้อาหารกลับบ้านโดยไม่ต้องลงจากรถ  
(Drive-through) มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ซิซซ์เลอร์ 
ได้เปิดตัวแนวคิดอาหารใหม่ “พร้อมปรุง” เพ่ือรับมือกับ 
ข้อจ�ากัดในการน่ังรับประทานอาหารภายในร้านและแนวโน้ม 
การท�าอาหารเองท่ีบ้านท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากน้ี อกีก้าวท่ีส�าคญั
ของไมเนอร์ ฟู้ดคือการร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร
หลักท้ังหมดเพ่ือเร่งการเติบโตของยอดขายนอกเหนือจาก
ยอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทเอง

Notes:  
System-wide restaurant sales include gross sales from company-owned and franchised restaurant outlets.
Company-owned sales only include gross sales from company-owned restaurants and franchise fees.

รายได้รวมของไมเนอร์ ฟู้ด 
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หมายเหตุ: 

รายได้รวมของร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของ หมายถึง รายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของและรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์
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ประเทศจีน

แบรนด์รเิวอร์ไซด์เป็นแบรนด์หลกัของไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศ
จีน โดยมีสาขาท้ังหมด 135 สาขา ณ สิ้นปี 2564 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 23 จากปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขา
ที่ท�าก�าไรตามโอกาสที่เพ่ิมขึ้นและการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ของตลาดร้านอาหาร ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศจีนมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในอัตรา
ร้อยละ 9.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
การบริโภคภายในประเทศและความสามารถของรัฐบาล 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม  
ยอดขายเติบโตข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 7 เดือนแรกของ
ปี 2564 แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะชะลอตวัลงและมกีารปิด 
สาขาร้านอาหารบางแห่งเป็นการชั่วคราวจากการระบาด
ของสายพันธุ์เดลต้าในบางเมืองตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้ยกระดับ
แบรนด์ริเวอร์ไซด์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

เพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้นให้กับลูกค้าและรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของบริษัท
ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยี พัฒนาระบบการช�าระเงิน และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยท�าให้การจัดหาปลาสามารถ
ตรวจสอบที่มาได้ และขยายช่องทางการจัดหาปลาเพิ่มเติม  
นอกจากน้ี โปรแกรมความภักดีของแบรนด์ริเวอร์ไซด ์
ยังประสบความส�าเร็จด้วยจ�านวนผู ้ใช้ใหม่และจ�านวน 
การใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ด้วยฐานการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้กลุ ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนมีผลการด�าเนินงานของธุรกิจน่ัง 
รับประทานอาหารภายในร้านท่ีแข็งแกร่งและมีก�าไรสุทธิ 
ท่ีเป็นบวกในปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับก่อน
การระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ท้ังน้ี ท่ามกลาง 
ความไม่แน่นอนที่ยืดเย้ือจากการระบาดของโรคโควิด-19  
การยกระดบัฐานการด�าเนนิงานดงักล่าวคาดว่าจะช่วยผลกัดนั 
ให้กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจนีก้าวแซงหน้าคูแ่ข่งต่อไป
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ประเทศออสเตรเลีย

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
มีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้นจ�านวน 415 สาขา ลดลงจาก 440 
สาขา ณ สิ้นปี 2563 ทั้งน้ี เดอะ คอฟฟี่ คลับยังคงเป็น
แบรนด์ท่ีใหญ่ที่สุดของกลุ่ม โดยมีสัดส่วนยอดขายโดยรวม
ทุกสาขามากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
ในประเทศออสเตรเลยีมจี�านวนสาขาลดลงในระหว่างปี 2564  
เนื่องจากได้ท�าการปิดสาขาท่ีไม่ท�าก�าไรเป็นการถาวร จาก
การปรับโครงสร้างสาขาร้านอาหารท่ามกลางผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19

ท่ามกลางการปิดประเทศท่ียืดเย้ือในบางรัฐและบางเมือง 
กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลยียังคงมุง่พัฒนา
แพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารและโปรแกรมความภักดี
ทางดิจิทัล ตลอดจนการขยายช่องทางการขายเพ่ิมเติม 
เช่น การซื้ออาหารกลับบ้านโดยไม่ต้องลงจากรถ และร้าน

อาหารสะดวกซือ้ท่ีขายอาหารกล่องขนาดเล็ก โดยกลุม่ธุรกิจ 
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลยีได้เปิดตวัเมนใูหม่มากมาย 
และร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายใหม่เพ่ิมเติม 
เพ่ือกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย นอกจากน้ี ความมุ่งมั่น
ในการปรับโครงสร้างสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องและ
การบริหารจัดการความสามารถในการท�าก�าไรอย่างมีวินัย
ส่งผลให้การด�าเนนิงานของกลุม่ธุรกจิร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
มีการฟื้นตัวของยอดขายต่อร้านเดิม โดยเติบโตในอัตรา
ร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ ่
มาจากผลการด�าเนินงานที่ดีในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 
จากการผ่อนคลายข้อจ�ากัดต่างๆ และกลับมาด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้ บริการจัดส่งอาหารของ
ไมเนอร์ ฟู้ดยังมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ 
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย
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นอกจาก 3 กลุม่ธุรกิจหลกัในประเทศไทย จนี และออสเตรเลยี 
แล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดมร้ีานอาหารอกี 316 สาขา ในอกี 20 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป  
ประเทศแคนาดา และประเทศเมก็ซโิก แม้ว่าจะยังคงมขีนาด 
เล็ก แต่ตลาดดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาส 
ในการสร้างรายได้และผลก�าไรอย่างมนัียส�าคญัได้ในอนาคต  
โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของไมเนอร์ ฟู้ดนอกเหนือจาก 
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ 
เวยีดนาม (CLMV) ด้วยจ�านวนสาขาทัง้หมด 166 สาขา และ
ตะวันออกกลางด้วยจ�านวนสาขาทั้งหมด 66 สาขา
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ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด

จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564

บริษัทลงทุนเอง  1,198  1,191 1,205

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 260 240 229

สเวนเซ่นส์ 117 112 113

ซิซซ์เลอร์ 65 63 65

แดรี่ ควีน 259 240 234

เบอร์เกอร์ คิง 121 118 119

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 120 103 88

ไทย เอ็กซ์เพรส 67 59 67

ริเวอร์ไซด์ 91 112 140

เบนิฮานา 2 2 1

บอนชอน 46 89 103

คอฟฟี่ เจอนี่ 3 5

อื่นๆ* 50 50 41

สาขาแฟรนไชส์  1,179 1,179 1,184

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 310 332 333

สเวนเซ่นส์ 205 214 210

แดรี่ ควีน 263 256 256

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 361 337 327

ไทย เอ็กซ์เพรส 23 23 18

เบนิฮานา 17 17 16

คอฟฟี่ เจอนี่ 24

รวม  2,377 2,370 2,389

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักรและร้านอาหารในสนามบิน   

จ�านวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564

ภายในประเทศ

• บริษัทลงทุนเอง 962 954 937

• แฟรนไชส์ 616 631 664

ต่างประเทศ

• บริษัทลงทุนเอง 236 237 268

• แฟรนไชส์ 563 548 520

รวม  2,377 2,370 2,389
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ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์ใช้โอกาสเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานการด�าเนินงาน	รวมถึงเพ่ิมผลิตผล
และความสามารถในการท�าก�าไรผ่านการเติบโต
ของช่องทางการขายออนไลน์	การปิดแบรนด์สินค้าในเครือ
ท่ีไม่ท�าก�าไร	การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
และการเลือกซ้ือสินค้า	และพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ปี 2564 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบจากสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ท้าทาย ส่งผลให้บริษัท 
หันมาให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ 
กับฐานการด�าเนินงานของธุรกิจเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับ 
การฟื ้นตัวอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต อย่างไรก็ตาม  
ในปี 2564 สภาพแวดล้อมในการด�าเนินงานยังคงม ี
ความท้าทายท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19  
ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้มีการปิดร้านค้า 
ส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวนานหลายเดือน ทั้งน้ี ด้วย
การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
จึงได้ใช้โอกาสเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐาน
การด�าเนินงาน ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และ 
ผลก�าไรต่อไป

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้เร่ิม 
ด�าเนินการปิดแบรนด์สินค้าในเครือที่ไม่ท�าก�าไร และ 
เปิดตัวแบรนด์ “เบิร์กฮอฟฟ์” ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องครัวที่ม ี
ศักยภาพการในการเติบโตสูงจากประเทศเบลเยียม โดย 
การเพ่ิมประสทิธิภาพในการด�าเนินงานในระยะยาวเกิดขึน้ 
จากการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลอื 
และการเลือกซื้อสินค้า การบริหารระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตลอดจนการด�าเนินมาตรการการการประหยัดค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ
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นอกจากนี้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยังคงมุ ่งสร้างโอกาสใน 
การเตบิโตของรายได้ให้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาด 
อีคอมเมิร์ซ ด้วยเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด 
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จงึได้มุง่ยกระดบัประสบการณ์ด้านดจิทัิล 
ของผู้บริโภค และขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการขาย 
บนตลาดออนไลน์ รวมถึงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูการจดัการ 
ลกูค้าสมัพันธ์ โดยความพยายามเหล่าน้ี ไม่เพียงแต่ช่วยให้ 
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งท่ามกลาง 
สถานการณ์ที่มีความผันผวน แต่ยังช่วยผลักดันการฟื้นตัว 
อย่างรวดเร็วของการด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล ์
เมื่อสภาพแวดล้อมในการด�าเนินงานกลับสู่ภาวะปกติ

แม้ว่ายอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง แต่ธุรกิจโดยรวมยังคงได้รับแรงกดดันจาก 
ความต้องการท่ีลดลง และการปิดให้บรกิารเป็นการชัว่คราว 
ของร้านจัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องใช้ในบ้านและ 
ครัวเรือนตามมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในปี 2564 ไมเนอร์  
ไลฟ์สไตล์มรีายได้จ�านวน 2,760 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23  
จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน
ของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ลดลงอยู่ที่จ�านวน 60 ล้านบาท 
ในปี 2564 จากจ�านวน 370 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งมี
สาเหตุมาจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างม ี
ระเบียบวินัยในทุกส่วนของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในด้านค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง

	 1.	 ไมคา	ตามไท	  
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบัติการ 
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

	 2.	 คลอเดีย	วินเก  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  
ธุรกิจค้าปลีก

	 3.	 สุรศักด์ิ	ม่ันแดง  
รองประธานฝ่ายการเงิน

	 4.	 วิภามาศ	ทุมแสน  
ผู้จัดการท่ัวไป ธุรกิจค้าปลีก

	 5.	 พูนเพ่ิม	ชยางคเสน  
ผู้จัดการท่ัวไป ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

	 6.	 ชนิสรา	อุนรัตน์  
ผู้อำานวยการ เอสปรี, บอสสิน่ี,  
อเนลโล่ และแรทลีย์

	 7.	 กัลยาณี	พัฒนกิจเจริญการ 
ผู้จัดการ โมเดิร์น ลิฟฟ่ิง โฮม แอนด์ 

  คิทเช่นแวร์ (สวิลล่ิง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์,  
โจเซฟ โจเซฟ, โบเด้ิม และเบิร์กฮอฟฟ์)

	 8.	 ภัสริณ	หาญเจนลักษณ์  
ผู้จัดการ ชาร์ล แอนด์ คีธ

	 9.	 ศรวิษฐา	เสริมพานิช  
ผู้จัดการ เอสปรี และบอสสิน่ี

	 10.	 สุธีรา	วชิรเสรีชัย  
รักษาการผู้จัดการ 

  อเนลโล่ และแรทลีย์

12 34 5 7 89 6 10
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 49.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 เป็น 39.6 ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นระดับ 
ที่ต�่าที่สุดในรอบเกือบ 23 ปี โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผล 
มาจากมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ท่ีเข้มงวดมากข้ึนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่ง
รวมถึงการปิดประเทศและการจ�ากัดเวลาเคอร์ฟิว รวมถึง
การออกข้อจ�ากัดต่างๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประชาชนยังคงมีความกังวลเก่ียวกับความไม่แน่นอน
ของแผนการกระจายวัคซีน ความไม่มั่นคงทางการเมือง  
ปัญหาน�า้ท่วม ราคาน�า้มนัทีส่งูขึน้อย่างรวดเร็ว และก�าลงัซือ้ 
ของครัวเรือนท่ีชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่น 
ของผู ้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน  
ในเดอืนกันยายน 2564 เน่ืองมาจากความเชือ่มัน่ทางธุรกิจ
ท่ีปรับตัวดีข้ึน จากจ�านวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ท่ีลดลง 
การผ่อนคลายมาตรการการปิดประเทศ อตัราการฉดีวัคซนี
ทีเ่พ่ิมขึน้ และการเปิดรบันักท่องเทีย่วท่ีได้รับวัคซนีครบถ้วน
โดยไม่ต้องกักตัว

การเตบิโตของตลาดการค้าปลกีในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงตลาดสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกายได้รับแรง
ผลกัดนัจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเทีย่ว 
เป็นหลัก การขยายตัวของตัวเมืองมีส่วนช่วยผลักดัน 
การเตบิโตของตลาดการค้าปลกี เน่ืองจากจ�านวนประชากร
หนุ่มสาวทีเ่พ่ิมขึน้ในเมอืงใหญ่ส่งผลให้มคีวามต้องการของ

สินค้าเพ่ิมข้ึนตามมา เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สินค้าแฟชั่น และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว 

เมือ่มองไปในอนาคต กิจกรรมการค้าปลกีคาดว่าจะกลบัมา 
แข็งแกร่งอีกครั้ง จากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ
ทีเ่พ่ิมข้ึนและการฟ้ืนตวัของการบริโภคภายในประเทศ จาก 
อตัราการกระจายของวัคซนีทีส่งูข้ึนและมาตรการการรบัมอื 
กับโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูลของ
บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กลุ่มผู้ค้าปลีกมีการพิจารณา
กลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยค�านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เช่น สถานท่ีตั้ง ปัจจัยทางการเงิน และกลยุทธ์ของ
แบรนด์ ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่มีผลต่ออนาคตของตลาดการค้าปลีกในอนาคต

แม้ว่าธุรกิจการค้าปลีกโดยรวมในประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่บางธุรกิจ 
เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและร้านสะดวกซื้อยังคงมีการเติบโต 
โดยการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟน การปรับปรุงระบบการขนส่งและการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถึงโครงการระบบการจ่ายเงนิ
อเิลก็ทรอนกิส์ของรฐับาล (พร้อมเพย์) เป็นปัจจยัหลกัทีช่่วย
ผลักดันกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ 

ตามรายงานของ e-Conomy SEA ประจ�าปี 2564 ธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในอัตราร้อยละ 68 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2564 ท่ามกลางการระบาดของ
โรคโควิด-19 เน่ืองจากเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลได้น�าไป
สู่การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าและพฤติกรรม
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน) 071

ดัชนีความเช่ือม่ัน
ของผู้บริโภค
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ั นแนล จ� ากัด (มหาชน) 073

ผูบ้รโิภค ในอนาคต ตลาดอีคอมเมิร์ซมแีนวโน้มการเตบิโต
ในอัตราที่สูง โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
อยู่ท่ีร้อยละ 14 ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม เพ่ือที่จะ 
ตอบสนองกับการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ผูป้ระกอบการจงึจ�าเป็น 
ต้องเสริมสร้างการขายผ่านท้ังช่องทางการค้าออนไลน์
และออฟไลน์ (Omni-chanel) และสร้างประสบการณ ์
การซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผลประกอบการท่ีส� าคัญ
และแผนงานในอนาคต

ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัมร้ีานค้าและจดุจ�าหน่ายสนิค้าจ�านวน 
386 แห่ง โดยร้อยละ 78 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ในขณะที่
ร้อยละ 22 เป็นของแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 
โดยจ�านวนร้านค้าลดลงเมือ่เทยีบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก
การท่ีไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ท�าการปิดแบรนด์ในเครอืท่ีไม่ท�า
ก�าไร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนิน
ธุรกิจโดยรวม สุทธิด้วยการเปิดตัวแบรนด์เครื่องใช้ในบ้าน
และครัวเรือน

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายลดลงร้อยละ 29 ในปี 2564 
โดยเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรค 
โควดิ-19 แม้ว่ารายได้จากการขายผ่านอคีอมเมร์ิซจะเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 17 จากผลการด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่งของเว็บไซต์
ชาร์ล แอนด์ คีธ ในขณะที่ยอดขายแบรนด์สินค้าแฟชั่น
และเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนโดยรวมทั้งหมดลดลง 
เนือ่งจากสภาพแวดล้อมการค้าปลกีและภาคการท่องเท่ียว 
ที่ชะลอตัวของ รวมถึงการปิดให้บริการร้านค้าเป็นการ
ชัว่คราวในจงัหวัดพ้ืนทีส่แีดงเข้ม เนือ่งจากห้างสรรพสนิค้า 
ถูกสั่งปิดให้บริการตามมาตรการการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม

รายได้ของบริษทั นวศร ีแมนูแฟคเจอร่ิง จ�ากัด ซึง่เป็นธุรกิจ
รับจ้างผลิตลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 11 ในปี 2564  
โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการท่ีลดลงของลูกค้า 
รายใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และก�าลังการผลิต 
ที่ลดลงตามจ�านวนพนักงานในสายการผลิตท่ีลดลง  
เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

การขยายจ�านวนจุดจ�าหน่ายสินค้า

จ�านวนจุดจ�าหน่ายสินค้า 2562 2563 2564

เอสปรี 85 78 67

บอสสินี่ 80 80 78

ชาร์ล แอนด์ คีธ 44 44 43

อเนลโล่ 116 110 97

แรทลีย์ 31 36 17

รวม - แฟชั่น 356 348 302

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 29 27 28

โจเซฟ โจเซฟ 28 25 26

โบเดิ้ม 26 23 13

เบิร์กฮอฟฟ์ 17

รวม - เครื่องใช้ในบ้าน
และครัวเรือน 83 75 84

รวมทั้งสิ้น* 439 423 386

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจ�าหน่ายสินค้าของเพโดร, เซฟ มาย แบค, บรูคส์ บราเธอร์ส,  
โอวีเอส และเอแตม เนื่องจากจุดจ�าหน่ายของเพโดร และเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลง 
ในปี 2562 ส่วนจุดจ�าหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 และจุดจ�าหน่าย 
ของโอวีเอสและเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564



มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอเชียน  
เอลเลเฟ่นยังคงดูแลช้าง ควาญช้าง

และครอบครัวอย่างสม�่าเสมอ 
และในปี 2564 ได้รับช้างบ้าน 1 เชือก

เข้ามาดูแลเพ่ิมจากเดิม 20 เชือก
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แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคง 
ยืดเย้ือและมีความผันผวนอยู ่ตลอดเวลา ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นในวิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืน
ของเราในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพ
และการด�าเนินงานในระยะยาว เพ่ือเตรียมพร้อม 
ในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 
เอื้ออ�านวย บริษัทยังตระหนักถึงวาระเร่งด่วนของ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง  
ในปี 2564 ไมเนอร์เริ่มใช้แนวทางของคณะท�างาน 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพ 
ภูมิอากาศ (TFCD: Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures) ในการจัดการความเส่ียงของ
องค์กร ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง
และโอกาสด้านความย่ังยืน และวางแผนที่จะค�านวณ
ผลกระทบด้านการเงินจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป  
บรษิทัน�าข้อมลูของความเสีย่งและโอกาสทีไ่ด้รบัการระบุ 
มาประกอบกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และ 
โครงการการพัฒนาอย่างย่ังยืนของเรา โดยยุทธศาสตร์ 
หลักของเรายังคงให ้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล ้อม 
ทรัพยากรมนุษย์ และห่วงโซ่คุณค่า พร้อมท้ังสนับสนุน
ยุทธศาสตร์เสริมคือการมีธรรมาภิบาลและการสร้าง
คุณค่าร่วม

ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 คณะกรรมการบรษิทั ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล มมีตอินุมตัใิห้ค�ามัน่ในการเป็นองค์กร
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เรามุ่งมั่น
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเรา
และสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไมเนอร์ ฟู ้ด ในประเทศไทยริเริ่มโครงการประหยัด
พลังงานส�าหรับร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของทุกสาขา
และร้านแฟรนไชส์แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนีจ�านวน 
188 สาขา ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยส�าคัญ เราด�าเนิน 
ในทิศทางท่ีมุ ่งสู่เป้าหมายในการลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 โดย 
ณ สิ้นปี 2564 สามารถลดการใช้พลาสติกประเภทใช้
ครัง้เดยีวได้แล้วร้อยละ 27 เมือ่เทียบกับการใช้ในปี 2561  
จากการใช้วสัดทุดแทนทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมมากขึน้ 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้พลาสติกน้อยลง 
เราส่งเสริมการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศทางบกและทางทะเล และแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์และพืชป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันร้อยละ 87  
ของโรงแรมของเราที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้หรือติดกับแหล่ง
ธรรมชาตมิโีครงการด้านการอนุรกัษ์ระยะยาวอย่างน้อย 
1 โครงการ มลูนธิิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอเชยีน เอลเลเฟ่น
ยังคงดูแลช้าง ควาญช้าง และครอบครัวอย่างสม�่าเสมอ 
และในปี 2564 ได้รับช้างบ้าน 1 เชือกเข้ามาดูแลเพ่ิม
จากเดมิ 20 เชอืก นอกจากนัน้ ยังได้ให้เงินเพ่ือสนบัสนนุ

สร้างรากฐาน 
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือก้าวสู่ความย่ังยืน
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การท�างานของสัตวแพทย์ และจัดสรรอาหารส�าหรับ
ช้างในปางช้างอื่นๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
เศรษฐกิจด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแต่ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมอีกด้วย บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชน
เท่าที่ท�าได้ และยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 
พนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง บริษัทด�าเนินแนวทาง 
การพัฒนาบคุลากร 3 ระดับ ซึง่ครอบคลมุไปถึงการพัฒนา 
และการสนับสนุนกลุ ่มสมาชิกชุมชนที่ด ้อยโอกาส 
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า  
ในปี 2562 เราประกาศเป้าหมาย “1 ล้านคนได้รับ
การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566” และได้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวในปี 2564 จากโครงการพัฒนา
บุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนั้น ในปี 2565 
เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่ ได้แก่ “3 ล้านคน
ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573” โดยมุ่ง
ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพนักงานในองค์กร
และคนในชุมชนของเราผ่านโครงการสนับสนุนด้าน 
การศกึษา การสร้างงาน ความก้าวหน้าในอาชพี สขุภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี และสิ่งแวดล้อมในสังคมท่ีเรา 
ด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มน�าตัวชี้วัด 
ด้านความย่ังยืน มาเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลงาน
ของคณะกรรมการจดัการ ผูบ้รหิารประจ�าส�านักงานใหญ่ 
รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของโรงแรม เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะได้รับการหล่อหลอมเข้ากับ
การด�าเนินงานของเราอย่างแท้จริง

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืนต้ังแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้า
ของเรามีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของธุรกิจ 
โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเช่นน้ี เราได้ 
ขยายขอบเขตการพัฒนาห่วงโซ่คณุค่าทีย่ั่งยืนครอบคลมุ
ถึงหน่วยธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย จนถึงปัจจุบันนี้
เราได้ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืนของ
คู่ค้าท้องถิ่นที่มีความส�าคัญและคู่ค้าที่สร้างผลกระทบ
ทางธุรกิจสูงด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 
และออส เต ร เลี ย ถึ ง ร ้ อยละ  94  และ จะขยาย 
การประเมินให้ครอบคลุมไปถึงคู ่ค ้าของทีมพัฒนา
โครงการในประเทศไทยในปี 2565 เราตั้งใจตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ ่มลูกค้าที่มองหาแนวทาง
การด�าเนินชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ และในปี 2564 แบรนด์ 
ของไมเนอร์ ฟู ้ด ในประเทศไทย ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลางรวม 4 แบรนด ์  ได ้น�าเสนอเมน ู
เพ่ือสุขภาพกว่า 50 เมนู บริษัทมุ ่งมั่นสร้างสรรค์ 
และส่งมอบประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมให้กับลูกค้า  
โดยทีม Minor Food Innovation Team (M-FIT) 
ท�างานร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Young Entrepreneur  
Program (YEP) ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด 

และเปิดตัวแบรนด์ไมเนอร์ ฟู้ดใหม่ขึ้น เช่น Naughty  
& Rice แบรนด์ Poke Bowl เพื่อสุขภาพ และ Jooly  
แบรนด์น�้าผลไม้สกัดเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ ไมเนอร์  
โฮเทลส์ได้พัฒนา “โปรแกรมสุขภาพหลายมิติ” (Multi- 
dimensional Wellness Program) ซึ่งน�าเสนอการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมจากร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยเริ่มให้บริการแล้วในโรงแรมอนันตราในทวีปเอเชีย

เราให้ความส�าคญัอย่างย่ิงในการสร้างวฒันธรรมองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลและการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
ไมเนอร์ได้คะแนนด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนระดบั 
“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตดิต่อกันเป็นปีท่ี 9 และยังคงได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต  
เราเชื่อมั่นว่าความย่ังยืนจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 
เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม และเพ่ือแสดงผลลัพธ์ของ
ความมุง่มัน่ของเรา ในปี 2564 เราได้รบัคดัเลอืกเข้าเป็น 
สมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging 
Markets Index ติดต่อกันเป็นปีท่ี 8 เป็นสมาชิก 
ของ FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6  
ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA  
ได้รับรางวัลความย่ังยืน “Highly Commended in  
Sustainability Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นย่ังยืน
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตดิต่อกันเป็นปีท่ี 7

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป้าหมายและผลการ
ด�าเนินงานระยะยาว และโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
สามารถศึกษาได้ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ปี 2564 และภายใต้หัวข้อการพัฒนาสู่ความย่ังยืนบน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
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รากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือการฟ้ืนตัว
อย่างก้าวกระโดด

รายงานประจำ าปี
2564
แบบ 56-1
One Report

รางวัล 
ปี 2564

• รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 
ประจ�าปี 2564: ความเป็นเลิศด้านผู้น�า, 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

• รางวัล Triple A Country Awards ประจ�าปี 2564: 
Best in Corporate Hybrid Bond, The Asset

• ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน  
ประจ�าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7,  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD 
Index Series ประจ�าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6, 
FTSE Russell

• ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating  
ในระดับ AA ในปี 2564, MSCI

• รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจ�าปี 2564, สถาบันไทยพัฒน์

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(2562 - 2565), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

• รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR  
Excellence - Platinum Status ประจ�าปี 2564,
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

องค์กร

• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones 
Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 
ประจ�าปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม 
รีสอร์ท และเรือส�าราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8,  
S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

• รางวัล Highly Commended in Sustainability 
Awards ประจ�าปี 2564: กลุ่มบริษัทจดทะเบียน 
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า  
100,000 ล้านบาท,  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• คะแนนด้านก�ากับดูแลกิจการ “ดีเลิศ”  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• รางวัล All-Asia Executive Team Awards  
ประจ�าปี 2564: อันดับ 1 ใน 3 ของ 
รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม  
รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม  
และรางวัลการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
ยอดเยี่ยมของทวีปเอเชีย, Institutional Investor
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ไมเนอร์	โฮเทลส์

Al Baleed Resort Salalah by Anantara

• รางวัล Oman’s Leading Villa Resort,  
World Travel Awards

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Middle East อันดับที่ 4, Condé Nast  
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards:  
Favourite Hotel in Oman อันดับที่ 2,  
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)

 

• รางวัล Oman’s Leading Luxury Hotel Villa,  
World Travel Awards

• รางวัล Oman’s Best Wellness Retreat,  
World Spa Awards

Anantara Bazaruto Island Resort

• รางวัล Mozambique’s Leading Beach Resort,  
World Travel Awards

Anantara Chiang Mai Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: The Best 
Resorts in the World อันดับที่ 8, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 1, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

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

Anantara Desaru Coast Resort & Villas

• รางวัล Malaysia’s Best Resort Spa,  
World Spa Awards 

Anantara Dhigu Maldives Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Indian Ocean อันดับที่ 27, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Middle East อันดับที่ 2,  
Condé Nast Traveler (สหราชอาณาจักร & 
สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Abu Dhabi’s Best Day Spa,  
World Spa Awards 

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & 
Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Hua Hin Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 17, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas

• รางวัล Mauritius’s Best Resort Spa,  
World Spa Awards 

Anantara Kihavah Maldives Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Indian Ocean อันดับที่ 8, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite 
Beach Hotel (International) อันดับที่ 3,  
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง) 

• รางวัล World’s Leading Underwater Hotel 
Restaurant, World Travel Awards

Anantara Layan Phuket Resort

• รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards  
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�าปี 2564, 
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Anantara Mai Khao Phuket Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 14, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Maia Seychelles Villas

• รางวัล Indian Ocean’s Leading New Resort,  
World Travel Awards
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Anantara Medjumbe Island Resort

•  รางวัล Africa’s Most Romantic Resort,  
World Travel Awards

• รางวัล Mozambique’s Best Resort Spa,  
World Spa Awards 

Anantara New York Palace Budapest Hotel

•  รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotel  
in Europe อันดับที่ 1, Luxury Lifestyle Magazine 
(สหราชอาณาจักร)

Anantara Peace Haven Tangalle Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Asia อันดับที่ 22, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Riverside Bangkok Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand 20 อันดับแรก, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

• รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards  
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�าปี 2564, 
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotel  
in Africa อันดับที่ 4, Luxury Lifestyle Magazine 
(สหราชอาณาจักร)

Anantara Siam Bangkok Hotel

• รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards 
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�าปี 2564, 
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm 
Villa Resort

• รางวัล United Arab Emirates’ Leading Villa 
Resort, World Travel Awards

Anantara The Marker Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top 50 Hotels 
in the World, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Ireland อันดับที่ 1, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

Anantara The Palm Dubai Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Middle East อันดับที่ 9, Condé Nast  
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite  
Hotel in the UAE อันดับที่ 2, Condé Nast  
Traveler (ตะวันออกกลาง) 

• รางวัล Middle East’s Leading Villa Resort,  
World Travel Awards

Anantara Uluwatu Bali Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Indonesia อันดับที่ 6, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Anantara Veli Maldives Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Indian Ocean อันดับที่ 17, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Indian Ocean’s Leading Leisure Hotel,  
World Travel Awards

Anantara Vilamoura Algarve Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts 
in Europe อันดับที่ 15, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards:  
Best Hotels in Europe อันดับที่ 2, 
Luxury Lifestyle Magazine (สหราชอาณาจักร)

Anantara Villa Padierna Palace BenhavÍs 
Marbella Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotels  
in Europe อันดับที่ 4, Luxury Lifestyle Magazine 
(สหราชอาณาจักร)

• รางวัล Best Hotel Spa, Condé Nast Johansens 

Avani Lesotho Hotel & Casino

• รางวัล Lesotho’s Best MICE Hotel,  
World MICE Awards

Avani+ Luang Prabang Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Asia อันดับที่ 17, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 
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Avani Windhoek Hotel & Casino

• รางวัล Namibia’s Leading Hotel,  
World Travel Awards

Banana Island Resort Doha by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Middle East อันดับ 10, Condé Nast  
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Qatar’s Best Day Spa,  
World Spa Awards 

Elephant	Pepper	Camp,	Elewana	Collection

• รางวัล Kenya’s Leading Tented Safari Camp,  
World Travel Awards

Elsa’s	Kopje	Meru,	Elewana	Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Kenya อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Four Seasons Resort Chiang Mai

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 10, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล World’s Best Awards: Top Southeast 
Asia Resort Hotels อันดับที่ 5, Travel + Leisure 
(สหรัฐอเมริกา)

Four Seasons Resort Koh Samui

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 5, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Thailand’s Leading Villa Resort,  
World Travel Awards

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Thailand อันดับที่ 13, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Asia’s Leading Wedding Venue,  
World Travel Awards

JW Marriott Phuket Resort & Spa

• รางวัล Thailand’s Best Incentive Hotel,  
World MICE Awards

• รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards 
สาขารีสอร์ท ประจ�าปี 2564, 
Thailand Tourism Awards

Lewa	Safari	Camp,	Elewana	Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Kenya อันดับที่ 4, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Naladhu Private Island Maldives

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Indian Ocean อันดับที่ 1, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Resorts 
in the World อันดับที่ 4, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

NH Hotel Group

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

• รางวัล Best Hotel Chain in the MICE Segment, 
Business Traveler Awards (เนเธอร์แลนด์)

NH Collection Roma Fori Imperiali

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Rome อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

NH Collection Amsterdam Barbizon Palace

•  รางวัล Readers’ Choice Awards: Top 10 Hotels 
in Amsterdam, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

NH Collection Firenze Palazzo Gaddi

• รางวัล La Razón Tourim Awards:  
Best International Hotel, La Razón Newspaper

NH Collection Amsterdam Grand Hotel 
Krasnapolsky

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Amsterdam อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 
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NH Collection Roma Fori Imperiali

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels 
 in Rome อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Niyama Private Islands Maldives

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Indian Ocean อันดับที่ 18, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Oaks Brisbane on Felix Suites

• รางวัล Travellers’ Choice Best of the Best:  
Top 10 Hotels Worldwide, TripAdvisor

Oaks Sunshine Coast Oasis Resort

• รางวัล Travellers’ Choice Best of the Best:  
Top 10 Hotels Worldwide, TripAdvisor

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in the Middle East อันดับที่ 5, Condé Nast  
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite 
Desert Hotel (MENA) อันดับที่ 1,  
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง) 

• รางวัล Abu Dhabi’s Leading Resort,  
World Travel Awards

• รางวัล World’s Best Desert Spa,  
World Spa Awards

The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia 
Hotel by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Southern Africa อันดับที่ 27, Condé Nast 
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

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

• รางวัล Zambia’s Best Safari Spa,  
World Spa Awards

Sand	River	Masai	Mara,	Elewana	Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Kenya อันดับที่ 7, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotels  
in the World อันดับที่ 13, Condé Nast Traveler 
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels 
in the Middle East อันดับที่ 3, Condé Nast  
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Tarangire	Treetops,	Elewana	Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Africa อันดับที่ 7, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

The St. Regis Bangkok

• รางวัล Five-Star Award for 2021,  
Forbes Travel Guide

• ประกาศนียบัตร: มาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านสุขอนามัย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

•  รางวัล Brazil’s Best Resort Spa,  
World Spa Awards

Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts  
in Europe อันดับที่ 18, Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 

Tivoli Mofarrej Sao Paulo Hotel

• รางวัล Brazil’s Leading Hotel Suite,  
World Travel Awards

Tivoli Palacio De Seteais Sintra Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels  
in Spain and Portugal อันดับที่ 13, 
Condé Nast Traveler  
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา) 
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ไมเนอร์	ฟู้ด

แดร่ี	ควีน

• รางวัล Thailand Franchise Award 2021:  
Franchise of the Year, 
กระทรวงพาณิชย์

• รางวัล Thailand Franchise Award 2021:  
Best Overseas Franchise, 
กระทรวงพาณิชย์

ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์

นวศรี	แมนูแฟคเจอร่ิง

• รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา,  
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ประกาศนียบัตร: มาตรฐานสากลส�าหรับ 
สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัว  
และของใช้ในครัวเรือน, BRCGS

อาร์มิน	ซีสเท็มส์

• รางวัล MIKE Thailand Silver Award 2021:  
Most Innovative Knowledge Enterprise,  
The Institute for Knowledge & Innovation  
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ส่วนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำาเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเส่ียง
3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน
4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำาคัญอ่ืน

รายงานประจาํปี 2564

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน)

รายงานนีมี้ข้อมูลเพ่ิมเติมบนเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com)

และรายงานฉบับนีท้ําตามข้อกาํหนดของแบบ 56-1 One Report
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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน 

 

1 โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทศัน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 

 เป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีส่งมอบประสบการณอ์ันยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสงูสดุและผลกระทบเชิงบวก

ใหก้ับลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมสี่วนในความสาํเรจ็ของเรา 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคญั 

ปี 2564 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนลเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างท่ีไมเ่คยมีมาก่อน โดยเพื่อท่ีจะรบัมือกับความ

ผันผวนของสภาวะแวดลอ้มภายนอกอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของฐานการดาํเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทจะสามารถกลับมาฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็เมื่อสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจเอือ้อาํนวย ในปี 2564 

บริษัทไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาํเนินงานในทวีปยโุรป ประเทศมลัดีฟส ์ตะวันออกกลาง ประเทศจีน และ

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแตกต่างจากในปี 2563 ซึ่งบรษัิทมรีายไดท่ี้ลดลงอย่างมนียัสาํคญัในทกุตลาดและทกุธรุกิจของบรษัิท 

ในดา้นการเงิน บริษัทยังคงเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการขยาย

ระยะเวลาการการจ่ายคืนเงินกูแ้ละหุน้กูข้องบรษัิท รวมถึงเพิ่มความแข็งแกรง่ใหก้ับฐานส่วนของผูถื้อหุน้ ดว้ยการรไีฟแนนซห์ุน้กูท่ี้มลีกัษณะ

คลา้ยทนุท่ีมอียู่เดิม และออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม โดยบรษัิทไดค้งสถานะเครดิตจากบรษัิททรสิอยู่ท่ีระดบั A นอกจากนี ้บรษัิทไดร้บั

การอนมุตัิใหย้กเวน้การทดสอบเงื่อนไขในการรกัษาอตัราส่วนทางการเงินจนถึงสิน้ปี 2565 และแกเ้งื่อนไขการดาํรงอตัราสว่นทางการเงิน

โดยไมน่บัรวมผลกระทบจากการดอ้ยค่าจากสถานการณโ์รคโควิด-19 ในส่วนของผูถื้อหุน้จนถึงสิน้ปี 2567 อีกทัง้บรษัิทประสบความสาํเร็จ

ในการทาํธรุกรรมการหมนุเวียนสินทรพัย ์ 3 รายการ ซึ่งธรุกรรมดงักล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระหนีส้ินของบรษัิทใหอ้ยู่ท่ีระดับตํ่า

กว่าพันธสัญญาหนี ้ณ สิน้ปี 2564 โดยธุรกรรมการหมนุเวียนสนิทรพัยด์ังกล่าวรวมถึงการขายและทาํสญัญาบริหารโรงแรมทิโวลี 2 แห่ง 

ในประเทศโปรตุเกส การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่นในประเทศสเปน และการขายสัดส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ของ 

ในสินทรพัย ์5 แห่งในประเทศไทย  

ในปี 2564 ไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนลยังคงมีการขยายธุรกิจดว้ยความระมดัระวัง ตามท่ีเคยไดเ้ขา้ทาํสัญญาไว ้ ทั้งสาํหรับ 

 ไมเนอร ์โฮเทลสแ์ละไมเนอร ์ฟู้ด โดย ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 527 แห่ง รา้นอาหาร 2,389 สาขาและจุดจาํหน่าย

สินคา้ 386 แห่ง ภายใตแ้บรนดท่ี์หลากหลายใน 63 ประเทศ 

ในระหว่างปี 2564 ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดด้าํเนินการเพื่อยกระดบัฐานการดาํเนินงานของบริษัท โดยไดม้ีส่วนสาํคญัในการเปิดตวั

รูปแบบใหม่ของโปรแกรม Discovery Loyalty Program ซึ่งเป็นโปรแกรมความภักดีท่ีมีโรงแรมเขา้ร่วมมากกว่า 500 แห่ง ในมากกว่า 85 

ประเทศ นอกจากนี ้ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดเ้ปิดตัวโรงแรม 5 แห่ง ซึ่งหน่ึงในนั้นคือ NH Collection Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของ

บรษัิทในกลุ่มประเทศนอรด์ิก อีกทัง้ บรษัิทยงัคงมุง่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้ับเครือโรงแรมอนนัตราในทวีปยโุรปอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการ

เปิดตัว Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel และ Anantara New York Palace Budapest Hotel และการประกาศรีแบรนด์ของ 

Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam โดยโรงแรมดังกล่าวถือเป็นโรงแรมอนันตราแห่งแรกของเมืองและประเทศนั้นๆ 

นอกจากนี ้บรษัิทไดม้กีารขยายธรุกิจในประเทศจีนผ่านการรว่มเป็นพันธมติรเชิงกลยุทธก์ับบรษัิทฟันยารด์ โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ ประเทศ

จีน เพื่อร่วมกันดูแลการพัฒนาธุรกิจ การดาํเนินธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการขายและการตลาดของแบรนดท์ั้ง 7 ของไมเนอร ์ โฮเทลส ์

ในประเทศจีน โดย ณ ปัจจบุนั ฟันยารด์มโีรงแรมระดับบนภายใตก้ารบริหารจดัการในประเทศจีนมากกว่า 200 แห่ง และหอ้งพกัประมาณ 
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50,000 หอ้งในขณะเดียวกัน ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดม้กีารปรบัโครงสรา้งธุรกิจดว้ยเช่นกัน ดว้ยการยกเลิกสญัญาเช่าบรหิารและสญัญารับจา้ง

บรหิารของโรงแรมบางแห่งในทวีปยโุรป เพ่ือหนัมามุง่เนน้ไปท่ีโรงแรมท่ีสรา้งผลกาํไร  

ในปี 2564 การมีส่วนร่วมของลูกคา้เป็นหน่ึงในสิ่งท่ีไมเนอร ์ฟู้ดใหค้วามสาํคญัสงูท่ีสดุเพื่อเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการฟ้ืนตวั

ของธรุกิจ นอกจากความกา้วหนา้ในการยกระดับประสบการณข์องลกูคา้ท่ีนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นและการควบคุมค่าใชจ้่ายแลว้ 

ไมเนอร ์ฟู้ดไดใ้หค้วามสาํคญักับการพฒันาบรกิารจดัส่งอาหาร ทัง้นี ้ดว้ยศกัยภาพในการเติบโตของบรกิารจดัส่งอาหาร ไมเนอร ์ฟู้ดจึงมุ่ง

พฒันาแพลตฟอรม์การจดัส่งอาหาร 1112D ของบรษัิทอย่างต่อเน่ือง โดยนอกเหนือจากความมุง่มั่นในการยกระดบัประสบการณข์องลูกคา้

แลว้ แบรนดต์่างๆ ของไมเนอร ์ ฟู้ดไดเ้ปิดตวัโปรแกรมความภกัดีแบบดิจิทลั และใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการจดัการขอ้มลูลูกคา้

สัมพันธ ์ทั้งนี ้การเปิดตัวสเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร ์ซึ่งเป็นบารไ์อศกรีมคราฟต์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีต่อยอดจาก

ประสบการณเ์ฉพาะทางดา้นไอศกรมีมากกว่า 35 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางของบรษัิทท่ียึดความตอ้งการของลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ส่วนใน

ประเทศจีน เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของเราไดด้ียิ่งขึน้ ไมเนอร ์ ฟู้ดจึงมุง่ขยายฐานการดาํเนินงานรา้นอาหาร ในขณะท่ี

ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัและคณุภาพของวตัถดุบิอาหาร โดยการจดัซือ้วตัถดุบิโดยตรงจากฟารม์เลีย้งปลาขนาดใหญ่ 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลใ์หค้วามสาํคัญกับการปรบัตัวเพ่ือรบัมือกับสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน  ดว้ยเป้าหมายเพื่อเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ึงไดท้าํการปิดแบรนดส์ินคา้ในเครือท่ีไม่ทาํกาํไรและ

เปิดตัวแบรนด ์“เบิรก์ฮอฟ” ซึ่งเป็นแบรนดเ์ครื่องครวัท่ีมศีักยภาพการในการเติบโตสงูจากประเทศเบลเยียมในเดือนพฤษภาคมปี 2564 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในระยะยาวจะเกิดขึน้จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือและ

การเลือกซือ้สินคา้ การบรหิารระบบการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดจนการดาํเนินมาตรการการการประหยดัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อีกทัง้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล์

ยงัคงมุง่สรา้งโอกาสในการเติบโตของรายไดใ้หม้ากท่ีสดุ และเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากการเติบโตอย่างรวดเรว็ของตลาดคา้ปลีกออนไลน ์ ไม

เนอร ์ไลฟ์สไตลไ์ดย้กระดบัช่องทางการขายออนไลนแ์ละขยายฐานลกูคา้ผา่นการเพ่ิมช่องทางการขาย ในขณะท่ีใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลู

การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์

บรษัิทมพีฒันาการทางธุรกิจ ทัง้ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจรา้นอาหาร และธรุกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ โดยมรีายละเอียดท่ีสําคัญ

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
 

2562 

 

กมุภาพนัธ ์ - เปิดตวัแอปพลิเคชนัมอืถือ 1112D ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ท่ีใหบ้รกิารจดัส่งอาหารของทกุแบรนดใ์นเครอื   ไมเนอร ์ฟูด้ มา

รวมไวท่ี้เดียวเพื่อรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ 

- เปิดรา้นเดอะคอฟฟ่ีคลบัสาขาแรกในประเทศซาอดุีอาระเบีย 

- ขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่มทนุ ซึ่งเป็นผูด้าํเนินธรุกิจภายใตแ้บรนดเ์บรดทอลค์ในประเทศไทย 

มนีาคม - ออกหุน้กูส้กลุเงินบาท จาํนวน 33,000 ลา้นบาท ซึ่งมอีายตุัง้แต ่2 ปี ถึง 15 ปี โดยไดน้าํเงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหุน้

กูด้งักล่าว จาํนวน 24,000 ลา้นบาท ไปใชค้ืนเงินกู ้Bridge Finance ซึ่งใชใ้นการลงทนุใน เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เมษายน - เบิกถอนเงินกูร้ว่ม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปีจาํนวน 380 ลา้นยโูร เพื่อชาํระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

พฤษภาคม - ไมเนอร ์โฮเทลส ์รว่มกับ เลส ์โรชส ์โกลบอล ฮอสปิตอลลิตี ้เอ็ดดเูคชั่นประกาศจดัตัง้ Asian Institute of Hospitality 

Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education (AIHM) 

กรกฎาคม - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนันตรา วิลล่า ปาเดียรน์า พาเลซ เบนาอาวีส ์มารเ์บลลา รสีอรท์ (โรงแรมเช่าบรหิาร) ซึ่งเป็น

โรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตราแห่งแรกในประเทศสเปน 

- โอนการดาํเนินงานของโรงแรมภายใตแ้บรนดทิ์โวลีในโปรตเุกสใหอ้ยู่ภายใตก้ารบรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

สิงหาคม - เขา้ทาํการขายและเช่ากลบั (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) โรงแรม 3 แห่งในเมอืงลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  
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50,000 หอ้งในขณะเดียวกัน ไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดม้กีารปรบัโครงสรา้งธุรกิจดว้ยเช่นกัน ดว้ยการยกเลิกสญัญาเช่าบรหิารและสญัญารับจา้ง

บรหิารของโรงแรมบางแห่งในทวีปยโุรป เพ่ือหนัมามุง่เนน้ไปท่ีโรงแรมท่ีสรา้งผลกาํไร  

ในปี 2564 การมีส่วนร่วมของลูกคา้เป็นหน่ึงในสิ่งท่ีไมเนอร ์ฟู้ดใหค้วามสาํคญัสงูท่ีสดุเพื่อเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการฟ้ืนตวั

ของธรุกิจ นอกจากความกา้วหนา้ในการยกระดับประสบการณข์องลกูคา้ท่ีนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นและการควบคุมค่าใชจ้่ายแลว้ 

ไมเนอร ์ฟู้ดไดใ้หค้วามสาํคญักับการพฒันาบรกิารจดัส่งอาหาร ทัง้นี ้ดว้ยศกัยภาพในการเติบโตของบรกิารจดัส่งอาหาร ไมเนอร ์ฟู้ดจึงมุ่ง

พฒันาแพลตฟอรม์การจดัส่งอาหาร 1112D ของบรษัิทอย่างต่อเน่ือง โดยนอกเหนือจากความมุง่มั่นในการยกระดบัประสบการณข์องลูกคา้

แลว้ แบรนดต์่างๆ ของไมเนอร ์ ฟู้ดไดเ้ปิดตวัโปรแกรมความภกัดีแบบดิจิทลั และใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการจดัการขอ้มลูลูกคา้

สัมพันธ ์ทั้งนี ้การเปิดตัวสเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร ์ซึ่งเป็นบารไ์อศกรีมคราฟต์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีต่อยอดจาก

ประสบการณเ์ฉพาะทางดา้นไอศกรมีมากกว่า 35 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางของบรษัิทท่ียึดความตอ้งการของลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ส่วนใน

ประเทศจีน เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของเราไดด้ียิ่งขึน้ ไมเนอร ์ ฟู้ดจึงมุง่ขยายฐานการดาํเนินงานรา้นอาหาร ในขณะท่ี

ยงัคงใหค้วามสาํคญักับความปลอดภยัและคณุภาพของวตัถดุบิอาหาร โดยการจดัซือ้วตัถดุบิโดยตรงจากฟารม์เลีย้งปลาขนาดใหญ่ 

ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลใ์หค้วามสาํคัญกับการปรบัตัวเพ่ือรบัมือกับสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน  ดว้ยเป้าหมายเพื่อเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ึงไดท้าํการปิดแบรนดส์ินคา้ในเครือท่ีไม่ทาํกาํไรและ

เปิดตัวแบรนด ์“เบิรก์ฮอฟ” ซึ่งเป็นแบรนดเ์ครื่องครวัท่ีมศีักยภาพการในการเติบโตสงูจากประเทศเบลเยียมในเดือนพฤษภาคมปี 2564 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในระยะยาวจะเกิดขึน้จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือและ

การเลือกซือ้สินคา้ การบรหิารระบบการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดจนการดาํเนินมาตรการการการประหยดัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อีกทัง้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล์

ยงัคงมุง่สรา้งโอกาสในการเติบโตของรายไดใ้หม้ากท่ีสดุ และเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากการเติบโตอย่างรวดเรว็ของตลาดคา้ปลีกออนไลน ์ ไม

เนอร ์ไลฟ์สไตลไ์ดย้กระดบัช่องทางการขายออนไลนแ์ละขยายฐานลกูคา้ผา่นการเพ่ิมช่องทางการขาย ในขณะท่ีใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลู

การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์

บรษัิทมพีฒันาการทางธุรกิจ ทัง้ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจรา้นอาหาร และธรุกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ โดยมรีายละเอียดท่ีสําคัญ

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
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กมุภาพนัธ ์ - เปิดตวัแอปพลิเคชนัมอืถือ 1112D ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ท่ีใหบ้รกิารจดัส่งอาหารของทกุแบรนดใ์นเครอื   ไมเนอร ์ฟูด้ มา

รวมไวท่ี้เดียวเพื่อรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ 

- เปิดรา้นเดอะคอฟฟ่ีคลบัสาขาแรกในประเทศซาอดุีอาระเบีย 

- ขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่มทนุ ซึ่งเป็นผูด้าํเนินธรุกิจภายใตแ้บรนดเ์บรดทอลค์ในประเทศไทย 

มนีาคม - ออกหุน้กูส้กลุเงินบาท จาํนวน 33,000 ลา้นบาท ซึ่งมอีายตุัง้แต ่2 ปี ถึง 15 ปี โดยไดน้าํเงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหุน้

กูด้งักล่าว จาํนวน 24,000 ลา้นบาท ไปใชค้ืนเงินกู ้Bridge Finance ซึ่งใชใ้นการลงทนุใน เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

เมษายน - เบิกถอนเงินกูร้ว่ม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปีจาํนวน 380 ลา้นยโูร เพื่อชาํระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

พฤษภาคม - ไมเนอร ์โฮเทลส ์รว่มกับ เลส ์โรชส ์โกลบอล ฮอสปิตอลลิตี ้เอ็ดดเูคชั่นประกาศจดัตัง้ Asian Institute of Hospitality 

Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education (AIHM) 

กรกฎาคม - เปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนันตรา วิลล่า ปาเดียรน์า พาเลซ เบนาอาวีส ์มารเ์บลลา รสีอรท์ (โรงแรมเช่าบรหิาร) ซึ่งเป็น

โรงแรมภายใตแ้บรนดอ์นนัตราแห่งแรกในประเทศสเปน 

- โอนการดาํเนินงานของโรงแรมภายใตแ้บรนดทิ์โวลีในโปรตเุกสใหอ้ยู่ภายใตก้ารบรหิารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

สิงหาคม - เขา้ทาํการขายและเช่ากลบั (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊) โรงแรม 3 แห่งในเมอืงลิสบอน ประเทศโปรตเุกส  

- ขยายธรุกิจเขา้ไปในประเทศเกาหลีใตเ้ป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอวานี เซ็นทรลั ปซูาน (โรงแรมรบัจา้ง

บรหิาร) 

- เปิดใหบ้รกิารโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) ในประเทศอนัดอรร์า 

- เปิดรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบัสาขาแรกในประเทศลาว และเวยีดนาม 

กันยายน - ขยายธรุกิจในประเทศมอรเิชียสเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort & Villas 

(โรงแรมรบัจา้งบรหิาร) 

ตลุาคม - เบิกถอนเงินกู ้(Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปีจาํนวน 74 ลา้นยโูร เพื่อชาํระคืนเงินกู ้Bridge Finance ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การลงทนุในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 

พฤศจิกายน - เขา้ซือ้กิจการรา้นบอนชอนในประเทศไทย 

- ขาย 3 โรงแรมท่ีบรษัิทรว่มลงทนุในมลัดีฟสซ์ึ่งไดแ้ก่ อนนัตรา เวลิ, อนนัตรา ดิหก์ ูและนาลาด ูไพรเวท ไอสแ์ลนด ์

ในขณะท่ีทัง้ 3 แห่งยงัคงอยู่ภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

- ขยายธรุกิจในประเทศเมก็ซิโกเป็นครัง้แรกสาํหรบัไมเนอร ์ฟู้ด ดว้ยการเปิดรา้นเบนิฮานาซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส ์

ธนัวาคม - ขยายธรุกิจในประเทศตนิูเซียเป็นครัง้แรก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอนนัตรา โทเซอร ์รสีอรท์ (โรงแรมรบัจา้ง

บรหิาร) 

2563  

มนีาคม - ไดร้บัสิทธิแฟรนไชสเ์พ่ือขยายรา้นไก่บอนชอนในประเทศไทย 

- รว่มมอืกับ Clinique La Prairie เพื่อดาํเนินกิจการสปาเพื่อความงามและการแพทยท่ี์โรงแรมเดอะเซนต ์รจีิส กรุงเทพ 

มถินุายน - เพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในเบรดทอลค์ กรุป๊ สิงคโปร ์จากรอ้ยละ 14.2 เป็น 25.1 

- ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้กูใ้นการยกเวน้การทดสอบอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จนถึงสิน้ปี 2563 

- ประสบความสาํเรจ็ในการออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุสกลุเงินเหรยีญสหรฐัจาํนวน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

กรกฎาคม - ประสบความสาํเรจ็ในการออกหุน้เพิ่มทนุจาํนวน 9,759 ลา้นบาท  

สิงหาคม - ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W7 ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราการจดัสรร 22 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดว้ยราคาใชส้ิทธิท่ี 21.60 บาทต่อหุน้ 

กันยายน - เขา้ซือ้บรษัิทเพื่อบริหารแปดโรงแรมระดบับนในทวีปยโุรป ซึ่งก่อนหนา้นีอ้ยู่ภายใตเ้ครอื Boscolo 

ธนัวาคม - ไมเนอร ์โฮเทลสร์ว่มมือกับบรษัิทมั่นคงเคหะการ และศนูยส์่งเสรมิสขุภาพไวทลัไลฟ์เปิดตวั “รกัษ” ซึ่งเป็นการรกัษา

สขุภาพและการแพทยแ์บบบรูณาการ 

2564  

กมุภาพนัธ ์ - ประสบความสาํเรจ็ในการขยายเวลาการยกเวน้การทดสอบการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินออกไปอีกสองปีจนถึงสิน้ปี 

2565 จากผูถื้อหุน้กู ้

- ไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้กูใ้นการไมน่บัรวมผลกระทบจากการดอ้ยคา่จากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อส่วนของผู้

ถือหุน้ในการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินจนถึงสิน้ปี 2567 

พฤษภาคม 

 

 

 

 

- ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W8 ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราการจดัสรร 29 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดว้ยราคาใชส้ิทธิท่ี 28.00 บาทต่อหุน้ 

- ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ MINT-W9 ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราการจดัสรร 32 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดว้ยราคาใชส้ิทธิท่ี 31.00 บาทต่อหุน้ 
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 - ใหเ้งินกูผู้ถื้อหุน้กับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็นจาํนวน 100 ลา้นยโูร ซึ่งจะนาํไปใชใ้นการซือ้หุน้เพิ่มทนุของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ต่อไป 

- เปิดตวัแบรนด ์“เบิรก์ฮอฟ” ซึ่งเป็นแบรนดเ์ครือ่งครวัท่ีมศีกัยภาพการในการเติบโตสงูจากประเทศเบลเยียม 

มถินุายน - เขา้รว่มลงทนุในการบรหิารจดัการโรงแรมกับฟันยารด์ โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ เพื่อรว่มกันพฒันาและบรหิารโรงแรม

ระดบับนในประเทศจีน 

- ขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูร้ว่มท่ีม ีICO คํา้ประกัน และ RCF (เงินกูเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน) ของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊จากปี 2566 เป็นปี 2569 

- ออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิจาํนวน 400 ลา้นยโูร โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569 

กรกฎาคม 

 

- เขา้ทาํธรุกรรมการขายและเช่ากลบั โรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอน (โดยเอ็นเอช  

โฮเทล กรุป๊) 

- เขา้ทาํธรุกรรมการขายและสญัญาบรหิารโรงแรมทิโวลี มารีนา วิลามวัรา และทิโวล ีคารโ์วเอโร ในประเทศโปรตเุกส 

- ออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ และไม่มหีลกัประกนัจาํนวน 1 หมืน่ลา้นบาท  

- ออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุและมหีลกัประกันจาํนวน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ธนัวาคม - เขา้รว่มลงทนุเชิงกลยทุธก์ับกองทนุอาบดูาบีเพ่ือรว่มเป็นเจา้ของสินทรพัย ์5 แห่งในประเทศไทย 

 

1.1.3 การระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 บรษัิทไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) ระหว่างวนัท่ี 17-23 กรกฎาคม 2563 จาํนวน 563,293,276 หุน้ 

ในราคาหุน้ละ 17.50 บาท เป็นเงินรวม 9,857.6 ลา้นบาท บรษัิทใชเ้งินเพิ่มทนุจากการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ดงันี ้

- เพื่อจ่ายชาํระหนี ้7,379.90 ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป รวมถึงเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,477.7 ลา้นบาท 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไมม่จีาํนวนเงินคงเหลือท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้

1.1.4 ขอ้ผูกพนัทีใ่ห้ไว้ (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

1.1.5 ชือ่ ทีต่ั้ง โทรศัพท ์ของบริษัท 

ชื่อ  บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)   

เลขทะเบียนบรษัิท  0107536000919 (เดิม บมจ. 165) 

ธรุกิจหลกั  เป็นผูด้าํเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรพัย ์และธุรกิจ

บนัเทิง และธรุกิจจดัจาํหน่าย 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ท่ี 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

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

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมหีุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 5,213,769,793 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

5,213,769,793 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  
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 - ใหเ้งินกูผู้ถื้อหุน้กับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊เป็นจาํนวน 100 ลา้นยโูร ซึ่งจะนาํไปใชใ้นการซือ้หุน้เพิ่มทนุของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ต่อไป 

- เปิดตวัแบรนด ์“เบิรก์ฮอฟ” ซึ่งเป็นแบรนดเ์ครือ่งครวัท่ีมศีกัยภาพการในการเติบโตสงูจากประเทศเบลเยียม 

มถินุายน - เขา้รว่มลงทนุในการบรหิารจดัการโรงแรมกับฟันยารด์ โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ เพื่อรว่มกันพฒันาและบรหิารโรงแรม

ระดบับนในประเทศจีน 

- ขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูร้ว่มท่ีม ีICO คํา้ประกัน และ RCF (เงินกูเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน) ของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊จากปี 2566 เป็นปี 2569 

- ออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิจาํนวน 400 ลา้นยโูร โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569 

กรกฎาคม 

 

- เขา้ทาํธรุกรรมการขายและเช่ากลบั โรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอน (โดยเอ็นเอช  

โฮเทล กรุป๊) 

- เขา้ทาํธรุกรรมการขายและสญัญาบรหิารโรงแรมทิโวลี มารีนา วิลามวัรา และทิโวล ีคารโ์วเอโร ในประเทศโปรตเุกส 

- ออกหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ และไม่มหีลกัประกนัจาํนวน 1 หมืน่ลา้นบาท  

- ออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุและมหีลกัประกันจาํนวน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ธนัวาคม - เขา้รว่มลงทนุเชิงกลยทุธก์ับกองทนุอาบดูาบีเพ่ือรว่มเป็นเจา้ของสินทรพัย ์5 แห่งในประเทศไทย 

 

1.1.3 การระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 บรษัิทไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) ระหว่างวนัท่ี 17-23 กรกฎาคม 2563 จาํนวน 563,293,276 หุน้ 

ในราคาหุน้ละ 17.50 บาท เป็นเงินรวม 9,857.6 ลา้นบาท บรษัิทใชเ้งินเพิ่มทนุจากการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ดงันี ้

- เพื่อจ่ายชาํระหนี ้7,379.90 ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั่วไป รวมถึงเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,477.7 ลา้นบาท 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไมม่จีาํนวนเงินคงเหลือท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้

1.1.4 ขอ้ผูกพนัทีใ่ห้ไว้ (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 

1.1.5 ชือ่ ทีต่ั้ง โทรศัพท ์ของบริษัท 

ชื่อ  บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)   

เลขทะเบียนบรษัิท  0107536000919 (เดิม บมจ. 165) 

ธรุกิจหลกั  เป็นผูด้าํเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรพัย ์และธุรกิจ

บนัเทิง และธรุกิจจดัจาํหน่าย 

สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ท่ี 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

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

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมหีุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 5,213,769,793 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

5,213,769,793 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

 บรษัิทและบรษัิทย่อย มรีายไดจ้ากการประกอบธรุกิจหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประกอบธรุกิจขายอาหารและเครือ่งดื่ม ธรุกิจ

โรงแรม ธรุกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ และรายไดอ่ื้น ๆ ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 

กลุ่มธุรกจิ ดาํเนินการโดย 2562 2563 2564 
  รายได้  รอ้ยละ  รายได้  รอ้ยละ รายได้  รอ้ยละ 

ธุรกจิโรงแรมและ

ธุรกจิที่เกีย่วข้อง

กับธุรกจิโรงแรม 1 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย 

บรษิัทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจโรงแรม

และอ่ืน ๆ 

91,439.77  70.85  32,826.93 55.93 46,202.15 

 

60.62 

ธุรกจิอาหารและ

เคร่ืองดืม่ 2 

บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย 

บรษิัทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจอาหาร 

22,665.78  17.56  19,474.45 33.18 20,509.11 

 

26.91 

ธุรกจิจัดจาํหน่าย

และผลติสนิค้า 

บรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย 

บรษิัทรว่ม ในกลุม่ธุรกิจจดั

จาํหน่ายและรบัจา้งผลติ 

4,917.11  3.81  3,652.59 6.22 2,769.70 

 

3.63 

รายได้อื่น3   10,038.95  7.78  2,741.67 4.67 6,730.30 8.84 

รวมรายได ้ 129,061.60  100.00  58,695.64 100.00 76,211.26 100.00 

หมายเหต ุ  1. รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม รวมรายไดจ้ากการบริหารจัดการ รายไดจ้ากธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัย ์การใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์และธุรกิจบันเทิงดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ  
2562 2563 2564 

รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 85,550.65  66.29  29,843.23 50.84 41,186.19 54.04 

ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 5,889.12  4.56  2,983.70 5.09 5,015.96 6.58 

รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 91,439.77  70.85  32,826.93 55.93 46,202.15 60.62 

 2. รายไดจ้ากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมรวมรายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์

 3. รายไดอ่ื้น รวมเงินปันผลรบัจากบริษัทอ่ืน และดอกเบีย้รบั 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ 

ธุรกิจโรงแรม (ไมเนอร ์โฮเทลส)์ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ (ธุรกิจโรงแรม) 

ปัจจบุนับรษัิทมจีาํนวนหอ้งพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 75,167 หอ้ง ณ สิน้ปี 2564 โดย 

โรงแรมท่ีบรษัิทลงทุนเองและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิาร ไดแ้ก่ 

1. อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

2. อนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

3. อนนัตรา หวัหิน  

4. อนนัตรา สามเหลี่ยมทองคาํ แคมป์ชา้ง  

5. อนนัตรา บ่อผดุ เกาะสมยุ  

6. อนนัตรา ไมข้าว ภเูก็ต วิลล่าส ์

7. อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต  

8. อนนัตรา องักอร ์

9. อนนัตรา คิฮาวาห ์มลัดีฟส ์วิลลา่ส ์

10. อนนัตรา คาลทูารา  

11. อนนัตรา ฮอยอนั  

12. เดอะ รอยลั ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรยี ฟอลส ์แซมเบีย  

บาย อนนัตรา 

13. อนนัตรา กวีเญิน วิลล่าส ์

14. อนนัตรา เดซารู โคสต ์รสีอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์

15. อวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

16. อวานี พทัยา  

 

17. อวานี กาโบโรเน 

18. อวานี วินดฮ์็อก 

19. อวานี คาลทูารา 

20. อวานี กวีเญิน  

21. อวานี วิคตอเรยี ฟอลส ์

22. อวานี พลสั สมยุ รสีอรท์ 

23. อวานี พลสั ไมข้าว ภเูก็ต สวีท แอนด ์วิลล่าส ์

24. โอ๊คส ์แกรนด ์แกลดสโตน 

25. โอ๊คส ์อีแลน ดารว์ิน 

26. ทิโวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาล ู

27. ทิโวลี อีโครสีอรท์ ไปรอา ด ูฟอรเ์ต ้บาเฮีย 

28. เดอะ เซ็นต ์รจีิส กรุงเทพฯ 

29. โฟรซ์ีซั่นส ์เชียงใหม ่

30. โฟรซ์ีซั่นส ์เต็นท ์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคาํ 

31. โฟรซ์ีซั่นส ์เกาะสมยุ 

32. เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต  

33. เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวน 301 แห่ง 

โรงแรมท่ีบรษัิทลงทุนผ่านการรว่มทนุ 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. กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรลีงักา จาํนวน 3 แห่ง   

ซึ่งรวมถึงโรงแรม อวานี เบนโททา     

41. อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์วิว  

42. นิยามา มลัดีฟส ์ 

43. เรดิสนั บล ูมาปโูต  

44. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟรกิา จาํนวน 7 แห่ง  

45. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีค็อก จาํนวน 4 แห่ง  

46. อวานี พลสั หวัหิน รสีอรท์   

47. โอ๊คส ์พทุธคยา   
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โรงแรมท่ีบรษัิทรบัจา้งบรหิาร ไดแ้ก่   

48. อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ 

49. อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลล่าส ์

50. อนนัตรา เชียงใหม ่

51. รกัษ 

52. อนนัตรา สิบสองปันนา 

53. อนนัตรา กุย้หยาง 

54. อนนัตรา เซมนิยคั บาหลี  

55. อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  

56. อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์

57. อลั บาลีด รสีอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา 

58. บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา 

59. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วิลลา่ 

60. อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วิลลา่ 

61. อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  

62. เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา 

63. คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา 

64. อีสเทิรน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา 

65. อนนัตรา มยุเน่ 

66. อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รสีอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์

67. อนนัตรา มายอา เซเชลส ์วิลล่าส ์

68. อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์

69. อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์  

70. นาลาด ูมลัดีฟส ์

71. อวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ 

72. อวานี ขอนแก่น 

73. อวานี เซปัง โกลดโ์คส  

74. อวานี เดรา ดไูบ  

75. อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์

76. อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบ่ี 

77. อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

78. อวานี พลสั หลวงพระบาง 

79. อวานี เสมนิยคั 

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 ์อิบึน บตัตตูา เกท 

86. อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์

87. ซุค วาคิฟ บตูิค บาย ทิโวล ี

88. ซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ี

89. อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวล ี

90. ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ 

91. ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์

92. เลวา ซาฟาร ีแคมป์ 

93. คาฟารู เฮา้ส ์

94. ลอยซาบา โลโด แคมป์ 

95. เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวน 45 แห่ง 

ธรุกิจบรหิารเซอรว์ิส อพารท์เมนต ์ไดแ้ก่ 

96. กลุ่มโรงแรมในเครอื โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และดไูบ จาํนวน 58 แห่ง 

97. อวานี เรสซิเดนเซส ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์จาํนวน 5 แห่ง 
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โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร 

1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 354 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 8 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2558 

2) อนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 408 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 10 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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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โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร 

1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 354 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 8 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2558 

2) อนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 408 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 10 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 
    

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 หวัหนิ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 187 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 7 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 
ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 
(คน) 

Issara Café 120 Ruen Thon 60 
Baan Thalia 38 Ruen 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 สามเหลี่ยมทองคาํ แคมป์ชา้ง มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 61 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ 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 บอ่ผุด เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 106 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 83 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ลายนั ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บญุฑรกิา วิลล่า แอนด ์สวีท”) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 77 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ฟิตเนส บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลบัสาํหรบัเด็ก 

คลาสเรยีนทาํอาหาร 

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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5) อนันตรา บอ่ผุด เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 106 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 83 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ลายนั ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บญุฑรกิา วิลล่า แอนด ์สวีท”) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 77 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ฟิตเนส บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลบัสาํหรบัเด็ก 

คลาสเรยีนทาํอาหาร 

รา้นอาหารและบาร ์

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(คน) 

Dee Plee 135 The Boardroom 10 

Breeze 30   

Age 50   

Mojito Factory 50   

 

8)  อนันตรา องักอร ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 39 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Chi และ L Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

รา้นอาหารและบาร ์

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(คน) 

Chi Restaurant & Bar 54 Conference Room 25 

L Lounge 26 Gallery 40 

9)  อนันตรา คฮิาวาห ์มลัดีฟส ์วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 79 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 6 รา้น 

การใหบ้รกิารดา้นอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํา้ ฟิตเนส บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ ศนูยบ์รกิารเพื่อสขุภาพและบรกิารสปา

ในหอ้งพกั คลบัสาํหรบัเด็ก  คลาสเรยีนทาํอาหาร โรงภาพยนตรส์่วนตวัแบบเปิดโล่ง สวนนํา้ (เฉพาะฤดกูาล) คลาสเรยีนมวยไทย สนาม

เทนนิส แบดมนิตนั และวอลเลยบ์อล 

รา้นอาหารและบาร ์ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนั่ง) 

Manzaru Restaurant 74 

Plates Restaurant 116 

Sea Restaurant 12 

Spice Restaurant 80 

Fire Restaurant 18 

Sky Bar  56 

10) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 141 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

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 
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11) อนันตรา ฮอยอนั มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 94 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

12) เดอะ รอยลั ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรีย ฟอลส ์แซมเบีย บาย อนันตรา มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 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 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

13) อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 25 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ อปุกรณกี์ฬาชายหาดและอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลาสเรยีนทาํอาหาร คลบัสาํหรบัเด็ก หอ้ง

จดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้120 คน 

14) อนันตรา เดซารู โคสต ์รีสอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 103 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 6 รา้น ไดแ้ก่ Turmeric, Sea.Fire.Salt, Infinity Bar, 

Observatory Bar, Lagoon Pool Bar และ The Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํา้ สวนนํา้ คลบัสาํหรบัเด็กและเด็กโต ศนูยกี์ฬาทางนํา้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา 
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11) อนันตรา ฮอยอนั มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 94 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

12) เดอะ รอยลั ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรีย ฟอลส ์แซมเบีย บาย อนันตรา มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 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 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

13) อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 25 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ อปุกรณกี์ฬาชายหาดและอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลาสเรยีนทาํอาหาร คลบัสาํหรบัเด็ก หอ้ง

จดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้120 คน 

14) อนันตรา เดซารู โคสต ์รีสอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 103 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 6 รา้น ไดแ้ก่ Turmeric, Sea.Fire.Salt, Infinity Bar, 

Observatory Bar, Lagoon Pool Bar และ The Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํา้ สวนนํา้ คลบัสาํหรบัเด็กและเด็กโต ศนูยกี์ฬาทางนํา้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดั

สมัมนา 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Johor Ballroom 200 

Johor I, II 100 

Lebam 12 

15) อวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 248 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่  SEEN Restaurant and Bar, The Pantry, Longbar 

และ Skyline  

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

16) อวานี พทัยา (เดิมชื่อ พทัยา แมริออท) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียวและกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 298 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 6 รา้น ไดแ้ก่  Garden Café, Elephant Bar, Benihana, The 

Pantry, Manao Bar และ Sala Rim Nam 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, คลบัสาํหรบัเด็ก, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Ballroom 

Orchid Garden 

300 

150 

Rose Garden 

Chaba 

120 

40 
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17) อวานี กาโบโรเน มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่  Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar 

and Conservatory and Pool Terrace  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, สระว่ายนํา้, ฟิตเนส, สนามเทนนิส, คาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและ

ลกูคา้ทั่วไป 

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 

18) อวานี วินดฮ์็อก มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and Bar 

และ The Pantry 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคาสโิน, 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 

19) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลงักา รสีอรท์ แอนด ์สปา) คานิ ลงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเท็ล มฐีานการดาํเนินธรุกิจใน

ประเทศศรลีงักา ซึ่งบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ตัง้แต่ปี 2553  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Mangrove, The Pantry, Miridiya Bar และ 

Karadiya Bar 
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17) อวานี กาโบโรเน มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น ไดแ้ก่  Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar 

and Conservatory and Pool Terrace  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา, สระว่ายนํา้, ฟิตเนส, สนามเทนนิส, คาสิโน, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและ

ลกูคา้ทั่วไป 

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 

18) อวานี วินดฮ์็อก มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 173 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and Bar 

และ The Pantry 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคาสโิน, 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 

19) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลงักา รสีอรท์ แอนด ์สปา) คานิ ลงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเท็ล มฐีานการดาํเนินธรุกิจใน

ประเทศศรลีงักา ซึ่งบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ตัง้แต่ปี 2553  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Mangrove, The Pantry, Miridiya Bar และ 

Karadiya Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้, ฟิตเนส, กีฬาทางนํา้, สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Ballroom 1 

Ballroom 2 

160 

140 

20) อวานี กวีเญิน มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 63 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์2 แห่ง ไดแ้ก่ Tre และ Gio 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคลบัสาํหรบัเด็ก ฟิตเนส อปุกรณด์าํนํา้และเรอืคายคั หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่ม

ประชมุได ้120 คน 

21) อวานี วิคตอเรีย ฟอลส ์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 212 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่  The Theatre of Food, Shungu Pool Terrace และ 

Mukuni Boma  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สปา คลบัสาํหรบัเด็ก บรกิารอาหารแบบสว่นตวั หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้

ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Zebra, Giraffe, Elephant & Lion 

Luangwa 

Lozi  

Tonga 

500 

10 

30 

30 

22) อวานี พลัส สมุย รีสอรท์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 58 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Essence Restaurant, Ko Ko Plant Based 

Café, Rooftop Lounge และ The Beverage Pool Truck 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารเช่ารถสกู๊ตเตอร ์Scomadi สปาและอปุกรณกี์ฬาทางนํา้แก่ลกูคา้ท่ีมาพกั 

23) อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีท แอนด ์วิลล่าส ์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และนกัธรุกิจ 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 100 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ กิจกรรมกีฬาทางนํา้ ปีนผาจาํลอง ฟิตเนส คลาสเรยีนมวยไทย คลบัสาํหรบัเดก็ และคลาส

เรยีนทาํอาหาร 
 

 



098

24) โอค๊ส ์แกรนด ์แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 144 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่  Oak & Vine และ Coffee Club 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารฟิตเนส, สระว่ายนํา้, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป  

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

MacArthur 200 

Vanderbilt 100 

Rockefeller 

Grand Ballroom 

80 

500 

25) โอค๊ส ์อแีลน ดารวิ์น (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 301 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 1 รา้น ไดแ้ก่ The Original Australian Kitchen 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Mataranka 152 

Jim Jim 61 

Florence 

Tolmer 

Wangi 

Desert Rose 

42 

61 

103 

410 

26) ทโิวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาลู มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 217 หอ้ง   

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

    Foyer Jardins 350 
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24) โอค๊ส ์แกรนด ์แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 144 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่  Oak & Vine และ Coffee Club 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารฟิตเนส, สระว่ายนํา้, หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป  

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

MacArthur 200 

Vanderbilt 100 

Rockefeller 

Grand Ballroom 

80 

500 

25) โอค๊ส ์อแีลน ดารวิ์น (ในกลุ่มโอ๊คส)์ มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัธรุกิจ และนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 301 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 1 รา้น ไดแ้ก่ The Original Australian Kitchen 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Mataranka 152 

Jim Jim 61 

Florence 

Tolmer 

Wangi 

Desert Rose 

42 

61 

103 

410 

26) ทโิวลี โมฟารเ์รจ ์– เซาเปาลู มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 217 หอ้ง   

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 

    Foyer Jardins 350 

รา้นอาหารและบาร์

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(ท่ีนั่ง) 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา 

ประกอบดว้ย: 

ขนาดความจ ุ 

(คน) 

Bela Vista 250 

Paulista 30 

27) ทโิวลี อโีครีสอรท์ ไปรอา ดู ฟอรเ์ต ้บาเฮยี มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั  มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 287 หอ้ง   

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 เซ็นต ์รีจิส กรุงเทพฯ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 224 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 7 รา้น ไดแ้ก่ Zuma, Viu, The St.Regis Bar, The Drawing 

Room, Decanter, The Lounge, และ IGNIV Bangkok 

การใหบ้รกิารอืน่ 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) โฟรซ์ีซั่นส ์เชยีงใหม่ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 76 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 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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การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคลบัสาํหรบัเด็ก คลาสเรยีนทาํอาหาร สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้

ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Kasalong Pavillion 40 

Orchid Nursery 350 

The Lawn 350 

Rachawadee Residence 230 

 

30) โฟรซ์ีซั่นส ์เต็นทแ์คมป์ สามเหลี่ยมทองคาํ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 15 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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) โฟรซ์ีซั่นส ์เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 60 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ดบับลิว แมริออท ภูเก็ต มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 265 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 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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การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคลบัสาํหรบัเด็ก คลาสเรยีนทาํอาหาร สปา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้

ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Kasalong Pavillion 40 

Orchid Nursery 350 

The Lawn 350 

Rachawadee Residence 230 

 

30) โฟรซ์ีซั่นส ์เต็นทแ์คมป์ สามเหลี่ยมทองคาํ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 15 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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) โฟรซ์ีซั่นส ์เกาะสมุย มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ระดบับนประเภทนกัท่องเท่ียว  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 60 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 5 รา้น  

การใหบ้รกิารอืน่ 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 ดบับลิว แมริออท ภูเก็ต มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 265 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 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 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา คลาสเรยีนทาํอาหาร 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) เอน็เอช โฮเทลส ์กรุ๊ป มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

 ในปี พ.ศ. 2561 บรษัิทไดเ้ขา้ถือหุน้ในจาํนวนรอ้ยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุป๊ ซึ่งดาํเนินธรุกิจโรงแรมภายใตแ้บรนด ์ เอ็น

เอ็ช โฮเทลส ์เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมท่ีเอ็นเอช โฮเทลส ์กรุป๊เป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบริหารประกอบไปดว้ย

โรงแรมทัง้หมด 301 แห่ง มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 47,682 หอ้ง ทั่วทัง้ทวีปยโุรป, อเมรกิา และอฟัรกิา ซึ่งรวมไปถึงเมอืงท่ีเป็นจดุหมายระดบัตน้ อาทิ 

อมัสเตอดมั บารเ์ซโลน่า เบอรล์ิน แฟรงเฟิรต์ ลอนดอน มาดรดิ เมก็ซิโก ซิตี ้มลิาน มวินิค นิวยอรค์ โรม และเวียนนา 

โรงแรมทีเ่อน็เอช โฮเทลส ์กรุ๊ป เป็นเจา้ของและโรงแรมภายใตส้ญัญาเช่าบรหิารจาํแนกตามแบรนด์: 

แบรนด  ์ ทวีป จาํนวนโรงแรม จาํนวนหอ้งพกั 

เอ็นเอ็ช โฮเทลส ์ อเมรกิา 24 2,965 

ยโุรป 186 29,106 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น อเมรกิา 19 2,688 

ยโุรป 59 9,590 

นาว ยโุรป 5 1,779 

เอ็นเอช – อ่ืน ๆ อเมรกิา 1 129 

อนนัตรา – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 4 742 

อวานี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 1 119 

ทิโวลี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 2 564 
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โรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

34) อนันตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 44 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา คลาสเรยีนทาํอาหาร หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชุมได ้60 คน  

35) อนันตรา เมดจุ์มเบ ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 12 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ สระว่ายนํา้ กิจกรรมดาํนํา้ลึก ดาํนํา้ตืน้ ตกปลา และนั่งเรอื บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ สปา 

36) อนันตรา พซี เฮเว่น แทงเกล มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 152 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์6 รา้น ไดแ้ก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby 

Lounge และ El Vino 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งประชมุ รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้12 คน และบรกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํา้ ฟิตเนส คลบัสาํหรบัเด็ก 

บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลาสโยคะ คลาสเรยีนทาํอาหาร สปา 

37) อวานี เพมบา บชี มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 185 หอ้ง  

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

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา อปุกรณกี์ฬาทางนํา้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Cabo Delgado Conference Room 160 

Mussoma Meeting Room 50 

Mueda Boardroom 12 

38) อวานี เลโซโท มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 158 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 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 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ ฟิตเนส คาสิโน สปา กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมา

พกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Khanya Boardroom 12 

Khotla Room 30 

Pisto 1 

Pisto 2 

200 

100 

Senqu Room 30 

39) อวานี มาเซรู มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ 

Mohope Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา กอลฟ์คลบั คลบัสาํหรบัเด็ก หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลูกคา้

ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

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) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรลีงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย

ของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศศรลีงักา ซึ่งบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุใน

สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษัิทเซเรนดิบโฮเท็ล ตัง้แต่ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครอืของเซเรนดิบ โฮเท็ล ประกอบดว้ย  

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อวานี เบนโททา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรนดบิ) ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 75 

2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 154 

3 โฮเทล สิกิรยิา ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 79 

41) อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์วิว (เดิมชื่อ “ฮารเ์บอรว์ิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็นบรษัิทรว่มทนุ โดยบรษัิทลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 30.39) มุง่เนน้

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 122 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Cheer Pub, The Harbour Café, The Nam 

Phuong และ Pizza Nostra 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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โรงแรมทีบ่ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน  

34) อนันตรา บาซารูโต ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 44 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา คลาสเรยีนทาํอาหาร หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชุมได ้60 คน  

35) อนันตรา เมดจุ์มเบ ไอสแ์ลนด ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 12 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 2 รา้น ไดแ้ก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ สระว่ายนํา้ กิจกรรมดาํนํา้ลึก ดาํนํา้ตืน้ ตกปลา และนั่งเรอื บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ สปา 

36) อนันตรา พซี เฮเว่น แทงเกล มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 152 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์6 รา้น ไดแ้ก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby 

Lounge และ El Vino 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งประชมุ รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้12 คน และบรกิารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํา้ ฟิตเนส คลบัสาํหรบัเด็ก 

บรกิารอปุกรณกี์ฬาทางนํา้ คลาสโยคะ คลาสเรยีนทาํอาหาร สปา 

37) อวานี เพมบา บชี มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 185 หอ้ง  

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

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา อปุกรณกี์ฬาทางนํา้ หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Cabo Delgado Conference Room 160 

Mussoma Meeting Room 50 

Mueda Boardroom 12 

38) อวานี เลโซโท มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 158 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 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 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ ฟิตเนส คาสิโน สปา กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมา

พกัและลกูคา้ทั่วไป 

หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Khanya Boardroom 12 

Khotla Room 30 

Pisto 1 

Pisto 2 

200 

100 

Senqu Room 30 

39) อวานี มาเซรู มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 105 หอ้ง  

การใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมใหบ้ริการรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 3 รา้น ไดแ้ก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ 

Mohope Bar & Lounge 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารคาสิโน, กิจกรรมข่ีมา้และปีนเขา กอลฟ์คลบั คลบัสาํหรบัเด็ก หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลูกคา้

ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 

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) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรลีงักา บรหิารงานโดย บรษัิท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย

ของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศศรลีงักา ซึ่งบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุใน

สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษัิทเซเรนดิบโฮเท็ล ตัง้แต่ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครอืของเซเรนดิบ โฮเท็ล ประกอบดว้ย  

 โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อวานี เบนโททา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรนดบิ) ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 75 

2 คลบั โฮเทล ดอลฟิน ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 154 

3 โฮเทล สิกิรยิา ศรลีงักา นกัท่องเท่ียว 79 

41) อวานี ไฮฟง ฮารเ์บอร ์วิว (เดิมชื่อ “ฮารเ์บอรว์ิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็นบรษัิทรว่มทนุ โดยบรษัิทลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 30.39) มุง่เนน้

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท  

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 122 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Cheer Pub, The Harbour Café, The Nam 

Phuong และ Pizza Nostra 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ  โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาแก่ลกูคา้ท่ีมาพกัและลกูคา้ทั่วไป 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Hanoi / Saigon 180 

Haiphong 140 

Danang 230 

Boardroom 10 

42) นิยามา มลัดีฟส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 134 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่ม โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 9 รา้น ไดแ้ก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix, 

Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา กิจกรรมทางนํา้ คลาสเรยีนทาํอาหารและคลบัสาํหรบัเด็ก  

43) เรดิสัน บลู มาปโูต มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 154 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่ม โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Filini Bar & Restaurant,  Restaurant Azul, 

Palmeira Lounge และ Vivo Bar & Lounge by Moreira Chonguica. 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาทัง้สิน้ 9 หอ้ง รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้300 คน 

44) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟรกิา บรหิารงานโดยบรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มฐีานการดาํเนินธรุกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งบรษัิทเขา้

ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 ตัง้แต่ปี 2551 บรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มชีื่อเสียงในดา้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงซาฟารใีนทวีปแอฟรกิา โดยใหบ้รกิาร

ท่ีพักหลายแห่งท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดลอ้มท่ีงดงามอย่างเป็นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ท่ีพักในเครือของเอเลวาน่า 

ประกอบดว้ย   

 
โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อารูชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 30 

2 เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

3 ทารางกิร ีทรท๊ีอปส ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร ์แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

5 คิลินดิ แซนซิบาร ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 14 

6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า นกัท่องเท่ียว 10 

7 แซนด ์รเิวอร ์มาไซ มารา่ เคนย่า นกัท่องเท่ียว 16 

45) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พคีอ็ก  

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีค็อก มฐีานการดาํเนินธรุกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบรษัิทรว่มทนุ อเลวาน่า แอฟรกิา ไดเ้ขา้ซือ้

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีค็อก ในปี 2558 ต่อมาไดม้กีารบรหิารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟรกิา ซึ่งถือเป็นการขยายฐานธรุกิจเชิงซาฟารใีน

ทวีปแอฟรกิาอย่างลงตวั ท่ีพกัในเครอืของเคลิ แอนด ์พีค็อก ประกอบดว้ย 
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หอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา ประกอบดว้ย: ขนาดความจ ุ(คน) 

Hanoi / Saigon 180 

Haiphong 140 

Danang 230 

Boardroom 10 

42) นิยามา มลัดีฟส ์มุง่เนน้ใหบ้รกิารลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 134 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่ม โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 9 รา้น ไดแ้ก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix, 

Fahrenheit, Dune และ The Deli 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารสปา กิจกรรมทางนํา้ คลาสเรยีนทาํอาหารและคลบัสาํหรบัเด็ก  

43) เรดิสัน บลู มาปโูต มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 154 หอ้ง 

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่ม โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์ จาํนวน 4 รา้น ไดแ้ก่ Filini Bar & Restaurant,  Restaurant Azul, 

Palmeira Lounge และ Vivo Bar & Lounge by Moreira Chonguica. 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนาทัง้สิน้ 9 หอ้ง รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้300 คน 

44) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา  

กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟรกิา บรหิารงานโดยบรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มฐีานการดาํเนินธรุกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งบรษัิทเขา้

ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 ตัง้แต่ปี 2551 บรษัิท เอเลวาน่า แอฟรกิา มชีื่อเสียงในดา้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงซาฟารใีนทวีปแอฟรกิา โดยใหบ้รกิาร

ท่ีพักหลายแห่งท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดลอ้มท่ีงดงามอย่างเป็นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ท่ีพักในเครือของเอเลวาน่า 

ประกอบดว้ย   

 
โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 อารูชา คอฟฟ่ี ลอดจ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 30 

2 เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

3 ทารางกิร ีทรท๊ีอปส ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

4 เดอะ แมนเนอร ์แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 20 

5 คิลินดิ แซนซิบาร ์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 14 

6 แอฟโรชิค ไดอานี บีช เคนย่า นกัท่องเท่ียว 10 

7 แซนด ์รเิวอร ์มาไซ มารา่ เคนย่า นกัท่องเท่ียว 16 

45) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พคีอ็ก  

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีค็อก มฐีานการดาํเนินธรุกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบรษัิทรว่มทนุ อเลวาน่า แอฟรกิา ไดเ้ขา้ซือ้

กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด ์พีค็อก ในปี 2558 ต่อมาไดม้กีารบรหิารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟรกิา ซึ่งถือเป็นการขยายฐานธรุกิจเชิงซาฟารใีน

ทวีปแอฟรกิาอย่างลงตวั ท่ีพกัในเครอืของเคลิ แอนด ์พีค็อก ประกอบดว้ย 

 
โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

1 เซเรนเกติ ไพโอเนียร ์แคมป์ แทนซาเนีย นกัท่องเท่ียว 12 

2 ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซลิ เคนย่า นกัท่องเท่ียว 18 

3 เอลซา คอปป้ี เมรุ เคนย่า นกัท่องเท่ียว 11 

4 เอเลเฟนท ์เพพเพอร ์แคมป์ มาไซ มารา่ เคนย่า นกัท่องเท่ียว 10 

46) อวานี หวัหิน รีสอรท์ & วิลล่าส ์(เดิมชื่อ โรงแรมอนนัดา หวัหิน) (เป็นบรษัิทรว่มทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้

ประเภทนกัท่องเท่ียว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 196 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหารและบาร ์จาํนวน 4 รา้น 

การใหบ้รกิารอืน่ 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 (เป็นบรษัิทรว่มทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50) มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลูกคา้ท่ี

เป็นบรษัิท 

การใหบ้รกิารดา้นหอ้งพกั มหีอ้งพกัทัง้สิน้ 78 หอ้ง  

การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมใหบ้รกิารรา้นอาหาร จาํนวน 1 รา้น ไดแ้ก่ Oaks Café  

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ โรงแรมใหบ้รกิารหอ้งจดัเลีย้งและหอ้งจดัสมัมนา รองรบัผูร้ว่มประชมุได ้100 คน 
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โรงแรมที่บริษัทรับจา้งบริหาร 

 

โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

48) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย นกัท่องเท่ียว 122 

49) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลล่าส ์ ไทย นกัท่องเท่ียว 64 

50) อนนัตรา เชียงใหม ่ ไทย นกัท่องเท่ียว 84 

51) รกัษ ไทย นกัท่องเท่ียว 27 

52) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน นกัท่องเท่ียว 103 

53) อนนัตรา กุย้หยาง จีน นกัท่องเท่ียว 218 

54) อนนัตรา เซมนิยคั บาหลี  บาหล ี นกัท่องเท่ียว 60 

55) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  บาหล ี นกัท่องเท่ียว 74 

56) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์ โอมาน นกัท่องเท่ียว 115 

57) อลั บาลีด รสีอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา โอมาน นกัท่องเท่ียว 136 

58) บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 141 

59) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วิลล่า อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 30 

60) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วิลล่า อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 30 

61) อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 293 

62) เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 64 

63) คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 206 

64) อีสเทิรน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา UAE นกัท่องเท่ียว 222 

65) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม นกัท่องเท่ียว 90 

66) อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รสีอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์ มอรเิชียส นกัท่องเท่ียว 164 

67) อนนัตรา มายอา เซเชลส ์วิลล่าส ์ ซีเชลส ์ นกัท่องเท่ียว 30 

68) อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 67 

69) อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์  มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 110 

70) นาลาด ูมลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 20 

71) อวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ ไทย นกัท่องเท่ียว 568 

72) อวานี ขอนแก่น ไทย นกัท่องเท่ียว 196 

73) อวานี เซปัง โกลดโ์คส  มาเลเซีย นกัท่องเท่ียว 315 

74) อวานี เดรา ดไูบ  UAE นกัท่องเท่ียว 216 

75) อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์ เซเชลส ์ นกัท่องเท่ียว 124 

76) อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบ่ี ไทย นกัท่องเท่ียว 178 

77) อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไทย นกัท่องเท่ียว 382 

78) อวานี พลสั หลวงพระบาง ลาว นกัท่องเท่ียว 53 

79) อวานี เสมนิยคั อินโดนีเซีย นกัท่องเท่ียว 37 

80) อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล UAE นกัท่องเท่ียว 372 

81) เอฟซีซี องักอร ์บาย อวานี กัมพชูา นกัท่องเท่ียว 80 

82) อวานี ปซูาน เกาหลี นกัธรุกิจ 289 

83) อวานี ปาลม์ วิว ดไูบ สวีทส ์ UAE นกัท่องเท่ียว 264 

84) โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท UAE นกัท่องเท่ียว 54 

85) โอ๊คส ์อิบึน บตัตตูา เกท UAE นกัท่องเท่ียว 396 

86) อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์ กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 100 

87) ซุค วาคิฟ บตูิค บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 183 

88) ซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 101 
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โรงแรมที่บริษัทรับจา้งบริหาร 

 

โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

48) อนนัตรา ลาวาณา เกาะสมยุ ไทย นกัท่องเท่ียว 122 

49) อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลล่าส ์ ไทย นกัท่องเท่ียว 64 

50) อนนัตรา เชียงใหม ่ ไทย นกัท่องเท่ียว 84 

51) รกัษ ไทย นกัท่องเท่ียว 27 

52) อนนัตรา สิบสองปันนา จีน นกัท่องเท่ียว 103 

53) อนนัตรา กุย้หยาง จีน นกัท่องเท่ียว 218 

54) อนนัตรา เซมนิยคั บาหลี  บาหล ี นกัท่องเท่ียว 60 

55) อนนัตรา อลูวูาต ูบาหลี  บาหล ี นกัท่องเท่ียว 74 

56) อนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์ โอมาน นกัท่องเท่ียว 115 

57) อลั บาลีด รสีอรท์ ซาลาลาห ์บาย อนนัตรา โอมาน นกัท่องเท่ียว 136 

58) บานาน่า ไอสแ์ลนด ์โดฮา บาย อนนัตรา กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 141 

59) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ซาเฮล วิลล่า อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 30 

60) อนนัตรา เซอร ์บานี ยาส ไอสแ์ลนด ์อลั ยามม ์วิลล่า อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 30 

61) อนนัตรา เดอะ ปาลม์ ดไูบ  อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 293 

62) เดสเสิรท์ ไอแลนด ์บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 64 

63) คสัร ์อลั ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนนัตรา อาบดูาบี, UAE นกัท่องเท่ียว 206 

64) อีสเทิรน์ แมนโกรฟส ์บาย อนนัตรา UAE นกัท่องเท่ียว 222 

65) อนนัตรา มยุเน่ เวียดนาม นกัท่องเท่ียว 90 

66) อนนัตรา อีโค มอรเิชียส รสีอรท์ แอนด ์วิลล่าส ์ มอรเิชียส นกัท่องเท่ียว 164 

67) อนนัตรา มายอา เซเชลส ์วิลล่าส ์ ซีเชลส ์ นกัท่องเท่ียว 30 

68) อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 67 

69) อนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์  มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 110 

70) นาลาด ูมลัดีฟส ์ มลัดีฟส ์ นกัท่องเท่ียว 20 

71) อวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ ไทย นกัท่องเท่ียว 568 

72) อวานี ขอนแก่น ไทย นกัท่องเท่ียว 196 

73) อวานี เซปัง โกลดโ์คส  มาเลเซีย นกัท่องเท่ียว 315 

74) อวานี เดรา ดไูบ  UAE นกัท่องเท่ียว 216 

75) อวานี เซเชลส ์บาบารอนส ์ เซเชลส ์ นกัท่องเท่ียว 124 

76) อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบ่ี ไทย นกัท่องเท่ียว 178 

77) อวานี สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไทย นกัท่องเท่ียว 382 

78) อวานี พลสั หลวงพระบาง ลาว นกัท่องเท่ียว 53 

79) อวานี เสมนิยคั อินโดนีเซีย นกัท่องเท่ียว 37 

80) อวานี อิบน ์บตัตตูา ดไูบ โฮเทล UAE นกัท่องเท่ียว 372 

81) เอฟซีซี องักอร ์บาย อวานี กัมพชูา นกัท่องเท่ียว 80 

82) อวานี ปซูาน เกาหลี นกัธรุกิจ 289 

83) อวานี ปาลม์ วิว ดไูบ สวีทส ์ UAE นกัท่องเท่ียว 264 

84) โอ๊คส ์ลิวา เอ็กเซค็คทีูฟ สวีท UAE นกัท่องเท่ียว 54 

85) โอ๊คส ์อิบึน บตัตตูา เกท UAE นกัท่องเท่ียว 396 

86) อลั นาจาดา โดฮา โฮเทล อพารท์เมน้ท ์บาย โอ๊คส ์ กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 100 

87) ซุค วาคิฟ บตูิค บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 183 

88) ซุค อลั วาครา กาตาร ์บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 101 

 

โรงแรม ประเทศ กลุ่มลกูคา้ จาํนวนหอ้งพกั 

89) อลั นาจาดา โดฮา บาย ทิโวล ี กาตาร ์ นกัท่องเท่ียว 151 

90) ลอยซาบา เทน้ท ์แคมป์ เคนยา นกัท่องเท่ียว 12 

91) ลอยซาบา สตาร ์เบดส ์ เคนยา นกัท่องเท่ียว 4 

92) เลวา ซาฟาร ีแคมป์ เคนยา นกัท่องเท่ียว 13 

93) คาฟารู เฮา้ส ์ เคนยา นกัท่องเท่ียว 5 

94) ลอยซาบา โลโด แคมป์ เคนยา นกัท่องเท่ียว 8 

95) เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมทีรั่บจ้างบริหาร มุง่เนน้ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ประเภทนกัท่องเท่ียว นกัธรุกิจ และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิท 

เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รบัจา้งบรหิารโรงแรมจาํนวน 45 โรงแรม รวมทัง้หมด 6,803 หอ้งพกั ทั่วทวีปยโุรปและอเมรกิา 

โรงแรมในเครอืของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ท่ีรบัจา้งบรหิาร จาํแนกตามแบรนด:์  

แบรนด  ์ ทวีป จาํนวนโรงแรม จาํนวนหอ้งพกั 

เอ็นเอช โฮเทลส ์ อเมรกิา 8 1,341 

ยโุรป 14 1,619 

เอ็นเอช คอลเลคชั่น  อเมรกิา 4 540 

ยโุรป 8 1,250 

นาว ยโุรป 2 340 

อนนัตรา – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 1 280 

ทีโวลี – เอ็นเอช โฮเทล ยโุรป 8 1,433 
 

ธุรกิจบริหารเซอรว์ิส อพารท์เมนต ์

96) กลุ่มโรงแรม โอค๊ส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และดไูบ รวมจาํนวนโรงแรมทัง้หมด 57 แห่ง โดย

ในประเทศออสเตรเลียมจีาํนวน 52 แห่ง ซึ่งอยู่ในเมอืงท่องเท่ียวและเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคัญ ในประเทศนิวซีแลนดม์ีจาํนวน 4 แห่ง และใน

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ประเทศดไูบ มจีาํนวน 1 แห่ง ซึ่งโดยรวมทัง้กลุ่มมบีรกิารหอ้งพกัทัง้สิน้ 5,985 หอ้ง  

เน่ืองจากทาํเลท่ีตัง้ของโอ๊คสส์่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คสจ์ึงมุ่งเนน้การบริการไปท่ีนักธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้ท่ี

เป็นบริษัทภายในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศจึงเป็นลาํดับรองลงมา ซึ่งส่งผลใหล้ักษณะของหอ้งพักและอุปกรณเ์ครื่องใชภ้ายใน

หอ้งพกัท่ีเอือ้อาํนวยความสะดวกใหก้ับผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นนกัธรุกิจ 

  การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหอ้งพัก อุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช ้และคุณภาพของ

วตัถดุิบท่ีใชใ้นการปรุงอาหารและเครือ่งดื่มแลว้ พนกังานท่ีใหบ้รกิารถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง บรษัิทมนีโยบายหลกัท่ีจะ

รบัคนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดการจา้งแรงงานในระดับทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยจัดใหม้ีการฝึกสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านั้นให้มีความรูแ้ละ

ความสามารถในการทาํงาน นอกจากนี ้การส่งพนักงานคนไทยไปเรียนรูง้านในต่างประเทศและการรบัผูเ้ชี่ยวชาญมาฝึกสอน การจา้ง

ชาวต่างชาติมาทาํงาน ก็เป็นวิธีท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่พนกังานคนไทยเพื่อจะปฏิบตัิไดเ้องในอนาคต 

97) อวานี เรสซิเดนเซส มุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่นักธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษัท ประกอบไปดว้ยโรงแรมทั้งหมดจาํนวน 5 แห่ง หอ้งพัก

ทั้งหมดจาํนวน 415 หอ้ง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจาํนวน 4 แห่ง หอ้งพักจาํนวน 309 หอ้ง และในประเทศนิวซีแลนดม์ีจาํนวน 1 แห่ง 

หอ้งพกัจาํนวน 106 หอ้ง 
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การตลาดและการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

 ขอ้มลูดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็นขอ้มลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไดม้ีการรวบรวมขอ้มลูเผยแพร่จากส่วน

ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและโรงแรม  

 ตลาดหลกัของบรษัิทในปัจจบุนั ไดแ้ก่ ไทย ยโุรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมรกิา มลัดีฟส ์แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง  

• ประเทศไทย 

ประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสาํคัญสาํหรบัทุกแบรนดใ์นเครือ 

รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มสาํหรบันักท่องเท่ียวหลากหลายประเภททั่วโลก ดว้ยทาํเลท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย 

สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทกุมมุโลก มรดกวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมานาน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดดู พรอ้มทัง้โครงสรา้งดา้นคมนาคม

และโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี ทาํใหป้ระเทศไทยยงัคงสถานะการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นาํระดบัโลกมาอย่างยาวนาน 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาของประเทศไทยรายงานว่ามนีกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิเดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวน 427,869 

คนในปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 93.6 จาก 6.7 ลา้นคนในปี 2563 เน่ืองจากประเทศไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของโรคโควิด-

19 โดยการปิดพรมแดนระหว่างประเทศส่งผลใหร้ายไดจ้ากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวลดลงเหลือตํ่ากว่ารอ้ยละ 3 ของผลิตภณัฑม์วลรวม

ของประเทศในปี 2564 จากมากกว่ารอ้ยละ 21 ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดพ้ยายามกระตุน้การเดินทาง

ภายในประเทศผ่านเงินสนับสนุนโรงแรมและเท่ียวบิน และจัดทาํแผนงานเพื่อรบัมือกับปัญหาในดา้นการเดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้ง 

ประเทศไทยไดเ้ปิดตัวโครงการ “ภูเก็ต แซนดบ็์อกซ”์ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปูทางสาํหรบัการเปิดโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการ  

“สมยุ พลสั” นอกจากนี ้ประเทศไทยไดเ้ปิดประเทศตอ้นรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติอีกครัง้ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆ 

ในทวีปเอเชียจึงทาํใหป้ระเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขัน ส่งผลใหม้นีกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน

มากกว่า 400,000 คนในปี 2564 อย่างไรก็ตาม แมว้่าโครงการ Test & Go ซึ่งเปิดประเทศรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตโิดยไมต่อ้งกักตัวจะ

ถกูระงบัเป็นการชั่วคราวในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 จากการระบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน แต่ไดก้ลบัมาดาํเนินโครงการตามเดิม

แลว้ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 2565 ทั้งนี ้นโยบายการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศไทยไดถื้อเป็นต้นแบบสาํหรับประเทศอ่ืนๆ ท่ี

เศรษฐกิจของประเทศตอ้งพึ่งพาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณว์่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตเิดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวน 5 ลา้นคน ในปี 2565 โดย

แคมเปญการตลาดใหม่ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี 2565 คือ "พลิกโฉมการท่องเท่ียวใหม่" โดยมุง่เนน้ไปท่ีขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แข่งขนัของประเทศไทยในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและความรํ่ารวยทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเนน้ยํา้ถึงชื่อเสียงของประเทศไทยใน

ฐานะประเทศท่องเท่ียวชัน้นาํของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นมาตรการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัท่ีเป็นเลิศ 

 
2562 2563 2564 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (ลา้นคน) 39.8 6.7 0.4 

อตัราการเปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) 4.2 -83.2 -93.6 

อตัราการเขา้พกัโรงแรม (รอ้ยละ) 71.4 30.0 14.2 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การตลาดและการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม) 

 ขอ้มลูดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็นขอ้มลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไดม้ีการรวบรวมขอ้มลูเผยแพร่จากส่วน

ราชการและภาคอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและโรงแรม  

 ตลาดหลกัของบรษัิทในปัจจบุนั ไดแ้ก่ ไทย ยโุรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมรกิา มลัดีฟส ์แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง  

• ประเทศไทย 

ประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสาํคัญสาํหรบัทุกแบรนดใ์นเครือ 

รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มสาํหรบันักท่องเท่ียวหลากหลายประเภททั่วโลก ดว้ยทาํเลท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย 

สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทกุมมุโลก มรดกวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมานาน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดดู พรอ้มทัง้โครงสรา้งดา้นคมนาคม

และโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี ทาํใหป้ระเทศไทยยงัคงสถานะการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นาํระดบัโลกมาอย่างยาวนาน 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาของประเทศไทยรายงานว่ามนีกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิเดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวน 427,869 

คนในปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 93.6 จาก 6.7 ลา้นคนในปี 2563 เน่ืองจากประเทศไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของโรคโควิด-

19 โดยการปิดพรมแดนระหว่างประเทศส่งผลใหร้ายไดจ้ากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวลดลงเหลือตํ่ากว่ารอ้ยละ 3 ของผลิตภณัฑม์วลรวม

ของประเทศในปี 2564 จากมากกว่ารอ้ยละ 21 ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดพ้ยายามกระตุน้การเดินทาง

ภายในประเทศผ่านเงินสนับสนุนโรงแรมและเท่ียวบิน และจัดทาํแผนงานเพื่อรบัมือกับปัญหาในดา้นการเดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้ง 

ประเทศไทยไดเ้ปิดตัวโครงการ “ภูเก็ต แซนดบ็์อกซ”์ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปูทางสาํหรบัการเปิดโครงการอ่ืน ๆ เช่น โครงการ  

“สมยุ พลสั” นอกจากนี ้ประเทศไทยไดเ้ปิดประเทศตอ้นรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติอีกครัง้ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆ 

ในทวีปเอเชียจึงทาํใหป้ระเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขัน ส่งผลใหม้นีกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน

มากกว่า 400,000 คนในปี 2564 อย่างไรก็ตาม แมว้่าโครงการ Test & Go ซึ่งเปิดประเทศรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตโิดยไมต่อ้งกักตัวจะ

ถกูระงบัเป็นการชั่วคราวในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 จากการระบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน แต่ไดก้ลบัมาดาํเนินโครงการตามเดิม

แลว้ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 2565 ทั้งนี ้นโยบายการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศไทยไดถื้อเป็นต้นแบบสาํหรับประเทศอ่ืนๆ ท่ี

เศรษฐกิจของประเทศตอ้งพึ่งพาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณว์่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตเิดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวน 5 ลา้นคน ในปี 2565 โดย

แคมเปญการตลาดใหม่ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี 2565 คือ "พลิกโฉมการท่องเท่ียวใหม่" โดยมุง่เนน้ไปท่ีขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แข่งขนัของประเทศไทยในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและความรํ่ารวยทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเนน้ยํา้ถึงชื่อเสียงของประเทศไทยใน

ฐานะประเทศท่องเท่ียวชัน้นาํของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นมาตรการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัท่ีเป็นเลิศ 

 
2562 2563 2564 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (ลา้นคน) 39.8 6.7 0.4 

อตัราการเปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) 4.2 -83.2 -93.6 

อตัราการเขา้พกัโรงแรม (รอ้ยละ) 71.4 30.0 14.2 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

• ทวีปยโุรป 

ไมเนอร ์ โฮเทลสด์าํเนินธรุกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็น

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศและภายในภมูภิาค ส่งผลใหเ้อ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มกีารดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัอย่างมนียัสาํคญัในปี 2564 

จากขอ้มลู "แนวโนม้เศรษฐกิจโลก" ล่าสุดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตรอ้ยละ 5.9 ในปี 

2564 เทียบกับติดลบรอ้ยละ 3.1 ในปี 2563 โดยอัตราการเติบโตในระดบัท่ีสงูดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั 

เงินอดุหนนุจากทางรฐับาล และฐานของการดาํเนินงานท่ีตํ่าในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทวปียโุรปคาดว่าจะมอีตัราการเติบโตสาํหรบัปี 2564 

อยู่ท่ีรอ้ยละ 5.0 (เมือ่เทียบกับอตัราการเติบโตเป็นลบรอ้ยละ 6.3 ในปี 2563) โดย 4 ประเทศท่ีมสีดัส่วนรายไดม้ากท่ีสดุของเอ็นเอช โฮเทล 

กรุป๊ ไดแ้ก่ ประเทศสเปน (อตัราการเติบโตรอ้ยละ 4.9 ในปี 2564 เทียบกับท่ีเป็นลบรอ้ยละ 10.8 ในปี 2563) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (อตัรา

การเติบโตรอ้ยละ 4.5 ในปี 2564 เทียบกับท่ีเป็นลบรอ้ยละ 3.8 ในปี 2563) ประเทศเยอรมนี (อตัราการเติบโตรอ้ยละ 2.7 ในปี 2564 เทียบ

กับท่ีเป็นลบรอ้ยละ 4.6 ในปี 2563)  และประเทศอิตาลี (อตัราการเติบโตรอ้ยละ 6.2 ในปี 2564 เทียบกับท่ีเป็นลบรอ้ยละ 8.9 ในปี 2563) 

ทั้งนี ้มองไปขา้งหนา้ในปี 2565 กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตรารอ้ยละ 4.4 ในขณะท่ีในทวีปยโุรปคาดว่าจะเติบโตใน

อตัรารอ้ยละ 3.9 

ทวีปยุโรปมีจาํนวนนักท่องเท่ียวเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภมูิภาคอ่ืน ๆ  อยู่ท่ีอัตรารอ้ยละ 19 ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวยงัคงอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงรอ้ยละ 63 

• ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศออสเตรเลีย ยงัคงเป็นตลาดท่ีสาํคญัของบรษัิท และเป็นประเทศท่ีไมเนอร ์ โฮเทลส ์มกีารประกอบธรุกิจบรหิารจดัการหอ้ง

ชดุ (Management Letting Rights) โดยเศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตรอ้ยละ 3 สาํหรบัปีสิน้สดุเดือนมิถนุายนปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากการฟ้ืนตวัของการบรโิภคและการลงทนุของภาคเอกชน โดยการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศไดร้ับ

ผลกระทบจากการปิดพืน้ท่ีภายในประเทศ การจาํกัดการเดินทาง และการปิดพรมแดน เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลีย (Tourism Research Australia) รายงานว่าจํานวนนักท่องเท่ียว

ภายในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.1 อยู่ท่ีจาํนวน 87 ลา้นคน สาํหรบัปีสิน้สุดเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม การปิดพรมแดนระหว่างรฐั 

ส่งผลใหม้กีารเดินทางภายในรฐัเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นแนวโนม้ท่ีเห็นไดใ้นทกุรฐัและทกุเขตแดนของประเทศออสเตรเลีย ทัง้นี ้มจีาํนวนนกัท่องเท่ียว

ท่ีเดินทางในช่วงวนัหยดุมากกว่าการเดินทางเพื่อธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางภายในภมูภิาค ในขณะท่ีการเดินทางในเมอืงหลวงมี

การชะลอตวัมากกว่าในเมอืงอ่ืน เน่ืองมาจากการหา้มการเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างรฐั ทัง้นี ้เมือ่มองไปในอนาคต ศนูยว์ิจยัขอ้มลู

  นกัท่องเท่ียวต่างชาต ิ

  ลา้นคน เปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) 

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 

2564 0.4 -93.6 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลียคาดการณว์่าการเติบโตของนักท่องเท่ียวภายในประเทศจะอยู่ท่ีรอ้ยละ 4 สาํหรบัปีสิน้สุดเดือน

มถินุายน 2565 และรอ้ยละ 21 สาํหรบัปีสิน้สดุมถินุายน 2566 

การเขา้ประเทศออสเตรเลียในปี 2564 ส่วนใหญ่จาํกัดเฉพาะพลเมอืงของประเทศออสเตรเลีย ผูอ้ยู่อาศยัถาวร และนกัเดินทางท่ี

จาํเป็นเท่านัน้ จากโครงการจบัคูก่ารเดินทางระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด ์ ดงันัน้ จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจงึ

ลดลงรอ้ยละ 98 อยู่ท่ีจาํนวน 138,438 คนสาํหรบัปีสิน้สดุเดือนมถินุายน 2564 ทัง้นี ้ดว้ยอตัราการฉีดวคัซีนท่ีสงู ประเทศออสเตรเลียจึงเริม่

กลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติบางรายเป็นครัง้แรก

นบัตัง้แต่เดือนมนีาคม 2563 ดงันัน้ สาํหรบัปีสิน้สดุเดือนมถินุายน 2565 ประเทศออสเตรเลียคาดวา่จะมจีาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติสงูกว่า

ในปี 2563 อยู่ท่ีจาํนวน 6.6 ลา้นคน 

• ลาตินอเมรกิา  

ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 57 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดย

ประเทศเมก็ซิโก โคลมัเบีย และอารเ์จนตินาเป็นตลาดหลกัของบรษัิทเช่นเดียวกันกับภมูภิาคอ่ืน ๆ เศรษฐกิจในลาตินอเมรกิามกีารเติบโตใน

ปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.8 เทียบกับท่ีเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.9 ในปี 2563 โดยราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละอตัราการกระจายวคัซีนท่ีสงูขึน้ ส่งผล

ใหเ้ศรษฐกิจมกีารขยายตวัในปี 2564 ทัง้นี ้ในปี 2565 อตัราการเติบโตคาดว่าจะอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากฐานของอตัราการเติบโตจะ

ค่อยๆ สงูขึน้ และนโยบายทางการเงินและการคลงัคาดว่าจะเขม้งวดมากขึน้ท่ามกลางอตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ 

ทวีปอเมรกิามจีาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเติบโตรอ้ยละ 17 ในปี 2564 ซึ่งมอีตัราการเติบโตสูงเป็นอันดับท่ี 2 รองจากทวีป

ยโุรป 

• ประเทศมลัดีฟส ์

มลัดีฟสเ์ป็นประเทศท่ีขึน้ชื่อในเรื่องหมู่เกาะตามธรรมชาติท่ีงดงาม นํา้ทะเลท่ีสวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ดว้ยแนวคิด 

“หน่ึงเกาะ หน่ึงรสีอรท์” อนัเป็นเอกลกัษณ ์ทาํใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในช่วงท่ีมกีารระบาด 

อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในฝันท่ีมรีาคาแพงท่ีสดุระดบัโลก ในปัจจบุนั ไมเนอร ์โฮเทลส ์มโีรงแรมทัง้หมด 5 แห่งในประเทศมลัดีฟส ์และ

อยู่ในระหว่างการพฒันาโรงแรมแห่งท่ี 6 

ดว้ยภมูศิาสตรข์องประเทศท่ีแยกตวัเป็นเกาะ ประเทศมลัดีฟสจ์ึงมคีวามเอือ้อาํนวยต่อมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและ

ป้องกันการระบาด ส่งผลใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสําหรบัการพกัผ่อนบนชายหาดอย่างปลอดภัย ในปี 2564 

กระทรวงการท่องเท่ียวของประเทศมัลดีฟส์ได้เปิดตวัแคมเปญต่างๆ เพื่อเร่งอัตราการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียว เช่น โครงการ “I’m 

Vaccinated” เพื่อเนน้ยํา้ถึงอตัราการฉีดวคัซีนครบโดสท่ีสงูกว่ารอ้ยละ 90 ของพนกังานรสีอรท์ทัง้หมด และ "นโยบายไมก่ักตวันกัท่องเท่ียว” 

สาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีเกาะ โดยสมาคมอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวโลก (World Travel & Tourism Council) ยกใหป้ระเทศ 

มลัดีฟสเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัในการเดินทาง และไดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มท่ีจากภมูปิระเทศท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละการเป็นประเทศ

แรก ๆ ท่ีออกนโยบายไมก่ักตวันกัท่องเท่ียว 

ในปี 2564 ประเทศมลัดีฟสม์จีาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติสงูถึง 1.3 ลา้นคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 138 ซึ่งเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกับ

ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี 1.7 ลา้นคนในปี 2562 โดยจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงในเดือนเมษายนถึงมิถนุายน 

เน่ืองจากมกีารออกขอ้จาํกัดใหม่เพิ่มเติมสาํหรบันักท่องเท่ียวจากภูมภิาคเอเชียใต ้ ซึ่งมจีาํนวนผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวมกีารฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ในเดือนกรกฎาคม ภายหลงัจากการกลบัมาเปิดพรมแดน และการผ่อนคลายขอ้จาํกัดต่างๆ 

อีกครัง้ ทัง้นี ้ตลาดนกัท่องเท่ียวหลกั ซึ่งรวมถึงนกัท่องเท่ียวจากประเทศรสัเซียและอินเดีย มกีารฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี ดว้ยอตัราการเติบโตท่ีเป็น

บวกอย่างแข็งแกรง่ อีกทัง้มตีลาดนกัท่องเท่ียวใหมเ่พิ่มเติมจากทวีปยโุรปและตะวนัออกกลาง เช่น ประเทศยเูครน สเปน และซาอดุีอาระเบีย 

ทั้งนี ้นักท่องเท่ียว 5 อันดับแรกของประเทศมลัดีฟสใ์นปี 2564 ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย รองลงมาคือประเทศรสัเซีย เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา 
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การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลียคาดการณว์่าการเติบโตของนักท่องเท่ียวภายในประเทศจะอยู่ท่ีรอ้ยละ 4 สาํหรบัปีสิน้สุดเดือน

มถินุายน 2565 และรอ้ยละ 21 สาํหรบัปีสิน้สดุมถินุายน 2566 

การเขา้ประเทศออสเตรเลียในปี 2564 ส่วนใหญ่จาํกัดเฉพาะพลเมอืงของประเทศออสเตรเลีย ผูอ้ยู่อาศยัถาวร และนกัเดินทางท่ี

จาํเป็นเท่านัน้ จากโครงการจบัคูก่ารเดินทางระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด ์ ดงันัน้ จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจงึ

ลดลงรอ้ยละ 98 อยู่ท่ีจาํนวน 138,438 คนสาํหรบัปีสิน้สดุเดือนมถินุายน 2564 ทัง้นี ้ดว้ยอตัราการฉีดวคัซีนท่ีสงู ประเทศออสเตรเลียจึงเริม่

กลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติบางรายเป็นครัง้แรก

นบัตัง้แต่เดือนมนีาคม 2563 ดงันัน้ สาํหรบัปีสิน้สดุเดือนมถินุายน 2565 ประเทศออสเตรเลียคาดวา่จะมจีาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติสงูกว่า

ในปี 2563 อยู่ท่ีจาํนวน 6.6 ลา้นคน 

• ลาตินอเมรกิา  

ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 57 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดย

ประเทศเมก็ซิโก โคลมัเบีย และอารเ์จนตินาเป็นตลาดหลกัของบรษัิทเช่นเดียวกันกับภมูภิาคอ่ืน ๆ เศรษฐกิจในลาตินอเมรกิามกีารเติบโตใน

ปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 6.8 เทียบกับท่ีเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.9 ในปี 2563 โดยราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละอตัราการกระจายวคัซีนท่ีสงูขึน้ ส่งผล

ใหเ้ศรษฐกิจมกีารขยายตวัในปี 2564 ทัง้นี ้ในปี 2565 อตัราการเติบโตคาดว่าจะอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากฐานของอตัราการเติบโตจะ

ค่อยๆ สงูขึน้ และนโยบายทางการเงินและการคลงัคาดว่าจะเขม้งวดมากขึน้ท่ามกลางอตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ 

ทวีปอเมรกิามจีาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเติบโตรอ้ยละ 17 ในปี 2564 ซึ่งมอีตัราการเติบโตสูงเป็นอันดับท่ี 2 รองจากทวีป

ยโุรป 

• ประเทศมลัดีฟส ์

มลัดีฟสเ์ป็นประเทศท่ีขึน้ชื่อในเรื่องหมู่เกาะตามธรรมชาติท่ีงดงาม นํา้ทะเลท่ีสวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ดว้ยแนวคิด 

“หน่ึงเกาะ หน่ึงรสีอรท์” อนัเป็นเอกลกัษณ ์ทาํใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในช่วงท่ีมกีารระบาด 

อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในฝันท่ีมรีาคาแพงท่ีสดุระดบัโลก ในปัจจบุนั ไมเนอร ์โฮเทลส ์มโีรงแรมทัง้หมด 5 แห่งในประเทศมลัดีฟส ์และ

อยู่ในระหว่างการพฒันาโรงแรมแห่งท่ี 6 

ดว้ยภมูศิาสตรข์องประเทศท่ีแยกตวัเป็นเกาะ ประเทศมลัดีฟสจ์ึงมคีวามเอือ้อาํนวยต่อมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและ

ป้องกันการระบาด ส่งผลใหป้ระเทศมลัดีฟสเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสําหรบัการพกัผ่อนบนชายหาดอย่างปลอดภัย ในปี 2564 

กระทรวงการท่องเท่ียวของประเทศมัลดีฟส์ได้เปิดตวัแคมเปญต่างๆ เพื่อเร่งอัตราการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียว เช่น โครงการ “I’m 

Vaccinated” เพื่อเนน้ยํา้ถึงอตัราการฉีดวคัซีนครบโดสท่ีสงูกว่ารอ้ยละ 90 ของพนกังานรสีอรท์ทัง้หมด และ "นโยบายไมก่ักตวันกัท่องเท่ียว” 

สาํหรบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีเกาะ โดยสมาคมอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวโลก (World Travel & Tourism Council) ยกใหป้ระเทศ 

มลัดีฟสเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัในการเดินทาง และไดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มท่ีจากภมูปิระเทศท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละการเป็นประเทศ

แรก ๆ ท่ีออกนโยบายไมก่ักตวันกัท่องเท่ียว 

ในปี 2564 ประเทศมลัดีฟสม์จีาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติสงูถึง 1.3 ลา้นคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 138 ซึ่งเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกับ

ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ี 1.7 ลา้นคนในปี 2562 โดยจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงในเดือนเมษายนถึงมิถนุายน 

เน่ืองจากมกีารออกขอ้จาํกัดใหม่เพิ่มเติมสาํหรบันักท่องเท่ียวจากภูมภิาคเอเชียใต ้ ซึ่งมจีาํนวนผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวมกีารฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ในเดือนกรกฎาคม ภายหลงัจากการกลบัมาเปิดพรมแดน และการผ่อนคลายขอ้จาํกัดต่างๆ 

อีกครัง้ ทัง้นี ้ตลาดนกัท่องเท่ียวหลกั ซึ่งรวมถึงนกัท่องเท่ียวจากประเทศรสัเซียและอินเดีย มกีารฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี ดว้ยอตัราการเติบโตท่ีเป็น

บวกอย่างแข็งแกรง่ อีกทัง้มตีลาดนกัท่องเท่ียวใหมเ่พิ่มเติมจากทวีปยโุรปและตะวนัออกกลาง เช่น ประเทศยเูครน สเปน และซาอดุีอาระเบีย 

ทั้งนี ้นักท่องเท่ียว 5 อันดับแรกของประเทศมลัดีฟสใ์นปี 2564 ไดแ้ก่ ประเทศอินเดีย รองลงมาคือประเทศรสัเซีย เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา 

และซาอดุีอาระเบีย 

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศมลัดีฟสค์าดว่าจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็และยั่งยืน โดยคาดว่าจะมนีกัท่องเท่ียวจาํนวนถึง 1.5 

ลา้นคนในปี 2565 โดยทางการของประเทศมลัดีฟสย์งัมุ่งเปิดตวัแคมเปญทางการตลาดใหม่หลายแคมเปญเพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปีของการ

ท่องเท่ียวในประเทศมลัดีฟส ์

• ทวีปแอฟรกิาและภมูภิาคตะวนัออกกลาง 

ดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ียงัดอ้ยพฒันาของทวีปแอฟรกิายงัมโีอกาส

ในการเติบโตอย่างมากมายในระยะยาว ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมทั้งหมด 29 แห่งในทวีปแอฟริกา ใหบ้ริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูและ

โรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรมในตวัเมือง ภายใตแ้บรนดอ์นนัตรา, อวานี และเอเลวาน่า ภาคการท่องเท่ียวของทวีปแอฟรกิาแสดงให้

เห็นถึงสญัญาณการฟ้ืนตวัในปี 2564 โดยมจีาํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 จากฐานจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีตํ่าในปีก่อน อย่างไรก็ตาม 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวยงัคงอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 อย่างมนียัสาํคญั โดยมสีาเหตมุาจากความ

ทา้ทายในการเขา้ถึงวคัซีนและขอ้จาํกัดในการเดินทางของประเทศตน้ทางหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจกัร ทัง้นี ้การกระจาย

อย่างรวดเร็วของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมชะลอตัวลง  

อย่างไรก็ตาม แนวโนม้สู่ความยั่งยืนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเท่ียวของทวีปแอฟรกิา เน่ืองจากทวีปแอฟรกิาไดแ้ยกตัวออก

จากประเทศอ่ืนๆ มาเป็นเวลานาน และมกีารนาํเสนอ "ประสบการณก์ารท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์”  ซึ่งการท่องเท่ียวตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ดงักล่าวจะมสี่วนช่วยในการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียวของทวีปแอฟรกิา 

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไมเนอร ์โฮเทลส ์มีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทัง้หมด 20 แห่งใน 3 ประเทศภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, 

อวานี, โอ๊คส ์และทิโวล ีโดยจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในภูมภิาคตะวนัออกกลางลดลงรอ้ยละ 24 ในปี 2564 เมือ่เทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากภมูภิาคตะวนัออกกลางไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าภมูภิาคอ่ืนๆ ในปี 2563 โดยภมูภิาคตะวนัออกกลางมกีารฟ้ืนตวัในอตัราท่ีเรว็กว่า

ประเทศอ่ืน ๆ จากการเปิดประเทศเพื่อตอ้นรบันกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศตลอดช่วงท่ีมกีารระบาด อีกทัง้ ภมูภิาคตะวนัออกกลางยังคง

สามารถรกัษาตาํแหน่งศูนยก์ลางการเดินทางระหว่างประเทศไวไ้ด ้จากอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูงและการจัดงาน The World Expo ท่ีดูไบ

ตั้งแต่ในปี 2564 ทั้งนี ้ในปี 2565 ภูมิภาคตะวันออกกลางคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง โดยประเทศต่าง ๆ  เช่น ประเทศ

ซาอดุีอาระเบีย และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ ไดเ้ปิดพรมแดนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศอีกครัง้ และคาดว่าประเทศอ่ืน ๆ ภายในภมูภิาค

จะมกีารเปิดประเทศตามมาในไมช่า้ 

คูแ่ขง่และสถานภาพในการแขง่ขนั (ธุรกิจโรงแรม) 

 แบรนดห์ลกัของบริษัท ไดแ้ก่ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส ์และนาว โดยแต่ละแบรนดม์ี

เอกลกัษณโ์ดดเด่นเฉพาะตวัและจดุแข็งท่ีเป็นของตวัเอง และมคีู่แข่งท่ีต่างกันไป 

• อนนัตรา 

 อนันตราเป็นแบรนดโ์รงแรมหรูแบรนด์แรกท่ีเป็นของบริษัทเอง มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับบนท่ีให้ความสาํคัญกับ

ประสบการณ์ท้องถ่ิน โดยแบรนดโ์รงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับอนันตรา ได้แก่ โฟรซ์ีซั่ นส์, เจ ดับบลิว แมริออท,  

แกรนด ์ไฮแอท, แมนดารนิ โอเรยีนเต็ล, แชงกร-ีลา และซิกเซน้ส ์ซึ่งแบรนดอ์นนัตราจะนาํเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ินมารวมไวใ้นโรงแรมแต่ละ

แห่ง ทัง้จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึงประสบการณท่ี์แขกท่ีไดร้บั ซึ่งทาํใหแ้บรนดอ์นันตรามคีวามแตกต่างจากโรงแรม  แบรนดอ่ื์น ๆ 

ปัจจบุนั โรงแรมในเครอือนนัตรามทีัง้หมด 46 แห่งใน 21 ประเทศ 

• อวานี 

 อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบับน นาํเสนอบรรยากาศท่ีร่วมสมยัและผ่อนคลาย อีกทั้งยังผสมผสานการออกแบบท่ีทนัสมยั

และบรกิารท่ีเป็นเลิศ อวานีแข่งขนักับแบรนดโ์รงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบรนดโ์รงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ระดบัใกลเ้คียงกับอวานี ไดแ้ก่ แมรอิอท, ไฮแอท, ฮิลตนั และพลูแมน ในขณะท่ีคู่แข่งภายในประเทศจะแตกต่างกันตามสถานท่ีตั้งของแต่

ละโรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครอือวานีมทีัง้หมด 35 แห่งใน 18 ประเทศ 
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• โอ๊คส ์

 โอ๊คสใ์หบ้รกิารหอ้งพกัหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่หอ้งพกัโรงแรมไปจนถึงเซอรว์ิสอพารท์เมนทพ์รอ้มการตบแต่งภายใน โดยโอ๊คส์

มชีื่อเสียงทัง้ในดา้นทาํเลท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีอยู่ใจกลางเมอืง และราคาท่ีเขา้ถึงได ้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับโอ๊คส ์ ไดแ้ก่ กลุ่ม

โรงแรมแอคคอร ์กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมนัตรา 

‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร ์ มแีบรนดภ์ายใตก้ารบริหาร คือ โซฟิเทล, พลูแมน, เอ็มแกลเลอลี,่ โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส ออลซีซั่น, อีแทป, 

เปปเปอร,์ มนัตรา, เบรกฟรี และอารท์ ซีรีส ์โดยปัจจุบันแอคคอรม์ีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์ 

‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มแีบรนดภ์ายใตก้ารบรหิาร คือ อินเตอรค์อนติเนนตลั, คราวนพ์ลาซ่า, ฮอลลิเดย ์อินน,์ ฮอลลิเดย ์อินน ์เอ็ก

เพรส และสเตยบ์รดิ สวีท  

• ทิโวล ี

 ทิโวลีนาํเสนอความงดงามและประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานของยโุรป แบรนดทิ์โวลีจดัอยู่ทั้งในกลุ่มโรงแรมหรูและโรงแรระดบับน 

ดึงดูดนักท่องเท่ียวดว้ยความสะดวกสบายและสถานท่ีตั้งเชิงกลยทุธท์ั้งในตวัเมืองไปจนถึงชายหาดอันงดงาม โดยโรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกส และไดข้ยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี ้ทิโวลีถือเป็นหน่ึงใน 5 ผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศโปรตุเกส โดยผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับทิโวลี ไดแ้ก่ กลุ่มผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น แมริออท  

โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ และ แอคคอร ์โฮเทลส ์และกลุ่มผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมระดบัภูมภิาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé 

Hotéis ในประเทศโปรตเุกส 

• เอ็นเอช คอลเลคชั่น 

 เอ็นเอช คอลเลคชั่น ใหบ้ริการโรงแรมระดับพรีเมี่ยมในสถานท่ีท่ีสาํคัญเพื่อความทรงจาํอนัแสนพิเศษสาํหรบัแขกท่ีเขา้พัก เอ็นเอช 

คอลเลคชั่นมุ่งให้บริการท่ีเหนือความคาดหมายแก่แขกท่ีเข้าพัก ด้วยมาตรฐานท่ีพักท่ีสะดวกสบาย การให้บริการอย่างใกลช้ิดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทกุรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกับเอ็นเอช คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ เชอราตัน, แมรอิอท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะท่ีคู่แข่งจะแตกต่างกันตามสถานท่ีตัง้ของแต่ละ

โรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืเอ็นเอช คอลเลคชั่นมทีัง้หมด 90 แห่งใน 18 ประเทศ 

• เอ็นเอช โฮเทลส ์

 เอ็นเอช โฮเทลส ์ใหบ้ริการโรงแรมระดับกลางถึงระดบับนในตัวเมือง เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาท่ีพักทาํเลดี ในราคาท่ีคุม้ค่า 

นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทลสย์งัเหมาะสาํหรบัการจดัประชุมและการจดักิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองจากมหีอ้งพกัท่ีสะดวกสบายและเต็มไปดว้ย

ประโยชนใ์ชส้อย พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารและสิ่งอาํนวยความสะดวกตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ใน

ระดบัใกลเ้คียงกับเอ็นเอช โฮเทลส ์ไดแ้ก่ ฮอลิเดยอิ์นน ์เบสท ์เวสเทิรน์และโนโวเทล ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทลสม์ทีัง้หมด 238 

แห่งใน 25 ประเทศ 

• นาว 

 นาวใหบ้ริการโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและสไตลร์่วมสมยั ดว้ยทาํเลท่ีตัง้อยู่ตามเมืองหลักต่าง ๆ  โรงแรมภายใตแ้บรนด์

นาวมีบรรยากาศท่ีมีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่นเตน้ เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาประสบการณก์ารพักผ่อนท่ีน่าจดจาํในโรงแรมท่ี

สรา้งสรรคไ์มเ่หมือนใคร โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับนาว ไดแ้ก่ คิมป์ตนั ดบัเบิลย ูโฮเทลส ์และม ีบาย มี

เลีย ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืนาวมทีัง้หมด 7 แห่งใน 6 ประเทศ 

 บรษัิทมกีารดาํเนินงานกระจายตวัอยู่ในหลากหลายภมูภิาค โดยบรษัิทมมีมุมองต่อแนวโนม้ในระยะกลางของแต่ละภูมภิาคหลัก

ดงันี ้  
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• โอ๊คส ์

 โอ๊คสใ์หบ้รกิารหอ้งพกัหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่หอ้งพกัโรงแรมไปจนถึงเซอรว์ิสอพารท์เมนทพ์รอ้มการตบแต่งภายใน โดยโอ๊คส์

มชีื่อเสียงทัง้ในดา้นทาํเลท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีอยู่ใจกลางเมอืง และราคาท่ีเขา้ถึงได ้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับโอ๊คส ์ ไดแ้ก่ กลุ่ม

โรงแรมแอคคอร ์กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมนัตรา 

‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร ์ มแีบรนดภ์ายใตก้ารบริหาร คือ โซฟิเทล, พลูแมน, เอ็มแกลเลอลี,่ โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส ออลซีซั่น, อีแทป, 

เปปเปอร,์ มนัตรา, เบรกฟรี และอารท์ ซีรีส ์โดยปัจจุบันแอคคอรม์ีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์ 

‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มแีบรนดภ์ายใตก้ารบรหิาร คือ อินเตอรค์อนติเนนตลั, คราวนพ์ลาซ่า, ฮอลลิเดย ์อินน,์ ฮอลลิเดย ์อินน ์เอ็ก

เพรส และสเตยบ์รดิ สวีท  

• ทิโวล ี

 ทิโวลีนาํเสนอความงดงามและประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานของยโุรป แบรนดทิ์โวลีจดัอยู่ทั้งในกลุ่มโรงแรมหรูและโรงแรระดบับน 

ดึงดูดนักท่องเท่ียวดว้ยความสะดวกสบายและสถานท่ีตั้งเชิงกลยทุธท์ั้งในตวัเมืองไปจนถึงชายหาดอันงดงาม โดยโรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกส และไดข้ยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี ้ทิโวลีถือเป็นหน่ึงใน 5 ผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศโปรตุเกส โดยผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับทิโวลี ไดแ้ก่ กลุ่มผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น แมริออท  

โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ และ แอคคอร ์โฮเทลส ์และกลุ่มผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมระดบัภูมภิาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé 

Hotéis ในประเทศโปรตเุกส 

• เอ็นเอช คอลเลคชั่น 

 เอ็นเอช คอลเลคชั่น ใหบ้ริการโรงแรมระดับพรีเมี่ยมในสถานท่ีท่ีสาํคัญเพื่อความทรงจาํอนัแสนพิเศษสาํหรบัแขกท่ีเขา้พัก เอ็นเอช 

คอลเลคชั่นมุ่งให้บริการท่ีเหนือความคาดหมายแก่แขกท่ีเข้าพัก ด้วยมาตรฐานท่ีพักท่ีสะดวกสบาย การให้บริการอย่างใกลช้ิดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทกุรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกับเอ็นเอช คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ เชอราตัน, แมรอิอท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะท่ีคู่แข่งจะแตกต่างกันตามสถานท่ีตัง้ของแต่ละ

โรงแรม ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืเอ็นเอช คอลเลคชั่นมทีัง้หมด 90 แห่งใน 18 ประเทศ 

• เอ็นเอช โฮเทลส ์

 เอ็นเอช โฮเทลส ์ใหบ้ริการโรงแรมระดับกลางถึงระดบับนในตัวเมือง เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาท่ีพักทาํเลดี ในราคาท่ีคุม้ค่า 

นอกจากนี ้เอ็นเอช โฮเทลสย์งัเหมาะสาํหรบัการจดัประชุมและการจดักิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองจากมหีอ้งพกัท่ีสะดวกสบายและเต็มไปดว้ย

ประโยชนใ์ชส้อย พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารและสิ่งอาํนวยความสะดวกตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ใน

ระดบัใกลเ้คียงกับเอ็นเอช โฮเทลส ์ไดแ้ก่ ฮอลิเดยอิ์นน ์เบสท ์เวสเทิรน์และโนโวเทล ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืเอ็นเอช โฮเทลสม์ทีัง้หมด 238 

แห่งใน 25 ประเทศ 

• นาว 

 นาวใหบ้ริการโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและสไตลร์่วมสมยั ดว้ยทาํเลท่ีตัง้อยู่ตามเมืองหลักต่าง ๆ  โรงแรมภายใตแ้บรนด์

นาวมีบรรยากาศท่ีมีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่นเตน้ เหมาะสาํหรบัแขกท่ีมองหาประสบการณก์ารพักผ่อนท่ีน่าจดจาํในโรงแรมท่ี

สรา้งสรรคไ์มเ่หมือนใคร โดยแบรนดโ์รงแรมระดบันานาชาติท่ีอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับนาว ไดแ้ก่ คิมป์ตนั ดบัเบิลย ูโฮเทลส ์และม ีบาย มี

เลีย ปัจจบุนั โรงแรมในเครอืนาวมทีัง้หมด 7 แห่งใน 6 ประเทศ 

 บรษัิทมกีารดาํเนินงานกระจายตวัอยู่ในหลากหลายภมูภิาค โดยบรษัิทมมีมุมองต่อแนวโนม้ในระยะกลางของแต่ละภูมภิาคหลัก

ดงันี ้  

• ประเทศไทย 

 เน่ืองจากความไม่แน่นอนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมจาํนวน

มากชะลอการเปิดโรงแรมใหม่และการก่อสรา้งจนกว่าจะมสีญัญาณการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมท่ีชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจาํนวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ในขณะเดียวกัน มีการปิดโรงแรมหลายแห่งเป็นการถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมของผูป้ระกอบการรายเล็กท่ีมี

โครงสรา้งทางการเงินท่ีไมแ่ข็งแกรง่หรอืประสบปัญหาทางการเงิน ทัง้นี ้มกีารคาดการณว์า่จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา

ในประเทศไทยจะฟ้ืนตวัในอตัราท่ีเรว็ขึน้ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป โดยบรษัิทซีบีอารอี์ไดป้ระมาณการว่าจาํนวนหอ้งพกัโรงแรมในกรุงเทพฯ 

จะเพิ่มขึน้ในระดับปานกลางอยู่ท่ีรอ้ยละ 14 เป็นจาํนวน 87,759 หอ้งในปี 2566 โดยครึง่หน่ึงของจาํนวนโรงแรมใหม่ท่ีจะเปิดใหม่ทั้งหมด

เป็นโรงแรมในระดับกลาง ตามดว้ยโรงแรมชั้นหน่ึง โรงแรมหรู และโรงแรมราคาประหยัดในสดัส่วนรอ้ยละ 21, 17 และ 12 ตามลาํดับ 

นอกจากนี ้เกือบ 2 ใน 3 ของแผนการเปิดตวัโรงแรมทัง้หมดในจงัหวดัภเูก็ตมคีวามล่าชา้ และรอ้ยละ 13 ของโครงการทัง้หมดไดถ้กูยกเลิก

ไป ดงันัน้คาดว่าจะมหีอ้งพกัเพิ่มขึน้จาํนวน 2,555 หอ้งจาก 13 โครงการโรงแรมท่ีอยู่ในระหว่างก่อสรา้งภายในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 

นอกจากนี ้การกระจายของวคัซีนทั่วโลกช่วยใหธุ้รกิจสามารถกลับมาดาํเนินงานไดต้ามปกตแิละช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลก โดยนับตั้งแต่ท่ี

ประเทศไทยเริม่มกีารเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้เพื่อตอ้นรบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิไดร้บัวคัซีนครบถว้นโดยไมต่อ้งกักตวัตัง้แต่

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลใหม้กีารฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมและจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้จากดชันีความสามารถใน

การแข่งขนัดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียว ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในลาํดบัท่ี 3 ของทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นของ

ความคุม้ค่าของท่ีพกัและสายการบินท่ีใหบ้รกิาร ค่าครองชีพท่ีตํ่า เครอืข่ายการคมนาคมท่ีกวา้งขวาง และโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศท่ี

เป็นเลิศ ทัง้นี ้ดว้ยความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัท่ีเหนือคู่แข่ง ประเทศไทยจึงมคีวามพรอ้มสาํหรบัการฟ้ืนตวัในอตัราท่ีเรว็กว่าประเทศอ่ืน ๆ 

ในทวีปเอเชีย 

• ทวีปยโุรป 

 อุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยโุรปเป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวั โดยโรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีบรหิารงานโดยผูป้ระกอบการ

อิสระและผูป้ระกอบการรายย่อย และมจีาํนวนโรงแรมท่ีบริหารงานโดยผูด้าํเนินธรุกิจโรงแรมระดบันานาชาติไม่มาก ท่ีผ่านมา สภาวะการ

แข่งขนัของอตุสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดบัปานกลาง โดยตลาดส่วนใหญ่ไมไ่ดม้โีรงแรมท่ีจะเปิดใหม่มากยกเวน้เมอืงแฟรงค์

เฟิรต์ โดยในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทวีปยุโรปมจีาํนวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ในภูมิภาคน้อยท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2555 เน่ืองจาก

โครงการก่อสรา้งต่างๆ ไดห้ยดุชะงกัลง ในขณะท่ีอีกหลายโครงการถกูชะลอ ยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงในช่วงท่ีมกีารระบาดครัง้นี ้ อย่างไรก็

ตาม มีการคาดการณว์่าจะมีโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มขึน้ในปี 2565 เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปรบัตวัดีขึน้ โดยในปี 2565 จะมีโรงแรม

ทั้งหมด 440 แห่ง หรือหอ้งพักจาํนวน 65,957 หอ้งเปิดใหบ้ริการทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศท่ีมแีผนการเปิด

โรงแรมมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรปอย่างมีนัยสาํคัญ รองลงมาคือประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ประเทศดังกล่าว

เหล่านีจ้ะสามารถรองรบัจาํนวนโรงแรมท่ีจะเปิดใหม่เพิ่มเติมไดใ้นระยะกลาง เน่ืองจากอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวคาดว่าจะมกีารเติบโต

อย่างแข็งแกรง่ ในขณะท่ีประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละฟินแลนดม์จีาํนวนโรงแรมท่ีจะเปิดใหมน่อ้ยท่ีสดุ 

• ออสเตรเลีย 

 ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 การแข่งขนัในอตุสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมแีนวโนม้ท่ีสงูขึน้ ดว้ยแผนโรงแรม

เปิดใหม่ท่ีมีจาํนวนเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีอยู่ในเมืองหลักๆ อย่างไรก็ตาม จากมาตรการการปิดเมอืงและปิดพรมแดนระหว่าง

ประเทศในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19 แผนการเปิดตวัโรงแรมใหมไ่ดห้ยดุชะงกัลง เน่ืองจากผูป้ระกอบการโรงแรม

ต่างรอการฟ้ืนตัวของจาํนวนนักท่องเท่ียวใหท้ันกับจาํนวนโรงแรมท่ีเปิดใหม่ โดยบริษัทคอลลิเออรส์คาดการณว์่าจะมีหอ้งพักใหม่เพิ่มขึน้

ประมาณ 6,850 หอ้งในปี 2565 ซึ่งเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดของวัฏจกัรการพัฒนาของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเมลเบิรน์ 

ซิดนีย ์และแอดิเลด โดยมากกว่ารอ้ยละ 70 ของโรงแรมท่ีจะเปิดใหมท่ัง้หมดเป็นกลุ่มโรงแรมระดบั 4 ดาว และส่วนท่ีเหลืออยู่ในกลุ่มโรงแรม

ระดับหรู 5 ดาว นอกจากนี ้ในปี 2566 และ 2567 มีการคาดการณว์่าจะมีหอ้งพักเปิดใหม่จาํนวน 3,022 และ 1,234 หอ้ง ตามลาํดับ ซึ่ง
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โรงแรมแห่งใหมด่งักล่าวเหล่านีจ้ะไดร้บัประโยชนจ์ากจาํนวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้อย่างมนียัสาํคญัภายหลงัจากท่ีไมส่ามารถ

เดินทางไดเ้ป็นเวลานาน เช่นเดียวกับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะมจีาํนวนเพิม่ขึน้เมือ่มกีารกลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ 

• ลาตินอเมรกิา 

 อตุสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมรกิามกีารกระจายตวั โดยตลาดสว่นใหญ่มจีาํนวนโรงแรมท่ีจะเปิดใหมจ่าํกัด ทัง้นี ้ปี 2564 เป็น

ปีท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมและห้องพักใหม่ในลาตินอเมริกาท่ีน้อยท่ีสุดในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ตาม Lodging Econometrics ได้มีการ

คาดการณว์่าในปี 2565 จะมีจาํนวนโรงแรมเปิดใหม่ 112 แห่งและหอ้งพักจาํนวน 19,701 หอ้ง ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 2 โดยในปี 2566 คาดว่าจะมโีรงแรมใหม่เปิดเพิ่มขึน้อีก 128 แห่งและหอ้งพักจาํนวน 20,809 หอ้ง ทั้งนี ้

ประเทศเมก็ซิโกเป็นประเทศท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมมากท่ีสดุในลาตินอเมรกิา ตามมาดว้ยประเทศบราซิลและอารเ์จนตินาเป็นอันดบัท่ี 2 

และ 3 ตามลาํดบั และสดุทา้ยคือสาธารณรฐัโดมนิิกัน อย่างไรก็ตาม ดว้ยอตัราการกระจายของวคัซีนท่ีเพิ่มขึน้และการผ่อนคลายขอ้จาํกัด

ในดา้นการเดินทาง รวมถึงความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติของภูมิภาคนี ้ ความตอ้งการในการท่องเท่ียวในลาตินอเมริกามี

แนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัต่อไป 

• ประเทศมลัดีฟส ์

 การเติบโตของจาํนวนโรงแรมเปิดใหม่ในประเทศมลัดีฟสไ์ดถ้กูชะลอลงในปี 2563 และ 2564 โดยมหีอ้งพกัใหมเ่พิ่มขึน้โดยเฉลี่ย

เพียงรอ้ยละ 1.9 เน่ืองจากมคีวามล่าชา้ในการเปิดโรงแรมใหมห่รือแมก้ระทั่งยกเลิกไปเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากขอ้มลูของ 

HVS ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจการบริการระดับโลก คาดว่าจะมีหอ้งพักใหม่เพิ่มขึน้จาํนวน 1,593 หอ้งในประเทศมัลดีฟส์

ระหว่างปี 2565 ถึง 2568 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบนและโรงแรมหรู อย่างไรก็ตาม แมว้่าอุตสาหกรรมการโรงแรมใน

ประเทศมลัดีฟสจ์ะยงัคงมีอตัราการแข่งขันท่ีสงูในอนาคตดว้ยแผนการขยายโรงแรมทัง้ในระดบับนและระดบักลาง การฟ้ืนตวัของภาคการ

ท่องเท่ียวของประเทศมลัดีฟสจ์ะยงัคงเป็นไปอย่างรวดเรว็เมื่อเทียบกับประเทศท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ดว้ยแนวคิด “หน่ึงเกาะ หน่ึงรสีอรท์” อนัเป็น

เอกลักษณท่ี์เนน้ความพิเศษเฉพาะตัวของประเทศมลัดีฟส ์เมื่อมองไปในอนาคต รฐับาลของประเทศมลัดีฟสย์ังคงมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนนุ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดว้ยแคมเปญทางดา้นการตลาดของรฐับาลและแคมเปญนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศมลัดีฟสใ์นปี 2565 ท่ีกาํลงัจะมาถึงนี ้ จะช่วยเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาในประเทศมลั

ดีฟส ์โดยในระยะยาว รฐับาลไดม้กีารจดัทาํหลายแผนการท่องเท่ียวและแผนการพฒันาประเทศเพื่อใหม้ั่นใจถึงการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรม

และจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคต 

 

กลยุทธท์างการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

 บริษัทมีระบบการรวมศูนยด์า้นการขายและการตลาด โดยรวบรวมขอ้มลูของลูกคา้และโรงแรมไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือรองรบัการ

ดาํเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดการขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  

(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลกูคา้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อสรา้งการเติบโต  

 โดยบรษัิทมกีลยทุธก์ารขายและการตลาด ดงันี ้

1. เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์ับคู่คา้ทางธรุกิจ ไดแ้ก่ บรษัิทนาํเท่ียว สายการบิน หา้งสรรพสินคา้ และบรษัิทบตัรเครดิตเพื่อขยายฐานลกูคา้ 

2. มุ่งเนน้การกระจายฐานลูกคา้ทั้งในตลาดหลกั เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู เช่น ประเทศ

อินเดยี เกาหลี และตะวนัออกกลาง 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์ันดีกับลกูคา้เดิม ดว้ยการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อผลกัดันใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สินคา้และใชบ้รกิารอีก 

รวมถึงการสรา้งความภกัดีต่อแบรนด ์

4. ปรบัปรุงประสิทธิภาพของศูนยก์ลางสาํรองหอ้งพกัและสาํนกังานตัวแทนขาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าลกูคา้จะสามารถสาํรองหอ้งพักได้

อย่างราบรืน่ 



115

โรงแรมแห่งใหมด่งักล่าวเหล่านีจ้ะไดร้บัประโยชนจ์ากจาํนวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้อย่างมนียัสาํคญัภายหลงัจากท่ีไมส่ามารถ

เดินทางไดเ้ป็นเวลานาน เช่นเดียวกับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะมจีาํนวนเพิม่ขึน้เมือ่มกีารกลบัมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ 

• ลาตินอเมรกิา 

 อตุสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมรกิามกีารกระจายตวั โดยตลาดสว่นใหญ่มจีาํนวนโรงแรมท่ีจะเปิดใหมจ่าํกัด ทัง้นี ้ปี 2564 เป็น

ปีท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมและห้องพักใหม่ในลาตินอเมริกาท่ีน้อยท่ีสุดในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ตาม Lodging Econometrics ได้มีการ

คาดการณว์่าในปี 2565 จะมีจาํนวนโรงแรมเปิดใหม่ 112 แห่งและหอ้งพักจาํนวน 19,701 หอ้ง ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 2 โดยในปี 2566 คาดว่าจะมโีรงแรมใหม่เปิดเพิ่มขึน้อีก 128 แห่งและหอ้งพักจาํนวน 20,809 หอ้ง ทั้งนี ้

ประเทศเมก็ซิโกเป็นประเทศท่ีมีแผนการเปิดโรงแรมมากท่ีสดุในลาตินอเมรกิา ตามมาดว้ยประเทศบราซิลและอารเ์จนตินาเป็นอันดบัท่ี 2 

และ 3 ตามลาํดบั และสดุทา้ยคือสาธารณรฐัโดมนิิกัน อย่างไรก็ตาม ดว้ยอตัราการกระจายของวคัซีนท่ีเพิ่มขึน้และการผ่อนคลายขอ้จาํกัด

ในดา้นการเดินทาง รวมถึงความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติของภูมิภาคนี ้ ความตอ้งการในการท่องเท่ียวในลาตินอเมริกามี

แนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัต่อไป 

• ประเทศมลัดีฟส ์

 การเติบโตของจาํนวนโรงแรมเปิดใหม่ในประเทศมลัดีฟสไ์ดถ้กูชะลอลงในปี 2563 และ 2564 โดยมหีอ้งพกัใหมเ่พิ่มขึน้โดยเฉลี่ย

เพียงรอ้ยละ 1.9 เน่ืองจากมคีวามล่าชา้ในการเปิดโรงแรมใหมห่รือแมก้ระทั่งยกเลิกไปเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากขอ้มลูของ 

HVS ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจการบริการระดับโลก คาดว่าจะมีหอ้งพักใหม่เพิ่มขึน้จาํนวน 1,593 หอ้งในประเทศมัลดีฟส์

ระหว่างปี 2565 ถึง 2568 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบนและโรงแรมหรู อย่างไรก็ตาม แมว้่าอุตสาหกรรมการโรงแรมใน

ประเทศมลัดีฟสจ์ะยงัคงมีอตัราการแข่งขันท่ีสงูในอนาคตดว้ยแผนการขยายโรงแรมทัง้ในระดบับนและระดบักลาง การฟ้ืนตวัของภาคการ

ท่องเท่ียวของประเทศมลัดีฟสจ์ะยงัคงเป็นไปอย่างรวดเรว็เมื่อเทียบกับประเทศท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ดว้ยแนวคิด “หน่ึงเกาะ หน่ึงรสีอรท์” อนัเป็น

เอกลักษณท่ี์เนน้ความพิเศษเฉพาะตัวของประเทศมลัดีฟส ์เมื่อมองไปในอนาคต รฐับาลของประเทศมลัดีฟสย์ังคงมุ่งมั่นท่ีจะสนับสนนุ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดว้ยแคมเปญทางดา้นการตลาดของรฐับาลและแคมเปญนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศมลัดีฟสใ์นปี 2565 ท่ีกาํลงัจะมาถึงนี ้ จะช่วยเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาในประเทศมลั

ดีฟส ์โดยในระยะยาว รฐับาลไดม้กีารจดัทาํหลายแผนการท่องเท่ียวและแผนการพฒันาประเทศเพื่อใหม้ั่นใจถึงการฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรม

และจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคต 

 

กลยุทธท์างการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

 บริษัทมีระบบการรวมศูนยด์า้นการขายและการตลาด โดยรวบรวมขอ้มลูของลูกคา้และโรงแรมไวท่ี้ส่วนกลางเพื่อรองรบัการ

ดาํเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดการขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  

(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลกูคา้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อสรา้งการเติบโต  

 โดยบรษัิทมกีลยทุธก์ารขายและการตลาด ดงันี ้

1. เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์ับคู่คา้ทางธรุกิจ ไดแ้ก่ บรษัิทนาํเท่ียว สายการบิน หา้งสรรพสินคา้ และบรษัิทบตัรเครดิตเพื่อขยายฐานลกูคา้ 

2. มุ่งเนน้การกระจายฐานลูกคา้ทั้งในตลาดหลกั เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู เช่น ประเทศ

อินเดยี เกาหลี และตะวนัออกกลาง 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์ันดีกับลกูคา้เดิม ดว้ยการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อผลกัดันใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สินคา้และใชบ้รกิารอีก 

รวมถึงการสรา้งความภกัดีต่อแบรนด ์

4. ปรบัปรุงประสิทธิภาพของศูนยก์ลางสาํรองหอ้งพกัและสาํนกังานตัวแทนขาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าลกูคา้จะสามารถสาํรองหอ้งพักได้

อย่างราบรืน่ 

5. พัฒนาระบบสาํรองหอ้งพกัทางอินเทอรเ์น็ต โดยผ่านเว็บไซต ์www.minorhotels.com และ brand.com เพื่อผลักดันการสาํรอง

หอ้งพกัโดยตรงกับโรงแรม 

6. ประชาสมัพนัธแ์บรนดข์องบรษัิทไปทั่วโลก ผ่านการรบัจา้งบรหิารโรงแรม 

ลักษณะของลูกคา้ (ธุรกิจโรงแรม) 

 ลกูคา้ของธรุกิจโรงแรม มทีัง้ลกูคา้ท่ีเป็นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งแบ่งได ้เป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1. บริษัทท่องเท่ียวทัง้แบบดัง้เดิมและแบบออนไลน ์โดยบริษัทท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการ

สาํรองหอ้งพกัระหว่างบรษัิทกับลกูคา้ โดยหอ้งท่ีจาํหน่ายผ่านบรษัิทท่องเท่ียวมสีดัส่วนในการสาํรองหอ้งพกัท่ีสงูท่ีสดุของบรษัิท 

2. กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั่วไป เป็นลกูคา้ท่ีทาํการสาํรองหอ้งพกัโดยตรงกับโรงแรม ผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน ์ เช่น โทรศพัท ์และการติดต่อเขา้

พกัท่ีโรงแรมดว้ยตนเองโดยไมไ่ดท้าํการสาํรองหอ้งพกัล่วงหนา้ และช่องทางออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์และอีเมลของบรษัิท 

3. กลุ่มการประชุม การจดัแสดงสินคา้และสัมมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) เป็นกลุ่มลกูคา้กลุ่มใหญ่ ซึง่โดยปกติแลว้จะมกีารวาง

แผนการจองไวล้่วงหนา้ โดยลกูคา้ประเภทนีจ้ะสรา้งรายไดอ่ื้น ๆ เช่น รายไดจ้ดัเลีย้ง นอกเหนือจากรายไดค้่าหอ้งพกั 

 บรษัิทมฐีานลกูคา้ท่ีมคีวามหลากหลาย และไมม่ลีกูคา้จากประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีมสีดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 30  

 สดัส่วนของลกูคา้ท่ีเขา้พกัแบ่งตามทวีป  มรีายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2562* 2563* 2564* 

ประเทศไทย 6% 13% 16% 
เอเชียตะวนัออก 30% 23% 15% 
เอเชียใต ้ 6% 4% 6% 
ตะวนัออกกลาง 12% 22% 24% 
ยโุรป 25% 20% 17% 
อเมรกิา 6% 4% 11% 
ออสตราเลเซีย 3% 1% 1% 
อ่ืน ๆ 6% 13% 10% 

รวม 100% 100% 100% 
 * ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย 

 สดัส่วนของลกูคา้แยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ดงันี ้ 

ลาํดับที ่ ประเทศ 2562* 2563* 2564* 

1 จีน 13% 9% 4% 

2 สหราชอาณาจกัร 6% 4% 3% 

3 อเมรกิา 6% 4% 4% 

4 เยอรมนี 6% 3% 3% 

5 ไทย 5% 13% 16% 

 * ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื  

1. นกัท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน  

2. นกัธรุกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินคา้และสมัมนาในภาครฐัและเอกชน (MICE) 

 ทัง้นี ้สดัส่วนของกลุ่มลกูคา้จะแตกต่างกันไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแต่ละโรงแรม  
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นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

 ธรุกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลค่อนขา้งสงู โดยในอดีต บรษัิทมจีาํนวนลกูคา้เขา้พกัสงูในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 

และเดือนตลุาคมถึงเดือนธนัวาคม ตามฤดกูาลท่องเท่ียวของตลาดหลกัของบรษัิท เช่น ประเทศไทย มหาสมทุรอินเดีย ซึ่งรวมถึงประเทศมลัดีฟส ์

และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธรุกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มีฤดูกาลท่องเท่ียวท่ี

แตกต่างไปจากตลาดดงักล่าว โดยมีจาํนวนนักท่องเท่ียวเขา้พักสงูในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถลดความผนั

ผวนของอตัราการเขา้พักและราคาค่าหอ้งพักโดยรวมได ้สาํหรบักลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลท่ีตํ่ากว่า 

เน่ืองจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจภายในประเทศ ทั้งนี ้ในการกําหนดราคาค่าหอ้งพัก บริษัทจะคาํนึงถึงอัตราการเขา้พักในขณะนัน้ 

ฤดูกาล ตน้ทุนการดาํเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวหรือช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวไม่มาก โรงแรมจะใชก้ลยทุธใ์นการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การ

เสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครอืในราคาพิเศษ การใหบ้ริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม การร่วมส่งเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต 

เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามสามารถในการแข่งขนัท่ีสาํคญัคือ 

1. มปีระสบการณใ์นการดาํเนินธรุกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มแีบรนดท่ี์หลากหลายเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากล 

3. มคีวามเป็นเลิศในดา้นบรกิาร 

4. มโีรงแรมในเครอื ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ 

5. มรีะบบสาํรองหอ้งพกัท่ีทนัสมยัและรวดเรว็ 

6. เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมชั้นนาํระดบันานาชาติ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจโรงแรมมา

ยาวนาน ไดแ้ก่ เจ ดบับลิว แมรอิอท, โฟรซ์ีซั่นส ์และ เซ็นต ์รจีีส 

7. มมีาตรฐานและความมเีอกลกัษณท่ี์สาํคญัของแบรนด ์ โดยเฉพาะแบรนดโ์รงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเอง ไดแ้ก่ อนนัตรา, อวานี, 

โอ๊คส,์ ทิโวล,ี เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งทาํใหบ้รษัิทสามารถใชแ้บรนดเ์พ่ือรบัจา้ง

บรหิารโรงแรมซึ่งจะช่วยขยายธรุกิจใหเ้รว็ยิ่งขึน้และเพิ่มอตัราการทาํกาํไรใหก้ับบรษัิท 

การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)   

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบ่งได ้3 ทางคือ  

1. ขายโดยตรงผ่านเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซตข์องบริษัท โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินคา้ใหล้กูคา้

โดยตรงหรอืผา่นตวัแทนขาย และกลุ่มลกูคา้จดัประชุมและสัมมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะท่ีเว็บไซตข์องบริษัทมี

ระบบรบัรองการสาํรองหอ้งพกัถึง 7 ภาษา เพื่อใหข้อ้มลูของโรงแรมในเครืออย่างครบถว้นและเป็นศนูยก์ลางรบัจองหอ้งพักท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่กลุ่มลกูคา้ โดยเฉพาะในต่างประเทศ 

2. ขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย บรษัิทท่องเท่ียว และเว็บไซตใ์หบ้รกิารดา้นการจองท่ีพกั (OTAs) โดยตวัแทนเหลา่นีจ้ะทาํหนา้ท่ีเป็นคน

กลางในการจดัจาํหน่ายหอ้งพกัใหก้ับบรษัิท ทัง้นี ้ตวัแทนจาํหน่ายและบรษัิทท่องเท่ียวดงักล่าวจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย, ออสเตรเลีย, 

ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา และทาํธรุกิจประเภทรบัสาํรองหอ้งพกั จาํหน่ายตั๋วเครือ่งบิน รวมถึงตั๋วเครือ่งบินพรอ้มแพคเกจห้องพกั

โรงแรม โดยบรษัิทจะเลอืกตวัแทนจาํหน่ายหรอืบรษัิทท่องเท่ียวท่ีมเีครอืข่ายท่ีกวา้งขวาง มปีระวตัิและชื่อเสียงท่ีดี มปีระสบการณ์

ในการดาํเนินงาน และสามารถทาํยอดขายท่ีสงู นอกจากนี ้บริษัทยังจัดจาํหน่ายหอ้งพักผ่าน OTAs ชั้นนาํ เช่น Agoda.com, 

Expedia.com และ Booking.com เป็นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทั่ วโลกจากประโยชน์ของ

อินเทอรเ์น็ต 

3. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การติดต่อเขา้พกัท่ีโรงแรมโดยท่ีไม่ไดท้าํการสาํรองหอ้งพกัล่วงหนา้ และการจองหอ้งพักซึ่งรูจ้กัโรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ  

เพื่อนฝงู หรอืกลุ่มลกูคา้เดิม 
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นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)   

 ธรุกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลค่อนขา้งสงู โดยในอดีต บรษัิทมจีาํนวนลกูคา้เขา้พกัสงูในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 

และเดือนตลุาคมถึงเดือนธนัวาคม ตามฤดกูาลท่องเท่ียวของตลาดหลกัของบรษัิท เช่น ประเทศไทย มหาสมทุรอินเดีย ซึ่งรวมถึงประเทศมลัดีฟส ์

และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธรุกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มีฤดูกาลท่องเท่ียวท่ี

แตกต่างไปจากตลาดดงักล่าว โดยมีจาํนวนนักท่องเท่ียวเขา้พักสงูในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถลดความผนั

ผวนของอตัราการเขา้พักและราคาค่าหอ้งพักโดยรวมได ้สาํหรบักลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ไดร้บัผลกระทบจากฤดกูาลท่ีตํ่ากว่า 

เน่ืองจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจภายในประเทศ ทั้งนี ้ในการกําหนดราคาค่าหอ้งพัก บริษัทจะคาํนึงถึงอัตราการเขา้พักในขณะนัน้ 

ฤดูกาล ตน้ทุนการดาํเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวหรือช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวไม่มาก โรงแรมจะใชก้ลยทุธใ์นการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การ

เสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครอืในราคาพิเศษ การใหบ้ริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม การร่วมส่งเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต 

เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามสามารถในการแข่งขนัท่ีสาํคญัคือ 

1. มปีระสบการณใ์นการดาํเนินธรุกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มแีบรนดท่ี์หลากหลายเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากล 

3. มคีวามเป็นเลิศในดา้นบรกิาร 

4. มโีรงแรมในเครอื ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ 

5. มรีะบบสาํรองหอ้งพกัท่ีทนัสมยัและรวดเรว็ 

6. เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูด้าํเนินธุรกิจโรงแรมชั้นนาํระดบันานาชาติ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจโรงแรมมา

ยาวนาน ไดแ้ก่ เจ ดบับลิว แมรอิอท, โฟรซ์ีซั่นส ์และ เซ็นต ์รจีีส 

7. มมีาตรฐานและความมเีอกลกัษณท่ี์สาํคญัของแบรนด ์ โดยเฉพาะแบรนดโ์รงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเอง ไดแ้ก่ อนนัตรา, อวานี, 

โอ๊คส,์ ทิโวล,ี เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งทาํใหบ้รษัิทสามารถใชแ้บรนดเ์พ่ือรบัจา้ง

บรหิารโรงแรมซึ่งจะช่วยขยายธรุกิจใหเ้รว็ยิ่งขึน้และเพิ่มอตัราการทาํกาํไรใหก้ับบรษัิท 

การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)   

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบ่งได ้3 ทางคือ  

1. ขายโดยตรงผ่านเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซตข์องบริษัท โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินคา้ใหล้กูคา้

โดยตรงหรอืผา่นตวัแทนขาย และกลุ่มลกูคา้จดัประชุมและสัมมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะท่ีเว็บไซตข์องบริษัทมี

ระบบรบัรองการสาํรองหอ้งพกัถึง 7 ภาษา เพื่อใหข้อ้มลูของโรงแรมในเครืออย่างครบถว้นและเป็นศนูยก์ลางรบัจองหอ้งพักท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่กลุ่มลกูคา้ โดยเฉพาะในต่างประเทศ 

2. ขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย บรษัิทท่องเท่ียว และเว็บไซตใ์หบ้รกิารดา้นการจองท่ีพกั (OTAs) โดยตวัแทนเหลา่นีจ้ะทาํหนา้ท่ีเป็นคน

กลางในการจดัจาํหน่ายหอ้งพกัใหก้ับบรษัิท ทัง้นี ้ตวัแทนจาํหน่ายและบรษัิทท่องเท่ียวดงักล่าวจะมีอยู่ทัง้ในเอเชีย, ออสเตรเลีย, 

ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา และทาํธรุกิจประเภทรบัสาํรองหอ้งพกั จาํหน่ายตั๋วเครือ่งบิน รวมถึงตั๋วเครือ่งบินพรอ้มแพคเกจห้องพกั

โรงแรม โดยบรษัิทจะเลอืกตวัแทนจาํหน่ายหรอืบรษัิทท่องเท่ียวท่ีมเีครอืข่ายท่ีกวา้งขวาง มปีระวตัิและชื่อเสียงท่ีดี มปีระสบการณ์

ในการดาํเนินงาน และสามารถทาํยอดขายท่ีสงู นอกจากนี ้บริษัทยังจัดจาํหน่ายหอ้งพักผ่าน OTAs ชั้นนาํ เช่น Agoda.com, 

Expedia.com และ Booking.com เป็นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทั่ วโลกจากประโยชน์ของ

อินเทอรเ์น็ต 

3. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การติดต่อเขา้พกัท่ีโรงแรมโดยท่ีไม่ไดท้าํการสาํรองหอ้งพกัล่วงหนา้ และการจองหอ้งพักซึ่งรูจ้กัโรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ  

เพื่อนฝงู หรอืกลุ่มลกูคา้เดิม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ) 

 ความสาํเรจ็จากการเขา้รว่มทนุกบักลุ่มแมรอิอท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภเูก็ต เวเคชั่น คลบันัน้ ชว่ยให้

บรษัิทสามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทเองเป็นครัง้แรก คือ อนนัตรา เวเคชั่น คลบั โดยบรษัิทไดเ้ริม่

พฒันาโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบัแห่งแรกท่ีบ่อผดุ เกาะสมยุ เป็นผลใหบ้รษัิทมหีอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขายสทิธิในการเขา้พกั

อาศยัตัง้แต่ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมหีอ้งพกัและวิลล่าของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ทัง้สิน้ 265 หอ้ง อยู่ท่ีเกาะส

มยุ ภเูก็ต ควีนสท์าวน ์ประเทศนิวซีแลนด ์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชยีงใหม ่และ กรุงเทพฯ 

สภาพการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)  

  ปัจจบุนั จาํนวนคู่แข่งท่ีดาํเนินธรุกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมจีาํนวนไมม่ากนกั เน่ืองจากตอ้งอาศยั     แบรนดท่ี์เป็น

ท่ีรูจ้ักและไดร้บัการยอมรบั อีกทั้งยังตอ้งอาศยัเครือข่ายและจาํนวนหอ้งพกั สิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีพรอ้มรองรบันักท่องเท่ียวทัง้ในและ

ต่างประเทศ โดยคู่แข่งสาํคญัของโครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ไดแ้ก่ กลุ่มโรงแรมชัน้นาํระดบัโลก เช่น กลุ่มแมรอิอท เป็นตน้ 

นโยบายราคา (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)  

  โครงการอนนัตรา เวเคชั่น คลบั เนน้จบักลุ่มลกูคา้ตลาดบน ซึ่งแตกตา่งจากคู่แข่งในตลาดในปัจจบุนั จึงไมม่คีวามเสีย่งทางการ

แข่งทางดา้นราคา 

การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ) 

 บริษัทไดจ้ัดตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้วามเขา้ใจในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ภูเก็ต สมยุ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 

ประเทศอินโดนีเซีย และ จีน อีกทัง้บรษัิทยงัไดจ้ดัตัง้ Call Center เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของโครงการท่ีประเทศจีนและภเูก็ตอีกดว้ย 

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ) 

  กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลบั อยู่ในภมูภิาคเอเชียเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูลกูคา้จาํแนก

รายประเทศดงัต่อไปนี ้

ประเทศ 2563 2564 

จีน 40% 44% 

ไทย 14% 15% 

สิงคโปร ์ 7% 7% 

ฮ่องกง 7% 6% 

มาเลเซีย 7% 6% 

ญ่ีปุ่ น 4% 4% 

ไตห้วนั 4% 3% 

อ่ืน ๆ 17% 15% 

รวม 100% 100% 

 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ (โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ) 

 เน่ืองจากบรษัิทมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรพัย ์ บรษัิทจึงเป็นผูพ้ฒันาหอ้งพักและ

วิลล่าเพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยหอ้งพกัในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลบั ส่วนใหญ่ จะอยู่ติดกับโรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของ

หรอืเป็นผูร้บัจา้งบรหิาร ส่งผลใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจดัการหอ้งพกัไดม้ปีระสิทธิภาพ และช่วยลดตน้ทนุในการดาํเนินงาน 
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ผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด-19 

 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก มผีลโดยตรงกับรายไดข้องโครงการพกัผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั เน่ืองจากเป็นธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงสรา้งตน้ทนุของโครงการ

พักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีลักษณะเป็นตน้ทุนผันแปรในสัดส่วนท่ีมากกว่าตน้ทุนคงท่ี ทาํใหค้่าใชจ้่ายส่วนใหญ่

ลดลงดว้ยเช่นกันเมื่อรายไดร้วมของบริษัทลดลง รวมถึงการท่ีบริษัทไดม้ีการพูดคยุกับพารท์เนอรท์างธุรกิจจึงไดม้ีการปรบัลดค่าเช่าพืน้ท่ี

และ/หรอืค่าบรกิาร จึงทาํใหบ้รษัิทมตีน้ทนุคงท่ีท่ีลดลงและยงัคงมอีตัราการทาํกาํไร (ขาดทนุ) ไดด้ีกว่าคู่แข่งในตลาด 

 

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ลักษณะธุรกจิ (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

 ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทเป็นการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายควบคู่ไปกับการดาํเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ี

เดียวกัน โดยบรษัิทไดพ้ฒันาโครงการแห่งแรกท่ีเกาะสมยุ ชื่อโครงการดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมโฟร ์ซีซั่นส ์เกาะสมยุ โดยโครงการ

ดังกล่าวมีบา้นพักตากอากาศจาํนวน 14 หลงั และพัฒนาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซ็นต ์รีจิส เรสซิเดนส ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการ

คอนโดมเินียมจาํนวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตก้ารบริหารงานโดย แบรนด ์เซ็นต ์รจีิส โครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซิเดนซ ์

บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึ่งมบีา้นพักตากอากาศจาํนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิดตวัในช่วงครึง่

หลังของปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอรว์ิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 50 ร่วมกับ

บรษัิท ย ูซิตี ้จาํกัด (มหาชน) และไดเ้ปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 

สภาพการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  ตลาดอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรพัยร์ะดบับน รวมถึงการพัฒนา 

แบรนด์และท่ีพักอาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสรา้งแล้วเสร็จสามารถสรา้งยอดขายได้อย่างต่อเน่ืองและผู้พัฒนา

อสงัหารมิทรพัยต์่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสรา้งในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพกัอาศยัของบรษัิทจัดเป็น

โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะดบับนในลาํดบัตน้ ๆ สาํหรบัโครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็นโครงการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์บบ Mixed-Use ท่ีมบีา้นพกัตากอากาศตัง้อยู่ติดกับโรงแรม เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถใชง้านในส่วนพืน้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรมได ้ ซึ่งต่างจากโครงการอสังหาริมทรพัย ์  อ่ืน ๆ ซึ่งไมไ่ดใ้หบ้ริการในส่วนของโรงแรม แบรนดท่ี์จดัเป็นคู่แข่ง

หลกัของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ไดแ้ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara Signature และ Point 

Yamu by COMO 

กลยุทธท์างการตลาด (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุ่มลกูคา้ของเดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ใหค้วามสนใจในโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิท เน่ืองจากมคีวาม

เชื่อมั่นในแบรนดอ์นันตรา ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสัมพันธท่ี์มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท

อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลกูคา้โครงการเซ็นต ์รจีิสเดิม 

นโยบายราคา (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  บริษัทคํานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทําเลท่ีตั้ง ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตัว การก่อสรา้งท่ีมีคุณภาพ  

สิ่งอาํนวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จาํนวนอสังหาริมทรพัยท่ี์พอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริมทรพัยข์องกลุ่มบรษัิท  

ไมเนอร ์โดยมกีารเปรยีบเทียบกับราคาอสงัหาริมทรพัยใ์นบรเิวณใกลเ้คียง เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนั สาํหรบัเดอะ เรสซิเดนซ ์

บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มรีาคาขายต่อหลงัประมาณ 6-15 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
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ผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด-19 

 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก มผีลโดยตรงกับรายไดข้องโครงการพกัผ่อนแบบ

ปันส่วนเวลา อนนัตรา เวเคชั่น คลบั เน่ืองจากเป็นธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงสรา้งตน้ทนุของโครงการ

พักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีลักษณะเป็นตน้ทุนผันแปรในสัดส่วนท่ีมากกว่าตน้ทุนคงท่ี ทาํใหค้่าใชจ้่ายส่วนใหญ่

ลดลงดว้ยเช่นกันเมื่อรายไดร้วมของบริษัทลดลง รวมถึงการท่ีบริษัทไดม้ีการพูดคยุกับพารท์เนอรท์างธุรกิจจึงไดม้ีการปรบัลดค่าเช่าพืน้ท่ี

และ/หรอืค่าบรกิาร จึงทาํใหบ้รษัิทมตีน้ทนุคงท่ีท่ีลดลงและยงัคงมอีตัราการทาํกาํไร (ขาดทนุ) ไดด้ีกว่าคู่แข่งในตลาด 

 

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ลักษณะธุรกจิ (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

 ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทเป็นการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายควบคู่ไปกับการดาํเนินกิจการโรงแรมในพืน้ท่ี

เดียวกัน โดยบรษัิทไดพ้ฒันาโครงการแห่งแรกท่ีเกาะสมยุ ชื่อโครงการดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมโฟร ์ซีซั่นส ์เกาะสมยุ โดยโครงการ

ดังกล่าวมีบา้นพักตากอากาศจาํนวน 14 หลงั และพัฒนาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซ็นต ์รีจิส เรสซิเดนส ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการ

คอนโดมเินียมจาํนวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตก้ารบริหารงานโดย แบรนด ์เซ็นต ์รจีิส โครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซิเดนซ ์

บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึ่งมบีา้นพักตากอากาศจาํนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิดตวัในช่วงครึง่

หลังของปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอรว์ิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 50 ร่วมกับ

บรษัิท ย ูซิตี ้จาํกัด (มหาชน) และไดเ้ปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2559 

สภาพการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  ตลาดอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรพัยร์ะดบับน รวมถึงการพัฒนา 

แบรนด์และท่ีพักอาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสรา้งแล้วเสร็จสามารถสรา้งยอดขายได้อย่างต่อเน่ืองและผู้พัฒนา

อสงัหารมิทรพัยต์่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสรา้งในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อพกัอาศยัของบรษัิทจัดเป็น

โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะดบับนในลาํดบัตน้ ๆ สาํหรบัโครงการล่าสดุ คือ เดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต จดัเป็นโครงการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์บบ Mixed-Use ท่ีมบีา้นพกัตากอากาศตัง้อยู่ติดกับโรงแรม เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถใชง้านในส่วนพืน้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรมได ้ ซึ่งต่างจากโครงการอสังหาริมทรพัย ์  อ่ืน ๆ ซึ่งไมไ่ดใ้หบ้ริการในส่วนของโรงแรม แบรนดท่ี์จดัเป็นคู่แข่ง

หลกัของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ไดแ้ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara Signature และ Point 

Yamu by COMO 

กลยุทธท์างการตลาด (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุ่มลกูคา้ของเดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต ใหค้วามสนใจในโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิท เน่ืองจากมคีวาม

เชื่อมั่นในแบรนดอ์นันตรา ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสัมพันธท่ี์มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท

อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลกูคา้โครงการเซ็นต ์รจีิสเดิม 

นโยบายราคา (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  บริษัทคํานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทําเลท่ีตั้ง ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตัว การก่อสรา้งท่ีมีคุณภาพ  

สิ่งอาํนวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จาํนวนอสังหาริมทรพัยท่ี์พอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริมทรพัยข์องกลุ่มบรษัิท  

ไมเนอร ์โดยมกีารเปรยีบเทียบกับราคาอสงัหาริมทรพัยใ์นบรเิวณใกลเ้คียง เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนั สาํหรบัเดอะ เรสซิเดนซ ์

บาย อนนัตรา ลายนั ภเูก็ต มรีาคาขายต่อหลงัประมาณ 6-15 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 

กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ 

  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ ์บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต คือ กลุ่มผูม้ีรายไดสู้งและครอบครวัท่ีตอ้งการสัมผัส

ประสบการณก์ารพักผ่อนท่ีดีท่ีสุดในทาํเลท่ีมีทิวทัศนส์วยงามในจังหวัดภูเก็ต บริษัทไม่มุ่งเนน้กลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผูซ้ือ้เพื่อเก็งกําไร

เน่ืองจากโครงการนีถ้กูพฒันามาเพื่อสนุทรยีภาพการอยู่อาศยัและการมคีวามสขุในการใชช้ีวิตอย่างแทจ้รงิ  

 

ธุรกิจศูนยก์ารคา้  

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิศูนยก์ารคา้) 

ศูนยก์ารคา้รอยลั การเ์ด้น พลาซา่ พทัยา 

 ศนูยก์ารคา้รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า จาํกัด ซึง่บรษัิทถือหุน้อยู่รอ้ย

ละ 100 ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีเพื่อการพาณิชยเ์ป็นอาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขท่ี 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบรุ ีบนเนือ้ท่ี 8 ไร ่3 งาน 88 ตารางวา โดยมสีญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 41 ปี หมดอายปีุ 2572 มพีืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 23,093.20 

ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย พืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) 14,474.51 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 3,530.20 

ตารางเมตร มนิิ แองเคอร ์(Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศนูยอ์าหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ 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 และแหล่ง

เอนเตอรเ์ทนเมน้ท ์ พิพิธภณัฑร์บิลีส ์ เชื่อหรอืไม ่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted Adventure), มหศัจรรยเ์ขา

วงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนตท์ะลุมิติ (12D Moving Theater), พิพิธภัณฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลุยสท์ุสโซดส์ แว็กซเ์วิรค์ (Louis Tussaud’s 

Waxworks), เกมสต์ะลยุเลเซอร ์(The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) และสวนสนกุสยองขวญั (Ripley’s Scream in the Dark!) 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเป็นสญัญาระยะสัน้ มอีายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

• ลกัษณะรายไดจ้ากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพืน้ท่ีม ี2 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดค่าเชา่พืน้ท่ีรายเดือน คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 64.92 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัสว่นของรายไดจ้ากผูเ้ช่า โดยขึน้อยู่กับลกัษณะของการประกอบธุรกิจ

แต่ละอย่าง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.08 ของค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นโยบายราคา 

 บริษัทมีการปรบัราคาขึน้ทุกครัง้ท่ีมีการต่อสญัญาใหม่กับผูเ้ช่าโดยจะปรบัราคาขึน้โดยเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 5-10 ต่อการต่อ

สญัญาแต่ละครัง้ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาการปรบัราคาไม่เป็นไปตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ เน่ืองจากสถานการณร์ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ียงัไมม่วีี่แวว

ว่าจะสิน้สดุเมือ่ใด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทาํใหผู้เ้ช่ามกีารขอสว่นลด (Discount) เป็นจาํนวนมาก โดยมอีตัราการเช่าพืน้ท่ี

เฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 59.16 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายไดข้องศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ พทัยา คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24.39 ของรายได้

ทัง้หมดจากธรุกิจศนูยก์ารคา้  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  

• ค่าเช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 48.78 

• ค่าบรกิาร รอ้ยละ 11.82 

• ค่านํา้และค่าไฟ รอ้ยละ 30.01 

• รายไดจ้ากการประกอบธรุกิจรา้นอาหาร รอ้ยละ 3.12 

• ค่าท่ีจอดรถ รอ้ยละ 0.00 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 6.27 
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ศูนยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า จาํกัด ดาํเนินธรุกิจใหเ้ช่า

พืน้ท่ีเพื่อการพาณิชยเ์ป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู ่3 อาคารเทอรเ์ทิลวิลเลจ ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนพืน้ท่ี 2 ไร่ 

1 งาน 98 ตารางวา มพีืน้ท่ีใหเ้ช่า 3,031 ตารางเมตร  

 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ 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 มอีายไุมเ่กิน 3 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากค่าเช่า ม ี2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent การคิดค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 79.33 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมในงวดปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. Revenue sharing ลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายไดจ้ากผูเ้ชา่ โดยขึน้อยู่กับลกัษณะของการประกอบ

ธรุกิจแต่ละอย่าง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.57 ของค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นโยบายราคา 

 บรษัิทไดม้กีารปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือดาํเนินตามนโยบายในการทาํราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อตัราการเช่า

พืน้ท่ีเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 68.64 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

• ค่าเช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 31.19 

• ค่าบรกิาร รอ้ยละ  31.95 

• ค่านํา้และค่าไฟ รอ้ยละ 35.30 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 1.57 

ศูนยก์ารคา้ ริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า   

 ศนูยก์ารคา้ รเิวอรไ์ซด ์พลาซ่า  เดิมคอื ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า กรุงเทพ ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท เจา้พระยา 

รีซอรท์ จาํกัด ซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100  ตั้งอยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/6 ถนนเจริญนคร เขต

ธนบรุ ีกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556-2557 ไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินกิจการใหม ่ อีกครัง้ในเดือนธันวาคม ปี 2558  ซึ่งประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้และ

โรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชั้น ศูนยก์ารคา้ใหม่ภายใตช้ื่อ ”RIVERSIDE PLAZA”  และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI+” อยู่ดา้นบน ทั้ง 2 

ธุรกิจอยู่ในเครือของบรษัิท Minor ทั้งนี ้พืน้ท่ีบนอาคารไดถ้กูจดัแบ่งดงันี ้ชั้นท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ ชั้น 4-8 เป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ ชั้น 9 

เป็นส่วนของพืน้ท่ีสาํนกังาน ชัน้ 10 เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แต่ชัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI+ โดยส่วน

ของศนูยก์ารคา้ใหม ่ซึ่งรวมกับส่วนของสาํนกังาน มพีืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 12,144 ตารางเมตร  

 ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร ้านค้า ร ้านอาหารชั้นนํา อาทิ  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 และชั้น 3 เป็นพืน้ท่ีเช่าของธนาคารต่าง ๆ  เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร

กสิกรไทย 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี  ม ี2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มอีายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชั่วคราว Open-plan มอีายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี 
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ศูนยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูยก์ารคา้ Turtle Village Shopping Plaza ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า จาํกัด ดาํเนินธรุกิจใหเ้ช่า

พืน้ท่ีเพื่อการพาณิชยเ์ป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 889 หมู ่3 อาคารเทอรเ์ทิลวิลเลจ ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนพืน้ท่ี 2 ไร่ 

1 งาน 98 ตารางวา มพีืน้ท่ีใหเ้ช่า 3,031 ตารางเมตร  

 ภายในศนูยก์ารคา้ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารชัน้นาํ อาทิ 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 มอีายไุมเ่กิน 3 ปี 

• ลกัษณะรายไดจ้ากค่าเช่า ม ี2 ประเภทหลกัคอื 

1. Fix rent การคิดค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 79.33 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ีรวมในงวดปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. Revenue sharing ลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายไดจ้ากผูเ้ชา่ โดยขึน้อยู่กับลกัษณะของการประกอบ

ธรุกิจแต่ละอย่าง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.57 ของค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นโยบายราคา 

 บรษัิทไดม้กีารปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือดาํเนินตามนโยบายในการทาํราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อตัราการเช่า

พืน้ท่ีเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 68.64 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

• ค่าเช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 31.19 

• ค่าบรกิาร รอ้ยละ  31.95 

• ค่านํา้และค่าไฟ รอ้ยละ 35.30 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 1.57 

ศูนยก์ารคา้ ริเวอรไ์ซด ์พลาซ่า   

 ศนูยก์ารคา้ รเิวอรไ์ซด ์พลาซ่า  เดิมคอื ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า กรุงเทพ ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท เจา้พระยา 

รีซอรท์ จาํกัด ซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100  ตั้งอยู่บนพืน้ท่ีของ โรงแรมอนันตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 257/6 ถนนเจริญนคร เขต

ธนบรุ ีกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556-2557 ไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินกิจการใหม ่ อีกครัง้ในเดือนธันวาคม ปี 2558  ซึ่งประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้และ

โรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชั้น ศูนยก์ารคา้ใหม่ภายใตช้ื่อ ”RIVERSIDE PLAZA”  และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI+” อยู่ดา้นบน ทั้ง 2 

ธุรกิจอยู่ในเครือของบรษัิท Minor ทั้งนี ้พืน้ท่ีบนอาคารไดถ้กูจดัแบ่งดงันี ้ชั้นท่ี 1-3 เป็นพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ ชั้น 4-8 เป็นพืน้ท่ีลานจอดรถ ชั้น 9 

เป็นส่วนของพืน้ท่ีสาํนกังาน ชัน้ 10 เป็นพืน้ท่ี Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้แต่ชัน้ 11 ขึน้ไป จะเป็นพืน้ท่ีของโรงแรม AVANI+ โดยส่วน

ของศนูยก์ารคา้ใหม ่ซึ่งรวมกับส่วนของสาํนกังาน มพีืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้ 12,144 ตารางเมตร  

 ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร ้านค้า ร ้านอาหารชั้นนํา อาทิ  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 และชั้น 3 เป็นพืน้ท่ีเช่าของธนาคารต่าง ๆ  เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร

กสิกรไทย 

• สญัญาการใหเ้ช่าพืน้ท่ี  ม ี2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มอีายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี  

2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีชั่วคราว Open-plan มอีายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี 

 

 

• ลกัษณะรายไดจ้ากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพืน้ท่ีหลกั ๆ ม ี2 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 62.86 ของรายไดจ้ากค่าเช่าพืน้ท่ีรวม

ในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2. Revenue Sharing เป็นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายไดจ้ากผู้เช่า โดยขึน้อยู่กับลักษณะของการ

ประกอบธรุกิจแต่ละอย่าง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.14 ของค่าเช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นโยบายราคา  

 บรษัิทไดม้กีารปรบัราคาใหเ้หมาะสมเพื่อดาํเนินตามนโยบายในการทาํราคาพืน้ท่ีใหเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อตัราการเช่า

พืน้ท่ีเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 94.69 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

 รายไดใ้นงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

• ค่าเช่าพืน้ท่ี รอ้ยละ 51.12 

• ค่าบรกิาร รอ้ยละ 27.36 

• ค่านํา้และค่าไฟ รอ้ยละ 18.83 

• อ่ืน ๆ รอ้ยละ 2.68 

 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั (ธุรกิจศูนยก์ารคา้) 

ธุรกิจใหเ้ชา่ศูนยก์ารคา้ รอยลั การเ์ด้น พลาซ่า พทัยา 

 จากภาวะการขยายตวัของตลาดคา้ปลีกในเมอืงพทัยาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มกีารพฒันาและสรา้งศนูยก์ารคา้ใหม่มากขึน้ ทาํ

ใหพ้ืน้ท่ีคา้ปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผูป้ระกอบการท่ีจัดอยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี

แตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The Bay, 

Terminal 21, ไฮเปอร ์มารเ์ก็ต เช่น บิ๊กซี โลตัส และคารฟ์ูร ์ศูนยก์ารคา้ประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนยก์ารคา้คอมมนิูตี ้มอลล ์เช่น  

มโิมซ่า จะมเีป้าหมายกลุ่มลกูคา้ทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกัน ในขณะท่ีศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยา จะ

มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัคือ นกัท่องเท่ียวและลกูคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรม  

 ภาวะการแข่งขนัของศนูยก์ารคา้ในพทัยายงัคงมกีารแข่งขนักันรุนแรงตลอดปีท่ีผ่านมา จากการพฒันาพืน้ท่ีเพื่อสรา้งศนูยก์ารคา้ใหม่ 

รวมถึงแข่งขันทางดา้นการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทั้งนี ้การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศนูยก์ารคา้ รอยัล การเ์ดน้ พลาซ่า พัทยา 

ค่อนขา้งมากทางดา้นราคาค่าเช่าพืน้ท่ีต่อตารางเมตร แต่เน่ืองจากตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดี โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าพืน้ท่ีของศูนยก์ารคา้ รอยัล  

การเ์ดน้ พลาซ่า พทัยาแลว้ ยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสาํหรบัผูเ้ช่ามาก สงัเกตไดจ้ากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมอียู่สงูถึงอตัรารอ้ยละ 59.16 

 ตลอดปีท่ีผ่านมา ศูนยก์ารคา้ รอยัล การเ์ดน้ พลาซ่า พัทยา ไดม้ีการปรบัตัวเพื่อใหม้ีความแตกต่าง (Differentiate) จากคู่แข่ง 

โดยปรบัเปลี่ยนรา้นคา้และเพิ่มธรุกิจบันเทิง คือ เกมสต์ะลยุเลเซอรบี์ม บสัเตอร ์นอกจากนี ้เพิ่มรา้นคา้แฟชั่นแบรนดช์ั้นนาํต่าง ๆ พรอ้มทั้ง

รูปแบบของการนาํเสนอสินคา้และบริการในส่วนของการใหบ้ริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) สินคา้ประเภทไลฟ์

สไตล ์(Lifestyle) เพื่อใหท้างศนูยร์องรบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

ธุรกิจใหเ้ชา่ศูนยก์ารคา้ ริเวอรไซด ์พลาซ่า กรุงเทพฯ  

 เน่ืองจากธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทคอนโด แถบรมิแมน่ํา้ มกีารเติบโตอย่างรวดเรว็  จึงส่งผลใหต้ัง้แตก่ลางปี 2555 เป็นตน้มา

เริ่มมีศูนยก์ารคา้เปิดบริการในพืน้ท่ีมากขึน้ อาทิ ศูนยก์ารคา้ประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The view 

หรอืแมก้ระทั่งคู่แข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี อย่าง AsiaTique และ THE ICON SIAM ซึ่งจะส่งผลใหม้กีารแข่งขนักันมากขึน้  

 ศนูยก์ารคา้ รอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ ไดก้ลบัมาเปิดดาํเนินกิจการอีกครัง้เมือ่เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้และ

โรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศนูยก์ารคา้ใหมภ่ายใตช้ื่อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม ่AVANI+ อยู่ดา้นบน 
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 ศูนย์การค้าใหม่นีไ้ดเ้ปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้เชิง ดูทันสมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของรา้นคา้แฟชั่น 

รา้นอาหาร บรกิารและรา้นคา้อ่ืน ๆ มากท่ีสดุบนถนนเจรญินคร และยงัถือไดว้่าเป็นโครงการแห่งเดียวท่ีมกีารผนวกทัง้ศนูยก์ารคา้กับโรงแรม

ระดบั world class 2 โรงแรม เรยีกไดว้่าเป็นจดุแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมือ่เทียบกับคู่แข่งในพืน้ท่ี โดยคาดว่าจะสามารถตอบสนองแก่

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มเป้าหมายหลกัยงัคงเป็นกลุ่มชมุชนบรเิวณใกลเ้คียง โดยเนน้ท่ีกลุ่มครอบครวั  คนทาํงานรุน่

ใหมท่ี่ทาํงานในย่านเจรญินคร และผูท่ี้อาศยัอยู่คอนโดริมแมน่ํา้ รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรม ทัง้อนนัตรา รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 

และโรงแรม AVANI+ รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 

 

ธุรกิจใหเ้ชา่ศูนยก์ารคา้เทอเทลิ วิลเลจ ภูเก็ต  

 เน่ืองจากศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนหาดไมข้าว ท่ามกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรมในเขตไมข้าว และลกูคา้ท่ีอาศยัอยู่บรเิวณใกลเ้คียง โดยภายในศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต มรีา้นคา้หลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill Bentley Pub รา้นคา้

แฟชั่น อาทิเช่น รา้น Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และรา้นคา้ของท่ีระลึก อาทิ Jim Thompson, นารายณภ์ัณฑ,์ Tanya 

living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 ศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็นศูนยก์ารคา้แห่งเดียวบนหาดไมข้าว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีคู่แข่งขันทางตรง 

ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club, Sala  

Phuket  Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอ่ืนในเขตใกลเ้คียงอีกมากมาย ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ และการคัดสรรรา้นคา้ท่ีดีและมีคณุภาพ ตรง

กับความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว เพื่อเปิดบริการภายในศูนยฯ์ ประกอบกับการทาํการตลาดอย่างต่อเน่ืองกับทั้งลกูคา้นักท่องเท่ียว 

และเพิ่มการบริการต่าง ๆ  เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างพนัธมิตรโรงแรม และกลยุทธเ์พิ่มแรงจงูใจแก่

พันธมิตรโรงแรม  และสมาคมแท็กซี่ในเขตไมข้าว จึงทาํใหจ้าํนวนลูกคา้ค่อย ๆ เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้อีกอย่างมี

นยัสาํคญัในระยะเวลาอนัใกล ้หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมในละแวกนัน้  

 

ธุรกิจบนัเทงิ  

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิบนัเทงิ)  

 กลุ่มธรุกิจบนัเทิงของบรษัิท ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกเป็น 7 

กลุ่ม ประกอบดว้ย 2 พิพิธภณัฑ ์5 เครือ่งเล่น 

พพิธิภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! 

 พิพิธภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑเ์พื่อความรูแ้ละบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอัตราการเติบโตท่ี

รวดเรว็ และประสบความสาํเรจ็สงูสดุ โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกเปิดบรกิารในเมืองเซนตอ์อกัสติน รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี 2498 โดย

สิ่งท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหัศจรรยอ์ันลีล้ับและน่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตาม

แนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปัจจุบันพิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เปิดดาํเนินการอยู่ 30 แห่งทั่วโลก โดย Ripley’s Entertainment Inc. 

ซึ่งเป็นเจา้ของลิขสิทธิ ์และเป็นผูด้าํเนินการเอง 10 แห่ง ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) ใหก้ับบรษัิทอ่ืน  

 ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนุญาตในการดาํเนินการโดยลงนามในขอ้ตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรา้ง

พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเมือ่ปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศนูยก์ารคา้รอยลั การ ์

เดน้ พลาซ่า พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุมือ่บอกเลิกขอ้ตกลงกับเจา้ของลิขสิทธิ ์ 
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 ศูนย์การค้าใหม่นีไ้ดเ้ปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้เชิง ดูทันสมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของรา้นคา้แฟชั่น 

รา้นอาหาร บรกิารและรา้นคา้อ่ืน ๆ มากท่ีสดุบนถนนเจรญินคร และยงัถือไดว้่าเป็นโครงการแห่งเดียวท่ีมกีารผนวกทัง้ศนูยก์ารคา้กับโรงแรม

ระดบั world class 2 โรงแรม เรยีกไดว้่าเป็นจดุแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมือ่เทียบกับคู่แข่งในพืน้ท่ี โดยคาดว่าจะสามารถตอบสนองแก่

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มเป้าหมายหลกัยงัคงเป็นกลุ่มชมุชนบรเิวณใกลเ้คียง โดยเนน้ท่ีกลุ่มครอบครวั  คนทาํงานรุน่

ใหมท่ี่ทาํงานในย่านเจรญินคร และผูท่ี้อาศยัอยู่คอนโดริมแมน่ํา้ รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรม ทัง้อนนัตรา รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 

และโรงแรม AVANI+ รเิวอรไ์ซต ์กรุงเทพฯ 

 

ธุรกิจใหเ้ชา่ศูนยก์ารคา้เทอเทลิ วิลเลจ ภูเก็ต  

 เน่ืองจากศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่บนหาดไมข้าว ท่ามกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคอื 

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัโรงแรมในเขตไมข้าว และลกูคา้ท่ีอาศยัอยู่บรเิวณใกลเ้คียง โดยภายในศนูยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต มรีา้นคา้หลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill Bentley Pub รา้นคา้

แฟชั่น อาทิเช่น รา้น Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และรา้นคา้ของท่ีระลึก อาทิ Jim Thompson, นารายณภ์ัณฑ,์ Tanya 

living, Private collection, Mt Saphola และอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 ศูนยก์ารคา้เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็นศูนยก์ารคา้แห่งเดียวบนหาดไมข้าว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีคู่แข่งขันทางตรง 

ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดบัหา้ดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club, Sala  

Phuket  Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอ่ืนในเขตใกลเ้คียงอีกมากมาย ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ และการคัดสรรรา้นคา้ท่ีดีและมีคณุภาพ ตรง

กับความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว เพื่อเปิดบริการภายในศูนยฯ์ ประกอบกับการทาํการตลาดอย่างต่อเน่ืองกับทั้งลกูคา้นักท่องเท่ียว 

และเพิ่มการบริการต่าง ๆ  เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างพนัธมิตรโรงแรม และกลยุทธเ์พิ่มแรงจงูใจแก่

พันธมิตรโรงแรม  และสมาคมแท็กซี่ในเขตไมข้าว จึงทาํใหจ้าํนวนลูกคา้ค่อย ๆ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้อีกอย่างมี

นยัสาํคญัในระยะเวลาอนัใกล ้หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมในละแวกนัน้  

 

ธุรกิจบนัเทงิ  

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิบนัเทงิ)  

 กลุ่มธรุกิจบนัเทิงของบรษัิท ภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกเป็น 7 

กลุ่ม ประกอบดว้ย 2 พิพิธภณัฑ ์5 เครือ่งเล่น 

พพิธิภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! 

 พิพิธภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑเ์พื่อความรูแ้ละบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอัตราการเติบโตท่ี

รวดเรว็ และประสบความสาํเรจ็สงูสดุ โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกเปิดบรกิารในเมืองเซนตอ์อกัสติน รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เมือ่ปี 2498 โดย

สิ่งท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ์Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหัศจรรยอ์ันลีล้ับและน่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตาม

แนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปัจจุบันพิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! เปิดดาํเนินการอยู่ 30 แห่งทั่วโลก โดย Ripley’s Entertainment Inc. 

ซึ่งเป็นเจา้ของลิขสิทธิ ์และเป็นผูด้าํเนินการเอง 10 แห่ง ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) ใหก้ับบรษัิทอ่ืน  

 ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนุญาตในการดาํเนินการโดยลงนามในขอ้ตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสรา้ง

พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเมือ่ปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศนูยก์ารคา้รอยลั การ ์

เดน้ พลาซ่า พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุมือ่บอกเลิกขอ้ตกลงกับเจา้ของลิขสิทธิ ์ 

 

 

 

โรงภาพยนตร ์12D (12D Moving Theater) 

 Ripley's 12D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร ์4 มิติ 12 เอฟเฟค ดว้ยระบบเก้าอี ้Simulator ท่ีเคลื่อนไหวได ้8 ทิศทาง 

พรอ้มระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทาํใหผู้ช้มรูส้ึกเหมอืนไดผ้จญภยัไปกับเหตกุารณจ์รงิ 

โกดังผีสิง (Haunted Adventure) 

 เมือ่ปลายเดือนตลุาคม 2547 บรษัิท รอยลั การเ์ดน้ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกัด ไดเ้ปิดตวั Ripley’s Haunted Adventure โกดงัผีสิง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจาํนวน 5 แห่งของโลก ซึ่งไดร้บัความนิยมและประสบความสาํเรจ็ในสหรฐัอเมริกามาแลว้ ภายในโกดงัประกอบไปดว้ยสเป

เชียลเอฟเฟคอันทันสมยัท่ีนาํเขา้จากสหรฐัอเมริกาและนักแสดงจริงท่ีจะทาํใหอ้กสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาท่ีผจญภัย ซึ่งไดร้บัความ

สนใจในหมูว่ยัรุน่ไทยและนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก    

มหศัจรรยเ์ขาวงกต (Infinity Maze) 

 เครือ่งเล่นท่ีเปิดใหบ้รกิารเป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย ภายในตกแตง่ดว้ยกระจกเงาและจดัแบ่งออกเป็นโซนตา่ง ๆ  เช่น 

โซนแห่งจินตนาการท่ีถกูเนรมติดว้ยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ทาํใหผู้เ้ล่นไดส้นกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย อีกทัง้ 

ผูเ้ล่นจะตอ้งผ่านด่านท่ีตื่นเตน้ระทึกใจไปตลอดเสน้ทางจนกว่าจะคน้พบทางออกสู่โลกแห่งความเป็นจรงิ  

พพิธิภัณฑหุ์น่ขีผ้ึง้ หลุยส ์ทุสโซดส์ แว็กซเ์วิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks) 

 พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซด ์แว็กซเ์วิรค์ พทัยา ไดเ้ปิดดาํเนินการกลางเดอืนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 5 ของโลก และเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงหุ่นขีผ้ึง้เสมอืนจรงิของบคุคลสาํคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกว่า 71 ตวั หุ่นขีผ้ึง้ของหลยุส ์ทสุโซด ์ไมไ่ดเ้ป็น

เพียงแค่ “หุ่น” ท่ีใชจ้ดัแสดงตามพิพิธภณัฑเ์ท่านัน้ หากแต่เป็นงานประติมากรรมท่ีมชีีวิตเสมอืนคน ทกุครัง้ท่ีเขา้ชมเสมอืนกับว่าไดเ้ดินคลอ้ง

แขนอยู่กับซุปเปอรส์ตารต์วัจรงิ และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ดว้ยการใส่ “กลิ่น” เขา้ไปในแต่ละหอ้ง ซึ่งมคีวามแตกต่างกันออกไปตาม

หมวดหมูข่องหอ้ง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเขา้ชมมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งดว้ยแสงไฟ และการใชเ้สียงเพ่ือสรา้งบรรยากาศท่ี

สมจรงิ ยิ่งไปกว่านัน้ผูช้มสามารถเขา้ชมหุ่นทกุตวัไดอ้ย่างใกลช้ิดโดยไม่มกีารกั้นระหว่างผูช้มและหุ่น ทาํใหผู้ช้มไดค้วามรูค้วามเพลิดเพลิน

นบัตัง้แต่กา้วแรกกระทั่งกา้วสดุทา้ยท่ีออกจากพิพิธภณัฑไ์ปพรอ้มกับรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไมรู่ล้ืม  

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

 Scream in the Dark!  ตอ้นรบัเหล่าบรรดาคนรกัความทา้ทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็นสวนสนุกท่ีโด่งดงั

มากในอดีต แต่ก็ปิดตวัลงอย่างไม่ทราบสาเหต ุ บา้งก็ว่า พบวิญญาณตวัตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรอืไมก็่ไดย้ินเสียงกรดีรอ้งในความ

มดื โดยผูเ้ล่นจะรอดพน้ออกไปจากสวนสนกุสดุสยองแห่งนีไ้ดด้ว้ยความแมน่ยาํในการยิงปืนและเสียงกรดีรอ้งของผูเ้ล่นเท่านัน้ 

เกมสต์ะลุยเลเซอร ์(The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) 

 เกมสต์ะลุยเลเซอร ์ซึ่งมี 2 เกมสใ์หผู้เ้ล่นเลือก ไดแ้ก่ 1) Laser Maze ซึ่งเป็นเครื่องเล่นท่ีใหผู้เ้ล่นสวมวิญญาณนกัจารกรรมเหมือนใน

ภาพยนตร ์เขา้สู่หอ้งปฏิบตัิภารกิจสดุแสนจะลึกลบั ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ล่นจะตอ้งผ่านเขาวงกตเลเชอรไ์ปใหไ้ดไ้วท่ีสดุ โดยไมแ่ตะตอ้งลาํแสงสีเขียว

เหล่านั้น และ 2) Beam Buster ซึ่งเป็นเครื่องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ท่ีนาํเขา้มาเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อใหผู้เ้ล่นสวม

วิญญาณนกัจารกรรมเหมอืนในภาพยนตรเ์ช่นกัน แต่ผูเ้ล่นจะตอ้งแตะลาํแสงสีเขียวใหไ้ดม้ากสดุและไวสดุถึงจะไดค้ะแนนมากสดุ 

 ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มอีตัราการเขา้ชมประมาณ 25,455 รายไดร้วมมาจาก  

• พิพิธภณัฑ ์Ripley’s Believe It or Not! รอ้ยละ 23.05 

• โรงภาพยนตร ์12 มติิ รอ้ยละ 9.55 

• โกดงัผีสิง รอ้ยละ 14.37 

• มหศัจรรยเ์ขาวงกต รอ้ยละ 17.98 

• พิพิธภณัฑห์ลยุสท์สุโซดส์แว๊คซเ์วิรค์ รอ้ยละ 6.82 

• สวนสนกุสยองขวญั สครมี อิน เดอะ ดารค์ รอ้ยละ16.15 

• เกมสต์ะลยุเลเซอร ์รอ้ยละ 7.48 

• รายไดอ่ื้น ๆ รอ้ยละ 4.60 
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 สถานการณโ์รคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในปี 2564 ธุรกิจส่วนใหญ่

ตอ้งหยุดดาํเนินการจากคาํสั่งของรฐับาลเป็นเวลาหลายเดือนรวมถึงธรุกิจบันเทิงดว้ย ศูนยก์ารคา้และแหล่งชอปป้ิงไดร้บัผลกระทบจาก

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไมส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศจากการปิดประเทศและการจาํกัดการเดินทางของนกัเดินทางในประเทศ บรษัิทไดล้ด

ค่าเช่า และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่รา้นคา้ในศูนยก์ารคา้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 และไดอ้อก

โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุน้ยอดขายหลงัการล็อคดาวน ์

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิสปา) 

 ธุรกิจสปา อยู่ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท 

3TMinor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 3Tบรษัิท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บรษัิท Mspa International Cairo 

LLM โดยดาํเนินกิจการใหบ้รกิารดา้นสถานเสรมิความงาม สถานออกกาํลงักาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 

ปัจจบุนักลุ่มบรษัิท เอ็มสปา เปิดดาํเนินการในประเทศจาํนวน 2 แห่งและในต่างประเทศจาํนวน 5 แห่งดงันี ้ 

• ธรุกิจสปาในประเทศผ่านบรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด จาํนวน 2 แห่ง คือ เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต รสีอรท์ แอนด  ์

สปา และเดอะ เซ็นต ์รจีิส กรุงเทพฯ 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่านบรษัิท MSpa Ventures Limited จาํนวน 3 แห่ง คือ อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์รสีอรท์ นาลาด ู มลัดีฟส ์บาย 

อนนัตรา และอนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์รสีอรท์ 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จาํนวน 1 แห่ง คือ เอมเิรตสพ์าเลส 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่านบรษัิท Mspa International Cairo LLM จาํนวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเจดบับลิว แมรอิอท ไคโร 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั (ธุรกิจสปา) 

  บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด บริษัท MSpa Ventures Limited บรษัิท Minor Hotel Group Management (Shanghai) 

Limited บรษัิท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดาํเนินกิจการและรบับริหารศูนยบ์ริการเพื่อสุขภาพ 

ใหบ้ริการดา้นสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยมกีลุ่มเป้าหมายคือ

ลกูคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและกลุ่มลกูคา้ท่ีเห็นความสาํคญัในเรื่องสุขภาพ ธรุกิจการใหบ้รกิารเพื่อสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาไดร้บัความนิยม

เป็นอย่างมากในปัจจุบนั จาํนวนผูป้ระกอบการไดเ้พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการเป็นรายแรก ๆ  และปัจจุบันมี

สาขาทัง้หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งท่ีอาจจดัระดับเพื่อการเปรยีบเทียบคือ (1) บนัยนัทร ีสปา และ องัสนา สปา 

ซึ่งดาํเนินการภายใตก้ลุ่มเจา้ของเดียวกัน (2) ดสุิต เทวารนัย ์สปา (3) Centara Spa ซึ่งจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central Hotels and 

Resort และ (4) Six Senses ซึ่งจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธรุกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa 

นโยบายการวิจัยและพฒันา (ธุรกิจโรงแรม) 

 คณุภาพของการบรกิารและประสบการณข์องลกูคา้ท่ีไรท่ี้ติยังคงเป็นสิ่งท่ีไมเนอร ์ โฮเทลส ์ ใหค้วามสาํคญั นวตักรรมการบริการ

ผ่านทัง้เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ  จึงเป็นกญุแจสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว นอกจากนี ้การพฒันาระบบการรบัจองหอ้งพัก

โดยตรงกับโรงแรมยงัเป็นอีกหน่ึงกา้วสาํคญัในปี 2564 ของไมเนอร ์ โฮเทลส ์ โดยนวตักรรมดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ซึ่งช่วยใหโ้รงแรมสามารถติดต่อกับแขกท่ีเขา้พักไดโ้ดยตรงเพื่อช่วยในการสรา้งกลยทุธส์าํหรบัโปรแกรมความภักดีของโรงแรม นาํเสนอ

ประสบการณท่ี์เป็นส่วนตวัยิ่งขึน้และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับลกูคา้ ซึ่งจะช่วยเสรมิสรา้งชื่อเสียงของแบรนดแ์ละอนาคตท่ียั่งยืนใหก้ับโรงแรม 

 จากความสาํเรจ็ในการเปิดตวั “Anantara Digital Host Application” ในปี 2563 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดเ้ปิดตวัแอปพลิเคชนัสาํหรบั

แบรนดอ่ื์นๆ ของบริษัทตามมาในปี 2564 ซึ่งไดแ้ก่ “Avani Digital Host Application” โดยมีการเพิ่มเทคโนโลยีและฟังกช์ันใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน เช่น กญุแจหอ้งผ่านระบบมอืถือ และการเช็คอินออนไลนล์่วงหนา้ แอปพลิเคชนัดงักล่าวสามารถติดต่อ

กับแขกท่ีเขา้พักผ่านทางดิจิทัล ซึ่งแขกท่ีเขา้พักจะสามารถเพลิดเพลินกับสื่อสารโตต้อบกับโรงแรมในระดับท่ีสูงขึน้ และลดการสัมผัส
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 สถานการณโ์รคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในปี 2564 ธุรกิจส่วนใหญ่

ตอ้งหยุดดาํเนินการจากคาํสั่งของรฐับาลเป็นเวลาหลายเดือนรวมถึงธรุกิจบันเทิงดว้ย ศูนยก์ารคา้และแหล่งชอปป้ิงไดร้บัผลกระทบจาก

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไมส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศจากการปิดประเทศและการจาํกัดการเดินทางของนกัเดินทางในประเทศ บรษัิทไดล้ด

ค่าเช่า และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่รา้นคา้ในศูนยก์ารคา้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 และไดอ้อก

โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจเพื่อกระตุน้ยอดขายหลงัการล็อคดาวน ์

ธุรกิจสปา 

ลักษณะธุรกจิ (ธุรกจิสปา) 

 ธุรกิจสปา อยู่ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท 

3TMinor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 3Tบรษัิท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บรษัิท Mspa International Cairo 

LLM โดยดาํเนินกิจการใหบ้รกิารดา้นสถานเสรมิความงาม สถานออกกาํลงักาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 

ปัจจบุนักลุ่มบรษัิท เอ็มสปา เปิดดาํเนินการในประเทศจาํนวน 2 แห่งและในต่างประเทศจาํนวน 5 แห่งดงันี ้ 

• ธรุกิจสปาในประเทศผ่านบรษัิท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด จาํนวน 2 แห่ง คือ เจ ดบับลิว แมรอิอท ภเูก็ต รสีอรท์ แอนด  ์

สปา และเดอะ เซ็นต ์รจีิส กรุงเทพฯ 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่านบรษัิท MSpa Ventures Limited จาํนวน 3 แห่ง คือ อนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์รสีอรท์ นาลาด ู มลัดีฟส ์บาย 

อนนัตรา และอนนัตรา ดิหก์ ูมลัดีฟส ์รสีอรท์ 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จาํนวน 1 แห่ง คือ เอมเิรตสพ์าเลส 

• ธรุกิจสปาในต่างประเทศผ่านบรษัิท Mspa International Cairo LLM จาํนวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเจดบับลิว แมรอิอท ไคโร 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั (ธุรกิจสปา) 

  บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด บริษัท MSpa Ventures Limited บรษัิท Minor Hotel Group Management (Shanghai) 

Limited บรษัิท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดาํเนินกิจการและรบับริหารศูนยบ์ริการเพื่อสุขภาพ 

ใหบ้ริการดา้นสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสขุภาพแบบองคร์วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

ลกูคา้ท่ีเขา้พกัในโรงแรมและกลุ่มลกูคา้ท่ีเห็นความสาํคญัในเรื่องสุขภาพ ธรุกิจการใหบ้รกิารเพื่อสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาไดร้บัความนิยม

เป็นอย่างมากในปัจจุบนั จาํนวนผูป้ระกอบการไดเ้พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการเป็นรายแรก ๆ  และปัจจุบันมี

สาขาทัง้หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งท่ีอาจจดัระดับเพื่อการเปรยีบเทียบคือ (1) บนัยนัทร ีสปา และ องัสนา สปา 

ซึ่งดาํเนินการภายใตก้ลุ่มเจา้ของเดียวกัน (2) ดสุิต เทวารนัย ์สปา (3) Centara Spa ซึ่งจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central Hotels and 

Resort และ (4) Six Senses ซึ่งจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธรุกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa 

นโยบายการวิจัยและพฒันา (ธุรกิจโรงแรม) 

 คณุภาพของการบรกิารและประสบการณข์องลกูคา้ท่ีไรท่ี้ติยังคงเป็นสิ่งท่ีไมเนอร ์ โฮเทลส ์ ใหค้วามสาํคญั นวตักรรมการบริการ

ผ่านทัง้เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ  จึงเป็นกญุแจสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว นอกจากนี ้การพฒันาระบบการรบัจองหอ้งพัก

โดยตรงกับโรงแรมยงัเป็นอีกหน่ึงกา้วสาํคญัในปี 2564 ของไมเนอร ์ โฮเทลส ์ โดยนวตักรรมดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ซึ่งช่วยใหโ้รงแรมสามารถติดต่อกับแขกท่ีเขา้พักไดโ้ดยตรงเพื่อช่วยในการสรา้งกลยทุธส์าํหรบัโปรแกรมความภักดีของโรงแรม นาํเสนอ

ประสบการณท่ี์เป็นส่วนตวัยิ่งขึน้และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับลกูคา้ ซึ่งจะช่วยเสรมิสรา้งชื่อเสียงของแบรนดแ์ละอนาคตท่ียั่งยืนใหก้ับโรงแรม 

 จากความสาํเรจ็ในการเปิดตวั “Anantara Digital Host Application” ในปี 2563 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดเ้ปิดตวัแอปพลิเคชนัสาํหรบั

แบรนดอ่ื์นๆ ของบริษัทตามมาในปี 2564 ซึ่งไดแ้ก่ “Avani Digital Host Application” โดยมีการเพิ่มเทคโนโลยีและฟังกช์ันใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน เช่น กญุแจหอ้งผ่านระบบมอืถือ และการเช็คอินออนไลนล์่วงหนา้ แอปพลิเคชนัดงักล่าวสามารถติดต่อ

กับแขกท่ีเขา้พักผ่านทางดิจิทัล ซึ่งแขกท่ีเขา้พักจะสามารถเพลิดเพลินกับสื่อสารโตต้อบกับโรงแรมในระดับท่ีสูงขึน้ และลดการสัมผัส

ระหว่างแขกเขา้พกักบัพนักงานของโรงแรมท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี ้แอปพลิเคชนัดังกล่าวยงัช่วยให้

ลกูคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ ของโรงแรมไดท้นัที โดยลดเวลาการรอคอยและเพ่ิมความสะดวกสบายและประสบการณท่ี์ดีใหแ้ก่ลูกคา้ 

ซึ่งนาํไปสู่อตัราการจองหอ้งพกัโดยตรงกับโรงแรมท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ยงัคงยกระดบัระบบการจองหอ้งพกัผ่านทางอินเทอรเ์น็ตของบรษัิท ซึ่งช่วยใหบ้รษัิทสามารถลดคา่ธรรมเนียมท่ี

ตอ้งจ่ายใหก้ับแพลตฟอรม์บรษัิทท่องเท่ียวดิจิทัลอ่ืนและสามารถควบคุมการสื่อสารกับลกูคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ีเพื่อนาํขอ้มลูไปสรา้งโปรแกรม

ความภกัดีของลกูคา้และกลยทุธก์ารตลาดออนไลน ์ในปี 2564 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดพ้ฒันาระบบการจองหอ้งพกัโดยตรงกับโรงแรม โดยเพิ่ม

สิทธิประโยชนใ์หก้ับแขกท่ีเขา้พัก รวมถึงการเพิ่มช่องทางการชาํระเงินผ่านทางออนไลนแ์ละแผนการชาํระเงินแบบผ่อนจ่ายโดยไม่คิด

ดอกเบีย้ ซึ่งร่วมมือกับหลายธนาคารในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว

ออนไลน ์เพิ่มรายไดสู้งสุดและขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึน้ นอกจากนี ้ไมเนอร ์โฮเทลส ์ยังไดท้าํการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของ

เว็บไซตส์าํหรบัการจองหอ้งพักโดยตรงกับโรงแรม ส่งผลใหไ้มเนอร ์ โฮเทลส ์มปีระสิทธิภาพในการดาํเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย ซึ่ง

เอือ้ใหเ้กิดความสนใจจากผลการคน้หา 

 ดว้ยแนวโนม้ของ “Cookie-Less” ในอนาคตอนัใกลนี้ ้ ซึ่งจะมกีารจาํกัดวิธีการท่ีผูป้ระกอบการเก็บขอ้มลูการใชง้านเว็บไซต์และ

แอปพลิเคชันได ้โดยไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดล้งทุนในเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อใหส้ามารถทาํการติดตามผูใ้ชง้านได ้และสรา้งวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมลูในคลังเขา้ด้วยกัน อีกทั้งใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลท่ีได้รบัเพื่อสรา้งกลยุทธ์ทาง

การตลาดและประสบการณเ์ฉพาะตวัสาํหรบัลกูคา้ นอกจากนี ้ไมเนอร ์ โฮเทลส ์ยงัคงมองหาโอกาสในการนาํสกุลเงินดิจิทลัและบล็อกเชน

มาใชใ้นการชาํระเงินของโรงแรมอีกดว้ย 

 ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาสาํหรบัธรุกิจโรงแรมรวม 25 ลา้นบาทต่อปี 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (ไมเนอร ์ฟู้ด) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.73 ในบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหารและ

เครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนดท่ี์เป็นผูน้าํในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจุบันและมีผลิตภัณฑท่ี์มีจุดเด่นท่ี

หลากหลายครอบคลมุอาหารหลายประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

 ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของตนเอง “The Pizza Company” เป็นแบรนดท่ี์มีพิซซ่าหลากชนิดใหเ้ลือกมากท่ีสดุในธุรกิจอาหาร

ประเภทนี ้โดยเนน้ถึงคุณภาพของพิซซ่าท่ีดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครื่อง จากการคัดสรรวัตถดุิบอย่างดีในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นชีสท่ีผลิตจาก

โรงงานของบรษัิทเอง เครือ่งปรุง หนา้พิซซ่าท่ีมคีวามสดใหม ่ แป้งพิซซ่าท่ีมสีตูรเฉพาะตวั และพิซซ่าซอสท่ีมสี่วนผสมของมะเขือเทศสด ๆ 

และมรีสชาติเขม้ขน้ 

 บริษัทเป็นผูถื้อสิทธิในเครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” แต่เพียงผูเ้ดียว โดยสิทธิดังกล่าวถือโดย MFG IP Holding 

(Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 

 ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 ในปี 2547 บรษัิทไดเ้ริม่เปิดขายสิทธิแฟรนไชสใ์หแ้ก่ผูล้งทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในรา้น “The Pizza Company”  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรา้นค้าท่ีบริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทั้งสิน้ 227 สาขา และสาขาใน

ต่างประเทศ 2 สาขา สาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 188 สาขา และสาขาในต่างประเทศจาํนวน 145 สาขา ทัง้นี ้ทาํเลท่ีตัง้

ของรา้นคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูยก์ารคา้ ย่านธรุกิจและย่านชมุชน เป็นตน้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ในส่วนของ

การใหบ้รกิารในรูปแบบแฟรนไชสก์ับลูกคา้ในต่างประเทศนั้น ปัจจบุนับรษัิทไดใ้หแ้ฟรนไชสธ์ุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์บาหเ์รน โอมาน กัมพชูา ลาว เวียดนาม พมา่ และราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบีย เป็นตน้  

 ลักษณะการใหบ้ริการ 

 การใหบ้ริการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” มีทั้งการใหบ้ริการแบบการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การ

จัดส่งท่ีบา้นหรือสาํนกังาน (Delivery) และการรบักลับบา้น (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีใหบ้รกิาร คือ พิซซ่า พาสตา้ อาหารจานหลกั

และอาหารรองทอ้ง เช่น ไก่ สลดั และอ่ืน ๆ 

เบอรเ์กอร ์ 

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Burger King” เป็นแบรนดเ์บอรเ์กอรท่ี์มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็นท่ีรูจ้ักกันดีใน

การใชก้รรมวิธีการผลิตแบบย่างดว้ยไฟ ทาํใหเ้บอรเ์กอรข์อง Burger King มรีสชาติท่ียอดเยี่ยม 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 97 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจ 

Burger โดยการซือ้แฟรนไชสม์าจากสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้บรษัิทมสีิทธิในการเปิดรา้น Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการรา้น Burger King ทั้งสิน้จาํนวน 114 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน

สนามบิน 14 สาขา) และไดล้งทนุในต่างประเทศเป็นจาํนวน 5 สาขา โดยรา้นคา้ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูยก์ารคา้และแหล่งท่องเท่ียว

ต่าง ๆ เน่ืองจาก Burger King มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไปรวมถึงชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียว 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (ไมเนอร ์ฟู้ด) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.73 ในบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหารและ

เครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนดท่ี์เป็นผูน้าํในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจุบันและมีผลิตภัณฑท่ี์มีจุดเด่นท่ี

หลากหลายครอบคลมุอาหารหลายประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

 ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของตนเอง “The Pizza Company” เป็นแบรนดท่ี์มีพิซซ่าหลากชนิดใหเ้ลือกมากท่ีสดุในธุรกิจอาหาร

ประเภทนี ้โดยเนน้ถึงคุณภาพของพิซซ่าท่ีดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครื่อง จากการคัดสรรวัตถดุิบอย่างดีในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นชีสท่ีผลิตจาก

โรงงานของบรษัิทเอง เครือ่งปรุง หนา้พิซซ่าท่ีมคีวามสดใหม ่ แป้งพิซซ่าท่ีมสีตูรเฉพาะตวั และพิซซ่าซอสท่ีมสี่วนผสมของมะเขือเทศสด ๆ 

และมรีสชาติเขม้ขน้ 

 บริษัทเป็นผูถื้อสิทธิในเครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” แต่เพียงผูเ้ดียว โดยสิทธิดังกล่าวถือโดย MFG IP Holding 

(Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 

 ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 ในปี 2547 บรษัิทไดเ้ริม่เปิดขายสิทธิแฟรนไชสใ์หแ้ก่ผูล้งทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในรา้น “The Pizza Company”  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรา้นค้าท่ีบริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทั้งสิน้ 227 สาขา และสาขาใน

ต่างประเทศ 2 สาขา สาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 188 สาขา และสาขาในต่างประเทศจาํนวน 145 สาขา ทัง้นี ้ทาํเลท่ีตัง้

ของรา้นคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูยก์ารคา้ ย่านธรุกิจและย่านชมุชน เป็นตน้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ในส่วนของ

การใหบ้รกิารในรูปแบบแฟรนไชสก์ับลูกคา้ในต่างประเทศนั้น ปัจจบุนับรษัิทไดใ้หแ้ฟรนไชสธ์ุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์บาหเ์รน โอมาน กัมพชูา ลาว เวียดนาม พมา่ และราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบีย เป็นตน้  

 ลักษณะการใหบ้ริการ 

 การใหบ้ริการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “The Pizza Company” มีทั้งการใหบ้ริการแบบการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การ

จัดส่งท่ีบา้นหรือสาํนกังาน (Delivery) และการรบักลับบา้น (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีใหบ้รกิาร คือ พิซซ่า พาสตา้ อาหารจานหลกั

และอาหารรองทอ้ง เช่น ไก่ สลดั และอ่ืน ๆ 

เบอรเ์กอร ์ 

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Burger King” เป็นแบรนดเ์บอรเ์กอรท่ี์มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็นท่ีรูจ้ักกันดีใน

การใชก้รรมวิธีการผลิตแบบย่างดว้ยไฟ ทาํใหเ้บอรเ์กอรข์อง Burger King มรีสชาติท่ียอดเยี่ยม 

ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 97 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจ 

Burger โดยการซือ้แฟรนไชสม์าจากสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้บรษัิทมสีิทธิในการเปิดรา้น Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการรา้น Burger King ทั้งสิน้จาํนวน 114 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน

สนามบิน 14 สาขา) และไดล้งทนุในต่างประเทศเป็นจาํนวน 5 สาขา โดยรา้นคา้ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูยก์ารคา้และแหล่งท่องเท่ียว

ต่าง ๆ เน่ืองจาก Burger King มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไปรวมถึงชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียว 

 

 

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

ปัจจุบัน Burger King ใหบ้ริการสาํหรบัการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) รบักลับบา้น (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru) และการ

บรกิารจดัส่งใหท่ี้บา้นหรอืสาํนกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัไดแ้ก่ เบอรเ์กอร ์(Burger) มนัฝรั่งทอด (French Fries) และอ่ืน ๆ  

ไก่ทอด   

  บริษัทไดเ้ริ่มธุรกิจเก่ียวกับไก่ทอดภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Bonchon” ซึ่งเป็นไก่ทอดสไตลเ์กาหลีท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง

แพร่หลาย บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการบอนชอนในประเทศไทยใน ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 นอกจากไก่ทอดสไตลเ์กาหลี บอนชอนยังสรา้งสรรค์

อาหารสไตลเ์กาหลีอ่ืน ๆ เชน่ ซุปซุนบดูเูตา้หูกิ้มจิ ขา้วหนา้หมบูลุโกกิ คิมมาร ิต๊อกบกกิ และอ่ืน ๆ 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทนุเองในประเทศทัง้สิน้จาํนวน 102 สาขาและอีก 3 สาขาในสนามบิน 

และไดล้งทนุในต่างประเทศเป็นจาํนวน 1 สาขา 

  บริษัท ชิคเก้น ไทม ์จาํกัด และบริษัท สพูน ฟูล (ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 70 ตามลาํดบั มสีิทธิในการเปิดรา้นบอนชอน ในประเทศไทย  

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

  ปัจจบุนั Bonchon ใหบ้รกิารสาํหรบัการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) รบักลบับา้น (Take Away) และการบรกิารจดัส่งใหท่ี้บา้นหรอื

สาํนกังาน (Delivery) โดยอาหารหลกัไดแ้ก่ ไก่ทอดซอสเกาหลี ขา้วหนา้หมบูลุโกกิ บิบิมบบั ซุปรามยอน และอ่ืน ๆ  

ไอศกรีมพรีเมีย่ม  

 ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Swensen’s” ซึ่งเป็นไอศกรมีคุณภาพระดับพรเีมีย่ม แบรนดแ์รกของประเทศไทย และปัจจบุนัยังคง

ความเป็นอันดบัหน่ึง ดว้ยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย ์ไอศกรีมเคก้ บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งรา้น รวมถึงการใหบ้ริการท่ี

คาํนึงถึงความพอใจของลกูคา้อย่างสงูสดุ 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

บรษัิท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จาํกัด ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจไอศกรมี 

“Swensen’s” โดยบริษัทไดร้บัแฟรนไชสใ์นการดาํเนินงานจาก MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท เดอะ 

ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 เช่นกัน โดย บรษัิท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จาํกัด ไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นไอศกรีมโดย

การลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทย พมา่ กัมพชูา สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทั้งสิน้จาํนวน 112 สาขา และต่างประเทศ 1 สาขา 

ปัจจุบันมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 192 สาขา และต่างประเทศจาํนวน 18 สาขา รา้นคา้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามย่าน

ศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจและแหล่งชมุชน เป็นตน้ นอกจากนี ้บรษัิท MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd.  ยงัสามารถใหแ้ฟรนไชสก์ับ

ลูกค้าในต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันบริษัทไดใ้ห้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผู้ให้บริการในประเทศไทย พม่า กัมพูชา 

สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม 

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

 Swensen’s เปิดใหบ้ริการทั้งการรบัประทานท่ีรา้น (Dine in) การซือ้กลับบา้น (Take away) และการบริการจดัส่งใหท่ี้บา้นหรอื

สาํนกังาน (Delivery) โดยลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุ่มวยัรุน่และครอบครวั ทัง้นี ้สินคา้หลกั ไดแ้ก่ ไอศกรมีซนัเดย ์

ไอศกรมีสกูป้ ไอศกรมีเคก้ไอศกรมีควอท และบิงซู เป็นตน้ 
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ซอฟทไ์อศกรีม  

 ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสิรฟ์ มีการจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมคือ 

“Blizzard” ท่ีมคีวามหลากหลายและรสชาติเขม้ขน้ จนเป็นท่ีชื่นชอบ และไดร้บัความนิยมจนถือไดว้่าเป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกัด ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจไอศกรมี “Dairy 

Queen” โดยบริษัทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินงานจากผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้บริษัทไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นทัง้โดย

การลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิน้ในประเทศจาํนวน 232 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน 15 

สาขา) สาขาในต่างประเทศจาํนวน 2 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 256 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน

ศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจและแหล่งชมุชน 

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

 บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away และบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านั้น โดยสินคา้หลักไดแ้ก่ Blizzard 

ไอศกรมีป่ัน (Moolatte) และไอศกรมีเคก้ เป็นตน้ โดยลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคา้ตัง้แต่ระดบัล่างขึน้ไป 

สเต็ก ซีฟู้ด และสลัด  

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Sizzler” เป็นรา้นอาหารท่ีประกอบดว้ยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารท่ี์ใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในรา้นอาหารประเภทนี ้ 

 ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

  บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 

และ 50 ตามลาํดับ เป็นผูด้าํเนินการธุรกิจรา้นอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินธุรกิจจากผูป้ระกอบการใน

ออสเตรเลีย โดยไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นโดยการลงทนุดว้ยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถใหแ้ฟรนไชสก์ับลกูคา้ในประเทศจีน   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดดาํเนินธรุกิจทัง้สิน้จาํนวน 65 สาขาทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้นคา้จะตัง้อยู่ในย่าน

ศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจและแหล่งชมุชน  

 ลักษณะการใหบ้ริการ 

 Sizzler ใหบ้รกิารสาํหรบัการรบัประทานในรา้น (Dine in) บริการจัดส่งและซือ้กลับบา้น โดยสินคา้หลกัไดแ้ก่ สเต็ก ซีฟู้ด และ

สลดั เน่ืองจาก Sizzler เนน้การใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมคีณุภาพสงู จึงมกีลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป 

กาแฟ 

 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 50 ในบรษัิท ไมเนอร ์ดีเคแอล ฟู้ด กรุป๊ (ชื่อเดิม The Coffee 

Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร ์ ดีเคแอล เป็น

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละต่างประเทศภายใตแ้บรนด ์The Coffee Club ซึ่งเป็นหน่ึงใน

ธรุกิจกาแฟท่ีทาํรายไดใ้นประเทศออสเตรเลยี  

 ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทุนซือ้หุน้เพ่ิมอีกรอ้ยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร ์ดีเคแอล 

ฟู้ด กรุป๊ ผ่านบรษัิทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. ทาํใหบ้รษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) มสีดัส่วนการ

ถือหุน้รวมรอ้ยละ 70 
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ซอฟทไ์อศกรีม  

 ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสิรฟ์ มีการจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมคือ 

“Blizzard” ท่ีมคีวามหลากหลายและรสชาติเขม้ขน้ จนเป็นท่ีชื่นชอบ และไดร้บัความนิยมจนถือไดว้่าเป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

 บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกัด ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นผูด้าํเนินธรุกิจไอศกรมี “Dairy 

Queen” โดยบริษัทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินงานจากผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้บริษัทไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นทัง้โดย

การลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิน้ในประเทศจาํนวน 232 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน 15 

สาขา) สาขาในต่างประเทศจาํนวน 2 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 256 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน

ศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจและแหล่งชมุชน 

  ลักษณะการใหบ้ริการ 

 บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away และบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านั้น โดยสินคา้หลักไดแ้ก่ Blizzard 

ไอศกรมีป่ัน (Moolatte) และไอศกรมีเคก้ เป็นตน้ โดยลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคา้ตัง้แต่ระดบัล่างขึน้ไป 

สเต็ก ซีฟู้ด และสลัด  

 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Sizzler” เป็นรา้นอาหารท่ีประกอบดว้ยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารท่ี์ใหญ่และมีความ

หลากหลายมากท่ีสดุในรา้นอาหารประเภทนี ้ 

 ลักษณะของธุรกิจและจาํนวนสาขา 

  บรษัิท เอสแอลอารที์ จาํกัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100 

และ 50 ตามลาํดับ เป็นผูด้าํเนินการธุรกิจรา้นอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทไดร้บัสิทธิแฟรนไชสใ์นการดาํเนินธุรกิจจากผูป้ระกอบการใน

ออสเตรเลีย โดยไดร้บัสิทธิในการเปิดรา้นโดยการลงทนุดว้ยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถใหแ้ฟรนไชสก์ับลกูคา้ในประเทศจีน   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดดาํเนินธรุกิจทัง้สิน้จาํนวน 65 สาขาทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้นคา้จะตัง้อยู่ในย่าน

ศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจและแหล่งชมุชน  

 ลักษณะการใหบ้ริการ 

 Sizzler ใหบ้รกิารสาํหรบัการรบัประทานในรา้น (Dine in) บริการจัดส่งและซือ้กลับบา้น โดยสินคา้หลกัไดแ้ก่ สเต็ก ซีฟู้ด และ

สลดั เน่ืองจาก Sizzler เนน้การใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมคีณุภาพสงู จึงมกีลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป 

กาแฟ 

 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 50 ในบรษัิท ไมเนอร ์ดีเคแอล ฟู้ด กรุป๊ (ชื่อเดิม The Coffee 

Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร ์ ดีเคแอล เป็น

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละต่างประเทศภายใตแ้บรนด ์The Coffee Club ซึ่งเป็นหน่ึงใน

ธรุกิจกาแฟท่ีทาํรายไดใ้นประเทศออสเตรเลยี  

 ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทุนซือ้หุน้เพิ่มอีกรอ้ยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร ์ดีเคแอล 

ฟู้ด กรุป๊ ผ่านบรษัิทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. ทาํใหบ้รษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) มสีดัส่วนการ

ถือหุน้รวมรอ้ยละ 70 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทไดเ้ปิดบรกิารรวมทัง้สิน้ 403 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 84 สาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ีลงทนุ

ในประเทศไทย 41 สาขา และลงทุนเองในต่างประเทศ 43 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มลัดีฟส ์สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซาอุดิอาระเบีย เซเชลส ์

กาตาร ์ สาธารณรฐัประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์าํนวน 319 สาขาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์

อินโดนีเซีย กัมพชูาและจีน 

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ 

 บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทุนซือ้หุน้ทั้งหมดใน Thai Express Concepts Pte. Ltd. ผ่านบริษัทย่อย 

Primacy Investment Limited ซึ่งภายหลงัในปี 2556 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น The Minor Food Group Singapore โดย The Minor Food Group 

Singapore เป็นผูน้าํในดา้นการใหบ้ริการดา้นอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบภายใตก้ารใหบ้ริการหลายแบรนด  ์ไดแ้ก่ Thai Express, Xin 

Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside, Ji Charcoal Grill, Go And 

Chicken Rice และ Sanook Kitchen 

 ปัจจุบัน รา้นอาหาร Thai Express ภายใต ้The Minor Food Group Singapore ไดเ้ปิดดาํเนินการใน ประเทศไทย สิงค์โปร ์

มาเลเซีย เวียดนาม พมา่ และมลัดีฟส ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  The Minor Food Group Singapore มจีาํนวนสาขาทัง้สิน้ 85 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 

67 สาขา และมสีาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชสจ์าํนวน 18 สาขา  

อาหารประเภทปลา 

 บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) ไดล้งทนุซือ้หุน้รอ้ยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD Investment 

Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 และบริษัทไดล้งทุนเพิ่มอีกรอ้ยละ 20.18 ในเดือนเมษายน 2558 ลงทุน

เพิ่มรอ้ยละ 16.7 ในเดือนมถินุายน 2560 และลงทนุเพิ่มอีกรอ้ยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็นสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 100 

ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหารประเภท CASUAL 

DINING ในประเทศจีน ภายใตแ้บรนด ์RIVERSIDE & COURTYARD ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบารบี์คิว RIVERSIDE 

เปิดดาํเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสาํเร็จในการสรา้งแบรนดร์า้นอาหารท่ีแข็งแกร่งและสรา้งฐานลูกคา้หลักท่ีชื่นชอบใน

อาหารกระทะรอ้นประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหว่างอาหารพืน้บา้น การบรกิารท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี และ

การตกแต่งรา้นอาหารแบบรว่มสมยั เป็นผลให ้RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเรว็  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เปิดบรกิารโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 140 สาขา เป็นสาขาในกรุงปักก่ิง 44 สาขา สาขาในเซี่ยงไฮ ้

47 สาขา เมอืงอ่ืน ๆ ในประเทศจีน จาํนวน 44 สาขา และสาขาในประเทศสิงคโ์ปรจ์าํนวน 5 สาขา 

 เครอืข่ายรา้นสาขาของกลุ่มบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา 

บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส ์

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 562 227 2 188 145 
Burger King 119 114 5 - - 
Swensen’s 323 112 1 192 18 

Dairy Queen  490 232 2 256 - 
Bonchon 103 102 1 - - 
Sizzler 65 65 - - - 

The Coffee Club 403 41 43 - 319 
Thai Express 85 5 62 - 18 
Riverside 140 - 140 - - 

อ่ืน ๆ  99 39 12 28 20 

รวมท้ังสิน้ 2,389 937 268 664 520 
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การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย ช่องทางการจาํหน่ายแบ่งได ้ 3 ช่องทาง คือ 

1. การรบัประทานในรา้น (Dine-in)  

2. การบริการจัดส่งถึงบา้น (Delivery) ไดแ้ก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club 

และ Dairy Queen ทั้งนี ้ในส่วนของ “The Pizza Company” บริษัทได้จัดตั้งสาขาเพื่อให้บริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพ และปรมิณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัท่ีบรษัิทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกาํหนดใหม้เีวลาตัง้แต่การสั่ง

สินคา้จนถึงการรบัสินคา้ภายใน 30 นาที 

3. การซือ้กลบับา้น (Take away)  

 ทัง้นี ้ช่องทางการจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรบัประทานในรา้น การซือ้กลบับา้นและการจดัส่งถึงบา้น โดยสาขาส่วนใหญ่จะ

ตัง้อยู่ในย่านศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจ และย่านชมุชน  

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ยกเวน้สาํหรบัไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุ่มลกูคา้ตัง้แต่ระดบั

ล่างขึน้ไป โดยลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เด็ก วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนทาํงาน 

ธุรกจิร้านอาหารทีม่สีาขาในประเทศไทย  

 ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ซึ่งทาํใหร้า้นอาหารแบบนั่งรบัประทานท่ีรา้น 

(Dine-In) มกีารปิดตวัลงชั่วคราวในบางสาขา และสง่ผลใหก้ับบางสาขาท่ีมจีาํนวนลกูคา้นอ้ยลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายอาหารช่องทางรบั

กลับบา้น (Take Away) และการบริการจัดส่งใหท่ี้บา้นหรือสาํนักงาน (Delivery) ไดป้รบัตัวขึน้อย่างมีนัยสาํคัญจากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบรโิภคของกลุ่มลกูคา้ และความมั่นคงของระบบการจดัการและบรกิารจดัส่งของบรษัิท 

 

ตารางเปรยีบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของธรุกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย 

 

มูลค่าการขาย (พนัลา้นบาท) 2561 2562 2563 2564 (ประมาณการ) 

รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ 
 

รายได ้ รอ้ยละ 
 

รายได ้ รอ้ยละ 

คาเฟ่/บาร ์ 269.7 30% 279.7 30% 174.3 24% 207.1 25% 

รา้นอาหารแบบ Full-service 181.4 20% 187.5 20% 135.1 19% 156.8 19% 

รา้นอาหารแบบ Limited-service 152.0 17% 160.8 17% 158.3 22% 169.3 21% 

รา้นแผงลอยและตู ้kiosk 286.6 32% 302.7 33% 253.3 35% 278.6 34% 

ตลาดรวม 890.1 100% 931.1 100% 721.3 100% 812.1 100% 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุ๊ป 

(จาํนวนรายได)้ 

23.60 2.7% 24.28 2.6% 20.7 2.9% 21.4 2.6% 

ท่ีมา: การบริโภคธุรกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย เดือน มีนาคม 2564 จาก Euromonitor International และประมาณการของบรษิัท 

หมายเหตุ: รายไดข้องไมเนอร ์ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายไดข้องแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 
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การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย ช่องทางการจาํหน่ายแบ่งได ้ 3 ช่องทาง คือ 

1. การรบัประทานในรา้น (Dine-in)  

2. การบริการจัดส่งถึงบา้น (Delivery) ไดแ้ก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club 

และ Dairy Queen ทั้งนี ้ในส่วนของ “The Pizza Company” บริษัทได้จัดตั้งสาขาเพื่อให้บริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพ และปรมิณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัท่ีบรษัิทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกาํหนดใหม้เีวลาตัง้แต่การสั่ง

สินคา้จนถึงการรบัสินคา้ภายใน 30 นาที 

3. การซือ้กลบับา้น (Take away)  

 ทัง้นี ้ช่องทางการจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรบัประทานในรา้น การซือ้กลบับา้นและการจดัส่งถึงบา้น โดยสาขาส่วนใหญ่จะ

ตัง้อยู่ในย่านศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจ และย่านชมุชน  

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระดบักลางขึน้ไป ยกเวน้สาํหรบัไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุ่มลกูคา้ตัง้แต่ระดบั

ล่างขึน้ไป โดยลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เด็ก วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่ กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนทาํงาน 

ธุรกจิร้านอาหารทีม่สีาขาในประเทศไทย  

 ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ซึ่งทาํใหร้า้นอาหารแบบนั่งรบัประทานท่ีรา้น 

(Dine-In) มกีารปิดตวัลงชั่วคราวในบางสาขา และสง่ผลใหก้ับบางสาขาท่ีมจีาํนวนลกูคา้นอ้ยลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายอาหารช่องทางรบั

กลับบา้น (Take Away) และการบริการจัดส่งใหท่ี้บา้นหรือสาํนักงาน (Delivery) ไดป้รบัตัวขึน้อย่างมีนัยสาํคัญจากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบรโิภคของกลุ่มลกูคา้ และความมั่นคงของระบบการจดัการและบรกิารจดัส่งของบรษัิท 

 

ตารางเปรยีบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของธรุกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย 

 

มูลค่าการขาย (พนัลา้นบาท) 2561 2562 2563 2564 (ประมาณการ) 

รายได ้ รอ้ยละ รายได ้ รอ้ยละ 
 

รายได ้ รอ้ยละ 
 

รายได ้ รอ้ยละ 

คาเฟ่/บาร ์ 269.7 30% 279.7 30% 174.3 24% 207.1 25% 

รา้นอาหารแบบ Full-service 181.4 20% 187.5 20% 135.1 19% 156.8 19% 

รา้นอาหารแบบ Limited-service 152.0 17% 160.8 17% 158.3 22% 169.3 21% 

รา้นแผงลอยและตู ้kiosk 286.6 32% 302.7 33% 253.3 35% 278.6 34% 

ตลาดรวม 890.1 100% 931.1 100% 721.3 100% 812.1 100% 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุ๊ป 

(จาํนวนรายได)้ 

23.60 2.7% 24.28 2.6% 20.7 2.9% 21.4 2.6% 

ท่ีมา: การบริโภคธุรกิจอาหารและบรกิารในประเทศไทย เดือน มีนาคม 2564 จาก Euromonitor International และประมาณการของบรษิัท 

หมายเหตุ: รายไดข้องไมเนอร ์ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายไดข้องแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 

 

 

 

 

สภาพการแขง่ขนัและคูแ่ขง่ 

  สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตลต์ะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มดีงันี ้

1. คาเฟ่/บาร ์

• ตลาดรวมของคาเฟ่/บารใ์นปี 2563 มีมลูค่ากว่า 174.3 พันลา้นบาท ชะลอตัวจากปี 2562 ประมาณรอ้ยละ 37.7 เน่ืองจากการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทาํใหค้าเฟ่/บาร ์จาํเป็นตอ้งหยดุการบริการภายในรา้นชั่วคราว และมีนโยบายรกัษาระยะห่างเพือ่ให้

สอดคลอ้งกับมาตรการของรฐับาล 

• คาดการณว์่าจะมอีตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีท่ีรอ้ยละ 11.5 ในกลุ่มคาเฟ่/บาร ์ใน 5 ปีขา้งหนา้ 

• ปัจจบุนั คาเฟ่ อเมซอน รา้นกาแฟภายใตบ้รษัิท ปตท.นํา้มนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) ยงัคงเป็นผูน้าํในตลาดรา้นกาแฟ 

ตามมาดว้ยสตารบ์คัส ์

• ในปีนีบ้ริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ยังคงขยายรา้นกาแฟภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Coffee Journey ซึ่งจับ

กลุ่มลกูคา้ท่ีจดุพกัรถหรอืตามสถานีบรกิารนํา้มนัอย่างต่อเน่ือง 

2. รา้นอาหารแบบ Full-Service  

• ในปี 2563 ตลาดรา้นอาหารแบบ Full-Service มลูค่าทางการตลาดสงูถึง 135.1 พนัลา้นบาท เติบโตลดลงจากปี 2562 ในอตัรา

รอ้ยละ 27.9 เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 

• แนวโนม้ตลาดในอนาคตกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารแบบ Full-Service อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีท่ีประมาณรอ้ยละ 8.6 ในอีก 5 ปี 

• ปัจจบุนั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํในตลาดรา้นอาหารแบบ Full-Service  

• ซิซซเ์ล่อร ์หน่ึงในแบรนดภ์ายใตบ้ริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เป็นเครือรา้นอาหารอันดับหน่ึงในแถบอเมรกิา

เหนือ ในปี 2564 ซิซซเ์ลอ่รย์งัคงพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองแมอ้ยู่ในภาวะโรคระบาด ดว้ยการทาํ Sizzler To Go โดย

จับกลุ่มลูกคา้ประเภท Grab & Go ซึ่งเป็นเทรนดใ์หม่สาํหรบัลูกคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว ซิซซเ์ล่อรย์ังคงใหค้วามสาํคัญกับ

กระแสสขุภาพตามพฤติกรรมของผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง และคิดคน้พฒันาเมนอูาหารใหม ่ๆ ตามฤดกูาลวตัถดุิบ ผกัและผลไม ้

3. รา้นอาหารแบบ Limited-Service  

• ในปี 2563 รา้นอาหารแบบ Limited-Service มมีลูค่าทางการตลาดสงูถึง 158.3 พนัลา้นบาท มอีตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 12 

• แนวโนม้ตลาดในอนาคตกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารแบบ Limited-Service มอีตัราการเติบเฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 5.6 ในอีก 5 ปี 

• ปัจจบุนั KFC เป็นผูน้าํในตลาดรา้นอาหารแบบ Limited-Service ตามมาดว้ยแมคโดนลัด ์

• แบรนดภ์ายใตบ้ริษัทไดต้ิดอันดับ 5 ใน 10 ของกลุ่มลูกคา้รา้นอาหารแบบ Limited-Service เริ่มจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี  

สเวนเซ่นส ์เบอรเ์กอร ์คิงส ์แดรี ่ควีน และบอนชอน 

กลยุทธท์างการตลาด 

 บรษัิทมกีลยทุธท์างตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เนน้การบรกิารลกูคา้ใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจอย่างสูงสดุ (100% customer satisfaction) ใชก้ลยทุธเ์พื่อยกมาตรฐานการ

บรกิาร หาทาํเลท่ีตัง้รา้น คณุภาพผลิตภณัฑ ์ 

2. เนน้ในการใหบ้รกิารดว้ยสินคา้ท่ีมคีณุภาพ พรอ้มทัง้การพฒันาสินคา้ใหมแ่ละเมนอูาหารใหม ่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

3. เนน้การเปิดสาขาในศนูยก์ารคา้ แหล่งธรุกิจ และย่านชมุชน 

4. ในส่วนของการบรกิารจดัส่งถึงบา้น ไดก้าํหนดใหจ้ดัส่งภายในเวลา 30 นาที 

5. จดักิจกรรมส่งเสรมิการขายรว่มกับพนัธมติรและบตัรเครดิตต่าง ๆ 

6. เนน้การขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชสส์าํหรบั The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ Thai 

Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้นี ้รวมถึงการขยายธรุกิจแฟรนไชสใ์นประเทศไทยและตา่งประเทศ 

7. มกีารจดัเซ็ตเมนหูรอืการปรบัราคาเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าแก่ลกูคา้ (Price Value) 
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นโยบายราคา 

 เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสงู การตั้งราคาสินคา้ของบริษัทไดค้าํนึงถึงตน้ทุนของสินคา้และการ

บรกิารรวมถึงราคาของคู่แข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 บรษัิทดาํเนินธรุกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจาํหน่ายอาหารบรกิารด่วน ผ่านรูปแบบของสาขาจาํนวนมากกวา่ 2,000 แห่ง โดย

บรษัิทไดล้งทนุในโรงงานผลิตชีส ไอศกรมี เบเกอรี ่ และท็อปป้ิงของหวาน เพื่อรองรบัธุรกิจรา้นอาหารในเครือ ตลอดจนบรษัิทคู่คา้อ่ืน ๆ ท่ี

ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุ่มบรษัิทอีกดว้ย  นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้ล็งเห็นถึงความเสี่ยงในดา้นอตัราเงินเฟ้อในปี 2565 และไดว้างแผนในเรื่องการเตรียม

ความพรอ้มในการทาํสัญญาซือ้วตัถดุิบกับคู่คา้ (Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรือจาํนวนและคุณภาพของวตัถุดิบทั้งในระยะสัน้และใน

ระยะยาว 

วัตถุดิบและแหล่งทีม่า 

  วตัถดุิบในการผลิตของบรษัิท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ไดแ้ก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เนยแข็ง ไอศกรมี มนั

ฝรั่งแชแ่ข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้ 

2. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารสด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑน์ม ไข่ไก่ ผกัและผลไมส้ด เป็นตน้ 

3. วัตถุดิบอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นมผง แป้ง ขนมปัง เครือ่งเทศ อาหารกระป๋อง ผลไมแ้ปรรูป นํา้มนัพืช กาแฟ นํา้ตาล เครื่องดื่มและบรรจุ

ภณัฑช์นิดต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ท่ีมาของวตัถดุิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งดว้ยกัน คือ 

1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ไดแ้ก่ นมสด ไข่ไก่ ไสก้รอก เนือ้สัตวแ์ปรรูปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม ้แป้ง นํา้ตาล อาหารกระป๋อง 

เครือ่งดื่มและบรรจภุณัฑช์นิดต่าง ๆ เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70-75 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหล่งท่ีมาจากต่างประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผ่านตัวแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไมแ้ช่แข็ง เครื่องเทศ อัลมอนด ์เมล็ดกาแฟ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและแต่งหนา้ไอศกรมี เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15-20 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. การนาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง นมผงพร่องมนัเนย ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต

ไอศกรมี อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10-15 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

 วตัถดุิบหลกัในการผลิตสินคา้ของแต่ละแบรนด ์มดีงันี ้

1. The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจัดซือ้จาก

ต่างประเทศ บรษัิทในกลุ่มเดียวกันและผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวัตถุดิบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้วัวแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึ่งบริษัทสั่งซือ้

จากต่างประเทศและผูจ้าํหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s, Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร ์แดรี่ จาํกัด มีวัตถุดิบหลกัในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมนัเนย ผลิตภัณฑ์

จากนม และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแต่งหนา้ไอศกรีม (Topping) ซึ่งสั่งซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศ 

4. Sizzler มวีตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปัง ขา้ว เนยแข็ง ผกัและผลไมช้นิด

ต่าง ๆ โดยเนือ้สตัวบ์างประเภทนัน้ ทาํการสั่งซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผา่นผูจ้าํหน่ายในประเทศ 

5. The Coffee Club มีวัตถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้วัวแปรรูป เนือ้หมูแปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเคก้ 

เครือ่งปรุงอาหาร ผลิตภณัฑน์ม และเครือ่งดื่มประเภทต่าง ๆ ซึ่งบรษัิทสั่งซือ้ผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ  
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นโยบายราคา 

 เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสงู การตั้งราคาสินคา้ของบริษัทไดค้าํนึงถึงตน้ทุนของสินคา้และการ

บรกิารรวมถึงราคาของคู่แข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 บรษัิทดาํเนินธรุกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิตและจาํหน่ายอาหารบรกิารด่วน ผ่านรูปแบบของสาขาจาํนวนมากกวา่ 2,000 แห่ง โดย

บรษัิทไดล้งทนุในโรงงานผลิตชีส ไอศกรมี เบเกอรี ่ และท็อปป้ิงของหวาน เพื่อรองรบัธุรกิจรา้นอาหารในเครือ ตลอดจนบรษัิทคู่คา้อ่ืน ๆ ท่ี

ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุ่มบรษัิทอีกดว้ย  นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้ล็งเห็นถึงความเสี่ยงในดา้นอตัราเงินเฟ้อในปี 2565 และไดว้างแผนในเรื่องการเตรียม

ความพรอ้มในการทาํสัญญาซือ้วตัถดุิบกับคู่คา้ (Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรือจาํนวนและคุณภาพของวตัถุดิบทั้งในระยะสัน้และใน

ระยะยาว 

วัตถุดิบและแหล่งทีม่า 

  วตัถดุิบในการผลิตของบรษัิท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ไดแ้ก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เนยแข็ง ไอศกรมี มนั

ฝรั่งแชแ่ข็ง ผกัและผลไมแ้ช่แข็ง เป็นตน้ 

2. วตัถดุิบท่ีเป็นอาหารสด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑน์ม ไข่ไก่ ผกัและผลไมส้ด เป็นตน้ 

3. วัตถุดิบอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ นมผง แป้ง ขนมปัง เครือ่งเทศ อาหารกระป๋อง ผลไมแ้ปรรูป นํา้มนัพืช กาแฟ นํา้ตาล เครื่องดื่มและบรรจุ

ภณัฑช์นิดต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ท่ีมาของวตัถดุิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งดว้ยกัน คือ 

1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ไดแ้ก่ นมสด ไข่ไก่ ไสก้รอก เนือ้สัตวแ์ปรรูปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม ้แป้ง นํา้ตาล อาหารกระป๋อง 

เครือ่งดื่มและบรรจภุณัฑช์นิดต่าง ๆ เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70-75 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหล่งท่ีมาจากต่างประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผ่านตัวแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไมแ้ช่แข็ง เครื่องเทศ อัลมอนด ์เมล็ดกาแฟ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและแต่งหนา้ไอศกรมี เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15-20 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

2. การนาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง ไดแ้ก่ มนัฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง นมผงพร่องมนัเนย ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต

ไอศกรมี อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10-15 ของวตัถดุบิทัง้หมดโดยประมาณ 

 วตัถดุิบหลกัในการผลิตสินคา้ของแต่ละแบรนด ์มดีงันี ้

1. The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจัดซือ้จาก

ต่างประเทศ บรษัิทในกลุ่มเดียวกันและผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวัตถุดิบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้วัวแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป ซึ่งบริษัทสั่งซือ้

จากต่างประเทศและผูจ้าํหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s, Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร ์แดรี่ จาํกัด มีวัตถุดิบหลกัในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมนัเนย ผลิตภัณฑ์

จากนม และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแต่งหนา้ไอศกรีม (Topping) ซึ่งสั่งซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศ 

4. Sizzler มวีตัถดุิบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปัง ขา้ว เนยแข็ง ผกัและผลไมช้นิด

ต่าง ๆ โดยเนือ้สตัวบ์างประเภทนัน้ ทาํการสั่งซือ้จากต่างประเทศโดยตรง และผา่นผูจ้าํหน่ายในประเทศ 

5. The Coffee Club มีวัตถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้วัวแปรรูป เนือ้หมูแปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเคก้ 

เครือ่งปรุงอาหาร ผลิตภณัฑน์ม และเครือ่งดื่มประเภทต่าง ๆ ซึ่งบรษัิทสั่งซือ้ผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ  

6. Bonchon มวีตัถดุิบหลกัคอื เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป แป้ง ผกัและผลไมช้นิดต่างๆ เครือ่งปรุงอาหาร และเครือ่งดื่มประเภท

ต่าง ๆ ซึ่งบรษัิทสั่งซือ้ผ่านผูจ้าํหน่ายในประเทศ 

นโยบายการวิจัยและพฒันา (ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

ปี 2564 เป็นอีกปีท่ีไมเนอร ์ ฟู้ด ประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและการวิจยัและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศนูย์

นวัตกรรมลํา้สมยัของไมเนอร ์ฟู้ด ท่ีริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ และทีม Minor Food Innovation Team (M-FIT) ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ

นวตักรรมและการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมข่องบรษัิท โดยในปี 2564 ทีมงาน M-Fit ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หมถึ่ง 448 รายการ โดย 332 รายการ

ไดร้บัการอนมุตัิจากแบรนดต์่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นทนัทีหรือเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต ส่งผลใหไ้มเนอร ์ ฟู้ด มผีลิตภณัฑใ์หมเ่พื่อขายอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2564 และ 2565 

ผลิตภณัฑใ์หมท่ี่สาํคญัซึ่งพฒันาโดยทีม M-FIT ไดแ้ก่: 

• กลุ่มอาหาร 'ซูวี' ของซิซซเ์ล่อร ์มอบประสบการณก์ารรบัประทานอาหารชัน้เลิศใหก้ับคนทั่วไป 

• “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร”์ พลิกโฉมและยกระดบัประสบการณก์ารรบัประทานภายในรา้นอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 

• สเวนเซ่นส ์คราฟต ์ไอศกรมี ต่อยอดจากการเป็นแบรนดท่ี์มคีณุภาพและความเชี่ยวชาญดา้นไอศกรมีเพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ลํา้สมยั 

• ซอฟตเ์สิรฟ์ “หวานนอ้ย” ของแดรี ่ควนี เพิ่มความทนัสมยัใหก้ับแบรนดด์ว้ยการจบักระแสและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

• ไก่ทอดการล์คิบตัเตอรข์องบอนชอน ไก่ทอดคลกุเกลด็ขนมปังสตูรใหมแ่ละเคลือบดว้ยซอสท่ีทาํจากนํา้มนัชว่ยใหก้รอบยาวนานขึน้ 

ในปี 2564 ทีม M-FIT ยงัคงเพิ่มขอบเขตการทาํงานเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานของไมเนอร ์ ฟู้ด ในต่างประเทศและสรา้งสรรค ์

แบรนดใ์หม ่ เพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมายในการเป็นศนูยก์ลางแห่งนวตักรรมระดบัโลกสาํหรบักลุ่มบรษัิท ไมเนอร ์ฟู้ด จึงไดเ้พิ่มสิ่งอาํนวยความ

สะดวกใหก้ับทีม M-FIT ดว้ยการเพิ่มอุปกรณแ์ละเครื่องมือต่าง ๆ  เพ่ือรองรบัโอกาสทางธุรกิจและการขยายเครือข่ายธุรกิจรา้นอาหารใน

อนาคต นอกจากนี ้บริษัทได้เสริมสรา้งความร่วมมือระหว่างทีม M-FIT และผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์จากทั่วโลกของไมเนอร  ์ฟู้ด ด้วยการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมบางส่วนสาํหรบัตลาดในทวีปเอเชียจากการดาํเนินงานของทีม M-FIT จากอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืดงักล่าวอีกดว้ย 

Young Entrepreneur Program (YEP) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาภายในของไมเนอร ์ฟู้ด ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน

กมุภาพนัธปี์ 2564 แมว้่าจะมกีารทาํงานจากท่ีบา้นเป็นบางช่วงในระหว่างปี แต่ทีมงานก็สามารถเปิดตวัแบรนด ์ "นอทต์ี ้แอนด ์ไรซ"์ ซึ่งเป็น

แบรนดแ์รกของโครงการภายใตค้อนเซปต ์ “โปเก”้ ขา้วหนา้เพื่อสขุภาพท่ีมกีลิ่นอายของความเป็นไทย โดยใชแ้ต่วตัถดุิบท่ีมคีณุภาพสูงและ

สดใหม ่เหมาะสาํหรบักลุ่มลูกคา้วยัรุ่น อินเทรนด ์และใส่ใจในสุขภาพ ทัง้นี ้ไมเนอร ์ฟู้ด อยู่ในระหว่างการเปิดตัวแบรนดใ์หมเ่พิ่มเติมในปี 

2565 ซึ่งมทีัง้แบรนดท่ี์มหีนา้รา้น และแบรนดท่ี์ขายผ่านช่องทางออนไลนเ์ท่านัน้ นอกจากการเปิดตวัแบรนดใ์หมแ่ลว้ สมาชิกในทีม YEP ยงั

มสีว่นสาํคญัในการนาํเทรนดใ์หม ่ๆ มาปรบัใชก้ับแบรนดท่ี์ไมเนอร ์ฟู้ด มอียู่เดิม ยกตวัอย่างเช่น ไอศกรมีรส “พิสตาชิโอ เฟอเรโร”่ และ “โฮจิ

ฉะ โมจิ” ไดเ้ปิดตวัเป็นหน่ึงในรสชาติไอศกรีมของสเวนเซ่นสใ์นปี 2564 และเมนอูาไซอิและสมทูตีโ้บวลแ์ละกลุ่มอาหารเจของเดอะ คอฟฟ่ี 

คลบั ซึ่งไดเ้ปิดตวัตามแนวคิดของสมาชิกในทีม YEP 

เพื่อท่ีจะใหแ้น่ใจว่าไมเนอร ์ฟู้ด จะเป็นหน่ึงในเทรนใหม่ล่าสุดของธรุกิจอาหาร บริษัทจึงร่วมมืออย่างใกลช้ิดกับพันธมิตรและ

บรษัิทคู่คา้ระดบัโลกอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564  ไมเนอร ์ฟู้ด ไดจ้ดั "การประชมุเชิงปฏิบตัิการดา้นนวตักรรม" ในหลากหลายสายงาน ซึ่งมี

บริษัทท่ีปรึกษาและผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากกว่า 100 คนจากทั้งไมเนอร ์ฟู้ด และไมเนอร ์โฮเทลส ์ตลอดจนวิทยากรจากภายนอก ทั้งนี ้การ

ประชมุดงักล่าวส่งผลใหม้กีารพฒันาแนวคิดใหม่มากกว่า 800 รายการ โดยมแีนวคิดและคอนเซปต ์ 30 รายการท่ีไดถ้กูนาํมาใชใ้นปี 2564 

และ 2565 

นวตักรรมและการวิจยัและพฒันายังคงเป็นรากฐานท่ีไมเนอร ์ ฟู้ด ใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดแนวทางใหม ่ ๆ ในอตุสาหกรรม

รา้นอาหาร ดว้ยความมุง่มั่นในการลงทนุอย่างต่อเน่ือง 

 ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันาสาํหรบัธรุกิจรา้นอาหารโดยเฉพาะศนูยน์วตักรรม รวม 23 ลา้นบาทต่อปี 
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ธุรกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินค้า (ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล)์ 

ลักษณะธุรกจิ 

 บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนท่ีถือหุน้โดย MFG รอ้ยละ 

8.57) ซึ่งเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดจาํหน่ายสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศและธรุกิจการผลิตสินคา้ โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินคา้ประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งหม่ กระเป๋า และรองเทา้ 

• แบรนดเ์อสปร ี(Esprit) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป เครือ่งประดบัและเครือ่งแต่งกายสาํหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตร ีวยัรุน่  เป็น

สินคา้จากสหรฐัอเมรกิา 

• แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเร็จรูปสาํหรบัสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่นและเด็ก เป็นสินคา้จากประเทศ

ฮ่องกง 

• แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ (Charles and Keith) ประกอบดว้ยรองเทา้ กระเป๋า และเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีเป็นสินคา้จาก

ประเทศสิงคโปร ์

• แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบดว้ยกระเป๋า และเครือ่งประดับ สาํหรบัสภุาพสตร ี เป็นสินคา้จากสหราช

อาณาจกัร 

• แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) ประกอบดว้ยกระเป๋าประเภทต่าง ๆ  เป็นสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ น 

การจัดจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองใชใ้นบา้นและเคร่ืองครัว 

• แบรนดส์วิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบดว้ยเครือ่งใชแ้สตนเลส สตีล คณุภาพสงู อาทิเช่น มดี หมอ้ ชอ้น กระทะ อปุกรณป์ระกอบ

อาหาร ภาชนะเครือ่งครวัต่าง ๆ และอปุกรณต์กแต่งเล็บ ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากประเทศเยอรมนั 

• แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบดว้ยอุปกรณท่ี์ใชใ้นครวัเรือน เนน้การออกแบบท่ีมีฟังก์ชั่นในการแก้ปัญหา

ต่างๆ และง่ายต่อการใชส้อย ดว้ยรูปแบบท่ีทนัสมยั ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากสหราชอาณาจกัร 

• แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) ประกอบดว้ยเครือ่งชงกาแฟและชา ทัง้แบบเฟรนชเ์พรส ดรปิ และไซฟ่อน นอกจากนีย้งัม ีขวดนํา้พกพา 

แกว้ดบัเบิล้วอล และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก ท่ีมาพรอ้มดีไซนอ์นัเป็นเอกลกัษณ ์ ง่ายต่อการใชง้านและเนน้เรื่องความเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากประเทศเดนมารค์ 

• แบรนดเ์บิรก์ฮอฟฟ์ (BergHOFF)  ประกอบดว้ยอปุกรณเ์ครือ่งครวัท่ีมคีณุภาพสงู ดว้ยนวตักรรมการออกแบบท่ีทนัสมยั ฟังกช์นั

ครบครนั หลากหลายในทุก ๆ ดา้นของอุปกรณท์าํอาหารท่ีจะยกระดับประสบการณก์ารทําอาหารใหพิ้เศษยิ่งขึน้ แบรนด์

เครือ่งครวัคณุภาพจากประเทศเบลเยี่ยม  

การจัดจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณท์างการศึกษา 

• อีทีแอล (ETL) อุปกรณแ์ละหนังสือ Interactive เพื่อการศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง เพื่อใหเ้ด็กมี

ทักษะโดยครบเป็นองค์รวม (Total Development Program) เป็นทักษะทางดา้นความรู ้ (Knowledge) ทักษะในการใช้ชีวิต 

(Skill) และทกัษะทางดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม (Value) ผ่านหลกัสตูรจากประเทศสิงคโปร ์ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะก่อนวยัเรยีน 

(Soft Skills) ภาษาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ความรูท้ั่วไป และจรยิธรรม โดยมอีปุกรณท่ี์สามารถโตต้อบ (Interact) กับ

เด็ก และ Learning by Doing เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ 

• ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรยีนรูส้าํหรบัเด็กโดยมหีนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ปากกาพดูไดเ้พื่อใช้

ในการเรยีนรูแ้บบ Interactive เพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตวัของเด็ก 

• หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมหีนงัสอื Interactive และอปุกรณเ์สริมท่ีทันสมยั 

ปากกาพดูไดเ้พื่อใชใ้นการเรยีนรูแ้บบ Interactive เป็นการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นภาษาใหเ้ด็กไทยเขา้สู่สากล 
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ธุรกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินค้า (ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล)์ 

ลักษณะธุรกจิ 

 บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนท่ีถือหุน้โดย MFG รอ้ยละ 

8.57) ซึ่งเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดจาํหน่ายสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศและธรุกิจการผลิตสินคา้ โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

การจัดจาํหน่ายสินคา้ประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งหม่ กระเป๋า และรองเทา้ 

• แบรนดเ์อสปร ี(Esprit) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป เครือ่งประดบัและเครือ่งแต่งกายสาํหรบัสภุาพบรุุษ สภุาพสตร ีวยัรุน่  เป็น

สินคา้จากสหรฐัอเมรกิา 

• แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) ประกอบดว้ยเสือ้ผา้สาํเร็จรูปสาํหรบัสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่นและเด็ก เป็นสินคา้จากประเทศ

ฮ่องกง 

• แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ (Charles and Keith) ประกอบดว้ยรองเทา้ กระเป๋า และเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีเป็นสินคา้จาก

ประเทศสิงคโปร ์

• แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบดว้ยกระเป๋า และเครือ่งประดับ สาํหรบัสภุาพสตร ี เป็นสินคา้จากสหราช

อาณาจกัร 

• แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) ประกอบดว้ยกระเป๋าประเภทต่าง ๆ  เป็นสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่ น 

การจัดจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองใชใ้นบา้นและเคร่ืองครัว 

• แบรนดส์วิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบดว้ยเครือ่งใชแ้สตนเลส สตีล คณุภาพสงู อาทิเช่น มดี หมอ้ ชอ้น กระทะ อปุกรณป์ระกอบ

อาหาร ภาชนะเครือ่งครวัต่าง ๆ และอปุกรณต์กแต่งเล็บ ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากประเทศเยอรมนั 

• แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบดว้ยอุปกรณท่ี์ใชใ้นครวัเรือน เนน้การออกแบบท่ีมีฟังก์ชั่นในการแก้ปัญหา

ต่างๆ และง่ายต่อการใชส้อย ดว้ยรูปแบบท่ีทนัสมยั ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากสหราชอาณาจกัร 

• แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) ประกอบดว้ยเครือ่งชงกาแฟและชา ทัง้แบบเฟรนชเ์พรส ดรปิ และไซฟ่อน นอกจากนีย้งัม ีขวดนํา้พกพา 

แกว้ดบัเบิล้วอล และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก ท่ีมาพรอ้มดีไซนอ์นัเป็นเอกลกัษณ ์ ง่ายต่อการใชง้านและเนน้เรื่องความเป็นมิตร

กับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นแบรนดจ์ากประเทศเดนมารค์ 

• แบรนดเ์บิรก์ฮอฟฟ์ (BergHOFF)  ประกอบดว้ยอปุกรณเ์ครือ่งครวัท่ีมคีณุภาพสงู ดว้ยนวตักรรมการออกแบบท่ีทนัสมยั ฟังกช์นั

ครบครนั หลากหลายในทุก ๆ ดา้นของอุปกรณท์าํอาหารท่ีจะยกระดับประสบการณก์ารทําอาหารใหพ้ิเศษยิ่งขึน้ แบรนด์

เครือ่งครวัคณุภาพจากประเทศเบลเยี่ยม  

การจัดจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณท์างการศึกษา 

• อีทีแอล (ETL) อุปกรณแ์ละหนังสือ Interactive เพื่อการศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง เพื่อใหเ้ด็กมี

ทักษะโดยครบเป็นองค์รวม (Total Development Program) เป็นทักษะทางดา้นความรู ้ (Knowledge) ทักษะในการใช้ชีวิต 

(Skill) และทกัษะทางดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม (Value) ผ่านหลกัสตูรจากประเทศสิงคโปร ์ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะก่อนวยัเรยีน 

(Soft Skills) ภาษาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ความรูท้ั่วไป และจรยิธรรม โดยมอีปุกรณท่ี์สามารถโตต้อบ (Interact) กับ

เด็ก และ Learning by Doing เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ 

• ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรยีนรูส้าํหรบัเด็กโดยมหีนงัสือ Interactive และอปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ปากกาพดูไดเ้พื่อใช้

ในการเรยีนรูแ้บบ Interactive เพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตวัของเด็ก 

• หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมหีนงัสอื Interactive และอปุกรณเ์สริมท่ีทันสมยั 

ปากกาพดูไดเ้พื่อใชใ้นการเรยีนรูแ้บบ Interactive เป็นการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นภาษาใหเ้ด็กไทยเขา้สู่สากล 

• เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) ศาสตรก์ารวเิคราะห ์คน้หาศกัยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้มอื 

• โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวตักรรมใหมใ่นการเรยีนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจทกัษะดา้นการเขียนโปรแกรม 

(Coding) โดยการเรยีนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame 

การรับผลิตสินคา้อุปโภค 

 บรษัิทดาํเนินธรุกิจเก่ียวกับการรบัผลิตสินคา้อปุโภคและสินคา้ในครวัเรอืน ไดแ้ก่ นํา้หอมปรบัอากาศในรถยนต ์ผลิตภณัฑน์ํา้ยา

ขดัรถยนต ์ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม นํา้ยาลา้งจาน ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดมือ และผลิตภณัฑค์รมีบาํรุงผิว ภายใต้

เครือ่งหมายการคา้ท่ีมชีื่อเสียง เช่น GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT, 

VASELINE เป็นตน้ ลกูคา้สาํคญัคือบรษัิทต่างประเทศท่ีผลิตสินคา้อปุโภคและจดัจาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น บรษัิท เอส.ซี.จอหน์

สนั แอนดซ์นั (ประเทศไทย) จาํกัด บรษัิท คาโอ อินดลัเตรยีล (ประเทศไทย) จาํกัด และ บรษัิท ยนิูลีเวอร ์เอเชีย ไพรเวท จาํกัด เป็นตน้ รวมทัง้

รบัผลิตผลิตภณัฑท์าํความสะอาดท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมบรกิารใหก้ับ Diversey Hygiene 

การจาํหน่ายและชอ่งทางการจัดจาํหน่าย 

 ลกัษณะการจาํหน่ายของผลิตภณัฑก์ลุ่มเสือ้ผา้และกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นแบ่งเป็น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจาํหน่ายปลีกใหก้ับ

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยวางจาํหน่ายในรา้นคา้ของบรษัิทเองหรอืจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ 2) ช่องทางจาํหน่ายใหล้กูคา้องคก์รท่ีมี

งบประมาณเพื่อใหพ้นกังานและผูบ้ริหาร และมงีบประมาณทางการตลาดเพ่ือจดัหาของแถมและของกาํนลัแก่ลกูคา้ และ 3) ช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) 

 บรษัิทเห็นว่าผูใ้ชง้านทางอินเทอรเ์น็ตและทาํธุรกรรมซือ้ขายสินคา้ผ่านรา้นคา้ออนไลนม์จีาํนวนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ใน

ปี 2564 บริษัทไดพ้ัฒนาการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านทางเว็บไซตต์่าง ๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย

สินคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เน่ืองจากกลุ่มสนิคา้ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิทมคีวามหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ดงันัน้ ฐานลกูคา้ของธรุกิจท่ีเก่ียวกับ

การจัดจาํหน่ายสินคา้จึงครอบคลุมทั้งหญิงและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกคา้หลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทาํงานรุ่นใหม่ แม่บา้น 

ตลอดจนนกัธรุกิจ ผูท่ี้สนใจในเรือ่งแฟชั่นและการแต่งตวั  
 ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการรบัผลิตสินคา้อุปโภค กลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติท่ีมียอดการสั่งสินคา้อุปโภคเป็นจาํนวน

มาก ทัง้เพื่อใชใ้นประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกลเ้คียง 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

แบรนดเ์อสปรี (Esprit) 

 ถึงแมธ้รุกิจแฟชั่นมคีู่แข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา Fast fashion หลายแบรนด์

เขา้มาทาํตลาดอยา่งรวดเรว็ดว้ยการลงทนุท่ีสงู ทัง้ขนาดของรา้นคา้ สินคา้ท่ีมคีวามหลากหลาย และการปรบัราคาเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่ม

ลกูคา้ ส่งผลกระทบต่อแบรนดท่ี์เคยมคีวามแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้รโิภคมทีางเลือกในเรือ่งของสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นทางดา้นรูปแบบท่ี

ทันสมยั แต่อย่างไรก็ตาม แบรนดเ์อสปรียงัมีจดุเด่นท่ีแตกต่างจากแบรนด ์fast fashion ใหม่ ๆ ในเรื่องการรกัษาคุณภาพสินคา้ท่ีสูง และ

ยงัคงการผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองกลุ่มลกูคา้ท่ีพอใจในเรือ่งคณุภาพสินคา้และความทนทาน ไมเ่นน้ความแฟชั่นจนเกินไป ใส่สบายเหมาะกับ

สรรีะสาํหรบัคนวยัทาํงานอาย ุ30 ปีขึน้ไป ดงันัน้ การทาํโปรแกรมบรหิารความพึงพอใจของลกูคา้สมาชิก (Minor Plus) เพื่อรกัษาลกูคา้กลุ่ม

นีไ้ดม้กีารทาํอย่างต่อเน่ือง เช่น การติดต่อจองสินคา้ใหม ่การใหส้่วนลดพิเศษ การดแูลลกูคา้ในวนัสาํคญั และ ณ สิน้ปี 2564 แบรนดเ์อสปร ี

มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 67 แห่ง 
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แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) 

 กลุ่มสินคา้ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกันกับแบรนดบ์อสสิน่ีนั้น มทีัง้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove, Uniqlo และ

ผลิตในประเทศ เช่น AIIZ ซึ่งลว้นแต่อยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแมว้่าจะมกีารแข่งขนัค่อนขา้งสงูทัง้ในดา้นราคา และการส่งเสรมิการ

ขายในรูปแบบใหม ่ ๆ แบรนดบ์อสสิน่ี ยงัคงเป็นแบรนดท่ี์มจีดุแข็งในเรื่องผลิตภัณทก์ันหนาวท่ีมคีณุภาพ เช่น เสือ้กันหนาวขนเป็ดและเสือ้

แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริษัทคาดว่าแบรนดบ์อสสิน่ียงัมีโอกาสเติบโตไปกับการขยายตวัของ

หา้งสรรพสินคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ณ สิน้ปี 2564 แบรนดบ์อสสิน่ี มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 78 แห่ง   

แบรนดช์ารล์ แอนด ์คธี (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเทา้และกระเป๋าสาํหรบัสภุาพสตรใีนประเทศไทยมทีัง้แบรนดท่ี์นาํเขา้ และแบรนดท่ี์ผลิตในประเทศ โดยรองเทา้ท่ีนาํเขา้

มกัจะไดร้บัความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มวีสัดท่ีุแตกต่างซึ่งหาไมไ่ดใ้นประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่มรองเทา้นาํเขา้ส่วนใหญ่จะ

เป็นแบรนดท่ี์มกีารวางตาํแหน่งระดบับนและราคาสงู ในขณะท่ีแบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ยงัคงเนน้การตลาดในลกูคา้ระดบักลาง โดยนาํเสนอ

สินคา้นาํเขา้ท่ีมกีารออกแบบท่ีทนัสมยัเทียบเท่าสินคา้ในกลุ่มระดบับน   ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้แมว้่าจะมแีบรนดก์ระเป๋าสตรท่ีีผลิตในประเทศ

เป็นคู่แข่ง แต่แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ยงัคงเนน้การออกแบบ ใชว้สัดท่ีุมคีณุภาพ และปรบักลยทุธด์า้นราคา ซึ่งทาํใหแ้บรนดย์งัคงรกัษาส่วน

แบ่งตลาดของสินคา้กลุ่มนีไ้วไ้ด ้การเติบโตของแบรนด ์เนน้การรกัษาและสรา้งฐานลกูคา้ใหม ่คณุภาพการบรกิารของพนกังานขายใหเ้ป็นท่ี

หน่ึงในการดแูลลกูคา้อย่างต่อเน่ือง และเมือ่ปลายปี 2562 ท่ีผ่านมานี ้แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ไดเ้พิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลนด์ว้ย

เวบไซตข์องตวัเอง www.charleskeith.co.th โดยในสิน้ปี 2564 ชารล์ แอนด ์คีธ มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 43 แห่ง  

แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน (Radley London) 

 แบรนดก์ระเป๋าและเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2541 ดว้ยผลงานการออกแบบอนัโดดเด่น และฟังกช์ั่นการ

ใชง้านท่ีดีเยี่ยม จึงทาํใหแ้บรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน ไดร้บัความนิยมและกลายเป็นแบรนดช์ั้นนาํระดับโลก ประกอบกับตลาดกระเป๋า

สุภาพสตรีในประเทศไทยนั้น ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง โดยเนน้การตลาดกลุ่มลกูคา้

เป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษา กลุ่มวยัทาํงานทัง้คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ปี 2564 แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 17 แห่ง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) 

 แบรนดก์ระเป๋าแฟชั่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งถือกําเนิดขึน้ในปี 2548 ภายใตแ้นวคิดท่ีอยากใหส้ินคา้มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ

ดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นในเรื่องการออกแบบท่ีเรียบง่ายเนน้ประโยชนก์ารใชส้อย และราคาท่ีไม่สงู สรา้งสรรคเ์ป็นกระเป๋าท่ีมี

ความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัตถดุิบท่ีใชผ้ลิต เพื่อใหเ้หมาะกับทุกความตอ้งการและกิจกรรม จนกลายเป็นสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง

มากในปัจจบุนั โดยเนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา และวยัเริม่ทาํงาน ทัง้สภุาพสตรแีละสภุาพบรุุษ แบรนดอ์เนลโล่ ไดเ้พิ่มช่องทางการ

ขายบนโลกออนไลนด์ว้ยเวบไซตข์องตวัเอง www.anello.co.th โดย ณ สิน้ปี 2564 แบรนดอ์เนลโล่มีจาํนวนจดุจาํหน่ายทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ตา่งจงัหวดัในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 97 แห่ง  

แบรนดอ์ทีแีอล (ETL) ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์(MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเชค็เกอร ์ (BrainChecker) และโปรเจ็คแล๊ป (Minor 

Mojobot)  

 อีทีแอล (ETL) เป็นสินคา้เพ่ือการศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตัวของเด็ก ถึงแมว้่าการ

เติบโตของสื่อออนไลนจ์ะมีผลกระทบต่อธรุกิจประเภทนี ้แต่อีทีแอลเป็นสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นในเรื่องการวิจยัและพัฒนา คณุภาพรูปเล่มของ

หนงัสือ อปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการเรยีนรูอ้ยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็นผูน้าํตลาดในผลิตภณัฑก์ารศึกษาสาํหรบั

เด็กท่ีมคีณุภาพสงู โดยสินคา้แต่ละชดุจะใชเ้วลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  

 ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรียนรูส้าํหรบัเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณเ์สริมท่ีทันสมยั มีความโดดเด่นใน

เรือ่งความหลากหลายทางดา้นภาษา จึงเป็นท่ีสนใจสาํหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการพฒันาเด็กทางดา้นภาษา  
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แบรนดบ์อสสิน่ี (Bossini) 

 กลุ่มสินคา้ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกันกับแบรนดบ์อสสิน่ีนั้น มทีัง้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove, Uniqlo และ

ผลิตในประเทศ เช่น AIIZ ซึ่งลว้นแต่อยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแมว้่าจะมกีารแข่งขนัค่อนขา้งสงูทัง้ในดา้นราคา และการส่งเสรมิการ

ขายในรูปแบบใหม ่ ๆ แบรนดบ์อสสิน่ี ยงัคงเป็นแบรนดท่ี์มจีดุแข็งในเรื่องผลิตภัณทก์ันหนาวท่ีมคีณุภาพ เช่น เสือ้กันหนาวขนเป็ดและเสือ้

แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ยืดใส่สบายท่ีมีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริษัทคาดว่าแบรนดบ์อสสิน่ียงัมีโอกาสเติบโตไปกับการขยายตวัของ

หา้งสรรพสินคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ณ สิน้ปี 2564 แบรนดบ์อสสิน่ี มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 78 แห่ง   

แบรนดช์ารล์ แอนด ์คธี (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเทา้และกระเป๋าสาํหรบัสภุาพสตรใีนประเทศไทยมทีัง้แบรนดท่ี์นาํเขา้ และแบรนดท่ี์ผลิตในประเทศ โดยรองเทา้ท่ีนาํเขา้

มกัจะไดร้บัความนิยมในรูปแบบท่ีทนัสมยั มวีสัดท่ีุแตกต่างซึ่งหาไมไ่ดใ้นประเทศ และการออกแบบท่ีสวยงาม กลุ่มรองเทา้นาํเขา้ส่วนใหญ่จะ

เป็นแบรนดท่ี์มกีารวางตาํแหน่งระดบับนและราคาสงู ในขณะท่ีแบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ยงัคงเนน้การตลาดในลกูคา้ระดบักลาง โดยนาํเสนอ

สินคา้นาํเขา้ท่ีมกีารออกแบบท่ีทนัสมยัเทียบเท่าสินคา้ในกลุ่มระดบับน   ในราคาท่ีจบัตอ้งได ้แมว้่าจะมแีบรนดก์ระเป๋าสตรท่ีีผลิตในประเทศ

เป็นคู่แข่ง แต่แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ยงัคงเนน้การออกแบบ ใชว้สัดท่ีุมคีณุภาพ และปรบักลยทุธด์า้นราคา ซึ่งทาํใหแ้บรนดย์งัคงรกัษาส่วน

แบ่งตลาดของสินคา้กลุ่มนีไ้วไ้ด ้การเติบโตของแบรนด ์เนน้การรกัษาและสรา้งฐานลกูคา้ใหม ่คณุภาพการบรกิารของพนกังานขายใหเ้ป็นท่ี

หน่ึงในการดแูลลกูคา้อย่างต่อเน่ือง และเมือ่ปลายปี 2562 ท่ีผ่านมานี ้แบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธ ไดเ้พิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลนด์ว้ย

เวบไซตข์องตวัเอง www.charleskeith.co.th โดยในสิน้ปี 2564 ชารล์ แอนด ์คีธ มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 43 แห่ง  

แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน (Radley London) 

 แบรนดก์ระเป๋าและเครือ่งประดบั สาํหรบัสภุาพสตร ีก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2541 ดว้ยผลงานการออกแบบอนัโดดเด่น และฟังกช์ั่นการ

ใชง้านท่ีดีเยี่ยม จึงทาํใหแ้บรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน ไดร้บัความนิยมและกลายเป็นแบรนดช์ั้นนาํระดับโลก ประกอบกับตลาดกระเป๋า

สุภาพสตรีในประเทศไทยนั้น ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แบรนดแ์รทลีย ์ลอนดอน จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง โดยเนน้การตลาดกลุ่มลกูคา้

เป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษา กลุ่มวยัทาํงานทัง้คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ปี 2564 แบรนดแ์รทลีย ์ ลอนดอน มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศ

ไทยรวมทัง้สิน้ 17 แห่ง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

แบรนดอ์เนลโล่ (Anello) 

 แบรนดก์ระเป๋าแฟชั่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งถือกําเนิดขึน้ในปี 2548 ภายใตแ้นวคิดท่ีอยากใหส้ินคา้มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ

ดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นในเรื่องการออกแบบท่ีเรียบง่ายเนน้ประโยชนก์ารใชส้อย และราคาท่ีไม่สงู สรา้งสรรคเ์ป็นกระเป๋าท่ีมี

ความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัตถดุิบท่ีใชผ้ลิต เพื่อใหเ้หมาะกับทุกความตอ้งการและกิจกรรม จนกลายเป็นสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง

มากในปัจจบุนั โดยเนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา และวยัเริม่ทาํงาน ทัง้สภุาพสตรแีละสภุาพบรุุษ แบรนดอ์เนลโล่ ไดเ้พิ่มช่องทางการ

ขายบนโลกออนไลนด์ว้ยเวบไซตข์องตวัเอง www.anello.co.th โดย ณ สิน้ปี 2564 แบรนดอ์เนลโล่มีจาํนวนจดุจาํหน่ายทัง้ในกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดัในประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 97 แห่ง  

แบรนดอ์ทีแีอล (ETL) ไมเนอร ์สมารท์ คดิส ์(MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเชค็เกอร ์ (BrainChecker) และโปรเจ็คแล๊ป (Minor 

Mojobot)  

 อีทีแอล (ETL) เป็นสินคา้เพ่ือการศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และความรูร้อบตัวของเด็ก ถึงแมว้่าการ

เติบโตของสื่อออนไลนจ์ะมีผลกระทบต่อธรุกิจประเภทนี ้แต่อีทีแอลเป็นสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นในเรื่องการวิจยัและพัฒนา คณุภาพรูปเล่มของ

หนงัสือ อปุกรณเ์สรมิท่ีทนัสมยั ช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการเรยีนรูอ้ยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็นผูน้าํตลาดในผลิตภณัฑก์ารศึกษาสาํหรบั

เด็กท่ีมคีณุภาพสงู โดยสินคา้แต่ละชดุจะใชเ้วลานานในการพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  

 ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์(MSK) สื่อการเรียนรูส้าํหรบัเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณเ์สริมท่ีทันสมยั มีความโดดเด่นใน

เรือ่งความหลากหลายทางดา้นภาษา จึงเป็นท่ีสนใจสาํหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการพฒันาเด็กทางดา้นภาษา  

 หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย เป็นสินคา้ท่ีมคีวามโดดเด่นดา้นภาษา มอีปุกรณเ์สริม

เป็นปากกาพดูไดก้ระตุน้ใหเ้ด็กสนใจและง่ายต่อการเรยีนรู ้

 เบรนเช็คเกอร ์(BrainChecker) การศึกษารูปแบบของลายผิวนิว้มือทั้ง 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็นศาสตรก์าร

วิเคราะห ์คน้หาศกัยภาพของบคุคลท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด เป็นสินคา้รูปแบบใหมท่ี่สรา้งความสนใจต่อพ่อแม ่ผ่านการสแกนค่าลายผิวนิว้มอื

และนาํไปแปลงผลเป็นสถิดิ เป็นท่ีนิยมในหลายประเทศ สินคา้นีใ้นประเทศไทยมีคู่แข่งขันนอ้ย อีกทั้งราคาท่ีจาํหน่ายยงัเป็นกลุ่มลกูคา้

เดียวกับสินคา้หลกั ทาํใหส้ามารถต่อยอดการขายได ้

 โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวตักรรมใหมใ่นการเรยีนรูศ้ตวรรษท่ี 21 เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจทกัษะดา้นการเขียนโปรแกรม 

(Coding) โดยการเรยีนรูผ้่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จึงเป็นท่ีสนใจของกลุ่มลกูคา้และกลุ่มโรงเรยีน 

 ช่องทางการจาํหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มกีารชาํระค่าสินคา้ทัง้ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อน ผ่านการหกับญัชีบตัรเครดิต 

และหกับญัชีธนาคาร  ปัจจบุนัมชี่องทางการจาํหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คอืการขายตามบา้น หรอืท่ีพกัอาศยั การขายโดยผ่านการจดัสมัมนา 

การจัดกิจกรรมตามสถานศึกษา และการเปิดจุดขายชั่วคราวท่ีมีลูกคา้พลกุพล่าน เช่น ไฮเปอรม์ารท์ งานแสดงสินคา้เด็ก โรงพยาบาล 

งานบุ๊คแฟร ์หรอืงานกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็ก เป็นตน้ 

แบรนดส์วิลลิ่ง (ZWILLING) 

 ตลาดเครือ่งครวัพรเีมีย่มท่ีมรีาคาระดบัสงูเริม่มคีวามอ่ิมตวัของฐานลกูคา้เดิม เน่ืองจากสินคา้มขีอ้จาํกัดและตอบโจทยล์กูคา้ท่ีมี

ความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม แบรนดส์วิลลิ่งมจีดุเด่นในสินคา้ท่ีเนน้ความสาํคญัในเรื่องของการใชว้สัดท่ีุมคีุณภาพ แข็งแรง และนวตักรรมท่ี

ทันสมัย และให้ความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะมีอายุการใชง้านท่ียาวนาน ผ่านการควบคุมกระบวนการผลิตท่ีจะคงมาตรฐาน ปัจจุบัน 

ZWILLING Group ไมไ่ดม้เีพียงอปุกรณเ์ครือ่งครวัคณุภาพพรเีมยีมจากเยอรมนันี แต่ยงัเสรมิทพัโดยการเลือกสรรผลิตภณัฑช์ั้นดีจากทั่ว

โลกมาอยู่ภายใต ้ZWILLING Group ไม่ว่าจะเป็น STAUB จากฝรั่งเศส MIYABI จากญ่ีปุ่ น BALLARINI จากอิตาลี ซึ่งแต่ละแบรนด์มี

ความโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไปในดา้นของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะพิเศษและนวตักรรม การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่งในอนาคตคือ การปรบั

กลยทุธข์องสินคา้และราคาใหม้ภีาวะการแข่งขันท่ีเหมาะสมกับคู่แข่งในตลาด เพื่อท่ีจะรองรบัการขยายฐานลกูคา้ใหม ่ ๆ พรอ้มกับการทาํ

การตลาดเชิงรุกเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธรุกิจในกลุ่มเดียวกันทั้งรายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้การมุง่เนน้ทาํการตลาดเชงิกิจกรรม

และการใชส้ื่อดิจิทลั เพื่อสื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม ่ ๆ เป็นแนวทางในการสรา้งภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในวง

กวา้ง โดยแบรนดส์วิลลิ่งยังไดเ้พิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ทางทีวีโฮมชอบป้ิง ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงในกลุ่มสินคา้ประเภท

เครือ่งครวั ณ สิน้ปี 2564 แบรนดส์วลิลิ่ง มจีาํนวนจดุจาํหน่ายในประเทศไทยรวม 28 แห่ง  

แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) 

 ดว้ยยุคสมยัท่ีเปลี่ยนไปลกูคา้มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีมากกว่าแค่ฟังกช์ั่นการใชง้านเพียงอย่างเดียว หรือ Single function แต่

ลกูคา้กลุ่มนีต้อ้งการสินคา้ท่ีมฟัีงกช์ั่นการใชง้านมากกว่าหน่ึงอย่างหรือท่ีเราเรยีกว่ามลัติฟังกช์ั่น (Multifunction) และทกุ ๆ ผลิตภณัฑต์อ้ง

มาพรอ้มการออกแบบท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด ์Kitchenware Gadget สัญชาติอังกฤษท่ีก่อตั้งตัง้แต่ปี 

2546 โดยสองพี่นอ้ง แอนโทน่ีและริชารด์ โจเซฟ โดยทั้งสองออกแบบผลิตภัณฑข์องโจเซฟ โจเซฟ โดยมีรากฐานจากการสังเกตรอบตวั 

สังเกตปัญหาหลาย ๆ อย่างภายในบา้น “Brilliantly Useful Design” คือคอนเซ็ปทท่ี์ โจเซฟ โจเซฟ ยึดมั่นมาโดยตลอด ผลิตภัณฑต์อ้ง

แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัและใส่ใจในรายละเอียด ไมว่่าจะเป็นสาํหรบัหอ้งครวั หอ้งนํา้ หอ้งเอนกประสงค ์หรอือปุกรณต์่าง ๆ ภายในบา้น 

ดว้ยฟังกช์ั่นการใชง้านท่ีตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านและดีไซนท่ี์ออกแบบมาเพื่อการจดัเก็บในพืน้ท่ีจาํกัด สีสนัสดใส ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณแ์ละ

งานดีไซนท่ี์โดดเด่น รวมนวตักรรมการออกแบบใหเ้ขา้กับสไตลท่ี์รว่มสมยั การเนน้ไปท่ีประสบการณก์ารใชง้าน คือจดุเด่นและจดุขายสาํคญั

ของแบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ ท่ีการนัตีดว้ยรางวลัในดา้นการออกแบบจากทั่วโลก ณ สิน้ปี 2564 แบรนดโ์จเซฟ โจเซฟ มจีาํนวนจดุจาํหน่ายใน

ประเทศไทยรวม 26 จดุขาย และยงัเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายท่ีโฮมชอ้ปป้ิงและช่องทางขายสินคา้ออนไลน ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

อีกทัง้ยงัคงใส่ใจในการสรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละการสรา้งแคมเปญทางการตลาดเพื่อเขา้ถึงลกูคา้กลุม่คนรุน่ใหมใ่หม้ากยิ่งขึน้ 
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แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) 

 จากการท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมดื่มกาแฟเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟท่ี

กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจาํวนัของคนไทย ทาํใหธ้รุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกาแฟ ชา โกโก ้มกีารขยายตวัและเตบิโตอย่างรวดเรว็ ขณะท่ี

รา้นขายกาแฟทัง้ในกรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดัทกุภมูภิาคก็มปีรมิาณเพิ่มขึน้มาก จึงทาํให ้“โบเดิม้” เครือ่งทาํกาแฟสญัชาติเดนมารก์ มี

โอกาสขยายตวัในการสรา้งแบรนดแ์ละจดุขายเพิ่มมากขึน้เช่นกัน โดยจดุเด่นของโบเดิม้คือการชงกาแฟแบบสโลวค์อฟฟ่ี (Slow Coffee) 

ซึ่งเป็นวิธีการชงกาแฟดว้ยมอืท่ีสามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาไดม้ากท่ีสดุ ซึ่งเป็นความตัง้ใจของตระกลูโบเดิม้, “ยอรเ์กน โบเดิม้ ” ท่ี “เนน้

รสชาติ ไมส่ิน้เปลือง” ทาํใหโ้บเดิม้เป็นท่ีนิยมและมชีื่อเสียงทั่วโลก และโบเดิม้ไดเ้ขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2564 

และมจีดุขายทัง้หมด 13 จดุขายทั่วประเทศ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้คนรุน่ใหมท่ี่ชื่นชอบในการดื่มดํ่ากับกาแฟท่ีมเีอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง 

แบรนดเ์บริก์ฮอฟฟ์ (BergHOFF) 

เครื่องครวัคณุภาพจากประเทศเบลเยี่ยมท่ีจะยกระดบัประสบการณก์ารทาํอาหารใหพ้ิเศษยิ่งขึน้ ดว้ยนวัตกรรมการออกแบบท่ี

ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน หลากหลายในทุก ๆ ด้านของอุปกรณ์ทําอาหารท่ีผลิตจากวัสดุคุณภาพในราคาท่ีสามารถจับต้องได้  

การนัตีดว้ยประสบการณใ์นการผลิตอปุกรณเ์ครือ่งครวัมากกว่า 27 ปี ซึ่งผลิตภณัฑใ์นแบรนดข์องเบิรก์ฮอฟฟ์ แบ่งเป็น 5 คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ 

Ron, Gem, Leo, Essentials and Outdoor ดว้ยความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ี์จะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตลแ์ละความพึงพอใจใน

การทาํอาหารท่ีแตกต่างตามรสนิยมของผูใ้ช ้ เพิ่มประสบการณใ์นการทาํอาหารทัง้อินดอรแ์ละเอา้ดอร ์ แบรนดข์องเบิรก์ฮอฟฟ์ คือคาํตอบ

สาํหรบัเครื่องครวัท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสม พรอ้มกับดีไซนท่ี์ทันสมยั บริษัทเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการในปี 2564 และมจีดุขายทัง้หมด 17 จดุขายทั่วประเทศ 

ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินคา้อุปโภค ภายใต้บริษัทยอ่ย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

 บรษัิทผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้อปุโภคและสินคา้ในครวัเรือนใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมกีารว่าจา้งบริษัทอ่ืนให้

เป็นผูผ้ลิตสินคา้ให ้ เน่ืองจากบรษัิทนัน้ ๆ ไมม่นีโยบายดาํเนินการผลติเอง หรอืมกีาํลงัการผลิตท่ีไมเ่พียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโนม้การเติบโต

ของอุตสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการใชส้ินคา้ในครวัเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรบัอากาศในรถยนต ์

ผลิตภัณฑน์ํา้ยาขัดรถยนต ์นํา้ยาทาํความสะอาดสขุภณัฑ ์ นํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม นํา้ยาลา้งจาน ครีมบาํรุงผิว และ

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด เป็นตน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทาํความสะอาด บรษัิทท่ีดาํเนินธรุกิจเก่ียวกับการรบั

ผลิตสินคา้อปุโภค เช่นเดียวกับบรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกัด มอียู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมสี่วนแบ่งการตลาดในสินคา้แต่ละชนิดไม่

เท่ากัน การแข่งขนัในธรุกิจจะเนน้เรือ่งตน้ทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาํนาจต่อรองราคาจะเป็นของเจา้ของสินคา้ เน่ืองจากปัจจบุนักาํลงั

การผลิตของผูร้บัผลิตสินคา้แต่ละรายยงัมเีหลืออยู่มาก ทาํใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาเพิ่มสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงัต่างประเทศก็

เป็นโอกาสท่ีทาํใหบ้รษัิทเพิ่มยอดขายได ้เน่ืองจากตน้ทนุการผลิตยงัอยูใ่นระดบัตํ่าสาํหรบับรษัิทผูว้า่จา้งในต่างประเทศ ประกอบกับคณุภาพ

ของสินคา้ท่ีผลิตนัน้อยู่ในระดบัท่ีดีกว่าผูผ้ลิตในภมูภิาคนี ้จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบใหบ้รษัิทสามารถผลิตสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือการส่งออกได ้

นโยบายราคา 

 นโยบายราคาของสินคา้กลุ่มแฟชั่นจะพิจารณาจากตน้ทนุและการวางตาํแหน่งแบรนดแ์ละสินคา้ในตลาดท่ีเขา้แข่งขัน  โดยการ

เปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในสินค้าแต่ละประเภท และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกลเ้คียงเพราะสินคา้บางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก

นกัท่องเท่ียว     

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 สาํหรบัธุรกิจจัดจาํหน่าย บริษัทนาํเขา้ผลิตภัณฑม์าจากต่างประเทศ ทั้งจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรฐัอเมริกา ตาม

มาตรฐานของบรษัิทเจา้ของแบรนด ์(Principal)  
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แบรนดโ์บเดิม้ (Bodum) 

 จากการท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมดื่มกาแฟเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟท่ี

กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจาํวนัของคนไทย ทาํใหธ้รุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกาแฟ ชา โกโก ้มกีารขยายตวัและเตบิโตอย่างรวดเรว็ ขณะท่ี

รา้นขายกาแฟทัง้ในกรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดัทกุภมูภิาคก็มปีรมิาณเพิ่มขึน้มาก จึงทาํให ้“โบเดิม้” เครือ่งทาํกาแฟสญัชาติเดนมารก์ มี

โอกาสขยายตวัในการสรา้งแบรนดแ์ละจดุขายเพิ่มมากขึน้เช่นกัน โดยจดุเด่นของโบเดิม้คือการชงกาแฟแบบสโลวค์อฟฟ่ี (Slow Coffee) 

ซึ่งเป็นวิธีการชงกาแฟดว้ยมอืท่ีสามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาไดม้ากท่ีสดุ ซึ่งเป็นความตัง้ใจของตระกลูโบเดิม้, “ยอรเ์กน โบเดิม้ ” ท่ี “เนน้

รสชาติ ไมส่ิน้เปลือง” ทาํใหโ้บเดิม้เป็นท่ีนิยมและมชีื่อเสียงทั่วโลก และโบเดิม้ไดเ้ขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2564 

และมจีดุขายทัง้หมด 13 จดุขายทั่วประเทศ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้คนรุน่ใหมท่ี่ชื่นชอบในการดื่มดํ่ากับกาแฟท่ีมเีอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง 

แบรนดเ์บริก์ฮอฟฟ์ (BergHOFF) 

เครื่องครวัคณุภาพจากประเทศเบลเยี่ยมท่ีจะยกระดบัประสบการณก์ารทาํอาหารใหพ้ิเศษยิ่งขึน้ ดว้ยนวัตกรรมการออกแบบท่ี

ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน หลากหลายในทุก ๆ ด้านของอุปกรณ์ทําอาหารท่ีผลิตจากวัสดุคุณภาพในราคาท่ีสามารถจับต้องได้  

การนัตีดว้ยประสบการณใ์นการผลิตอปุกรณเ์ครือ่งครวัมากกว่า 27 ปี ซึ่งผลิตภณัฑใ์นแบรนดข์องเบิรก์ฮอฟฟ์ แบ่งเป็น 5 คอลเลคชั่น ไดแ้ก่ 

Ron, Gem, Leo, Essentials and Outdoor ดว้ยความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ี์จะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตลแ์ละความพึงพอใจใน

การทาํอาหารท่ีแตกต่างตามรสนิยมของผูใ้ช ้ เพิ่มประสบการณใ์นการทาํอาหารทัง้อินดอรแ์ละเอา้ดอร ์ แบรนดข์องเบิรก์ฮอฟฟ์ คือคาํตอบ

สาํหรบัเครื่องครวัท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสม พรอ้มกับดีไซนท่ี์ทันสมยั บริษัทเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการในปี 2564 และมจีดุขายทัง้หมด 17 จดุขายทั่วประเทศ 

ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินคา้อุปโภค ภายใต้บริษัทยอ่ย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

 บรษัิทผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้อปุโภคและสินคา้ในครวัเรือนใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมกีารว่าจา้งบริษัทอ่ืนให้

เป็นผูผ้ลิตสินคา้ให ้ เน่ืองจากบรษัิทนัน้ ๆ ไมม่นีโยบายดาํเนินการผลิตเอง หรอืมกีาํลงัการผลิตท่ีไมเ่พียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโนม้การเติบโต

ของอุตสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการใชส้ินคา้ในครวัเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้หอมปรบัอากาศในรถยนต ์

ผลิตภัณฑน์ํา้ยาขัดรถยนต ์นํา้ยาทาํความสะอาดสขุภณัฑ ์ นํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม นํา้ยาลา้งจาน ครีมบาํรุงผิว และ

ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด เป็นตน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทาํความสะอาด บรษัิทท่ีดาํเนินธรุกิจเก่ียวกับการรบั

ผลิตสินคา้อปุโภค เช่นเดียวกับบรษัิท นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํกัด มอียู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมสี่วนแบ่งการตลาดในสินคา้แต่ละชนิดไม่

เท่ากัน การแข่งขนัในธรุกิจจะเนน้เรือ่งตน้ทนุการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาํนาจต่อรองราคาจะเป็นของเจา้ของสินคา้ เน่ืองจากปัจจบุนักาํลงั

การผลิตของผูร้บัผลิตสินคา้แต่ละรายยงัมเีหลืออยู่มาก ทาํใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาเพิ่มสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงัต่างประเทศก็

เป็นโอกาสท่ีทาํใหบ้รษัิทเพิ่มยอดขายได ้เน่ืองจากตน้ทนุการผลิตยงัอยูใ่นระดบัตํ่าสาํหรบับรษัิทผูว้า่จา้งในต่างประเทศ ประกอบกับคณุภาพ

ของสินคา้ท่ีผลิตนัน้อยู่ในระดบัท่ีดีกว่าผูผ้ลิตในภมูภิาคนี ้จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบใหบ้รษัิทสามารถผลิตสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือการส่งออกได ้

นโยบายราคา 

 นโยบายราคาของสินคา้กลุ่มแฟชั่นจะพิจารณาจากตน้ทนุและการวางตาํแหน่งแบรนดแ์ละสินคา้ในตลาดท่ีเขา้แข่งขัน  โดยการ

เปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในสินค้าแต่ละประเภท และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกลเ้คียงเพราะสินคา้บางกลุ่มเป็นท่ีสนใจจาก

นกัท่องเท่ียว     

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 สาํหรบัธุรกิจจัดจาํหน่าย บริษัทนาํเขา้ผลิตภัณฑม์าจากต่างประเทศ ทั้งจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรฐัอเมริกา ตาม

มาตรฐานของบรษัิทเจา้ของแบรนด ์(Principal)  

 

วัตถุดิบและแหล่งทีม่า 

 เน่ืองจากรูปแบบการทาํธุรกิจของบริษัท คือ เป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมจากต่างประเทศ จึงเป็นการจัดหาสินคา้

สาํเร็จรูปนาํเขา้และจาํหน่ายในประเทศ ผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตสินคา้ก็คือเจา้ของแบรนดส์ินคา้ในสหรฐัอเมริกา สิงคโปร ์ฮ่องกง เยอรมนั ฝรั่งเศส 

องักฤษ เดนมารค์ เบลเยี่ยม และญ่ีปุ่ น จะเลือกลงทนุสรา้งฐานการผลิตในต่างประเทศท่ีมกีารจดัหาวตัถดุิบไดง้่ายและประหยดัค่าใชจ้่าย

ในการขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงท่ีตํ่ากว่าท่ีจะผลิตในประเทศตน้กาํเนิด ดงันัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บงัคลาเทศ เยอรมนี 

และบางชนิดของสินคา้ก็จะเป็นประเทศไทย 

 ยกเวน้กลุ่มโรงงานท่ีรบัผลิตสินคา้อุปโภค วัตถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้อุปโภคต่าง ๆ  ท่ีบริษัทรบัผลิตนั้น เป็นวัตถุดิบท่ีบรษัิท

สั่งซือ้จากผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบดงักล่าวมีแหล่งท่ีมาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้่าจา้งผลิตจะเป็นผูจ้ดัหา

แหล่งวตัถดุิบ ตลอดจนตอ่รองราคาวตัถดุิบกับผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบโดยตรง ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัหาวตัถดุิบบางส่วนเอง เพ่ือเป็นการลดต้นทุน

การผลิต 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจ 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยในการกระตุน้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น

ผลกระทบจากการหยดุชะงักของการท่องเท่ียวจากการควบคุมการเดินทางขา้มประเทศ การจาํกัดการเดินทางภายในประเทศ และ

สถานการณท่ี์ประชากรหวาดระแวงต่อการติดเชือ้โรคโควิด-19 บรษัิทไดร้บัผลกระทบต่อการดาํเนินงานจากการปิดสาขาชั่วคราวในเดือน

เมษายนและพฤษภาคมของปี 2564 โดยมาตรการปิดเมอืงหรอืล็อกดาวน ์ ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคท่ีลดลงจากผลกระทบจาก

การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ดว้ยเหตุดงักล่าวมานีส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อการปรบัลงของรายไดข้องกลุ่ม

บรษัิท ดงันัน้ทางบรษัิทจึงมุง่เนน้ไปท่ีการควบคมุตน้ทนุโดยเฉพาะในดา้นค่าเช่า ค่าใชจ้่ายส่วนของพนกังานและค่าใชจ้่ายทางการตลาด 

นโยบายการวิจัยและพฒันา (ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสนิคา้) 

 ไมม่ ี

1.2.3 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 รายละเอียดทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจ ปรากฎในเอกสารแนบ 4 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํในการดาํเนินธรุกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธรุกิจหลกั ไดแ้ก่ ธรุกิจ

รา้นอาหาร ธรุกิจโรงแรม และธรุกิจจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชั่น บรษัิทเป็นผูน้าํในธรุกิจรา้นอาหาร ซึ่งมขีนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในเอเชีย โดยมี

รา้นอาหารกวา่ 2,300 สาขา ใน 24 ประเทศ ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส,์ ซิซซเ์ลอร,์ แดรี ่ควีน, เบอรเ์กอร ์

คิง, ไทย เอ็กซเ์พรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, บอนชอน, รเิวอรไ์ซด ์และเบนิฮานา อีกทัง้ยงัมโีรงงานผลิตชีสและไอศกรีม ส่วนผสมไอศกรีมและ 

ท็อปป้ิง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บรษัิทเป็นผูน้าํในการดาํเนินธรุกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจา้ของเอง เช่าบรหิาร บรหิารจดัการ และรว่ม

ลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอรว์ิส สวีท ทั้งสิน้กว่า 520 โรง ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, 

เอ็นเอช โฮเทล, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟรซ์ีซั่นส,์ เซ็นต ์รจีิส, เจ ดบับลิว แมรอิอท, เรดิสนั บล ูและโรงแรมในกลุ่มไมเนอร ์ อินเตอร ์

เนชั่นแนล ใน 56 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมทุรอินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต ้อีกทั้งบริษัท

ประกอบธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม (Mixed-use Business) ประกอบดว้ยธรุกิจขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งรวมถึงโครงการพฒันาท่ี

อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรพัย ์และธุรกิจ

บันเทิง นอกจากนี ้บริษัทยังเป็นผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชั่นไลฟ์สไตลจ์ากต่างประเทศ โดยเครื่องหมายการคา้ท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายในปัจจบุนั ไดแ้ก่ อเนลโล,่ โบเดิม้, บอสสิน่ี, ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปร,ี โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส ์และ 

ไมเนอร ์สมารท์ คิดส ์อีกทัง้ยงัมธีรุกิจรบัจา้งผลติสินคา้ ซึ่งผลิตสินคา้อปุโภคบรโิภคตามสญัญาว่าจา้งผลติ โดยมโีรงงานเป็นของตวัเอง 
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1.3.2 อธิบายเหตผุลประกอบบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่ม 

 ไมม่ี 

1.3.3 ความสมัพนัธก์ับกลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 ไมม่ี 

1.3.4 ผูถื้อหุน้ 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 รายชือ่ผู้ถือหุน้ จาํนวนหุน้ทีถ่ือ สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค1      1,728,716,662  33% 

 1.1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค         170,545,614  3% 

 1.2 บรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกัด 2         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. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์         497,600,851  10% 

3. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกัด 3         470,125,816  9% 

4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited            202,340,095  4% 

5. The Bank of New York Mellon            88,562,623  2% 

6. สาํนกังานประกันสงัคม            87,779,059  2% 

7. บญัชีบรหิารกิจการ            85,578,616  2% 

8. State Street Bank Europe Limited           82,394,040  2% 

9. Raffles Nominees (Pte) Limited           80,631,954  2% 

10. กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว           60,809,380  1% 

ท่ีมา : บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

8.57% 
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1.3.2 อธิบายเหตผุลประกอบบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่ม 

 ไมม่ี 

1.3.3 ความสมัพนัธก์ับกลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 ไมม่ี 

1.3.4 ผูถื้อหุน้ 

 รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 รายชือ่ผู้ถือหุน้ จาํนวนหุน้ทีถ่ือ สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค1      1,728,716,662  33% 

 1.1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค         170,545,614  3% 

 1.2 บรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกัด 2         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. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์         497,600,851  10% 

3. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกัด 3         470,125,816  9% 

4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited            202,340,095  4% 

5. The Bank of New York Mellon            88,562,623  2% 

6. สาํนกังานประกันสงัคม            87,779,059  2% 

7. บญัชีบรหิารกิจการ            85,578,616  2% 

8. State Street Bank Europe Limited           82,394,040  2% 

9. Raffles Nominees (Pte) Limited           80,631,954  2% 

10. กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว           60,809,380  1% 

ท่ีมา : บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

8.57% 

หมายเหต ุ: 1 การจัดกลุ่มนีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ 17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 

เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึท่ีมีการแกไ้ข) แตอ่ยา่งใด 

  ² รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) จาํกดั มีดงัตอ่ไปนี ้

 
รายชือ่ผู้ถอืหุ้น ร้อยละของจาํนวนสทิธิออกเสยีง 

1. บรษิัท ไมเนอร ์กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 37.50 

2. นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 29.17 

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ 16.89 

4. นายเดวดิ วิลเล่ียม ไฮเนค็ 16.44 

รวม 100.00 

³ ผูล้งทุนใน NVDR จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างการเงินตา่ง ๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทุน เสมือนการลงทุนในหุน้ แต่

จะไมม่ีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เวน้แตก่รณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้น

ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทาํใหจ้าํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิ้ทธิในการ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้อ่ืนเพ่ิมขึน้ ทั้งนี ้ในการตรวจสอบจาํนวนหุน้ท่ีถกูออกเป็น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบไดจ้าก http://www.set.or.th/nvdr 

1.4 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบยีน 

 ทนุเรอืนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ทนุจดทะเบียน :  5,997,928,025 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,997,928,025 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

 ทนุท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :  5,213,769,793 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,213,769,793 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

1.4.2 หุน้ประเภทอืน่ 

 ไมม่ี 

1.4.3 หุน้หรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษัททีเ่ป็นหลักทรัพยอ์า้งองิในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 

 ไมม่ี 

1.5 การออกหลักทรัพยอ์ืน่  

1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (MINT-W7) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ิทธิ 21.60 บาทต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 

ทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 235,516,841 หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 235,516,841 หุน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 210,661,682 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 210,661,682 หุน้ 

 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 8 (MINT-W8) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ิทธิ 28.00 บาทต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 

ทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 178,988,980 หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 178,988,980 หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 174,363,631 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 174,363,631 หุน้ 

 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 9 (MINT-W9) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2567 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ิทธิ 31.00 บาทต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 

ทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 162,211,704  หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 162,211,704  หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 160,323,255 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 160,323,255 หุน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 210,661,682 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 210,661,682 หุน้ 

 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 8 (MINT-W8) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2566 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ิทธิ 28.00 บาทต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 

ทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 178,988,980 หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 178,988,980 หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 174,363,631 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 174,363,631 หุน้ 

 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 9 (MINT-W9) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2567 

อตัราการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

ราคาการใชส้ิทธิ 31.00 บาทต่อหุน้ 

วนักาํหนดการใชส้ิทธิ (Exercise Date) ใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั 

ทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 162,211,704  หน่วย 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 162,211,704  หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ 160,323,255 หน่วย 

  จาํนวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพคงเหลือ 160,323,255 หุน้ 

 

 

 

 

1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมหีุน้กูท่ี้บรษัิทยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอน จาํนวน 26 รุน่ มยีอดหนีค้งคา้งรวมจาํนวน 106,674.50 ลา้นบาท 

ประเภทหุน้กู้ มูลค่าท่ีออก 

(ลา้นบาท) 

อายุ ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2564 

(ลา้นบาท) 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,700 10 ปี 9 สงิหาคม 

2565 

4.75 2,700 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,000 10 ปี 22 พฤษภาคม 

2568 

4.04 4,000 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,200 15 ปี 15 มีนาคม 

2574 

3.95 1,200 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 7 ปี 27 กนัยายน 

2567 

2.91 1,000 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 15 ปี 27 กนัยายน 

2575 

3.93 1,000 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*1,671 10 ปี 19 กรกฎาคม   

2570 

4.60 *1,671 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,000 10 ปี 16 มีนาคม 

2571 

3.43 1,000 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

**3,031.58 15 ปี 10 ตุลาคม 

2576 

3.63 **3,031.58 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,079.7 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 4,079.7 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,635 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 4,635 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,815.4 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 1,815.4 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

1,570 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 1,570 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,070 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 3,070 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,620.3 3 ปี 29 มีนาคม 

2565 

3.10 3,620.3 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,165 5 ปี 29 มีนาคม 

2567 

3.60 2,165 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

5,684.6 10 ปี 29 มีนาคม 

2572 

4.17 5,684.6 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 12 ปี 29 มีนาคม 

2574 

4.43 2,430 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2,430 15 ปี 29 มีนาคม 

2577 

4.62 2,430 
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ประเภทหุน้กู้ มูลค่าท่ีออก 

(ลา้นบาท) 

อายุ ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2564 

(ลา้นบาท) 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน 

ชาํระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเม่ือเลกิ

บริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่

ถอนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเล่ือน

การชําระดอกเบี้ยพร้อมกับสะ สม

ดอกเบีย้จ่ายไปชาํระในวนัใด ๆ ก็ได้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่จาํกัดระยะเวลา

และจํานวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้

ออกหุน้กูแ้ต่เพียงผูเ้ดียว โดยเป็นหุน้กู้

ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกัน มีผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สทิธิไถ่ถอน

หุน้กูก้่อนครบกาํหนด 

15,000 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู้ 

5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

15,000 

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั 

***9,269.5 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือ 

ผูอ้อกหุน้กูใ้ช้

สทิธิไถ่ถอนหุน้กู้ 

3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

****9,269.5 

หุน้กูส้กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและ

มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*****15,157.92 5 ปี 2 กรกฎาคม

2569 

4.00 *****15,157.92 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

350 2 ปี 14 วนั 21 เมษายน 

2566 

3.10 350 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,059 2 ปี 9 กรกฎาคม 

2566 

3.00 3,059 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,501 3 ปี 9 กรกฎาคม 

2567 

3.40 3,501 

หุน้กู้ระบช่ืุอผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,440 4 ปี 9 กรกฎาคม 

2568 

3.60 3,440 

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั 

****9,795.3 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู้ 

2.70% ต่อปี ใน 5 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

9,795.3 

หมายเหต ุ:  

* หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีประกนั ไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 50,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 1,670,995,000 บาท  
(1 เหรียญสหรฐั เท่ากบั 33.4199 บาท)  
** หุน้กูส้กลุเงินยโูร ชนิดระบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ปีระกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 80,000,000 ยโูร หรือเทียบเท่า 3,031,584,000 บาท  
(1 ยโูร เท่ากบั  37.8948 บาท) 
*** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมปีระกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,269,535,000 บาท 
**** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,795,300,000 บาท 
***** หุน้กูส้กลุยโูร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีหลักประกนั มลูคา่ 400,000,000 ยโูร หรือเทียบเท่า 15,157,920,000 บาท  
(1 ยโูร เท่ากบั 37.8948 บาท) 
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ประเภทหุน้กู ้ มูลค่าท่ีออก 

(ลา้นบาท) 

อายุ ครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2564 

(ลา้นบาท) 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน 

ชาํระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเม่ือเลกิ

บริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่

ถอนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเล่ือน

การชําระดอกเบี้ยพร้อมกับสะ สม

ดอกเบีย้จ่ายไปชาํระในวนัใด ๆ ก็ได้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่จาํกัดระยะเวลา

และจํานวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้

ออกหุน้กูแ้ต่เพียงผูเ้ดียว โดยเป็นหุน้กู้

ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกัน มีผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สทิธิไถ่ถอน

หุน้กูก้่อนครบกาํหนด 

15,000 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู้ 

5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

15,000 

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั 

***9,269.5 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือ 

ผูอ้อกหุน้กูใ้ช้

สทิธิไถ่ถอนหุน้กู้ 

3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

****9,269.5 

หุน้กูส้กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและ

มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

*****15,157.92 5 ปี 2 กรกฎาคม

2569 

4.00 *****15,157.92 

หุน้กู้ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

350 2 ปี 14 วนั 21 เมษายน 

2566 

3.10 350 

หุน้กู้ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,059 2 ปี 9 กรกฎาคม 

2566 

3.00 3,059 

หุน้กู้ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,501 3 ปี 9 กรกฎาคม 

2567 

3.40 3,501 

หุน้กู้ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3,440 4 ปี 9 กรกฎาคม 

2568 

3.60 3,440 

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิและมีประกนั 

****9,795.3 - เม่ือเลกิกิจการ 

หรือเม่ือผูอ้อก

หุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่

ถอนหุน้กู้ 

2.70% ต่อปี ใน 5 ปีแรก 

หลงัจากนัน้จะมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบีย้

สว่นเพิม่ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

9,795.3 

หมายเหต ุ:  

* หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีประกนั ไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 50,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 1,670,995,000 บาท  
(1 เหรียญสหรฐั เท่ากบั 33.4199 บาท)  
** หุน้กูส้กลุเงินยโูร ชนิดระบช่ืุอผูถื้อประเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ปีระกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มลูคา่ 80,000,000 ยโูร หรือเทียบเท่า 3,031,584,000 บาท  
(1 ยโูร เท่ากบั  37.8948 บาท) 
*** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมปีระกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,269,535,000 บาท 
**** หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีประกนั มลูคา่ 300,000,000 เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,795,300,000 บาท 
***** หุน้กูส้กลุยโูร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไมด่อ้ยสิทธิและมีหลักประกนั มลูคา่ 400,000,000 ยโูร หรือเทียบเท่า 15,157,920,000 บาท  
(1 ยโูร เท่ากบั 37.8948 บาท) 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยดงันี ้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ 

การขยายงาน ขอ้กําหนดตามสัญญาเงินกูห้รือหุน้กูข้องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทย่อยไมไ่ดก้าํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงนิ

ปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

2) ประวตัิการจ่ายเงินปันผล 

 2560 

ปรบัปรุงใหม่ 

2561 

ปรบัปรุงใหม่ 

2562 2563 

หลงั TFRS16 

2564    

หลงั TFRS16 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.22 0.93 2.04  (4.71)  (2.83) 

กาํไรจากการดาํเนนิงานต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.22 1.19 1.25  (4.29)  (2.06) 

เงินปันผลต่อหุน้ (หุน้สามญั) 0.40 0.40 - - -2 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1 (รอ้ยละ) 32.81 33.49 - - - 
1.  อตัราการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจาก เงินปันผลตอ่หุน้หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
2  ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 และวาระการงดการจ่ายเงินปัน

ผลจะถกูนาํเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบรษัิทไมเนอรต์ระหนกัถึงความสาํคญัของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การบรหิารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท การประสบความสาํเรจ็ และการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็

ตาม กลุ่มบรษัิทไมเนอรไ์ดต้ระหนกัว่าความเสี่ยงดงักล่าวสามารถนาํมาซึ่งผลตอบแทนทัง้ทางบวก (โดยโอกาส) และทางลบ (โดยการแกไ้ข

หรอืควบคมุ) ดว้ยเหตนีุ ้บรษัิทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสรา้งหรือผลิตผลตอบแทนท่ีดีได ้ เมือ่มกีารประเมนิความเสี่ยงเป็น

อย่างดีดว้ยการควบคมุการตดัสินใจทางการบริหารทัง้หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้นน้ความสาํคัญของการมกีรอบการบริหาร

ความเสี่ยงขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนทางธรุกิจและมอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับธรุกิจทกุคน 

การประเมนิความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธรุกิจจะตอ้งมกีารระบปัุจจยัความเสี่ยงในปัจจบุนัและปัจจยัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหมท่ี่อาจ

มผีลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยทุธ ์ ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ ความเสี่ยงดา้นอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี ความเสี่ยงดา้นองคก์ร ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง และความเสี่ยงภายนอก ฝ่ายบรหิาร

ความเสี่ยงของบรษัิททาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุใหก้ับแต่ละหน่วยธรุกิจเพื่อท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจ อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภายในองคก์ร รวมถึงใหค้วามรูท่ี้เหมาะสม สรา้งวัฒนธรรมและการตระหนักรูใ้นเรื่องของ

ความเสี่ยง วิเคราะหแ์ละใหค้าํปรึกษา เก่ียวกับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและ

กาํกับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและชีแ้นะ  

นอกจากนี ้กระบวนการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทไดร้บัการสนับสนุนโดยนาํเครือ่งมือของระบบบริหารความเสี่ยงองคก์รมาใช ้

เพื่อส่งเสรมิการทาํงานรว่มกันทั่วทัง้องคก์รในการจดัการความเสี่ยงและโอกาสเกิด 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้นีโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพื่อใหก้ระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) ซึ่งทกุหน่วยธรุกิจไดย้ึดมั่นและดาํเนินการ

ตามนโยบายนี ้นโยบายการบรหิารความเสี่ยงครอบคลมุโครงสรา้งการกาํกับดแูลและการรายงานความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยง ซึ่งเริม่ตน้จากการระบปุระเภทของความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น 

การจดัลาํดบัความสาํคญั โดยใชต้ารางประเมนิความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐาน การตอบสนองต่อความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม (ผ่านการลดความ

เสี่ยง การตรวจจบัความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิกกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง) และการติดตามและการ

ประเมนิผล 

โดยสรุปแลว้ เป้าหมายของการบรหิารความเสีย่งคือการทาํใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะบรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

มคีวามเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคน 

  

2.2  ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทตอ้งเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อรายได ้ 

ผลกาํไร มลูค่าสินทรพัย ์สภาพคล่อง มลูค่าหุน้ และชื่อเสียงของบรษัิท 

 การจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและการระบุถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่งอาจไม่มีนัยสาํคัญในปัจจุบัน แต่อาจ

กลายเป็นความเสี่ยงท่ีสาํคัญในอนาคต เป็นปัจจัยสาํคญัต่อความสาํเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนีไ้ดพ้ิจารณา

ครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงปัจจบุนัและความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหมข่องบรษัิท ดงันัน้ ผูม้สี่วนไดเ้สียทัง้หมดควรไดร้บัทราบถึงผลกระทบและโอกาส

ท่ีอาจเกิดขึน้ของความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยอ่ืนท่ีอาจเก่ียวข้องกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กับบริษัท 

นอกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้ว้ย 

 

ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเสาหลักเชงิกลยุทธข์องบริษัท 
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบรษัิทไมเนอรต์ระหนกัถึงความสาํคญัของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การบรหิารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท การประสบความสาํเรจ็ และการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็

ตาม กลุ่มบรษัิทไมเนอรไ์ดต้ระหนกัว่าความเสี่ยงดงักล่าวสามารถนาํมาซึ่งผลตอบแทนทัง้ทางบวก (โดยโอกาส) และทางลบ (โดยการแกไ้ข

หรอืควบคมุ) ดว้ยเหตนีุ ้บรษัิทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสรา้งหรือผลิตผลตอบแทนท่ีดีได ้ เมือ่มกีารประเมนิความเสี่ยงเป็น

อย่างดีดว้ยการควบคมุการตดัสินใจทางการบริหารทัง้หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้นน้ความสาํคัญของการมกีรอบการบริหาร

ความเสี่ยงขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนทางธรุกิจและมอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับธรุกิจทกุคน 

การประเมนิความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธรุกิจจะตอ้งมกีารระบปัุจจยัความเสี่ยงในปัจจบุนัและปัจจยัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหมท่ี่อาจ

มผีลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยทุธ ์ ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ ความเสี่ยงดา้นอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี ความเสี่ยงดา้นองคก์ร ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง และความเสี่ยงภายนอก ฝ่ายบรหิาร

ความเสี่ยงของบรษัิททาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุใหก้ับแต่ละหน่วยธรุกิจเพื่อท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อ

ธุรกิจ อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภายในองคก์ร รวมถึงใหค้วามรูท่ี้เหมาะสม สรา้งวัฒนธรรมและการตระหนักรูใ้นเรื่องของ

ความเสี่ยง วิเคราะหแ์ละใหค้าํปรึกษา เก่ียวกับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและ

กาํกับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและชีแ้นะ  

นอกจากนี ้กระบวนการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทไดร้บัการสนับสนนุโดยนาํเครือ่งมือของระบบบริหารความเสี่ยงองคก์รมาใช ้

เพื่อส่งเสรมิการทาํงานรว่มกันทั่วทัง้องคก์รในการจดัการความเสี่ยงและโอกาสเกิด 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้นีโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพื่อใหก้ระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ตอนดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) ซึ่งทกุหน่วยธรุกิจไดย้ึดมั่นและดาํเนินการ

ตามนโยบายนี ้นโยบายการบรหิารความเสี่ยงครอบคลมุโครงสรา้งการกาํกับดแูลและการรายงานความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยง ซึ่งเริม่ตน้จากการระบปุระเภทของความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น 

การจดัลาํดบัความสาํคญั โดยใชต้ารางประเมนิความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐาน การตอบสนองต่อความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม (ผ่านการลดความ

เสี่ยง การตรวจจบัความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิกกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง) และการติดตามและการ

ประเมนิผล 

โดยสรุปแลว้ เป้าหมายของการบรหิารความเสีย่งคือการทาํใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะบรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

มคีวามเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคน 

  

2.2  ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทตอ้งเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อรายได ้ 

ผลกาํไร มลูค่าสินทรพัย ์สภาพคล่อง มลูค่าหุน้ และชื่อเสียงของบรษัิท 

 การจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและการระบุถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่งอาจไม่มีนัยสาํคัญในปัจจุบัน แต่อาจ

กลายเป็นความเสี่ยงท่ีสาํคัญในอนาคต เป็นปัจจัยสาํคญัต่อความสาํเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนีไ้ดพ้ิจารณา

ครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงปัจจบุนัและความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหมข่องบรษัิท ดงันัน้ ผูม้สี่วนไดเ้สียทัง้หมดควรไดร้บัทราบถึงผลกระทบและโอกาส

ท่ีอาจเกิดขึน้ของความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยอ่ืนท่ีอาจเก่ียวข้องกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กับบริษัท 

นอกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้ว้ย 

 

ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเสาหลักเชงิกลยุทธข์องบริษัท 
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2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจ 

1. การกระจกุตวัของสินทรพัยท์างภมูศิาสตรแ์ละการกระจกุตวัของการตลาดหลกั 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ   

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

จากการขยายธรุกิจของไมเนอรใ์นช่วงหลายปีที่ผ่าน

มา ปัจจุบันบริษัทมีตลาดหลัก ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

ยุโรป ออสเตรเลีย จีน มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา 

แอฟริกา และตะวันออกกลาง จึงส่งผลใหบ้ริษัทมี

กลุ่มสินทรพัยท์ี่มีคุณภาพ รวมทั้ง แบรนด ์โรงแรม 

รา้นอาหาร และร ้านค้า ในเมืองสําคัญและใน

สถานที่ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามบรษิัทอาจมคีวาม

เสี่ยงในการพึ่งพาพืน้ที่ทางภูมิศาสตรแ์ละตลาด

หลักบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการ

ทางการเงินและการเติบโตของบรษิัทที่ไดร้บัอิทธิพล

จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสงัคมและการเมือง 

เหตุการณค์วามไม่สงบ การก่อการรา้ย โรคติดตอ่ 

สภาพอากาศ และภยัพิบตัิทอ้งถิ่น 

 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

บริษัทไดจ้ัดทาํมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดใหไ้ดม้ากที่สุด ซึ่ง

มาตรการดงักล่าวรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเพยีง 

• เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลายประเภท     

อนัประกอบไปดว้ยธรุกิจโรงแรมและธรุกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม ธรุกิจ

รา้นอาหาร ธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 

• สรา้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบริษัท เพื่อให้

ครอบคลมุหลากหลายตลาด จากเซอรว์สิ    อพารท์เมนท ์ จนถึงโรงแรมระดับหรู 

และจากแฮมเบอรเ์กอร ์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย  

• ขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก (รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา เพื่อลด

การพึ่งพาธรุกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยายธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-

Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบรหิารโรงแรม และการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ ทัง้ใน

ประเทศที่บรษิัทดาํเนินธรุกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม ่ๆ ที่บรษิัทยงัไมคุ่น้เคย  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหลงัโรคโควิด-19 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ธุรกิจของบริษัทได้รับและจะยังคงได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก 

 

จากลักษณะการติดต่อของไวรสั ประเทศต่าง ๆ ไดใ้ช้

มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อชะลอการแพร่กระจายของ

ไวรสั ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และจะยงัคงมผีลต่อไปในอนาคต

อนัใกล ้

 

ในขณะที่บรษิัทใชม้าตรการป้องกันและมาตรการอื่น ๆ  

เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการกลายพนัธุ ์

และแมใ้นเวลาที่ขอ้จาํกัดจะถูกยกเลิกแลว้ แต่ความ

ตอ้งการในการใชบ้รกิารของ บรษิัทอาจลดลงอย่างเป็น

สาระสาํคญัเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

• การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัททั่วโลก ดว้ยเหตนุี ้

การกลับมาเปิดกิจการและการหยุดกิจการจึงขึน้อยู่กับสถานการณก์ารระบาด

และขอ้จาํกัดดา้นการล็อกดาวนใ์นแต่ละภมูภิาคกลยทุธค์ือการพรอ้มปรบัเปลี่ยน

ไปตามสถานการณโ์ควิดที่ผนัผวน และกลบัมาเปิดกิจการที่สามารถสรา้งกระแส

เงินสดในเชิงบวกและผลกาํไรได ้

• ลดการใชเ้งินสดและรกัษาสภาพคล่องดว้ยการควบคมุตน้ทนุและการลด CAPEX 

จากความพยายามในการประหยดัตน้ทุนในทกุหน่วยธุรกิจและภูมภิาค ส่งผลให้

บรษิัทสามารถบรรลเุป้าหมายของการประหยดัตน้ทนุไดส้งูกว่าแผนที่วางไว ้ 

• โดยส่วนหนึ่งของแผนการรกัษาสภาพคลอ่งนัน้ บรษิัทตัง้เป้าหมายและดาํเนินการ

อย่างต่อเ นื่อง ที่จะลด CAPEX ระหว่างปี  2563 – 2565 ผ่ านทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของตน้ทนุ 

• การบริหารจัดการฐานะทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผกูพนัทางการเงิน โดยการหารอืและการไดร้บัอนมุตักิับเจา้หนี ้ (ทัง้ผูถ้ือพนัธบัตร

และธนาคาร) เพื่อดาํเนินการป้องกัน โดยขยายการผ่อนผันตามสัญญาและการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความ

ไมแ่น่นอนของปัจจยัภายนอกในระยะสัน้ นอกจากนี ้บรษิัทยงัคงมสี่วนรว่มกับนกั

ลงทนุหลกัดา้นอสงัหาริมทรพัยใ์นระยะยาว สาํหรบัการทาํธุรกรรมดา้นสินทรพัย ์   

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อการหมุนเวียนสินทรัพยร์ะยะยาวของบริษัท  

และเพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงใหก้ับฐานะทางการเงิน การหมนุเวียนสินทรพัยไ์ด้

ดาํเนินการเสรจ็สมบูรณก์่อนระยะเวลาที่คาดการณไ์วท้ัง้ในระดบับรษิัท และเอ็น

เอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งช่วยเสรมิความมั่นคงใหก้ับรากฐานของบรษิัท เพื่อรองรบัการ

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ของความตอ้งการที่กาํลงัจะมาถึง 
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2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจ 

1. การกระจกุตวัของสินทรพัยท์างภมูศิาสตรแ์ละการกระจกุตวัของการตลาดหลกั 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ   

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

จากการขยายธรุกิจของไมเนอรใ์นช่วงหลายปีที่ผ่าน

มา ปัจจุบันบริษัทมีตลาดหลัก ไดแ้ก่ ประเทศไทย 

ยุโรป ออสเตรเลีย จีน มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา 

แอฟริกา และตะวันออกกลาง จึงส่งผลใหบ้ริษัทมี

กลุ่มสินทรพัยท์ี่มีคุณภาพ รวมทั้ง แบรนด ์โรงแรม 

รา้นอาหาร และร ้านค้า ในเมืองสําคัญและใน

สถานที่ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามบรษิัทอาจมคีวาม

เสี่ยงในการพึ่งพาพืน้ที่ทางภูมิศาสตรแ์ละตลาด

หลักบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการ

ทางการเงินและการเติบโตของบรษิัทที่ไดร้บัอิทธิพล

จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสงัคมและการเมือง 

เหตุการณค์วามไม่สงบ การก่อการรา้ย โรคติดตอ่ 

สภาพอากาศ และภยัพิบตัิทอ้งถิ่น 

 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

บริษัทไดจ้ัดทาํมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิดใหไ้ดม้ากที่สุด ซึ่ง

มาตรการดงักล่าวรวมถึงแต่ไมจ่าํกัดเพยีง 

• เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลายประเภท     

อนัประกอบไปดว้ยธรุกิจโรงแรมและธรุกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม ธรุกิจ

รา้นอาหาร ธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 

• สรา้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบริษัท เพื่อให้

ครอบคลมุหลากหลายตลาด จากเซอรว์สิ    อพารท์เมนท ์ จนถึงโรงแรมระดับหรู 

และจากแฮมเบอรเ์กอร ์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย  

• ขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก (รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกา เพื่อลด

การพึ่งพาธรุกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยายธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-

Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบรหิารโรงแรม และการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ ทัง้ใน

ประเทศที่บรษิัทดาํเนินธรุกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม ่ๆ ที่บรษิัทยงัไมคุ่น้เคย  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหลงัโรคโควิด-19 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ธุรกิจของบริษัทได้รับและจะยังคงได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก 

 

จากลักษณะการติดต่อของไวรสั ประเทศต่าง ๆ ไดใ้ช้

มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อชะลอการแพร่กระจายของ

ไวรสั ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และจะยงัคงมผีลต่อไปในอนาคต

อนัใกล ้

 

ในขณะที่บรษิัทใชม้าตรการป้องกันและมาตรการอื่น ๆ  

เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการกลายพนัธุ ์

และแมใ้นเวลาที่ขอ้จาํกัดจะถูกยกเลิกแลว้ แต่ความ

ตอ้งการในการใชบ้รกิารของ บรษิัทอาจลดลงอย่างเป็น

สาระสาํคญัเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

 

• การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัททั่วโลก ดว้ยเหตนุี ้

การกลับมาเปิดกิจการและการหยุดกิจการจึงขึน้อยู่กับสถานการณก์ารระบาด

และขอ้จาํกัดดา้นการล็อกดาวนใ์นแต่ละภมูภิาคกลยทุธค์ือการพรอ้มปรบัเปลี่ยน

ไปตามสถานการณโ์ควิดที่ผนัผวน และกลบัมาเปิดกิจการที่สามารถสรา้งกระแส

เงินสดในเชิงบวกและผลกาํไรได ้

• ลดการใชเ้งินสดและรกัษาสภาพคล่องดว้ยการควบคมุตน้ทนุและการลด CAPEX 

จากความพยายามในการประหยดัตน้ทุนในทกุหน่วยธุรกิจและภูมภิาค ส่งผลให้

บรษิัทสามารถบรรลเุป้าหมายของการประหยดัตน้ทนุไดส้งูกว่าแผนที่วางไว ้ 

• โดยส่วนหนึ่งของแผนการรกัษาสภาพคลอ่งนัน้ บรษิัทตัง้เป้าหมายและดาํเนินการ

อย่างต่อเ นื่อง ที่จะลด CAPEX ระหว่างปี  2563 – 2565 ผ่ านทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของตน้ทนุ 

• การบริหารจัดการฐานะทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผกูพนัทางการเงิน โดยการหารอืและการไดร้บัอนมุตักิับเจา้หนี ้ (ทัง้ผูถ้ือพนัธบัตร

และธนาคาร) เพื่อดาํเนินการป้องกัน โดยขยายการผ่อนผันตามสัญญาและการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความ

ไมแ่น่นอนของปัจจยัภายนอกในระยะสัน้ นอกจากนี ้บรษิัทยงัคงมสี่วนรว่มกับนกั

ลงทนุหลกัดา้นอสงัหาริมทรพัยใ์นระยะยาว สาํหรบัการทาํธุรกรรมดา้นสินทรพัย ์   

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อการหมุนเวียนสินทรัพยร์ะยะยาวของบริษัท  

และเพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงใหก้ับฐานะทางการเงิน การหมนุเวียนสินทรพัยไ์ด้

ดาํเนินการเสรจ็สมบูรณก์่อนระยะเวลาที่คาดการณไ์วท้ัง้ในระดบับรษิัท และเอ็น

เอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งช่วยเสรมิความมั่นคงใหก้ับรากฐานของบรษิัท เพื่อรองรบัการ

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ของความตอ้งการที่กาํลงัจะมาถึง 
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รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

• บริษัทไดป้รบัตัวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ “ชีวิตวิถีใหม”่ ในระยะยาว จากพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 

บริษัทไดใ้ชโ้อกาสในการปรบัเปลี่ยนธุรกิจเพื่อใหบ้ริการลูกคา้ไดด้ียิ่งขึน้ในระยะ

กลางถึงระยะยาว รวมทัง้ไดต้ิดตามแนวโนม้และริเริ่มการดาํเนินโครงการใหม ่ ๆ 

ในทกุกลุ่มธรุกิจอย่างต่อเนื่อง 

 

3. การบรหิารสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ของหน่วยธุรกิจที่มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาเช่าและรายไดท้ี่ลดลง อาจทาํใหต้น้ทนุ

ของ  บริ ษั ท เ พิ่ มสูง ขึ ้น  กํา ไ รล ด ลง  แล ะจํากัด

ความสามารถในการตอบสนองต่อสภาวะตลาดหรือ

จาํกัดกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท 

 

ลักษณะตน้ทนุคงที่ของการดําเนินงานของโรงแรม

เช่าบริหาร รา้นอาหาร และรา้นคา้ อาจทาํใหค้วาม

พยายามในการลดตน้ทุนมีประสิทธิผลนอ้ยกว่าเมือ่

เทียบกับธรุกิจที่บรษิัทบรหิารเอง และธรุกิจแฟรนไชส ์

 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

• บริษัทดาํเนินการเจรจาในเชิงรุกเกี่ยวกับเงื่อนไขของสญัญาเช่ากับเจา้ของที่ดิน 

รวมทัง้การเพิ่มตวัแปรเพื่อป้องกันความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงขาลง 

• นอกจากนี ้บริษัทยังคงรกัษาความสมัพันธท์ี่ดีกับเจา้ของที่ดินเพื่อโอกาสในการ

ต่อสญัญาเช่าตามเงื่อนไขในปัจจบุนั 

• บริษัทยังไดพ้ิจารณาถึงการผสมผสานธุรกิจภายในสินทรพัยท์ี่เช่าไว ้เช่น บริษัท

จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเช่าถาวรระยะสั้นกับ Oaks เพื่อเป็นการขับเคลื่อน

รายได ้

  

 

 

 

 



151

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

• บริษัทไดป้รบัตัวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ “ชีวิตวิถีใหม”่ ในระยะยาว จากพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 

บริษัทไดใ้ชโ้อกาสในการปรบัเปลี่ยนธุรกิจเพื่อใหบ้ริการลูกคา้ไดด้ียิ่งขึน้ในระยะ

กลางถึงระยะยาว รวมทัง้ไดต้ิดตามแนวโนม้และริเริ่มการดาํเนินโครงการใหม ่ ๆ 

ในทกุกลุ่มธรุกิจอย่างต่อเนื่อง 

 

3. การบรหิารสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ความเป็นไปได้ของหน่วยธุรกิจที่มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาเช่าและรายไดท้ี่ลดลง อาจทาํใหต้น้ทนุ

ของ  บริ ษั ท เ พิ่ มสูง ขึ ้น  กํา ไ รล ด ลง  แล ะจํากัด

ความสามารถในการตอบสนองต่อสภาวะตลาดหรือ

จาํกัดกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท 

 

ลักษณะตน้ทุนคงที่ของการดําเนินงานของโรงแรม

เช่าบริหาร รา้นอาหาร และรา้นคา้ อาจทาํใหค้วาม

พยายามในการลดตน้ทุนมีประสิทธิผลนอ้ยกว่าเมือ่

เทียบกับธรุกิจที่บรษิัทบรหิารเอง และธรุกิจแฟรนไชส ์

 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

• บริษัทดาํเนินการเจรจาในเชิงรุกเกี่ยวกับเงื่อนไขของสญัญาเช่ากับเจา้ของที่ดิน 

รวมทัง้การเพิ่มตวัแปรเพื่อป้องกันความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงขาลง 

• นอกจากนี ้บริษัทยังคงรกัษาความสมัพันธท์ี่ดีกับเจา้ของที่ดินเพื่อโอกาสในการ

ต่อสญัญาเช่าตามเงื่อนไขในปัจจบุนั 

• บริษัทยังไดพ้ิจารณาถึงการผสมผสานธุรกิจภายในสินทรพัยท์ี่เช่าไว ้เช่น บริษัท

จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเช่าถาวรระยะสั้นกับ Oaks เพื่อเป็นการขับเคลื่อน

รายได ้

  

 

 

 

 

4. การหยดุชะงกัในการดาํเนินธรุกิจจากปัจจยัภายนอกและเหตกุารณท์ี่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัท 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

รายได ้กาํไร และแผนการพฒันาของบรษิัทลว้นตอ้ง

พึ่งพิงภาคการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคและความเชื่อมั่น

ของนกัท่องเที่ยว ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจาก

ปัจจัยภายนอกหลาย ๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัท เช่น ความไม่สงบทาง

การเมือง โรคระบาด โรคจากการติดเชือ้ หรือภัย

ธรรมชาติ เป็นตน้ 

 

 

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

4. นวตักรรม และดิจิทลั 

5. บคุลากรและทีมงานที่มี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลายประเภท อัน

ประกอบไปดว้ยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม ธรุกิจ

รา้นอาหาร ธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลติ 

• สรา้งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนดข์องบริษัท เพื่อให้

ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอรว์ิสอพารท์เมนท ์ จนถึงโรงแรมระดับหรู 

และจากแฮมเบอรเ์กอร ์จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย  

• ขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อลด

การพึ่งพาธรุกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 

• ขยายธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-

Based Model) ไดแ้ก่ การรบัจา้งบรหิารโรงแรม และการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ทั้งใน

ประเทศที่บรษิัทดาํเนินธรุกิจอยู่ในปัจจบุนัและตลาดใหม ่ๆ ที่บรษิัทยงัไมคุ่น้เคย 

• กาํหนดแผนสาํรองสาํหรบัเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) ในขณะที่

ความทา้ทายต่าง ๆ  ที่บริษัทได้เผชิญในอดีต มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนา

ความสามารถในการรบัมือกับเหตกุารณท์ี่ไมค่าดคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

ช่วยเพิม่ความสามารถในการฟื้นตวัของธรุกิจของบรษิัท 
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5. การละเมดิเงื่อนไขที่กาํหนดในสญัญากูย้ืมเงิน 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ดว้ยเงื่อนไขของหนีค้า้งชาํระ กําหนดใหบ้ริษัทต้อง

ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การ

รกัษาอตัราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะมกีารทดสอบเป็น

ระยะ นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ภายใตพ้ันธสัญญาที่

เขม้งวด ต่าง ๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการทางการเงนิ 

บริษัทไม่อาจใหค้าํเชื่อมั่นไดว้่าจะสามารถปฏิบัติ

ตามพันธสัญญาทางการเงินดังกล่าวภายใตก้าร

บริหารเงินทุนในอนาคต กรณีที่เจา้หนีเ้ลือกที่จะใช้

สิทธิของตนเกี่ยวกับการละเมิดเงื่อนไขในสัญญา

กูย้ืมเงินที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ จะส่งผลกระทบ

ในทางลบตอ่ธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผล

การดาํเนินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบรษิัท 

 

ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ 2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

บรษิัทและบรษิัทย่อยพยายามรกัษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกรง่ เพื่อใหม้ั่นใจว่า

จะปฏิบตัิตามพนัธสญัญาและเงื่อนไขทัง้หมดผ่านมาตรการต่อไปนี ้

• ติดตามเงื่อนไขทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการทางการเงินให้

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และใหเ้ป็นไปตามนโยบายภายใน

ของบรษิัท 

• ใชม้าตรการป้องกันเพื่อขอการผ่อนผันจากผูถ้ือหุน้กู้และผูใ้หกู้้ สาํหรบัวงเงินกู้

และวงเงินกูร้่วมในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาในการคงอตัราส่วนทาง

การเงินไวส้าํหรบัช่วงทดสอบที่จะเกิดขึน้ในอนาคตตามขอ้กาํหนด 

• ดาํเนินการขอปรบัแกไ้ขเงื่อนไขกับผูถ้ือหุน้กูแ้ละผูใ้หกู้ ้ สาํหรบัวงเงินกูแ้ละวงเงิน

กู้ร่วมที่เ กี่ยวข้องกับอัตราส่วนทางการเงินใหม่ที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยมี

จดุประสงคเ์พื่อพฒันาการบรหิารจดัการเงินสดและสภาพคล่องของบรษิัท 
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6. การสืบทอดตาํแหน่ง 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ความสามารถในการคงไวซ้ึ่งตาํแหน่งที่มกีารแข่งขัน

สูง ขึ ้นอยู่กับทักษะของผู้บริหารระดับสูงผู้ซึ่งมี

ประสบการณแ์ละความรูค้วามเชีย่วชาญในธุรกิจที่

ดาํเนินงานประเภทเดียวกันกับบรษิัท 

 

การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่หนึ่งรายขึน้ไป

โดยไม่มีผู้สืบทอดตํา แห น่ง อาจส่ งผลเ สี ย ต่ อ

ความสามารถในการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลกุลยุทธ์

ทางธรุกิจ รวมทัง้ความสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธข์องบรษิัท 

รวมถึงความสมัพนัธก์ับคู่คา้และผูข้าย  

ความเสี่ยงดา้นองคก์ร 5. บคุลากรและทีมงานที่มี

ความเป็นผูน้าํ 

• ในช่วงตน้ปีของทุกปี จะมีการระบุตาํแหน่งที่สาํคัญ เพื่อช่วยใหบ้ริษัทเห็นภาพ  

ไดช้ดัเจนว่า บรษิัทมผีูส้ืบทอดตาํแหน่งที่เหมาะสมกับตาํแหน่งที่สาํคญัเหล่านัน้ 

• มีการจัดเตรียมการสืบทอดตาํแหน่งจากรายชื่อผูท้ี่มีศกัยภาพ (ทั้งบุคคลภายใน

และภายนอก) ไว้สําหรับการออกจากตําแหน่งที่สําคัญทั้งหมดทั้งในกรณีที่

คาดการณแ์ละไมไ่ดค้าดการณไ์ว ้โดยการกาํหนดรายชื่อผูท้ี่มศีกัยภาพในการสืบ

ทอดตาํแหน่งสาํหรบัตาํแหน่งที่สาํคญั รวมทัง้มกีารสอบทานรายชื่อทกุปี  

• สรา้งผูม้ีศักยภาพในการสืบทอดตําแหน่งในภายบริษัทผ่านโครงการอบรม     

และพฒันา 

• การกําหนดรายชื่อผู้สืบทอดตําแหน่งและการวางแผนสืบทอดตําแหน่งใน

ตาํแหน่งที่สาํคญัรวมทัง้การควบคมุอตัราการหมนุเวียนนัน้ ไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วน

หนึ่งของดชันีชีว้ดัผลงานของผูบ้รหิารระดบั C-Level 
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7. สภาพคล่องที่ไมเ่พียงพอ 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ส่วนหนึ่งของกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท คือการหา

โอกาสการเติบโตผ่านกลยุทธ์ในการเขา้ซือ้กิจการ 

รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจและอสังหาริมทรพัยอ์ื่น ๆ 

หรือผ่านพันธมิตรและการร่วมทุนการระดมทุนที่

จาํเป็นเป็นครัง้คราว 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องดํารงสภาพคล่องและ

หรือวง เงินสิน เชื่อจากสถาบันการเงินให้

เพียงพอ  เ พื่อรองรับความต้องการเงินทุนและ

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินธรุกิจ 

นอกจากนีค้วามไมแ่น่นอนจากโรคโควิด-19 ไดส้่งผล

กระทบในทางลบทางการเงินและการเติบโตของ 

บริษัท บริษัทไดจ้ัดลําดับความสําคัญของการคง

กระแสเงินสดและรักษาสถานะเงินสดและวงเงิน

สินเชื่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นลําดับแรก เพื่อให้

แน่ใจว่าบรษิัทมสีภาพคล่องเพียงพอในอนาคต 

 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

บรษิัทและบรษิัทย่อยพยายามจดัการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับการใชจ้่ายเงิน

สดและรกัษาสภาพคล่องโดย 

• คงกระแสเงินสดและสภาพคล่อง ในขณะที่รกัษาสถานะของเงินสดและวงเงิน

สินเชื่อที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีทรัพยากรทางการเงินและสภาพ

คล่องเพียงพอ 

• การมีส่วนร่วมกับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายหลักในระยะยาวอย่าง

ต่อเนื่อง สาํหรบัแผนการหมนุเวียนสินทรพัยซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นการ

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินและพฒันาสภาพคล่อง 

• ดาํเนินการตามแผนเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุน (หากจาํเป็น) ซึ่งรวมถึงการ

ออกหุน้กูถ้าวร การเสนอขายสิทธิและใบสาํคญัแสดงสทิธิที่สามารถแปลงได ้

• ดาํเนินกลยทุธเ์พื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นเงนิทนุและสภาพคล่อง ซึ่งที่ผ่าน

มาไดแ้ก่ การออกหุน้กูถ้าวร การออกหุน้เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 

• ลดแผนดา้น CAPEX ในปี 2563 – 2565 เช่น การบาํรุงรกัษาและการปรบัปรุงรูป

โฉม แลว้ดาํเนินการต่อเฉพาะกรณีที่จาํเป็นเท่านัน้ 
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7. สภาพคล่องที่ไมเ่พียงพอ 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ส่วนหนึ่งของกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัท คือการหา

โอกาสการเติบโตผ่านกลยุทธ์ในการเขา้ซือ้กิจการ 

รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจและอสังหาริมทรพัยอ์ื่น ๆ 

หรือผ่านพันธมิตรและการร่วมทุนการระดมทุนที่

จาํเป็นเป็นครัง้คราว 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องดํารงสภาพคล่องและ

หรือวง เงินสิน เชื่อจากสถาบันการเงินให้

เพียงพอ  เ พื่อรองรับความต้องการเงินทุนและ

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินธรุกิจ 

นอกจากนีค้วามไมแ่น่นอนจากโรคโควิด-19 ไดส้่งผล

กระทบในทางลบทางการเงินและการเติบโตของ 

บริษัท บริษัทไดจ้ัดลําดับความสําคัญของการคง

กระแสเงินสดและรักษาสถานะเงินสดและวงเงิน

สินเชื่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นลําดับแรก เพื่อให้

แน่ใจว่าบรษิัทมสีภาพคล่องเพียงพอในอนาคต 

 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

 

บรษิัทและบรษิัทย่อยพยายามจดัการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับการใชจ้่ายเงิน

สดและรกัษาสภาพคล่องโดย 

• คงกระแสเงินสดและสภาพคล่อง ในขณะที่รกัษาสถานะของเงินสดและวงเงิน

สินเชื่อที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีทรัพยากรทางการเงินและสภาพ

คล่องเพียงพอ 

• การมีส่วนร่วมกับนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายหลักในระยะยาวอย่าง

ต่อเนื่อง สาํหรบัแผนการหมนุเวียนสินทรพัยซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นการ

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินและพฒันาสภาพคล่อง 

• ดาํเนินการตามแผนเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุน (หากจาํเป็น) ซึ่งรวมถึงการ

ออกหุน้กูถ้าวร การเสนอขายสิทธิและใบสาํคญัแสดงสทิธิที่สามารถแปลงได ้

• ดาํเนินกลยทุธเ์พื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ดา้นเงนิทนุและสภาพคล่อง ซึ่งที่ผ่าน

มาไดแ้ก่ การออกหุน้กูถ้าวร การออกหุน้เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 

• ลดแผนดา้น CAPEX ในปี 2563 – 2565 เช่น การบาํรุงรกัษาและการปรบัปรุงรูป

โฉม แลว้ดาํเนินการต่อเฉพาะกรณีที่จาํเป็นเท่านัน้ 

 

  

8. ความเสี่ยงจากความปลอดภยัของขอ้มลูในโลกไซเบอร ์(Cyber Security) การป้องกันขอ้มลูและความเป็นส่วนตวั (Data Protection and Privacy) 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ได้มีการใช้งาน

เกี่ยวกับการสื่อสารและการจัดเก็บขอ้มลูบนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวนั้นมี

ขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัท ลูกคา้ และคู่คา้ทาง

ธุรกิจ อีกทั้งขอ้มลูดังกล่าวสามารถระบุไดถ้ึงตัวตน

ของบุคคลไดอ้ีกดว้ย เช่นเดียวกับบริษัทระดับโลก

อื่นๆ บริษัทอยู่ภายใต้การถูกคุกคามด้านความ

ปลอดภัยในโลกไซเบอร ์(Cybersecurity Threats) 

ตั้งแต่การที่พนักงานบันทึกขอ้มลูผิดพลาดหรือการ

นาํขอ้มลูไปใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง การพยายามเข้าถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิไดร้บัอนุญาตโดย

บุคคลใดบคุคลหนึ่ง จนถึงการถกูคกุคามดา้นความ

ปลอดภยัทางดา้นไซเบอรอ์ย่างต่อเนื่อง  

การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอรท์ี่อาจเกิดขึน้

ในอนาคต เหตกุารณค์วามปลอดภยัของขอ้มลูทั่วไป 

การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการปกป้องขอ้มลู หรือ

แมแ้ต่ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพนั

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล 

อา จ มีผ ล ก ระทบ อย่ า ง มีนัย สําคัญต่ อผล การ

ดําเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของ

บรษิัท 

 

ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลย ี

ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ 

4. นวตักรรม และดิจิทลั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บรษิัทมกีารลงทนุในระบบการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยใชเ้ทคโนโลยี

การรกัษาความปลอดภยัแบบอตัโนมตัิและแบบปรบัตัว โดยรว่มมอืกับพนัธมิตร

ดา้นความปลอดภยัระดบัโลกหลายแห่ง 

• บรษิัทไดต้อบสนองต่อรูปแบบการทาํงานระยะไกลในช่วงมาตรการปิดกั้นต่าง ๆ 

(Lock down) ของรฐับาลเพื่อควบคมุโรคโควิด-19 โดยบริษัทไดเ้พิ่มจาํนวนการ

เชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) และเพิ่มเครือข่ายของแบนด์วิดท์ 

(Bandwidth) ที่จดัสรรเพื่อรองรบัการเชื่อมต่อเหล่านั้น การรบัส่งขอ้มลูทัง้หมดที่

ผ่าน  VPN นัน้ จะมเีสน้ทางเฉพาะที่เขา้รหสัความปลอดภยัเพื่อป้องกันการโจมตี

จากภายนอก 

• บรษิัทไดร้ว่มกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันขอ้มลูส่วน

บุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน

บุคคล (General Data Protection Regulation : GDPR) พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูล

ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ที่จะบงัคบัใชใ้นประเทศไทย (PDPA) และขอ้มลูทั่วไป ไม่

เพียงแค่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่ยังรวมถึงให้มั่นใจว่าสิทธิของลูกค้าที่

เกี่ยวขอ้งกับการปกป้องขอ้มลูนั้นไดร้บัการปฏิบตัิตามหลกัการของกฎหมายการ

ปกป้องขอ้มลูความเป็นส่วนตวั 
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9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับวิวฒันาการทางดิจิทลั 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

บริษัทต้องอาศัยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ในการ

ดาํเนินธรุกิจ ไมเ่พียงแต่เพื่อรองรบัระบบการทํางาน

ของหน่วยงานสนบัสนุน (Back Office) เท่านั้น แต่

ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการขายและการตลาด

อีกดว้ย เทคโนโลยีไม่ไดเ้ป็นเพียงเครื่องมือในการ

ดาํเนินธรุกิจอีกต่อไป แต่ยงัทาํใหเ้กิดการแข่งขันทาง

ธุรกิจในรูปแบบใหม่ และเปลี่ยนแปลงแนวทาง

ปฏิบตัิในการมสี่วนรว่มของลกูคา้ 

 

หากก้าวตามวิวัฒนาการทางดิจิทัลไม่ทันแล้วจะ

ส่งผลใหไ้ม่สามารถมีส่วนร่วมและรกัษาฐานลูกค้า

ผ่านช่องทางดิจิทัลเอาไวไ้ด ้ ซึ่งธุรกิจในเครือก็อาจ

ไดร้บัผลกระทบในทางลบ 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์าก      

แบรนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

3.. นวตักรรมและดิจิทลั 

• บริษัทเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการวิวัฒนาการของดิจิทัลและไดน้าํมารวมไว้

เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว อีกทั้งยังดําเนินการลงทุนที่จําเป็นใน

แพลตฟอรม์ ช่องทางดิจิทลั และระบบใหม ่ๆ ต่อไป 

• บาํรุงรกัษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต ์แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเ์คลื่อนที่ 

และภาพลกัษณท์างออนไลนส์าํหรบัธรุกิจโรงแรมและลกูคา้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• ในส่วนของธุรกิจโรงแรม บริษัทกําลงัพฒันาแผนการดาํเนินงานทางดิจิทัลใหท้นั

กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

• ในส่วนของธุรกิจรา้นอาหาร บริษัทมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ ์O2O ที่

ราบรื่นให้กับลูกค้าผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 

ดว้ยองคป์ระกอบหลกั เช่น 

- เสรมิความแข็งแกรง่ของกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากแบรนดพ์รอ้มเครือข่ายรา้นคา้

ที่กวา้งขวาง ดว้ย “Cloud Kitchens” 

- ทีมนวตักรรมของไมเนอร ์ ฟู้ด (“M-FIT”) เป็นศนูยก์ลางดา้นนวตักรรมของ

บรษิัท 

- จดุเชื่อมต่อสาํหรบัลกูคา้ เช่น แอฟพลิเคชนัและเว็บไซตข์องแบรนด ์

- ช่องทางสาํหรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ 

- มีการนาํแพลตฟอรม์ดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนอุปกรณเ์คลื่อนที่มาใช้

สาํหรบัส่วนกลางของไมเนอรฟ์ู้ดเพื่อเสรมิประสบการณใ์ชง้านใหแ้ก่ลกูคา้ 

- ไมเนอรฟ์ู้ดเสริมสรา้งความแข็งแกร่งดา้นความสามารถดา้นดิจิทัลอย่าง

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยหน่วยธุรกิจดิจิทัลยังคงมีการรวมฐานขอ้มลูและ

แพลตฟอรม์ดิจิทัลระหว่างแบรนดต์่าง ๆ  ปรบัรูปแบบโปรแกรมสมาชิกให้

เป็นแบบดิจิทัลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการปรับใหเ้ขา้กับแต่ละ

บคุคล รวมทัง้สรา้งความโดดเด่นในดา้นพืน้ที่จดัส่งและโครงการรเิริ่มด้าน

การเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ 
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9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับวิวฒันาการทางดิจิทลั 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

บริษัทต้องอาศัยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ในการ

ดาํเนินธรุกิจ ไมเ่พียงแต่เพื่อรองรบัระบบการทํางาน

ของหน่วยงานสนบัสนุน (Back Office) เท่านั้น แต่

ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการขายและการตลาด

อีกดว้ย เทคโนโลยีไม่ไดเ้ป็นเพียงเครื่องมือในการ

ดาํเนินธรุกิจอีกต่อไป แต่ยงัทาํใหเ้กิดการแข่งขันทาง

ธุรกิจในรูปแบบใหม่ และเปลี่ยนแปลงแนวทาง

ปฏิบตัิในการมสี่วนรว่มของลกูคา้ 

 

หากก้าวตามวิวัฒนาการทางดิจิทัลไม่ทันแล้วจะ

ส่งผลใหไ้ม่สามารถมีส่วนร่วมและรกัษาฐานลูกค้า

ผ่านช่องทางดิจิทัลเอาไวไ้ด ้ ซึ่งธุรกิจในเครือก็อาจ

ไดร้บัผลกระทบในทางลบ 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์าก      

แบรนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

3.. นวตักรรมและดิจิทลั 

• บริษัทเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการวิวัฒนาการของดิจิทัลและไดน้าํมารวมไว้

เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาว อีกทั้งยังดําเนินการลงทุนที่จําเป็นใน

แพลตฟอรม์ ช่องทางดิจิทลั และระบบใหม ่ๆ ต่อไป 

• บาํรุงรกัษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต ์แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเ์คลื่อนที่ 

และภาพลกัษณท์างออนไลนส์าํหรบัธรุกิจโรงแรมและลกูคา้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• ในส่วนของธุรกิจโรงแรม บริษัทกําลงัพฒันาแผนการดาํเนินงานทางดิจิทัลใหท้นั

กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

• ในส่วนของธุรกิจรา้นอาหาร บริษัทมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ ์O2O ที่

ราบรื่นให้กับลูกค้าผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) 

ดว้ยองคป์ระกอบหลกั เช่น 

- เสรมิความแข็งแกรง่ของกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากแบรนดพ์รอ้มเครือข่ายรา้นคา้

ที่กวา้งขวาง ดว้ย “Cloud Kitchens” 

- ทีมนวตักรรมของไมเนอร ์ ฟู้ด (“M-FIT”) เป็นศนูยก์ลางดา้นนวตักรรมของ

บรษิัท 

- จดุเชื่อมต่อสาํหรบัลกูคา้ เช่น แอฟพลิเคชนัและเว็บไซตข์องแบรนด ์

- ช่องทางสาํหรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ 

- มีการนาํแพลตฟอรม์ดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนอุปกรณเ์คลื่อนที่มาใช้

สาํหรบัส่วนกลางของไมเนอรฟ์ู้ดเพื่อเสรมิประสบการณใ์ชง้านใหแ้ก่ลกูคา้ 

- ไมเนอรฟ์ู้ดเสริมสรา้งความแข็งแกร่งดา้นความสามารถดา้นดิจิทัลอย่าง

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยหน่วยธุรกิจดิจิทัลยังคงมีการรวมฐานขอ้มลูและ

แพลตฟอรม์ดิจิทัลระหว่างแบรนดต์่าง ๆ  ปรบัรูปแบบโปรแกรมสมาชิกให้

เป็นแบบดิจิทัลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการปรับใหเ้ขา้กับแต่ละ

บคุคล รวมทัง้สรา้งความโดดเด่นในดา้นพืน้ที่จดัส่งและโครงการรเิริ่มด้าน

การเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ 

 

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจองของผูบ้รโิภค 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

วิวัฒนาการทางดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาและการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ในพฤติกรรมการจองของผู้บริโภค หากบริษัทไม่

สามารถกา้วตามทันการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคและ

ความตอ้งการในการจองที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทาํ

ใหบ้รษิัทเสียเปรยีบทางการแข่งขนั 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากแบ

รนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

 

 

• เพิ่มฐานขอ้มลูลกูคา้ผ่านการขายในราคาสาํหรบัสมาชิกที่เขา้สู่ระบบ 

• การรวบรวมฐานขอ้มลูลูกคา้ของเอ็นเอชโฮเทล กรุ๊ป และไมเนอร ์โฮเทลส ์โดย

ไดร้บัความยินยอมจากทกุฝ่าย 

• ส่งเสรมิใหผู้ใ้ชง้านลงทะเบียนเป็นสมาชิก - โดยส่งขอ้ความแจง้ใหผู้ใ้ช ้

อินเทอรเ์น็ตของโรงแรมสมคัรสมาชิก Discovery Loyalty 

• สรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ - สรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ รวมถึงวนัที่ซือ้ล่าสดุ/ความถี่ในการ

ซือ้/จาํนวนเงินที่ซือ้ (RFM) ของลกูคา้ ที่รวบรวมจากขอ้มลูพืน้ฐานของแบรนด ์

• มุง่เนน้สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการจองโดยตรงกับทางโรงแรมเพื่อใหไ้ดส้่วนแบ่ง

จากการจองโดยตรงมากที่สดุ 

• มุง่เนน้ที่ตลาดระดบัภมูภิาคและเพิ่มการเขา้ถึงดว้ยการรองรบัภาษาอื่น ๆ 

• จาํหน่ายหอ้งพกัของโรงแรมผ่านผูใ้หบ้รกิารดา้นการจองที่พกัและโรงแรมชัน้นาํ 

เช่น  Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็นตน้ เพื่อใชป้ระโยชน์

จากแพลตฟอรม์ออนไลนข์องบรษิัทภายนอกสาํหรบัการขยายฐานลกูคา้ของ

บรษิัทและดึงดดูตลาดใหมจ่ากทั่วโลก 
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11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

หากบริษัทไม่ได้คาดการณ์และจัดการกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจของ

บรษิัทก็อาจประสบปัญหาได ้

 

ความสําเร็จอย่างต่อเ นื่องของบริษัทขึ ้นอยู่ กับ

ความสามารถในการคาดการณแ์ละตอบสนองอย่าง

มีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ของความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแนวโนม้ในการ

จัดหาแหล่งที่มาของอาหาร การเตรียมอาหาร การ

นําเสนออาหาร และความชอบของผู้บริโภค (เช่น 

การนาํเสนออาหารและวิธีการสั่งซือ้และชาํระเงิน) 

ในส่วนของ รา้นอาหาร “casual dining 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์าก      

แบรนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

 

 

• เพื่อส่งมอบประสบการณใ์หก้ับลกูคา้ของบรษิัทท่ามกลางการแข่งขนัที่สงู และ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานที่ตอ้งขบัเคลื่อนดว้ยคณุคา่ บรษิัทตอ้งนาํโครงการที่รเิริม่

มาใชอ้ย่างต่อเนื่องในเชิงรุกเพื่อสามารถปรบัตวัไดอ้ย่างทนัท่วงที 

• การวิจยัผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่องสาํหรบัแบรนดห์ลกัเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดม้กีาร

ติดตามแนวโนม้และการเปลี่ยนแปลงความชอบและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อ

ตอบโจทยล์กูคา้ของบรษิัทอย่างเหมาะสมและรวดเรว็ 

• บรษิัทไดส้รา้งหลกัการ8 ประการ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวงัของ

ลกูคา้ โดยมุง่เนน้ทกุๆโรงแรมนาํการเปลี่ยนแปลงนัน้มาปรบัใช ้หลกัการดงักล่าว

ประกอบดว้ยการมสี่วนรว่ม การออกแบบ ความยืดหยุน่ เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

ความไวว้างใจ สขุภาพและความงาม ความยั่งยืน และอาหารและเครือ่งดื่ม 

• การวิเคราะหข์อ้มลูและการวิเคราะหเ์ชิงคาดการณจ์ะถกูนาํมาใชเ้พื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษิัท 
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11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

หากบริษัทไม่ได้คาดการณ์และจัดการกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจของ

บรษิัทก็อาจประสบปัญหาได ้

 

ความสําเร็จอย่างต่อเ นื่องของบริษัทขึ ้นอยู่ กับ

ความสามารถในการคาดการณแ์ละตอบสนองอย่าง

มีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ของความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแนวโนม้ในการ

จัดหาแหล่งที่มาของอาหาร การเตรียมอาหาร การ

นําเสนออาหาร และความชอบของผู้บริโภค (เช่น 

การนาํเสนออาหารและวิธีการสั่งซือ้และชาํระเงิน) 

ในส่วนของ รา้นอาหาร “casual dining 

ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์าก      

แบรนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

 

 

• เพื่อส่งมอบประสบการณใ์หก้ับลกูคา้ของบรษิัทท่ามกลางการแข่งขนัที่สงู และ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานที่ตอ้งขบัเคลื่อนดว้ยคณุคา่ บรษิัทตอ้งนาํโครงการที่รเิริม่

มาใชอ้ย่างต่อเนื่องในเชิงรุกเพื่อสามารถปรบัตวัไดอ้ย่างทนัท่วงที 

• การวิจยัผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่องสาํหรบัแบรนดห์ลกัเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดม้กีาร

ติดตามแนวโนม้และการเปลี่ยนแปลงความชอบและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อ

ตอบโจทยล์กูคา้ของบรษิัทอย่างเหมาะสมและรวดเรว็ 

• บรษิัทไดส้รา้งหลกัการ8 ประการ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวงัของ

ลกูคา้ โดยมุง่เนน้ทกุๆโรงแรมนาํการเปลี่ยนแปลงนัน้มาปรบัใช ้หลกัการดงักล่าว

ประกอบดว้ยการมสี่วนรว่ม การออกแบบ ความยืดหยุน่ เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

ความไวว้างใจ สขุภาพและความงาม ความยั่งยืน และอาหารและเครือ่งดื่ม 

• การวิเคราะหข์อ้มลูและการวิเคราะหเ์ชิงคาดการณจ์ะถกูนาํมาใชเ้พื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษิัท 

 
  

12. ความเสี่ยงจากอตัราเงินเฟ้อ 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

อตัราเงินเฟ้ออาจมผีลกระทบรา้ยแรงต่อธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน แนวโนม้และผลการดาํเนินงาน 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 1. กลุ่มผลิตภณัฑจ์าก      

แบรนดท์ี่ยอดเยี่ยม 

2. การสรา้งผลกาํไรและ

ความสามารถในการ

ผลิต 

 

 

บรษิัทไดค้าดการณแ์นวโนม้ของอตัราเงินเฟ้อตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดงันัน้เราจึงได้

ดาํเนินการตามแผนจดัการกบัภาวะเงินเฟ้อและการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบโดย

ดาํเนินการดงัต่อไป: 

• การบรหิารงานจดัซือ้เชิงรุกสะสมสินคา้ในคลงั:  

- บรษิัทไดม้กีารสะสมวตัถดุิบตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เมือ่ตอนราคา

วตัถดุิบยงัค่อนขา้งตํ่า ดงันัน้บรษิัทจะมวีตัถดุิบในคลงัเพียงพอจนถึงสิน้  

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

- การรกัษาและคงไวส้าํหรบัสญัญากับคูค่า้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ

ยาว: โดยใชป้ระโยชนจ์ากความสมัพนัธท์ี่ดกีับคู่คา้และความจรงิที่ว่าบรษิัท

มคีวามสามารถในการผลิตสินคา้ในจาํนวนที่มากพอจะทาํใหไ้ดเ้ปรยีบใน

ดา้นตน้ทนุ 

- การมคีู่คา้หลากหลาย: โดยกระจายการซือ้ของบรษิัทกับคู่คา้ที่หลากหลาย

เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคูค่า้รายใหญ่เพียงไมก่ี่ราย 

• การปรบัโครงสรา้งเมนอูาหารใหม:่ ประเมินขอ้มลูการขายและตน้ทนุวตัถดุิบใหม่

เพื่อสรา้งสมดลุระหว่างรายการที่ตน้ทนุสงูและตํ่า รวมถึงการนาํเสนอกลยทุธห์รอื

การส่งเสรมิรายการเพื่อทาํใหเ้กิดกาํไร 

• การปรบัขึน้ราคาสินคา้ในบางเมนอูาหาร 

• โปรแกรมการประหยดัตน้ทนุ 

- ดาํเนินการพฒันาความคิดรเิริม่อย่างต่อเนื่องในการประหยดัตน้ทนุ ทัง้

ตน้ทนุถาวรและตน้ทนุผนัแปร 
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2.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

บรษิัทดาํเนินกิจการครอบคลุมภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก 

ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป 

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

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ในปัจจบุันและ

อนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน ์

ภยัธรรมชาติและสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2 - 

3 ปี ที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียง ใต้ 

ออสเตรเลีย และยโุรป ซึ่งเป็นภมูภิาคสาํคัญที่บริษัท

ดําเนินกิจการอยู่ไดป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและ

บ่อยครัง้ 

 

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอุปสรรคต่อการเลือกจุดหมาย

ปลายทางและช่วงเวลาของการเดินทาง หรือ

ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประสบการณ์การ

ท่องเทีย่วทางด้านลบหลังจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงและความไม่ปลอดภัยในจุดหมาย

ปลายทาง 

 

ตวัอย่างเช่น โรงแรมบางแห่งของเราในภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประสบปัญหานํ้าท่วมซึ่งส่งผล

กระทบต่อแขกและพนักงานของเรา ด้วยสภาวะ

ความเสี่ยงภายนอก 6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• ใ น เ ร็ ว ๆ  นี ้บ ริ ษั ทจ ะรว ม TCFD (Taskforce on Climate Related Financial 

Disclosures) เข้ากับกรอบการบริหารความเสี่ยง (ERM Framework) และการ

วางแผนทางการเงินที่มอียู ่ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดใ้นการเปิดเผยขอ้มลูของ 

TCFD ในรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยนืของบริษัท ปี 2564 

• บรษิัทมกีารติดตามดแูลความเสี่ยงเหล่านีอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อประเมนิผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัท และไดม้ีการจัดทาํแผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินจากภัยพิบตัิที่

อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 

Plan) ของบรษิัท 

• บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ทั้งบริษัทและและคู่ค ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้น

สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากที่สุด ด้วยการ

จัดการทรพัยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว ์

• บรษิัทแสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นโดยการสรา้งเป้าหมายระยะยาวที่มุง่เนน้การลด

การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ ไดแ้ก่ 1) 

ประกาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ (Net-Zero Carbon) ภายในปี 

2593 2) 100% ของโรงแรมที่มีพืน้ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการดา้นการ

อนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ 3) มีเป้าหมายในการใช้พลาสติก

ประเภทใชค้รัง้เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561 

• บรษิัทไดส้่งเสรมิการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยรว่มมอืกับหน่วยงาน

ดา้นการอนรุกัษ์เพื่อดาํเนินโครงการอนรุกัษ์ระยะยาว โดยเนน้การอนรุกัษ์ชา้ง เต่า

ทะเล และสัตว์ป่าอื่น ๆ รวมถึงถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น และยังจัดทําแนว

ทางการวดัผลการดาํเนินงานดา้นการอนรุกัษ์เพื่อสรา้งผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน 
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2.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

บรษิัทดาํเนินกิจการครอบคลุมภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก 

ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป 

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

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ในปัจจบุันและ

อนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน ์

ภยัธรรมชาติและสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2 - 

3 ปี ที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียง ใต้ 

ออสเตรเลีย และยโุรป ซึ่งเป็นภมูภิาคสาํคัญที่บริษัท

ดําเนินกิจการอยู่ไดป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและ

บ่อยครัง้ 

 

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอุปสรรคต่อการเลือกจุดหมาย

ปลายทางและช่วงเวลาของการเดินทาง หรือ

ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวทางด้านลบหลังจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงและความไม่ปลอดภัยในจุดหมาย

ปลายทาง 

 

ตวัอย่างเช่น โรงแรมบางแห่งของเราในภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประสบปัญหานํ้าท่วมซึ่งส่งผล

กระทบต่อแขกและพนักงานของเรา ด้วยสภาวะ

ความเสี่ยงภายนอก 6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• ใ น เ ร็ ว ๆ  นี ้บ ริ ษั ทจ ะรว ม TCFD (Taskforce on Climate Related Financial 

Disclosures) เข้ากับกรอบการบริหารความเสี่ยง (ERM Framework) และการ

วางแผนทางการเงินที่มอียู ่ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดใ้นการเปิดเผยขอ้มลูของ 

TCFD ในรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยนืของบริษัท ปี 2564 

• บรษิัทมกีารติดตามดแูลความเสี่ยงเหล่านีอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อประเมนิผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัท และไดม้ีการจัดทาํแผนรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินจากภัยพิบตัิที่

อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 

Plan) ของบรษิัท 

• บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ทั้งบริษัทและและคู่ค ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้น

สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากที่สุด ด้วยการ

จัดการทรพัยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ

แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว ์

• บรษิัทแสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นโดยการสรา้งเป้าหมายระยะยาวที่มุง่เนน้การลด

การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ ไดแ้ก่ 1) 

ประกาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ (Net-Zero Carbon) ภายในปี 

2593 2) 100% ของโรงแรมที่มีพืน้ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการดา้นการ

อนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ 3) มีเป้าหมายในการใช้พลาสติก

ประเภทใชค้รัง้เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561 

• บรษิัทไดส้่งเสรมิการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยรว่มมอืกับหน่วยงาน

ดา้นการอนรุกัษ์เพื่อดาํเนินโครงการอนรุกัษ์ระยะยาว โดยเนน้การอนรุกัษ์ชา้ง เต่า

ทะเล และสัตว์ป่าอื่น ๆ รวมถึงถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น และยังจัดทําแนว

ทางการวดัผลการดาํเนินงานดา้นการอนรุกัษ์เพื่อสรา้งผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน 

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ความแหง้แลง้ในออสเตรเลียเราจึงตอ้งมีมาตรการ

สาํรองนํา้สาํหรบัรสีอรท์และสนามกอลฟ์ของเรา และ

จากสภาวะโลกรอ้นทาํใหเ้กิดปรากฏการณป์ะการงั

ฟอกขาวในมลัดีฟสซ์ึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ของแขกของเรา 

 

ความ เสี่ ย ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผ ลก ร ะทบต่ อ ภ า ค

เกษตรกรรมในส่วนของผลผลิต สุขภาพอนามัย

ของภาคปศุสัตว ์การขนส่ง และความเพียงพอ

ของวัถตุดิบ และส่งผลโดยตรงต่อการดาํเนินธรุกิจ

และการจัดซือ้และกระจายสินคา้ของธุรกิจโรงแรม

และรา้นอาหารของบรษิัท 

• บรษิัทตระหนกัไดว้่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกาํลงัมคีวามสาํคญัมากขึน้ 

บรษิัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสรมิและนาํเสนอสิ่งที่บรษิัทไดป้ฏิบตัิต่อลูกคา้

เช่นกัน  ความมุง่มั่นของเราที่มตี่อเป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มในระยะยาวทาํให้เรา

มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับลูกคา้ของเรา เช่น นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม เช่น แกว้กาแฟที่สามารถนาํกลับมาใชซ้ ํา้ได ้ เพื่อดึงดดูแขกใหล้ดการ

ใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติก ความพยายามในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มของเราอาจเป็น

ส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ดึงดดูนกัท่องเที่ยว เช่น ปางชา้ง โครงการฟื้นฟปูะการงั และ

การศึกษาเกี่ยวกับการอนรุกัษ์เต่า 

 

2. การละเมดิความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และขอ้กาํหนดทางกฎหมายแรงงาน ภายในห่วงโซ่คณุค่าของบรษิัท 

 

รายละเอียดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนการ

ปฏิบัติตามขอ้กําหนดทางกฎหมายเป็นสิ่งที่บริษัท

มุ่งเนน้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม กลุ่มของผู้มี

ส่วนได้ เสียต่างๆ เ ริ่มมีความสนใจมากขึ้น

เกี่ยวกับวิธีการที่องคก์รจะมีอิทธิพลต่อปัญหา

ต่างๆ เหล่านีใ้นหว่งโซ่คุณคา่ของพวกเขา องคก์ร

ถูกคาดหวังใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบต่ออาชีวอนามยัและ

ความเป็นอยู่ที่ดีของผูอ้ื่นในห่วงโซ่อุปทานของพวก

ความเสี่ยงดา้นอาชวี 

อนามยัและความ

ปลอดภยั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนด ที่

เกี่ยวขอ้งกับสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที่เพิ่มขึน้บริษัท

จึงไดก้ําหนดเป้าหมายสาํหรบั: 1) ประเมินความเสี่ยงดา้นความยั่งยืนภายในปี 

2566 จาํนวนรอ้ยละ 100 สาํหรบัคู่คา้ดา้นอาหารและบรรจภุณัฑท์ี่มคีวามสําคัญ

และมีผลกระทบสูงในท้องถิ่นของประเทศไทยและออสเตรเลีย และคู่ค ้าใน

โครงการของประเทศไทย 2) การตรวจสอบและพัฒนาแต่ละปีจาํนวนรอ้ยละ 100 

สาํหรบัคู่คา้ที่ถกูระบวุ่ามคีวามเสี่ยงสงู บรษิัทไดป้ลกูฝังหลกัสิทธิมนษุยชนในการ

ดําเนินงานของบริษัทและสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทปฏิบัติ
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แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

เขา ซึ่งไมจ่าํกัดแค่ในการดาํเนินงานของตนเอง แต่ยงั

ขยายขอบเขตไปยังคู่ค ้าชั้นที่ 1 และอื่น ๆ อีกดว้ย 

ก า รล้ม เ หล ว ในหน้า ที่ดัง กล่ าวอา จก่อให้เ กิด

ผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

ชื่อเสียงของบรษิัท 

เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดถู้กปรบัใชโ้ดยอา้งอิงจากหลกั

ปฏิบตัิของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนษุยชน สิทธิเด็กและ

หลกัปฏิบตัิทางธรุกิจขององคก์ารยนูิเซฟ ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องคก์าร

ช่วยเหลอืเด็ก รวมทัง้ระเบียบปฏิบตัิระดบัประเทศและระดบัสากลที่เกี่ยวขอ้ง 

• บริษัทมีแนวทางดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามยัและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อ

เสริมสรา้งขวญักาํลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานตลอดจนเพื่อช่วยลดความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากเหตุการณท์ี่คาดไม่ถึงได ้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทไดก้ําหนด

มาตรการและโครงการสนบัสนนุดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความ

เป็นอยู่ที่ดีของพนกังานซึ่งครอบคลมุประเด็นดา้นสถานที่ทาํงานที่ปลอดภยัและมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของ

พนกังานและครอบครวั 

• นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตัขิองคู่คา้ทางธรุกิจและการตรวจสอบคู่คา้แลว้ บรษิัท

ยงัคงทาํงานรว่มกับผูม้สี่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชสแ์ละคู่คา้

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําหลักการของนโยบายสิทธิมนุษยชนไป

ประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

• การพฒันาห่วงโซ่คณุค่าที่ยั่งยืนตั้งแต่คู่คา้จนถึงลกูคา้ของเรามคีวามสาํคัญอย่าง

ยิ่งต่อความยั่งยืนของธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี ้ดังนั้นเราจึง

มุ่งเนน้การใหค้วามรูแ้ละประเมินคู่คา้รายที่สาํคัญของเราเกี่ยวกับความยั่ งยืน 

สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน และตั้งแต่ปี 

2562 เราได้ทําการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่ งยืนของคู่ค ้าท้องถิ่นที่มี

ความสาํคญัและคู่คา้ที่สรา้งผลกระทบทางธุรกิจสงูดา้นอาหารและบรรจุภณัฑใ์น

ประเทศไทยและออสเตรเลียในสดัส่วนรอ้ยละ 72 
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แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

เขา ซึ่งไมจ่าํกัดแค่ในการดาํเนินงานของตนเอง แต่ยงั

ขยายขอบเขตไปยังคู่ค ้าชั้นที่ 1 และอื่น ๆ อีกดว้ย 

ก า รล้ม เ หล ว ในหน้า ที่ดัง กล่ าวอา จก่อให้เ กิด

ผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

ชื่อเสียงของบรษิัท 

เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดถู้กปรบัใชโ้ดยอา้งอิงจากหลกั

ปฏิบตัิของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนษุยชน สิทธิเด็กและ

หลกัปฏิบตัิทางธรุกิจขององคก์ารยนูิเซฟ ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องคก์าร

ช่วยเหลอืเด็ก รวมทัง้ระเบียบปฏิบตัิระดบัประเทศและระดบัสากลที่เกี่ยวขอ้ง 

• บริษัทมีแนวทางดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามยัและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อ

เสริมสรา้งขวญักาํลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานตลอดจนเพื่อช่วยลดความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากเหตุการณท์ี่คาดไม่ถึงได ้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทไดก้ําหนด

มาตรการและโครงการสนบัสนนุดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความ

เป็นอยู่ที่ดีของพนกังานซึ่งครอบคลมุประเด็นดา้นสถานที่ทาํงานที่ปลอดภยัและมี

สุขภาวะและสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของ

พนกังานและครอบครวั 

• นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตัขิองคู่คา้ทางธรุกิจและการตรวจสอบคู่คา้แลว้ บรษิัท

ยงัคงทาํงานรว่มกับผูม้สี่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชสแ์ละคู่คา้

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําหลักการของนโยบายสิทธิมนุษยชนไป

ประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

• การพฒันาห่วงโซ่คณุค่าที่ยั่งยืนตั้งแต่คู่คา้จนถึงลกูคา้ของเรามคีวามสาํคัญอย่าง

ยิ่งต่อความยั่งยืนของธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี ้ดังนั้นเราจึง

มุ่งเนน้การใหค้วามรูแ้ละประเมินคู่คา้รายที่สาํคัญของเราเกี่ยวกับความยั่ งยืน 

สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน และตั้งแต่ปี 

2562 เราได้ทําการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่ งยืนของคู่ค ้าท้องถิ่นที่มี

ความสาํคญัและคู่คา้ที่สรา้งผลกระทบทางธุรกิจสงูดา้นอาหารและบรรจุภณัฑใ์น

ประเทศไทยและออสเตรเลียในสดัส่วนรอ้ยละ 72 

 

 

  

3. พฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ ความยั่งยืน การอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตที่เนน้สขุโภชนาการเพื่อสขุภาพ และสวสัดิภาพของสตัว ์

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

การตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกรอ้น ปัญหาด้าน

สุขภาพต่าง ๆ และสวัสดิภาพของสัตวน์ั้น ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคหันมาใหค้วามสนใจต่อสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ 

รวมทัง้ความเป็นอยู่ที่ดีของสตัวม์ากขึน้ 

 

ดงันัน้จึงมคีวามตอ้งการจากลกูคา้และผูม้สี่วนไดเ้สีย   

อื่น ๆ เ พื่อให้บริษัทดํา เ นินธุร กิจ ที่ เ ป็นมิต รกั บ

สิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งนาํเสนอสินคา้และบริการที่เป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดีต่อสขุภาพ และการจดัซือ้จดัจา้

งอย่างยั่งยืนมากขึน้ หากบรษิัทไมส่ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการดงักล่าวได ้ลูกคา้อาจหันไปหาคู่แข่งที่

นํา เ ส นอผ ลิ ต ภัณ ฑ์แล ะบริก า ร ที่ เ ป็ นมิ ต ร ต่ อ

สิ่งแวดลอ้มหรือมีลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากกว่า เพื่อรองรับความตอ้งการเหล่านั้น บริษัท

จาํเป็นตอ้งมีการสรา้งสมดุลอย่างเหมาะสม รวมทั้ง

ปรบัเปลี่ยนการดาํเนินงานซึ่งอาจทาํใหต้น้ทุนในการ

ดาํเนินงานเพิ่มขึน้ 

 

บริษัทเล็งเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

เหล่านีเ้ป็นโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึน้

และยั่งยืนมากขึน้ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

4. นวตักรรม และดิจิทลั 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

• บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทํางานอย่างใกลช้ิดทั้งกับคู่คา้และ

ภายในบริษัท เพื่อลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินงานและนาํเสนอ

สินคา้และบรกิารที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มและดีต่อสขุภาพใหแ้ก่ลกูคา้  

• เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี ้ บริษัทได้กําหนดเป้าหมายระยะยาวด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการลดการใชพ้ลาสติก

แบบใชค้รัง้เดียว บรษิัทยงัไดร้เิริม่โครงการที่หลากหลาย เช่น ไมเนอร ์ โฮเทลส ์ไม่

ใชห้ลอดพลาสติก และใชเ้ครือ่งใชท้ี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม มกีารจดัซือ้จดัจา้งใน

ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการสขุสมดลุ  

การสรา้งนวตักรรมของผลิตภณัฑ ์โดยแบรนดต์่างๆ ของไมเนอร ์ฟู้ด มีการนาํเสนอ

ทางเลือกต่าง ๆ ใหก้ับลกูคา้ เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรยี ์และไอศกรมีนํา้

ตาลนอ้ย นอกจากนี ้ยังมีการกําหนดเป้าหมายใหม่ดา้นความยั่งยืนระยะยาว ซึ่ง

รวมถึง “การพฒันาและนาํเสนอเมนูเพือ่ความยั่งยืน และสุขภาพอย่างน้อยหนึ่ง

รายการใหก้บัลูกคา้ในแต่ละปี จากแบรนด์ของไมเนอร ์ฟู้ด ทัง้หมดภายในปี 2567” 
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รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ได้

สรา้งความไม่แน่นอนอย่างมากต่อวิถีการฟื้นตวัของ

ธรุกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใหบ้ริการ

ตอ้งเผชิญกับความไมแ่น่นอนเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม 

ก็เป็นโอกาสสาํหรบัผูท้ี่สามารถระบแุนวโนม้และปรบั

รูปแบบธรุกิจและ/หรือการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์ห้สอด

รบักับความเปลี่ยนแปลงได ้ระดับความตอ้งการใน

การใชบ้ริการของโรงแรมจนถึงปี 2566 อาจไม่สูงถึง

ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และใน

บางภูมิภาคอาจใชเ้วลาฟื้นตัวนานกว่านั้น ซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

โรงแรมของบรษิัท  

แนวโนม้ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการ

ใหบ้รกิารและธรุกิจในภาพรวมของบรษิัทไดแ้ก่ 

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

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศใชก้ารขบั

รถไปยงัจดุหมายปลายทางแทนการบิน การเดิน

ทางไกลอาจใชเ้วลานานในการฟื้นตวัซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ

โรงแรม นอกเหนือจากการท่องเที่ยวในประเทศ

แล้ว  ยังมีสัญญาณว่าการเดินทางภายใน

ภูมิภาคที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่ วโมงนั้นจะ

สามารถฟื้นตวัไดเ้รว็ขึน้  

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

4. นวตักรรม และดิจิทลั 

5. บคุลากรและทีมงานที่มี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• โรงแรมแต่ละแห่งไดย้กระดบัมาตรฐานดา้นการฆ่าเชือ้และสขุอนามยั โดยรว่มมอื

กับผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและไดน้าํเสนอมาตรฐานดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภัยรูปแบบใหม่ พรอ้มดว้ยริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อรกัษาสุขภาพความ

ปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้พกั โดยมโีครงการต่าง ๆ เช่น “Stay with 

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

โอ๊คส ์และ “Feel Safe at NH” ของ เอ็นเอชโฮเทล กรุป๊ ไดเ้ริม่นาํไปใชแ้ลว้ รวมทัง้

ยังมีการตรวจสอบประจาํวันโดยจะดาํเนินการและจดบันทึกไวต้ามแนวทางของ

แต่ละแบรนดท์ี่สอดคลอ้งกับคาํแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญหลายแห่งรวมถึง Ecolab 

และ Diversey 

• มีความเป็นไปไดท้ี่จะขยายขอ้จาํกัดของการเดินทางเพิ่มเติมในบางประเทศที่    

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ดาํเนินงานในชว่งที่การควบคมุโรคระบาดทั่วโลกยงัคงดาํเนินไป 

ไมเนอร ์ โฮเทลส์ เริ่มช่องทางธุรกิจ "การแยกตัวเอง (Self-isolation)" จาก

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินในช่วงเวลาที่ปิดประเทศ (Lockdown) 

เนื่องจากรฐับาลบางประเทศกาํหนดใหทุ้กคนที่เดินทางเขา้ประเทศของตนตอ้ง

กักตัวในโรงแรมตามระยะเวลาที่กําหนด  ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ไมเนอร ์ 

โฮเทลส์ ได้ริเริ่มแพ็กเกจการกักตัวในสถานที่ทางเลือกที่รับรองจากรัฐบาล 

(Alternative state quarantine) เพื่อรองรบัธรุกิจ “การแยกตวัเอง” โดยเปลี่ยนทกุ

การเข้าพักให้เป็นประสบการณ์ด้านสุขภาพที่หรูหราซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

รฐับาลเพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็นการเขา้พกัในที่ปลอดภยัและสะดวกสบาย 

• ปรบักลยทุธเ์พื่อกระตุน้การเขา้พกัของลกูคา้ในประเทศและภมูภิาค โดยมอบสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับผู้เข้าพักระยะยาวรวมถึงการให้เครดิตรีสอรท์ตาม

หอ้งพัก หอ้งชุด และวิลล่าที่กําหนด นอกจากนี ้มกีารปรบัปรุงแพ็คเกจเฉพาะ

โรงแรม ทรพัยส์ิน และเครดิตรสีอรท์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่จะใชเ้วลาใน
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รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ได้

สรา้งความไม่แน่นอนอย่างมากต่อวิถีการฟื้นตวัของ

ธรุกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใหบ้ริการ

ตอ้งเผชิญกับความไมแ่น่นอนเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม 

ก็เป็นโอกาสสาํหรบัผูท้ี่สามารถระบแุนวโนม้และปรบั

รูปแบบธรุกิจและ/หรือการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์ห้สอด

รบักับความเปลี่ยนแปลงได ้ระดับความตอ้งการใน

การใชบ้ริการของโรงแรมจนถึงปี 2566 อาจไม่สูงถึง

ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และใน

บางภูมิภาคอาจใชเ้วลาฟื้นตัวนานกว่านั้น ซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของ

โรงแรมของบรษิัท  

แนวโนม้ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการ

ใหบ้รกิารและธรุกิจในภาพรวมของบรษิัทไดแ้ก่ 

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

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศใชก้ารขบั

รถไปยงัจดุหมายปลายทางแทนการบิน การเดิน

ทางไกลอาจใชเ้วลานานในการฟื้นตวัซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ

โรงแรม นอกเหนือจากการท่องเที่ยวในประเทศ

แล้ว  ยังมีสัญญาณว่าการเดินทางภายใน

ภูมิภาคที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่ วโมงนั้นจะ

สามารถฟื้นตวัไดเ้รว็ขึน้  

ความเสี่ยงภายนอก 1. เครอืข่ายแบรนดท์ี่

แข็งแกรง่ 

2. การสรา้งมลูค่าและ

ประสิทธิภาพ 

3. การลงทนุ สรา้งพนัธมติร 

และเขา้ซือ้กิจการ 

4. นวตักรรม และดิจิทลั 

5. บคุลากรและทีมงานที่มี

ความเป็นผูน้าํ 

6. การพฒันาสู่ความยั่งยืน 

 

• โรงแรมแต่ละแห่งไดย้กระดบัมาตรฐานดา้นการฆ่าเชือ้และสขุอนามยั โดยรว่มมอื

กับผูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและไดน้าํเสนอมาตรฐานดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภัยรูปแบบใหม่ พรอ้มดว้ยริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อรกัษาสุขภาพความ

ปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้พกั โดยมโีครงการต่าง ๆ เช่น “Stay with 

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

โอ๊คส ์และ “Feel Safe at NH” ของ เอ็นเอชโฮเทล กรุป๊ ไดเ้ริม่นาํไปใชแ้ลว้ รวมทัง้

ยังมีการตรวจสอบประจาํวันโดยจะดาํเนินการและจดบันทึกไวต้ามแนวทางของ

แต่ละแบรนดท์ี่สอดคลอ้งกับคาํแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญหลายแห่งรวมถึง Ecolab 

และ Diversey 

• มีความเป็นไปไดท้ี่จะขยายขอ้จาํกัดของการเดินทางเพิ่มเติมในบางประเทศที่    

ไมเนอร ์โฮเทลส ์ดาํเนินงานในชว่งที่การควบคมุโรคระบาดทั่วโลกยงัคงดาํเนินไป 

ไมเนอร ์ โฮเทลส์ เริ่มช่องทางธุรกิจ "การแยกตัวเอง (Self-isolation)" จาก

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินในช่วงเวลาที่ปิดประเทศ (Lockdown) 

เนื่องจากรฐับาลบางประเทศกาํหนดใหทุ้กคนที่เดินทางเขา้ประเทศของตนตอ้ง

กักตัวในโรงแรมตามระยะเวลาที่กําหนด  ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ไมเนอร ์ 

โฮเทลส์ ได้ริเริ่มแพ็กเกจการกักตัวในสถานที่ทางเลือกที่รับรองจากรัฐบาล 

(Alternative state quarantine) เพื่อรองรบัธรุกิจ “การแยกตวัเอง” โดยเปลี่ยนทกุ

การเข้าพักให้เป็นประสบการณ์ด้านสุขภาพที่หรูหราซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

รฐับาลเพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็นการเขา้พกัในที่ปลอดภยัและสะดวกสบาย 

• ปรบักลยทุธเ์พื่อกระตุน้การเขา้พกัของลกูคา้ในประเทศและภมูภิาค โดยมอบสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับผู้เข้าพักระยะยาวรวมถึงการให้เครดิตรีสอรท์ตาม

หอ้งพัก หอ้งชุด และวิลล่าที่กําหนด นอกจากนี ้มกีารปรบัปรุงแพ็คเกจเฉพาะ

โรงแรม ทรพัยส์ิน และเครดิตรสีอรท์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการที่จะใชเ้วลาใน

 

รายละเอียดความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 
ผลกระทบต่อ 

เสาหลกัเชิงกลยทุธ ์

 

แผนและความคิดรเิริม่เพื่อจดัการความเสี่ยง 

• ผูเ้ขา้พกั และนกัท่องเที่ยวอาจถกูจาํกัดให้อยู่ใน

พื ้น ที่ ข อ ง ที่ พั ก  เ นื่ อ ง จ า ก ม า ต ร ก า รด้า น

สาธารณสขุและขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภัย 

เช่น การกักตวั การปิดสถานที่ และขอ้จาํกัดอื่นๆ 

ซึ่งอาจทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมได้อย่าง

เต็มที่ 

• การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจอาจถูกจาํกัด โดย

บรษิัทต่าง ๆ เริม่ใหค้วามสาํคญักับการประหยัด

ค่าใชจ้่ายและนโยบายการเดินทางขององค์กร

และความปลอดภยัของพนกังาน รวมทัง้แนวคิด

ของการทาํงานจากทกุที่ที่เพิ่มขึน้ 

• สถานที่พักหรือหอ้งจัดเลีย้งโดยเฉพาะห้องที่มี

ขนาดกวา้งขวางและอยู่ใกลช้ิดกับธรรมชาตินัน้

เหมาะสมมากกว่าสําหรับการรักษาระยะห่าง

ทางสังคม ซึ่งห้องพักโดยปกตินั้นจะมีพื ้น ที่

ส่วนกลางจาํกัดส่งผลใหแ้ขกจะถกูบงัคับใหค้ลุก

คลีใกลช้ิดกับนกัท่องเที่ยวและพนกังานคนอื่น ๆ 

เช่นเดียวกับการอยู่ในโรงแรม 

สถานที่ใหบ้รกิารมากขึน้กว่าเดิม เนื่องจากแขกตอ้งการหลีกเลี่ยงการมจีดุติดต่อ

มากเกินไป หรอืใชบ้รกิารรา้นอาหารหรอืสปาภายนอก 

• การมุง่เนน้ไปที่การพฒันากิจกรรมภายในที่พกัของเราเช่น กิจกรรมกีฬา สปาและ

สขุภาพ และกิจกรรมในครอบครวั จะเป็นตวัสรา้งความแตกตา่งที่สาํคัญ รวมถึง

บริการเสริมของผู้ประกอบการโรงแรมเช่นการขนส่ง ไมเนอร ์ โฮเทล จะให้

ความสาํคัญกับสุขภาพและสปาโดยร่วมมือกับผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งรวมถึง อนันตรา 

และเวอริตา้ VitalLife VLCC Clinique Laprairie โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสรา้ง

ภมูคิุม้กันและอายทุี่ยืนยาว 

• นาํเสนอการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยการเพิ่มสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการประชุมทางไกล (Video conference) รวมถึง แบนด์วิดท ์

(Bandwidth) ในบางสถานที่ เพื่อใหเ้ราสามารถเสนอการจัดการประชุมให้กับ

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม เช่นผูเ้ขา้ร่วม 50 คนกําลังเขา้ร่วมในสถานที่ประชุม และ/

หรอืเขา้รว่มในพืน้ที่ และผูเ้ขา้รว่มคนอื่น ๆ เขา้รว่มประชมุผ่านลิงกว์ิดีโอ 

• ไมเนอร ์ฟู้ด ในประเทศไทย ดาํเนินการจดัส่งอาหารแบบ “ไมม่กีารสมัผสัโดยตรง” 

(Zero Touch Delivery) และได้รับการรับรองจากโครงการยกระดับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสรา้งความมั่นใจในความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั 

(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) 

• ไมเนอร ์โฮเทลส ์เป็นหนึ่งในโรงแรมแรก ๆ ที่ไดร้บัการรบัรอง SHA ในระหว่างช่วง

โควิด และตอนนีท้ี่พกัทัง้หมดของเราเป็น SHA หรอื SHA+ 

 

 



3 การขบัเคลื่อนธุรกิจเพอืความยั่งยนื

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยั่งยนื

ไมเนอรเ์ชื่อมั่นในการขบัเคลื่อนธรุกิจโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เรากาํหนดนโยบายเพื่อจดัการกับความทา้ทาย

ทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาลซึ่งมคีวามสาํคญัต่อบรษัิท ไดแ้ก่ นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง หลักจรรยาบรรณของสมาชกิในทีม หลักจรรยาบรรณ

สาํหรับพนัธมติรทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นตน้ โดยนโยบายเหล่านีส้ามารถอา้งอิงไดใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทในส่วน “การ

กาํกับดแูลกิจการ” 

ไมเนอรไ์ดพ้ฒันากลยทุธด์า้นการพฒันาอย่างยั่งยืนท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุการวางแผนกลยทุธ ์

กลยทุธนี์เ้ป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลวุิสยัทศันด์า้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนซึง่แปลงแรงบนัดาลใจของเราไปสูก่ารลงมอืปฏิบตั ิ

กลยทุธด์งักล่าวไดร้บัการพฒันาจากคา่นิยมองคก์รของไมเนอรแ์ละสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์องบรษัิทโดยรวม นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับ

เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาต ิ 7 ขอ้ ซึ่งไมเนอรใ์หก้ารสนบัสนนุในฐานะองคก์รท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม รายละเอียด

ของ โครงสร้างการกาํกับดูแลการพฒันาอยา่งยั่งยนื สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท 

เพ่ือบรรลวุิสยัทศันด์า้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอรท่ี์มุง่มั่นเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางศกัยภาพและการดาํเนินงานใน

ระยะยาวดว้ยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราไดร้ะบยุทุธศาสตรห์ลกัสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) พฒันาบคุลากรท่ีมคีวามสามารถอยา่งยั่งยนื

2) บรหิารจดัการห่วงโซ่คณุคา่ท่ียั่งยืน

3) บรหิารจดัการผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิการอนรุกัษ์ธรรมชาติ

ยทุธศาสตรเ์สรมิอีกสองประการ คือ 

1) ส่งเสรมิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีและการสรา้งวฒันธรรมในการดาํเนินธรุกิจอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

2) ปลกูฝังและสง่เสรมิใหก้ารสรา้งคณุคา่รว่มเป็นสว่นหน่ึงของการดาํเนินงานขององคก์ร

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทในสว่น กลยุทธด์้านการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ไมเนอรก์าํหนดเป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยนืขึน้ครัง้แรกในปี 2561 เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นสาํคญัของบรษัิทและต่อเป้าหมาย

เพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืนของสหประชาชาต ิ7 ขอ้ เป้าหมายของเราถกูปรบัเปลีย่นและตดิตามผลตามความสอดคลอ้งของธรุกิจและแนวโนม้

ดา้นความยั่งยนืทั่วโลก เราไดเ้พ่ิมเป้าหมายอีก 3 ขอ้เมือ่ปลายปี 2562 และ 2563 รวมเป็นเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนทัง้หมด 14 ขอ้ ทัง้นี ้

ในปี 2564 บรษัิทบรรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยนื 7 ขอ้ (Achieved) กาํลงัมุง่สูเ่ป้าหมาย 5 ขอ้ (On track) อยู่ระหว่างการพฒันา 1 ขอ้ 

(Developing) และไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 1 ขอ้ (Not on track) 

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทในสว่น เป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยนืและผลการดาํเนินงานปี 2564 

3.2  การจดัการผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณคา่ของธุรกิจ 

3.2.1 หว่งโซ่คุณคา่ 

ห่วงโซ่คณุค่าไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมทัง้หมดของเราในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ียอดเยี่ยมใหก้ับลกูคา้ ซึ่งประกอบดว้ย

ห่วงโซ่คณุค่าตน้นํา้จนถึงปลายนํา้ตัง้แต่ ชมุชน เกษตรกร ผูผ้ลติ คู่คา้ ศนูยก์ระจายสินคา้และการขนส่ง พนัธมติรทางธรุกิจ ไมเนอร ์อินเตอร ์

เนชั่นแนล ลกูคา้ และสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษัิทในส่วน หว่งโซ่คุณคา่ 
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3.2.2 การวิเคราะหผ์ู้มสี่วนได้เสีย 

การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สียเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการสื่อสารกับผูม้สีว่นไดเ้สียของเราอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทาํใหเ้รา

รบัทราบถึงขอ้มลูเชิงลึกดา้นความคาดหวังและความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สีย และช่วยใหเ้รากาํหนดกระบวนการกาํหนดประเด็นสาํคัญ

สําหรับกลยุทธ์ดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านีย้ังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจของเราต่อเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม กระบวนการนีช้่วยให้เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ เราไดผ้นวกกระบวนการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สียเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ โดยการกาํหนดผูม้สี่วนไดเ้สียและ

วิธีการมีส่วนร่วมนั้นขึน้อยู่กับระดับความสาํคญัและผลกระทบท่ีมีต่อกัน ส่วนการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียบทเว็บไซตข์องเรา แสดง

รายการผูม้ีส่วนไดเ้สีย วิธีการมีส่วนร่วม ความตอ้งการ/คาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการตอบสนองของเรา รายละเอียดสามารถ

อา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสีย 

3.3 การจดัการด้านความยั่งยนืในมติิสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบิตัิด้านสิง่แวดล้อม 

ไมเนอรม์ุง่มั่นส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีดีท่ีสดุใหกับลกูคา้ ในขณะเดียวกันก็มุง่มั่นช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

โดยการดาํเนินธรุกิจอย่างยั่งยืนตามท่ีระบไุวใ้น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2564 ไมเนอรเ์ริม่ใชแ้นวปฏิบตัิของมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภมูอิากาศ (TCFD -Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures) ในการจดัการความเสี่ยงขององคก์รโดยการอธิบายเชิงคณุภาพ ซึ่งนบัเป็นส่วนหน่ึงของ

การประเมนิความเสี่ยงและโอกาสดา้นความยั่งยืน และเรามแีผนจะประเมินผลกระทบดา้นการเงินในเชิงปริมาณจากความเสี่ยงดงักลา่ว

ต่อไป บรษัิทนาํขอ้มลูของความเสี่ยงและโอกาสท่ีไดร้บัการระบมุาพิจารณา ประกอบกับความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สียและกลยทุธท์าง

ธรุกิจ ในการพฒันากลยทุธ ์เป้าหมาย และโครงการการพฒันาอย่างยั่งยืนของบรษัิท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบรษัิทมมีติอนมุตัิใหค้าํมั่นในการเป็นองคก์รปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์ ภายในปี 

2593 เราไดจ้ดัตัง้กรอบการทาํงานเพ่ือนาํไปสู่การปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์ซึ่งประกอบดว้ยการทบทวนบญัชีคารบ์อน scope 1, 2 และ 

3 การดาํเนินการตามแนวทาง “4R”: การลด การใชซ้ ํา้ การรไีซเคิล และการทดแทน และการชดเชยคารบ์อนส่วนท่ีเหลือ 

เรามุง่เนน้การใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถดุิบ นํา้ และพลงังาน และใส่ใจในการจดัการและการลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากมลภาวะจากการดาํเนินธรุกิจเท่าท่ีเราจะทาํได ้ เช่น ของเสีย นํา้เสยี และก๊าซเรอืนกระจก เรายงัคงขบัเคลื่อน

ความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใชซ้ ํา้ การรไีซเคลิทรพัยากรธรรมชาติและของเสียกลบัมาใชใ้หม ่และการทดแทนวสัดุ

ท่ีใชใ้นปัจจบุนัดว้ยวสัดทุางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ นอกจากนัน้ เรายงัส่งเสรมิโครงการท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น การใช้

พลงังานทดแทน 

นอกเหนือจากการจดัการสิ่งแวดลอ้มภายในธรุกิจของเราแลว้ เราทาํการตรวจติดตามความสอดคลอ้งต่อกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม ใน

การดาํเนินงานของคู่คา้ท่ีสาํคญัของเรา รายละเอียดอยู่ในสว่น การบริหารจัดการซัพพลายเชนอยา่งยั่งยืน โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์

เพื่อสนบัสนนุกรอบการทาํงานเพื่อนาํไปสู่การปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มทางออ้มท่ีมตี่อธรุกิจของเรา 

นอกจากนีเ้ราไดส้นบัสนนุการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเราดาํเนินธุรกิจอยู ่ เน่ืองจากเรามโีรงแรม

กว่า 50 แห่ง ท่ีตัง้อยู่ใน ติดกับ หรอืไดม้าซึ่งรายไดห้รอืชื่อเสียงจากพืน้ท่ีคุม้ครองทางธรรมชาติ หรอืมคีวามสาํคญัในเชิงนิเวศวิทยา หรอืมี

ส่วนสาํคญัในการดาํรงชวีิตของชนิดพนัธุส์ตัวต์ามบญัชีแดงขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ เราจึงมบีทบาทสาํคญัใน

การปกป้องและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ท่ีเหล่านี ้ ความใกลช้ิดกับธรรมชาติเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการดึงดดูแขกให้

เขา้พกัในโรงแรมของเรา เราไดจ้ดัตัง้เป้าหมายระยะยาวสาํหรบัโรงแรมทกุโรงท่ีมพีืน้ท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติ “100% ของโรงแรมท่ีมพีืน้ท่ีติด

กับแหล่งธรรมชาติ มโีครงการดา้นการอนรุกัษ์ในระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ ภายในปี 2566” เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ะช่วยขบัเคลื่อน
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ไปสู่ผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสิงแวดลอ้มและชมุชนท่ีเราดาํเนินการอยู ่ และสรา้งโอกาสในการมสี่วนรว่มกับลกูคา้และชมุชนผ่าน

กิจกรรมการอนรุกัษ์ระบบนิเวศทางบกและทางทะเล 

ในการแปลงนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มไปสู่การปฏิบตัิจรงิ เราไดก้าํหนดเป้าหมาย 5 ปีดา้นสิ่งแวดลอ้มดงันี:้ 

• อตัราการใชพ้ลงังานในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้าหมาย)

• อตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้าหมาย)

• อตัราการใชน้ํา้ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้าหมาย)

• การใชพ้ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกบัปี 2561

• 100% ของโรงแรมท่ีมพีืน้ท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติ มโีครงการดา้นการอนรุกัษ์ในระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ ภายในปี 2566

ไมเนอรไ์ดใ้หค้าํมั่นในการเป็น ”องคก์รปล่อยคารบ์อนเป็นศนูย ์ภายในปี 2593” และมุง่มั่นจะตัง้เป้าหมาย Science-based ของ

scope 1 และ 2 รวมกันภายในปี 2565 โดยรวบรวมบญัชีคารบ์อนของหน่วยธรุกิจทัง้หมดท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุการทาํงานของไมเนอร ์ ซึ่ง

กระบวนการขา้งตน้ ส่งผลใหเ้ราตดัสินใจเลื่อนการจดัตัง้เป้าหมายของการใชพ้ลงังาน และการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นปี 2564

ออกไป นอกจากนี ้เรายงัไดจ้ดัตัง้เป้าหมายใหม ่2 เป้าหมายทางดา้นนํา้และของเสีย 

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องไมเนอร ์ ในส่วน เป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยืนและผลการดาํเนินงาน และ 

สิ่งแวดล้อม 

3.3.2  ผลการดาํเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

เราตระหนกัถึงความสาํคญัในการขยายขอบเขตการรายงานผลการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ารรายงานมคีวามครอบคลุม 

ธรุกิจภายใตก้ารควบคมุการทาํงานของไมเนอรท์ัง้หมด เราจะดาํเนินการประมาณการขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มของหน่วยธุรกิจท่ีไมส่ามารถหา

ขอ้มลูได ้โดยในปี 2564 เราสามารถขยายขอบเขตการรายงานขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มไดด้งันี:้ 

• รายงานปรมิาณนํา้ท่ีดึงมาใช ้(Water Withdrawal) และนํา้ใช ้(Water Consumption) ทัง้หมดในหน่วยลกูบาศกเ์มตร และปรมิาณ

นํา้ท่ีดึงมาใชแ้ละนํา้ใชใ้นพืน้ท่ีท่ีมโีอกาสขาดแคลนนํา้สงูและสงูมาก

• รายงานปรมิาณของเสียและอตัราการก่อกาํเนิดของเสียต่อรายไดข้อง ไมเนอร ์ โฮเทลส ์ ท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุการทาํงานของ

ไมเนอร ์(ยกเวน้เอ็น เอช โฮเทล กรุป๊)

• รายงานปรมิาณนํา้ใชข้องรา้นอาหารของไมเนอร ์ ฟู้ด โดยการคาํนวณจากการประมาณปรมิาณนํา้ทิง้ (Water Discharge)

เทียบเท่ารอ้ยละ 80 ของปรมิาณนํา้ท่ีดึงมาใช ้(Water Withdrawal)

• ปรบัโรงงานเบเกอรีท่ี่ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุการทาํงานของไมเนอร ์เขา้สู่ scope 3

ในปี 2564 ไมเนอรไ์ดม้คีวามคืบหนา้ในการลดพลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวในประเทศไทย มลัดีฟส ์และเซเชลส ์ลงรอ้ยละ 27 เทียบ

กับปี 2561 ซึ่งคิดเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท่ี์ลดลงกว่า 1,000 ตนั ในประเทศไทย ไมเนอร ์ฟู้ด ยงัคงความพยายามในการ

เปลี่ยนบรรจภุณัฑส์าํหรบัอาหารและอุปกรณบ์นโต๊ะอาหารจากการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวเป็นวสัดทุางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ขณะท่ีไมเนอร ์โฮเทลส ์ในประเทศไทยกาํจดัการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดยีวของขวดนํา้ อปุกรณใ์นหอ้งนํา้ หลอด บรรจภุณัฑข์องเนยและ

แยมโดยการแทนท่ีดว้ยวสัดท่ีุเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ กระดาษ ไม ้ และพลาสตกิท่ีย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ อีกทัง้มกีารใชแ้กว้ท่ี

สามารถนาํมาหมนุเวยีนใชใ้หมไ่ด ้ แทนการใชถ้ว้ยพลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดยีวในการบรกิารเครือ่งดื่มตอ้นรบัแก่แขกท่ีเขา้พกั และการตดิตัง้

เครือ่งจ่ายนํา้ดื่มท่ีถกูสขุลกัษณะ เครือ่งจา่ยแชมพ ูครมีนวดผมและสบูเ่หลว 

เรามคีวามยินดีในการรายงานว่า ธรุกิจของเราในเกาะเซเชลสไ์มม่กีารใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดยีวตัง้แต่ปี 2562 เรายงัคง

ติดตามการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจถึงความมุง่มั่นของเรา นอกจากนีไ้มเนอร ์ฟู้ด ในมลัดีฟสม์กีารลดการใชพ้ลาสติกประเภท

ใชค้รัง้เดียว เช่น อปุกรณบ์นโต๊ะอาหาร ถว้ยพลาสตกิท่ีหลากหลาย หลอดและถงุลงรอ้ยละ 29 เมือ่เทียบกับปี 2561 
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เราตระหนกัดีว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปรมิาณ

การใชพ้ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดียวท่ีสงูขึน้ เช่น อปุกรณบ์นโต๊ะอาหาร ถว้ยและฝา สาํหรบัการจดัส่งอาหาร อีกทัง้ปรมิาณการใชพ้ลาสติก

ประเภทใชค้รัง้เดียวในปี 2564 ท่ีลดลงส่วนหน่ึงเกิดจากผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของภาครฐั เรายงัคงคน้หาวสัดทุางเลือก

ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละสนบัสนนุเป้าหมายในการเป็น ”องคก์รปล่อยคารบ์อนเป็นศนูย ์

ภายในปี 2593” 

เราไดท้าํการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของการขาดแเคลนนํา้ประจาํปีของหน่วยธรุกิจท่ีไมเนอรเ์ป็นเจา้ของและท่ีไมเนอรบ์ริหารจดัการ 

โดยใชเ้ครือ่งมอื Aqueduct Tool ของสถาบนั World Resources Institute เพื่อเตรยีมพรอ้มในการรบัมือกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ จากผล

การวิเคราะหพ์บวา่รอ้ยละ 41 ของหน่วยธรุกิจท่ีทาํการวิเคราะหต์ัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมคีวามเสี่ยงในการขาดแคลนนํา้สงูและสงูมาก เราไดจ้ดัการ

ประชมุเชิงปฏิบตัิการในไตรมาสท่ีสี่ ปี 2564 รว่มกับโรงแรมนาํรอ่ง 5 แห่งในพืน้ท่ีท่ีมคีวามเสี่ยงในการขาดแคลนนํา้สงูมาก และตกลงรว่มกัน

ในการรวบรวมขอ้มลูการใชน้ํา้อย่างละเอียดตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงแรมดาํเนินการ ขอ้มลูในไตรมาสท่ีหน่ึงและสองของปี 2565 จะถกู

นาํมาวิเคราะหแ์ละจดัตัง้เป้าหมายภายในใหก้ับโรงแรมเหล่านั้น 

ในปี 2564 รอ้ยละ 87 ของโรงแรมท่ีมพีืน้ท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติมโีครงการดา้นการอนรุกัษ์ในระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ เรา

เชื่อมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ะช่วยสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสใหแ้ขกและชมุชนรอบขา้งเขา้มามสี่วนรว่ม 

กับงานอนรุกัษ์ของเรา โดยภายใตก้ารอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพนี ้ เราไดม้สี่วนปกป้องสตัวต์ามบญัชีแดงขององคก์ารระหว่าง

ประเทศ เพื่อการอนรุกัษ์ธรรมชาติจาํนวน 81 ชนิด 

นอกเหนือจากการจดัการสิ่งแวดลอ้มภายในธรุกิจของเราแลว้ เราทาํการตรวจตดิตามความสอดคลอ้งต่อกฎหมายดา้น

สิ่งแวดลอ้มผ่านโครงการบริหารจัดการซัพพลายเชนอยา่งยั่งยนื 

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซตข์องไมเนอรใ์นส่วน สิ่งแวดล้อม และ ผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยั่งยนื

ปี 2564 

3.4  การจดัการความยั่งยนืในมติิสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัิด้านสงัคม 

"การพฒันาและสนบัสนนุทรพัยากรมนษุย"์ เป็นสิ่งท่ีไมเนอรใ์หค้วามสาํคญัและและถกูสะทอ้นอยู่ในค่านิยมองคก์รและในกลยุทธ์

หลักของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตและคงความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรท่ีมี

ความสามารถในองคก์รและสงัคมเท่านัน้ เรามุง่มั่นท่ีจะเป็นนายจา้งท่ีมคีวามรบัผิดชอบโดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ี ปลอดภยั

และมีอาชีวอนามยัท่ีดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีใหก้ับพนักงานกว่า 64,000 คนใน 62 ประเทศทั่วโลก นอกจากนีเ้รายงัคงสนับสนนุการ

เรียนรูแ้ละพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลผ่านการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสาํหรบัพนักงาน ผูบ้ริหาร

ศกัยภาพสงูและผูน้าํ พรอ้มใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคม ในขณะเดียวกันไมเนอรย์งัลงทนุในชมุชนใกลเ้คียงผ่าน

โครงการท่ีหลากหลายในการสนบัสนนุเด็ก เยาวชน และสมาชิกชมุชนท่ีดอ้ยโอกาส 

เพื่อท่ีจะแปลงความมุง่มั่นในการพฒันาทรพัยากรมนษุยไ์ปสู่การปฏิบตัจิรงิ เราไดก้าํหนดเป้าหมาย 5 ปีดา้นสงัคม 3 ประการ 

นอกจากนีเ้รายงัไดเ้พิม่เป้าหมายความภกัดีของลกูคา้เป็นเป้าหมายลาํดบัท่ี 4 ทางดา้นสงัคม  

• 1 ลา้นคนไดร้บัการพฒันาและสนบัสนนุภายในปี 2566 (บรรลุเป้าหมาย)

• 50% ของนกัเรยีน นกัศึกษาท่ีจบการศกึษาภายใตโ้ครงการ MCU เขา้รว่มงานกับไมเนอร ์ภายในปี 2566

• 50% ของตาํแหน่งระดบับรหิารท่ีว่างไดร้บัการบรรจโุดยการเลื่อนตาํแหน่งพนกังานภายใน 2566

• ดชันีความภกัดีของลกูคา้ (NPS) ของไมเนอร ์โฮเทลส ์เพิ่มขึน้เป็น 50 ภายในปี 2567

เพ่ือเสรมิสรา้งความมุง่มั่นดา้นการพฒันาสงัคม เราตัง้ใจผนวกความรบัผิดชอบในเรือ่งสิทธิมนษุยชนเขา้ไปในการดาํเนินงานของ

องคก์รและกับผูม้สี่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่าของเรา นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไมเนอร ์ จดัทาํขึน้โดยอา้งอิงรา่งตราสาร
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สิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 

หลกัปฏิบตัิของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธรุกิจและสิทธิมนษุยชน สิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธรุกิจขององคก์ารยนิูเซฟ ขอ้ตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติและองคก์ารช่วยเหลือเดก็ รวมทัง้ระเบียบปฏิบตัิระดบัประเทศและระดบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายนีม้ผีลบงัคบัใชก้ับไม

เนอรอิ์นเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) บรษัิทย่อยและบรษัิทในเครอืท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของและควบคมุการปฏิบตัิงาน ไมเนอรม์ุง่มั่นในการ

ทาํงานและสนบัสนนุใหผู้ม้สี่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุค่า ซึ่งรวมถึงคูค่า้ ผูป้ระกอบการแฟรนไชส ์นาํหลกัการในนโยบายนีไ้ปปรบัใช ้

วิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19  ส่งผลใหไ้มเนอรใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มขึน้ เพื่อใหก้ารดาํเนินธรุกิจไดร้บัผลกระทบ

นอ้ยท่ีสดุ  ไมเนอรท์ราบถึงความเสี่ยงและโอกาสในการใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนใ์นการสื่อสาร การมสี่วนรว่ม และการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บั

ลกูคา้ของเราและผูม้สี่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ไมเนอรม์ุง่มั่นในการปกป้องระบบความปลอดภยัดา้นไซเบอร ์ขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวัของ

ลกูคา้ รวมถึงการเคารพสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูของลกูคา้ การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมกีารบงัคบัใชอ้ย่างเครง่ครดั 

รายละเอียดสามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอรใ์นส่วน เป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยนืและผลการดาํเนินงานปี 2564 

ทรัพยากรมนุษย ์และ ธรรมาภิบาล 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสงัคม 

ในปี 2564  บรษัิทสามารถบรรลเุป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยืนระยะยาว “1 ลา้นคนไดร้บัการพฒันาและสนบัสนนุภายในปี 2566” 

เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหมค่ือ “3 ลา้นคนไดร้บัการพฒันาและสนบัสนนุภายในปี 2573” โดยเริม่บงัคบัใชใ้นปี 2565 มวีตัถปุระสงค์

ในการมุง่ยกระดบัการพฒันาอยา่งยั่งยนืใหก้ับพนกังานในองคก์ร และการผสมผสานการสรา้งคณุคา่รว่มผา่นการลงทนุในโครงการระยะยาวท่ี

สนบัสนนุดา้นการศกึษา สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ีและสิง่แวดลอ้มในชมุชนท่ีเราดาํเนินธรุกิจอยู ่

"การพัฒนาทรพัยากรมนุษย"์ ถือเป็นหน่ึงในค่านิยมองคก์รและปัจจัยหลักในกลยทุธก์ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ดว้ยพนักงานกว่า 

64,000 คนท่ีไดร้บัการวา่จา้งโดยตรงและโดยออ้มจากหน่วยธรุกิจของไมเนอรท์ั่วโลก เรามุง่มั่นในการเป็นนายจา้งท่ีมคีวามรบัผดิชอบ โดยการ

ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาพนักงานของเราผ่านรูปแบบท่ีหลากหลาย เราสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภยัท่ีช่วย

ส่งเสริมใหพ้นักงานสามารถพัฒนาและเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โครงการ "More You" มุ่งเนน้การสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้ับพนักงานโดย

นาํเสนอกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสรา้งเสริมสุขภาพท่ีดี การศึกษา และกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการปลูกฝังจิตสาํนึกความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม เรามุง่หวงัในการเป็นสถานท่ีทาํงานท่ีสามารถดงึศกัยภาพและความสามารถท่ีดีท่ีสดุของพนกังานของเราออกมา และเติม

เต็มพนักงานของเราดว้ยผลตอบแทนและรางวลั โอกาสในการพัฒนา และการเติบโตในอาชีพ และทา้ยท่ีสดุเราตอ้งการจงูใจและเก็บรกัษา

พนกังานท่ีมคีวามสามารถและศกัยภาพของเราไว ้

ไมเนอรเ์ชือ่ว่าพนกังานเป็นทรพัยส์ินท่ีมคี่าท่ีสดุของบรษัิท ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ท่ียงัคงมคีวามยดืเยือ้ 

ไมเนอรไ์ดท้าํการสาํรวจความผกูพนัของพนกังานเพ่ือทาํความเขา้ใจความคิดเห็นของพนกังานและหาโอกาสในการแกไ้ขปรบัปรุง ผลการ

สาํรวจความผกูพนัของพนกังานในปี 2564 คะแนนอยู่ท่ีรอ้ยละ 75 เป็นผลมาจากการรว่มทาํแบบสาํรวจจากพนกังานของพนกังานใน

สาํนกังานใหญ่ของทกุกลุ่มธรุกิจ พนกังานปฏิบตักิารของไมเนอร ์ฟูด้ และไมเนอร ์ไลฟ์สไตลใ์นประเทศไทย ไมเนอร ์โฮเทลสต์ดัสินใจไมท่าํการ

สาํรวจในปี 2564 กับพนกังานปฏิบตักิารในโรงแรม เน่ืองจากโรงแรมแตล่ะโรงแรมยงัมสีถานะการดาํเนินธรุกิจท่ีแตกต่างกัน อนัสืบเน่ืองมาจาก

เงื่อนไขและขอ้จาํกดัของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่อาจส่งผลต่อการสาํรวจท่ีไมถ่กูตอ้ง 

ในปี 2564 อตัราการบาดเจบ็ของไมเนอร ์ (IR) ลดลงรอ้ยละ 8 จากปี 2563 ซึง่สอดคลอ้งกับอตัราการบาดเจบ็ท่ีมกีารหยดุงาน 

(LTIFR) และอตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บ (LDR) ท่ีลดลงรอ้ย 16 และรอ้ยละ 24 ตามลาํดบั  อตัราท่ีลดลงนีเ้กิดจากจาํนวนอบุตัิเหต ุและ

การหยดุงานจากการบาดเจบ็ท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัของรา้นอาหารท่ีไมเนอร ์ฟู้ดเป็นเจา้ของ ในการระบกุารบาดเจ็บและการหยดุงาน เราไมไ่ด้

รวมอบุตัิเหตบุนทอ้งถนนกรณีท่ีไมเ่กิดการบาดเจบ็และกรณไีมต่อ้งรบัการรกัษาพยาบาลไวด้ว้ย 
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ในช่วงปลายปี 2562 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดก้าํหนดเป้าหมาย 5 ปี “ดชันีความภกัดีของลกูคา้ (NPS) ของไมเนอร ์โฮเทลส ์เพิ่มขึน้เป็น 

50 ภายในปี 2567” และติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2564 ดชันีความภกัดีของลกูคา้ของไมเนอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนลเป็น 80 

(คาํนวณมาจากดชันีความภกัดีของลกูคา้ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ไมเนอร ์ฟูด้ และไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ท่ี 45, 85 และ 97 ตามลาํดบั) เรารเิริม่ในการ

วางมาตรฐานการวดัดชันีความภกัดีของลกูคา้สาํหรบักลุ่มธรุกิจทัง้หมดของไมเนอร ์ ทัง้นี ้ เราอยู่ในระหว่างการดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูเพื่อ

กาํหนดเป้าหมายดชันีความภกัดีของลกูคา้สาํหรบัทกุกลุ่มธรุกิจ ในปี 2565 

รายละเอียด การเป็นนายจา้งท่ีมีความรบัผิดชอบ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังาน การพฒันา

เยาวชน การสนบัสนนุการศึกษาสาํหรบัเด็ก การสนบัสนนุการจา้งงานผูพ้ิการ ความสอดคลอ้งกับ B4SI และกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่

สงัคม สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอรใ์นส่วน ทรัพยากรมนุษย ์

นอกจากนีร้ายละเอียดจาํนวนพนกังานและสดัสว่นตามประเภทการจา้งงาน สดัสว่นของพนกังานแยกตามสญัชาติ สดัสว่นของ

พนกังานแยกตามระดบัของพนกังาน แยกตามเพศ และแยกตามอาย ุ อตัราการลาออกของพนกังาน สวสัดิการของพนกังานแยกตามประเภท

การจา้งงาน จาํนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนกังานต่อปีแยกตามระดบัของพนกังาน หลกัสตูรการอบรมและพฒันาบคุลากรของไมเนอร ์

ตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัสามารถอา้งอิงไดจ้ากเวบ็ไซดข์องไมเนอรใ์นสว่นของ ผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่ง

ยั่งยนืปี 2564 

เพื่อยืนยนัถึงความมุง่มั่นในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและความรบัผิดชอบในเรือ่งสิทธิมนษุยชนของบรษัิท พนกังานของเรา

ผ่านการอบรมออนไลนเ์รื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันทุกปี และจากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบดา้น เมื่อปี 2562 เราไดม้ีการ

ติดตามผลเป็นประจาํทุกปีเพ่ือบรรเทาประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึน้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ รายละเอียดแนวทางการ

ติดตาม การประเมนิและปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ และการแกไ้ข สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอรใ์นส่วน ธรรมาภิบาล 

วกิฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19  ส่งผลใหไ้มเนอรใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มขึน้ เพื่อใหก้ารดาํเนินธรุกิจไดร้บัผลกระทบ

นอ้ยท่ีสดุ  ไมเนอรท์ราบถึงความเสี่ยงและโอกาสในการใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนใ์นการสื่อสาร การมสี่วนรว่ม และการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บั

ลกูคา้ของเราและผูม้สี่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ไมเนอรม์ุง่มั่นในการปกป้องระบบความปลอดภยัดา้นไซเบอร ์ขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวัของ

ลูกคา้ รวมถึงการเคารพสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูของลูกคา้ การปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีการบังคบัใชอ้ย่างเครง่ครดั 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA) และกฎหมายดา้นการปกป้องขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารการปกป้อง

ข้อมูล (DPEC) ทํางานร่วมกับคณะผู้บริหารจากทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอรใ์นการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี  ้ 

รายละเอียด ระบบความปลอดภยัดา้นไซเบอร ์ขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอร ์ใน

ส่วน ธรรมาภิบาล  
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4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะการเงนิ การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั ฯลฯ 

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 และปี 2564 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 26,632 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 

ปี 2564 ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยสาํคญัในอัตรารอ้ยละ 89 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของธรุกิจ

โรงแรมในทุกภูมิภาคจากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสูงขึน้และฐานของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการ

ดาํเนินงานท่ีเติบโตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดําเนินงานจาํนวน 8,670  

ลา้นบาท พลิกฟ้ืนจาก EBITDA จากการดาํเนินงานท่ีเป็นลบจาํนวน 51 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโรงแรมในทวีปยุโรป 

ประเทศไทย และประเทศมลัดีฟส ์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อขายและธุรกิจไลฟ์สไตล์มีการเติบโตของ EBITDA ท่ีแข็งแกร่งใน 

ไตรมาสนี ้

จากเหตุผลดังกล่าว ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานพลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการระบาดของโรค 

โควิด-19 อยู่ท่ีจาํนวน 1,657 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 จากผลขาดทนุสทุธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 4,270 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 

ปี 2563 โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ไมเนอร ์ฟู้ดยังคงสรา้งผลกําไรอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 6 ในขณะท่ีกําไรสุทธิของ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์และไมเนอร ์ไลฟ์สไตลพ์ลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกในไตรมาสนี ้

สาํหรบัปี 2564 บรษัิทมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 28 จากปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 74,463 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลัก

มาจากการฟ้ืนตัวของการดาํเนินงานของไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ ฟู้ด นอกจากนี ้จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงมาตรการการลด

ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให ้EBITDA จากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีเร็วกว่ารายไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั โดยเติบโตมากกว่า 6 เท่า

เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลใหผ้ลขาดทุนจากการดาํเนินงานลดลงอยู่ท่ีจาํนวน 9,314 ลา้นบาทในปี 2564 เมื่อเทียบกับผลขาดทนุจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 19,389 ลา้นบาทในปี 2563 

หากรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวตามรายละเอียดในภาคผนวก บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงินเติบโตอย่างมีนัยสาํคัญ 

ในอตัรารอ้ยละ 91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 26,958 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ในขณะท่ี EBITDA พลิกฟ้ืนกลบัมาเป็น

บวกอยู่ท่ีจาํนวน 3,345 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบกับ EBITDA ท่ีเป็นลบจาํนวน 1,413 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในขณะท่ีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเป็นลบอยู่ท่ีจาํนวน 1,557 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งฟ้ืนตวัอย่างมนียัสาํคญัจากผลขาดทุนสุทธิ

จาํนวน 5,591 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษัิทมรีายได ้และ EBITDA ตามงบการเงินเติบโตรอ้ยละ 31 และ 20 เท่า 

จากปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 76,003 ลา้นบาท และ 11,114 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่งผลใหผ้ลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินปรบัตวัดีขึน้จาก 21,407 

ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 13,167 ลา้นบาท ในปี 2564 
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4.  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1  วิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะการเงนิ การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั ฯลฯ 

 

ภาพรวมธุรกิจ

 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 และปี 2564 

 

ภาพรวม: บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 26,632 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 

ปี 2564 ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยสาํคญัในอัตรารอ้ยละ 89 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งของธรุกิจ

โรงแรมในทุกภูมิภาคจากกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสูงขึน้และฐานของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการ

ดาํเนินงานท่ีเติบโตของไมเนอร ์ฟู้ด 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดําเนินงานจาํนวน 8,670  

ลา้นบาท พลิกฟ้ืนจาก EBITDA จากการดาํเนินงานท่ีเป็นลบจาํนวน 51 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโรงแรมในทวีปยุโรป 

ประเทศไทย และประเทศมลัดีฟส ์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อขายและธุรกิจไลฟ์สไตล์มีการเติบโตของ EBITDA ท่ีแข็งแกร่งใน 

ไตรมาสนี ้

จากเหตุผลดังกล่าว ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานพลิกฟ้ืนกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการระบาดของโรค  

โควิด-19 อยู่ท่ีจาํนวน 1,657 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 จากผลขาดทนุสทุธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 4,270 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 

ปี 2563 โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ไมเนอร ์ฟู้ดยังคงสรา้งผลกําไรอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 6 ในขณะท่ีกําไรสุทธิของ 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์และไมเนอร ์ไลฟ์สไตลพ์ลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกในไตรมาสนี ้

สาํหรบัปี 2564 บรษัิทมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานเติบโตรอ้ยละ 28 จากปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 74,463 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลัก

มาจากการฟ้ืนตัวของการดาํเนินงานของไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ ฟู้ด นอกจากนี ้จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงมาตรการการลด

ค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให ้EBITDA จากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีเร็วกว่ารายไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั โดยเติบโตมากกว่า 6 เท่า

เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลใหผ้ลขาดทุนจากการดาํเนินงานลดลงอยู่ท่ีจาํนวน 9,314 ลา้นบาทในปี 2564 เมื่อเทียบกับผลขาดทนุจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 19,389 ลา้นบาทในปี 2563 

หากรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวตามรายละเอียดในภาคผนวก บริษัทมีรายไดต้ามงบการเงินเติบโตอย่างมีนัยสาํคัญ 

ในอตัรารอ้ยละ 91 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 26,958 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ในขณะท่ี EBITDA พลิกฟ้ืนกลบัมาเป็น

บวกอยู่ท่ีจาํนวน 3,345 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบกับ EBITDA ท่ีเป็นลบจาํนวน 1,413 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในขณะท่ีกาํไรสทุธิตามงบการเงินเป็นลบอยู่ท่ีจาํนวน 1,557 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งฟ้ืนตวัอย่างมนียัสาํคญัจากผลขาดทุนสุทธิ

จาํนวน 5,591 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษัิทมรีายได ้และ EBITDA ตามงบการเงินเติบโตรอ้ยละ 31 และ 20 เท่า 

จากปีก่อน อยู่ท่ีจาํนวน 76,003 ลา้นบาท และ 11,114 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่งผลใหผ้ลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินปรบัตวัดีขึน้จาก 21,407 

ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 13,167 ลา้นบาท ในปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 26,958 14,096 91 

EBITDA รวม 3,345 -1,413 -337 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 12.4 -10.0  

กาํไรสทุธิรวม  -1,557 -5,591 -72 

อตัราการทาํกาํไรสุทธ ิ(ร้อยละ) -5.8 -39.7  

จากการดาํเนินงาน*    

รายไดร้วม 26,632 14,128 89 

EBITDA รวม 8,670 -51 -17,057 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 32.6 -0.4  

กาํไรสทุธิรวม  1,657 -4,270 -139 

อตัราการทาํกาํไรสุทธ ิ(ร้อยละ) 6.2 -30.2  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ตามทีร่ายงาน    

รายไดร้วม 76,003 58,232 31 

EBITDA รวม 11,114 546 1,934 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 14.6 0.9  

กาํไรสทุธิรวม  -13,167 -21,407 -38 

อตัราการทาํกาํไรสุทธ ิ(ร้อยละ) -17.3 -36.8  

จากการดาํเนินงาน*    

รายไดร้วม 74,463 58,118 28 

EBITDA รวม 16,629 2,600 540 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.3 4.5  

กาํไรสทุธิรวม  -9,314 -19,389 -52 

อตัราการทาํกาํไรสุทธ ิ(ร้อยละ) -12.5 -33.4  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

 

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

  

สัดส่วนผลการดาํเนินงาน* 

ปี 2564 (รอ้ยละ)                    สัดส่วนรายได้จากการดาํเนินงาน สัดส่วน EBITDA จากการดาํเนินงาน 

 โรงแรมและอ่ืนๆ 68 71 

 รา้นอาหาร 28 29 

จดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต 4 1 

 รวม  100 100 
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พฒันาการทีส่าํคญัในไตรมาส 4 ปี 2564 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสทุธิจาํนวน 16 สาขา เมือ่เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นบอนชอน

และคอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย, รเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจีน และไทย เอ็กซเ์พรส ในประเทศสิงคโปรซ์ึ่ง

หกักลบการปิดสาขาของแบรนดอ่ื์นในระหว่างไตรมาส 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

• ขายสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ในสินทรพัย ์5 แห่งในประเทศไทย 

• เปิดโรงแรม 2 แห่ง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564  

- อนนัตรา: โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 1 แห่ง ในตะวนัออกกลาง 

- อวานี พลสั: โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 1 แห่ง ในประเทศไทย 

• ปิดโรงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมเช่าบรหิาร 1 แห่ง ในประเทศสเปน 

• รแีบรนดโ์รงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี  2564: โรงแรมเช่าบรหิารในประเทศออสเตรยี จากแบรนด์

เอ็นเอช โฮเทลส ์เป็นเอ็นเอช คอลเลคชั่น 

 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 บรษัิทมสีาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,389 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 1,205 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,184 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,601 สาขา คิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 788 สาขา คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 23 ประเทศครอบคลุมทั่ วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวนัออกกลาง ยโุรป ประเทศเมก็ซิโก และประเทศแคนาดา 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,205 5 14 

-  ประเทศไทย 937 -3 -17 

-  ต่างประเทศ 268 8 31 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,184 11 5 

-  ประเทศไทย 664 14 33 

-  ต่างประเทศ 520 -3 -28 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,389 16 19 

    

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 562 -1 -10 

สเวนเซ่นส ์ 323 -4 -3 

ซิซซเ์ลอร ์ 65 1 2 

แดรี ่ควีน 490 -2 -6 

เบอรเ์กอร ์คิง 119 1 1 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 415 -2 -25 
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พฒันาการทีส่าํคญัในไตรมาส 4 ปี 2564 

 พฒันาการ 

รา้นอาหาร 

• เปิดรา้นอาหารสทุธิจาํนวน 16 สาขา เมือ่เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นรา้นบอนชอน

และคอฟฟ่ี เจอน่ีในประเทศไทย, รเิวอรไ์ซด ์ในประเทศจีน และไทย เอ็กซเ์พรส ในประเทศสิงคโปรซ์ึ่ง

หกักลบการปิดสาขาของแบรนดอ่ื์นในระหว่างไตรมาส 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

• ขายสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ในสินทรพัย ์5 แห่งในประเทศไทย 

• เปิดโรงแรม 2 แห่ง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564  

- อนนัตรา: โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 1 แห่ง ในตะวนัออกกลาง 

- อวานี พลสั: โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 1 แห่ง ในประเทศไทย 

• ปิดโรงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 

- เอ็นเอช โฮเทลส:์ โรงแรมเช่าบรหิาร 1 แห่ง ในประเทศสเปน 

• รแีบรนดโ์รงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี  2564: โรงแรมเช่าบรหิารในประเทศออสเตรยี จากแบรนด์

เอ็นเอช โฮเทลส ์เป็นเอ็นเอช คอลเลคชั่น 

 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกจิ 

 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 บรษัิทมสีาขารา้นอาหารทัง้สิน้ 2,389 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทนุเอง 1,205 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

50 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส ์1,184 สาขา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,601 สาขา คิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 67 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 788 สาขา คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33 ในอีก 23 ประเทศครอบคลุมทั่ วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 

ตะวนัออกกลาง ยโุรป ประเทศเมก็ซิโก และประเทศแคนาดา 

 

ร้านอาหารจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง 1,205 5 14 

-  ประเทศไทย 937 -3 -17 

-  ต่างประเทศ 268 8 31 

สาขาแฟรนไชส ์ 1,184 11 5 

-  ประเทศไทย 664 14 33 

-  ต่างประเทศ 520 -3 -28 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,389 16 19 

    

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด ์

จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 562 -1 -10 

สเวนเซ่นส ์ 323 -4 -3 

ซิซซเ์ลอร ์ 65 1 2 

แดรี ่ควีน 490 -2 -6 

เบอรเ์กอร ์คิง 119 1 1 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 415 -2 -25 

ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด ์

ไทย เอ็กซเ์พรส 85 6 3 

รเิวอรไ์ซด ์ 140 7 28 

เบนิฮานา 17 0 -2 

บอนชอน 103 11 14 

คอฟฟ่ี เจอน่ี 29 7 26 

อ่ืน ๆ* 41 -8 -9 

รวมสาขาร้านอาหาร 2,389 16 19 

* อ่ืน ๆ คือ รา้นอาหารในสนามบิน ซึง่อยู่ภายใตบ้รษิัทรว่มทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 51 บรษิัท ซีเลค็ เซอรว์สิ พารท์เนอร ์และรา้นอาหารในสหราช

อาณาจกัรภายใตแ้บรนด ์“ภทัรา” 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส ์ เติบโตรอ้ยละ 6.0 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขา ของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนและไทยจากการขยายสาขา 

สามารถหักกลบผลกระทบจากผลการดาํเนินงานท่ีชะลอตัวของไมเนอร ์ฟู้ดในประเทศออสเตรเลียไดเ้ต็มจาํนวน ในไตรมาส 4 ปี 2564 

ยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 1.7 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานท่ี

ทา้ทายในประเทศจีนและออสเตรเลียท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดิมโดยรวมปรบัตวัดี

ขึน้จากไตรมาสก่อน จากท่ีเป็นลบรอ้ยละ 7.2 ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยเติบโตรอ้ยละ 8.6 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการขยายสาขาของรา้นบอนชอน และคอฟฟ่ี เจอน่ี รวมถึงการกลบัมาเปิดใหบ้รกิารรา้นอาหาร

บางแห่งท่ีปิดใหบ้ริการเป็นการชั่วคราวในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะท่ียอดขายต่อรา้นเดิมอยู่ในระดบัเดียวกันกับปีก่อน 

แต่เติบโตอย่างมีนยัสาํคญัเมื่อเทียบกับในไตรมาสก่อน โดยการเติบโตดงักล่าวเป็นผลมาจากจาํนวนลูกคา้ท่ีนั่งรบัประทานอาหารภายใน

รา้นท่ีเพิ่มขึน้และชั่วโมงการเปิดใหบ้ริการรา้นอาหารท่ียาวขึน้ภายหลังการผ่อนคลายขอ้จาํกัดภายในรา้นอาหาร รวมถึงช่วงเวลาท่ีเป็น

เทศกาล อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อรา้นเดิมกลบัมาเป็นบวกในเดือนตลุาคมและธนัวาคม ในไตรมาส 4 ปี 2564 แบรนดท์กุแบรนดย์งัคงมุ่ง

รกัษาความคล่องตวัในการดาํเนินงาน เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้ับแบรนด ์และใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการบรหิารจดัการขอ้มลูดว้ย

โปรแกรมความภกัดีของแต่ละแบรนด ์ เพื่อผลกัดนัยอดขายผ่านช่องทางการขายหลกัทัง้หมด ซึ่งรวมถึงการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้น 

บรกิารจดัส่งอาหาร และซือ้กลบับา้น ส่วนหน่ึงของกลยทุธก์ารฟ้ืนฟภูาพลกัษณข์องแบรนดส์เวนเซ่นส ์ประกอบดว้ย การปรบัเอกลกัษณใ์หม่ 

เมนูใหม่ และรูปแบบรา้นคา้ใหม่ โดยการเปิดตัว “สเวนเซ่นส ์คราฟท ์บาร”์ ซึ่งเป็นแนวคิดรา้นไอศกรีมทาํมือในรา้นตน้แบบแห่งใหม่ใน

จงัหวดักรุงเทพฯ ในเดือนตลุาคม โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งประสบการณใ์หม่ๆ  ใหก้ับลกูคา้ ซึ่งช่วยใหแ้บรนดเ์ป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลายขึน้ 

กระตุน้ยอดขายโดยรวม และช่วยใหส้เวนเซ่นสส์ามารถรกัษาฐานะความเป็นผู้นาํของแบรนดใ์นตลาดไอศกรีมไวไ้ด ้ ทั้งนี ้เพื่อท่ีจะต่อ

ยอดจากความสาํเรจ็ของแนวคิดใหม่นี ้ สเวนเซ่นสไ์ดเ้ปิดตวัไอศกรีมรสชาติใหม่เพ่ิมเติมในเดือนธนัวาคม ส่งผลใหส้เวนเซ่นส ์ คราฟท ์บาร ์

เป็นรา้นท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดของแบรนด ์ นอกจากนี ้จากการท่ีประเทศไทยได้เปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกครัง้ในวันท่ี  

1 พฤศจิกายน ยอดขายของแบรนดเ์บอรเ์กอร ์คิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาในสถานท่ีท่องเท่ียว ปรบัตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีบาง

สาขาของรา้นเดอะ คอฟฟ่ี คลบั สามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารภายหลงัจากท่ีปิดใหบ้รกิารชั่วคราวไปในช่วงก่อนหนา้นี ้ อีกทัง้ ไมเนอร ์ ฟู้ด 

ยงัประสบความสาํเรจ็ในการทาํใหแ้พลตฟอรม์ 1112Delivery เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ ดว้ยจาํนวนครัง้ท่ีดาวนโ์หลดมากกว่า 2 ลา้นครัง้ ณ สิน้ปี 

2564 และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานจัดส่งอาหาร โดยไมเนอร ์ฟู้ด ไดข้ยายการบริการจดัส่งอาหารใหค้รอบคลมุพืน้ท่ี

ใหบ้รกิารใหมใ่นจงัหวดัภเูก็ตในเดือนธนัวาคม  

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตรอ้ยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน จากความสาํเรจ็ในการขยายสาขาของแบรนดร์เิวอรไ์ซด ์ โดยผลการดาํเนินงานท่ีดีของสาขาใหม่หกักลบยอดขายต่อรา้นเดิมท่ี
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ลดลงในอัตรารอ้ยละ 10.8 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายเมืองของประเทศจีน รวมถึง 

กรุงปักก่ิง หางโจว และหนานจิง ส่งผลใหม้จีาํนวนลกูคา้ลดลง และตอ้งปิดใหบ้รกิารในบางสาขาเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กลุ่มธรุกิจ

รา้นอาหารในประเทศจีนมีผลการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ จากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 ท่ีลดลง ทั้งนี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนอยู่ในระหว่างการยกระดับแบรนด์ริเวอร ์ไซด์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลับ 

แบรนดแ์ละสรา้งความตืน่เตน้กับผูบ้รโิภค 

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีลดลงในอัตรารอ้ยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีชะลอตัวท่ามกลางมาตรการการปิดพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองในรฐัวิกตอเรีย นิวเซาทเ์วลส ์และควีนสแ์ลนด ์อย่างไรก็ตาม 

แนวโนม้ของยอดขายปรบัตัวดีขึน้ในเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากหลายรฐัเริ่มมีการผ่อนคลายขอ้จาํกัดในการใหบ้ริการและการยกเลิก

มาตรการการปิดประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียไดเ้ปิดตวัเทคโนโลยีการสั่งอาหารท่ี 

โต๊ะอาหารในสัดส่วนถึงรอ้ยละ 77 ของสาขารา้นอาหารทั้งหมด ให้ลูกคา้สามารถสั่ งอาหารไดท่ี้โต๊ะผ่านอุปกรณด์ิจิทัล ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใชบ้คุลากรของบรษัิท ในขณะท่ีรูปแบบการใหบ้รกิารใหม ่ (บรกิารดว้ยใจ) ไดม้กีารปรบัใชใ้นทกุสาขารา้นอาหารเพื่อ

ยกระดับประสบการณข์องลูกคา้ ทั้งนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียไดเ้ปิดตัว 2 รา้นใหม่ท่ีรวมรา้น

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั เขา้กับรา้น 'Burgers with Bite' ซึ่งเป็นแนวคิดรา้นอาหารใหมท่ี่ไดเ้ปิดตวัในช่วงท่ีมกีารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง

เป็นแบรนดท่ี์มปีระสบความสาํเรจ็และมกีารขายผ่านช่องทางการจดัส่งอาหารเท่านัน้ 

โดยภาพรวม ในปี 2564 ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตรอ้ยละ 3.1 จากปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของผลการดาํเนินงานในประเทศ

จีนและออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงรอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขอ้จาํกัดท่ีเขม้งวดของ

รฐับาลในประเทศไทยท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทมี

ยอดขายท่ีลดลง 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราเติบโตของยอดขายต่อรา้นเฉลี่ย Average 

Same-Store-Sales Growth 

(1.7) (13.7) (5.1) (15.5) 

อตัราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย Average 

Total-System-Sales  

6.0 (15.5) 3.1 (18.6) 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคาํนวณจากยอดขายท่ีเป็นสกุลเงินทอ้งถิ่น เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารเติบโตรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน โดยการเติบโตของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและจีนจากการขยายสาขาท่ีประสบความสาํเร็จ 

รวมถึงการใหส้่วนลดท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ชว่ยหกักลบผลกระทบของจากส่วนขาดทนุจากกิจการร่วมคา้

ไดเ้ต็มจาํนวน เช่นเดียวกันกับรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ ซึ่งเติบโตรอ้ยละ 8 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปี จากรายไดร้บัจากการให้

สิทธิแฟรนไชสท่ี์เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศของทกุแบรนด ์

EBITDA จากการดาํเนินงานยงัคงเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ลดลงรอ้ยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 1,396 ลา้น

บาท โดยความสามารถในการทํากําไรท่ีสูงขึน้ของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากการดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้จากกลยุทธก์ารปิดสาขาท่ีไมท่าํกาํไร รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เงินสนบัสนนุท่ีมอบใหแ้ก่ผูร้บัสิทธิแฟรนไชสท่ี์ลดลง ไมส่ามารถหกักลบผลกระทบจากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศไทยและจีนไดเ้ต็มจาํนวน โดยภาพรวม การดาํเนินงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากผลขาดทนุจาก 

เบรดทอลค์ ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากตน้ทุนราคาปลา ค่าแรง และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดท่ี
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ลดลงในอัตรารอ้ยละ 10.8 โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายเมืองของประเทศจีน รวมถึง 

กรุงปักก่ิง หางโจว และหนานจิง ส่งผลใหม้จีาํนวนลกูคา้ลดลง และตอ้งปิดใหบ้รกิารในบางสาขาเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กลุ่มธรุกิจ

รา้นอาหารในประเทศจีนมีผลการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ จากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 ท่ีลดลง ทั้งนี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนอยู่ในระหว่างการยกระดับแบรนด์ริเวอร ์ไซด์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลับ 

แบรนดแ์ละสรา้งความตืน่เตน้กับผูบ้รโิภค 

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีลดลงในอัตรารอ้ยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีชะลอตัวท่ามกลางมาตรการการปิดพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองในรฐัวิกตอเรีย นิวเซาทเ์วลส ์และควีนสแ์ลนด ์อย่างไรก็ตาม 

แนวโนม้ของยอดขายปรบัตัวดีขึน้ในเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากหลายรฐัเริ่มมีการผ่อนคลายขอ้จาํกัดในการใหบ้ริการและการยกเลิก

มาตรการการปิดประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียไดเ้ปิดตวัเทคโนโลยีการสั่งอาหารท่ี 

โต๊ะอาหารในสัดส่วนถึงรอ้ยละ 77 ของสาขารา้นอาหารทั้งหมด ให้ลูกคา้สามารถสั่ งอาหารไดท่ี้โต๊ะผ่านอุปกรณด์ิจิทัล ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใชบ้คุลากรของบรษัิท ในขณะท่ีรูปแบบการใหบ้รกิารใหม ่ (บรกิารดว้ยใจ) ไดม้กีารปรบัใชใ้นทกุสาขารา้นอาหารเพื่อ

ยกระดับประสบการณข์องลูกคา้ ทั้งนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียไดเ้ปิดตัว 2 รา้นใหม่ท่ีรวมรา้น

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั เขา้กับรา้น 'Burgers with Bite' ซึ่งเป็นแนวคิดรา้นอาหารใหมท่ี่ไดเ้ปิดตวัในช่วงท่ีมกีารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง

เป็นแบรนดท่ี์มปีระสบความสาํเรจ็และมกีารขายผ่านช่องทางการจดัส่งอาหารเท่านัน้ 

โดยภาพรวม ในปี 2564 ยอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตรอ้ยละ 3.1 จากปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของผลการดาํเนินงานในประเทศ

จีนและออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อรา้นเดิมลดลงรอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขอ้จาํกัดท่ีเขม้งวดของ

รฐับาลในประเทศไทยท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทมี

ยอดขายท่ีลดลง 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

อตัราเติบโตของยอดขายต่อรา้นเฉลี่ย Average 

Same-Store-Sales Growth 

(1.7) (13.7) (5.1) (15.5) 

อตัราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย Average 

Total-System-Sales  

6.0 (15.5) 3.1 (18.6) 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคาํนวณจากยอดขายท่ีเป็นสกุลเงินทอ้งถิ่น เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมรีายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารเติบโตรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน โดยการเติบโตของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศไทยและจีนจากการขยายสาขาท่ีประสบความสาํเร็จ 

รวมถึงการใหส้่วนลดท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ชว่ยหกักลบผลกระทบของจากส่วนขาดทนุจากกิจการร่วมคา้

ไดเ้ต็มจาํนวน เช่นเดียวกันกับรายรบัจากการใหส้ิทธิแฟรนไชส ์ ซึ่งเติบโตรอ้ยละ 8 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปี จากรายไดร้บัจากการให้

สิทธิแฟรนไชสท่ี์เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศของทกุแบรนด ์

EBITDA จากการดาํเนินงานยงัคงเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ลดลงรอ้ยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 1,396 ลา้น

บาท โดยความสามารถในการทํากําไรท่ีสูงขึน้ของกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากการดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึน้จากกลยุทธก์ารปิดสาขาท่ีไมท่าํกาํไร รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เงินสนบัสนนุท่ีมอบใหแ้ก่ผูร้บัสิทธิแฟรนไชสท่ี์ลดลง ไมส่ามารถหกักลบผลกระทบจากความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจ

รา้นอาหารในประเทศไทยและจีนไดเ้ต็มจาํนวน โดยภาพรวม การดาํเนินงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากผลขาดทนุจาก 

เบรดทอลค์ ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศจีนไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากตน้ทุนราคาปลา ค่าแรง และคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดท่ี

สงูขึน้ ดงันัน้ อตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานลดลงเล็กนอ้ยเป็นรอ้ยละ 23.3 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบกับรอ้ยละ 25.7 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 

ในปี 2564 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจรา้นอาหารเติบโตรอ้ยละ 2 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยจาํนวนลกูคา้ท่ีเพิ่มขึน้ของ

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีน และยอดขายท่ีปรบัตวัดีขึน้ของกลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาอย่างยิ่งในไตรมาส 

2 ปี 2564 รวมถึงฐานของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในปีก่อน สามารถหกักลบผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีทา้ทายในประเทศไทย

ไดเ้ต็มจาํนวน ส่วน EBITDA จากการดาํเนินงานเติบโตขึน้รอ้ยละ 16 ซึ่งเป็นอัตราท่ีเร็วกว่าการเติบโตของรายได ้ โดยการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงาน และการดาํเนินมาตรการการลดค่าใชจ้่ายอย่างมวีินยัช่วยผลกัดันใหบ้รษัิทมคีวามสามารถในการทาํกาํไรท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ อตัรา

การทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 19.9 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 22.6 ในปี 2564  

 

ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 5,612 5,479 2 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 393 365 8 

รวมรายได้ 6,005 5,844 3 

EBITDA 1,396 1,505 -7 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 23.3 25.7  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากผลการดาํเนินงาน** 19,853 19,422 2 

รายรบัจากการใหแ้ฟรนไชส ์ 1,321 1,262 5 

รวมรายได้ 21,173 20,684 2 

EBITDA 4,782 4,108 16 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 22.6 19.9  

*   ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก  

**  รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น  

 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 บรษัิทมโีรงแรมท่ีลงทนุเองจาํนวน 372 แห่ง และมโีรงแรมและเซอรว์ิส สวีทท่ีรบัจา้งบรหิารอีก 155 แห่ง

ใน 56 ประเทศ มจีาํนวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 75,621 หอ้ง ซึ่งเป็นหอ้งท่ีบรษัิทลงทนุเองและเช่าบรกิารจาํนวน 56,675 หอ้ง และหอ้งท่ีบรษัิทรบัจา้ง

บริหารจาํนวน 18,946 หอ้ง ภายใตแ้บรนดอ์นันตรา, อวานี, โอ๊คส,์ ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส,์ นาว และเอเลวาน่า  

คอลเลคชั่น โดยจากหอ้งพกัทัง้หมด เป็นหอ้งพกัในประเทศไทย 4,892 หอ้ง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6 และเป็นหอ้งพกัในต่างประเทศ 70,729 

หอ้ง คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 94 ในอีก 55 ประเทศ ครอบคลมุทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา 
 

หอ้งพกัจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

บรษัิทลงทนุเอง* 56,675 -131 139 

-  ประเทศไทย 3,188 0 0 

-  ต่างประเทศ 53,487 -131 139 

รบัจา้งบรหิาร 18,946 206 -156 

-  ประเทศไทย 1,704 83 83 
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หอ้งพกัจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

-  ต่างประเทศ 17,242 123 -239 

รวมหอ้งพกั 75,621 75 -17 

* จาํนวนหอ้งพกัท่ีบรษิัทลงทนุเองรวมโรงแรมท่ีบรษิัทลงทนุเอง เช่าบริหาร และรว่มลงทนุ 

 

หอ้งพกัจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 19,112 1 47 

เช่าบรหิาร 35,734 -132 92 

รว่มทนุ 1,829 0 0 

รบัจา้งบรหิาร 12,495 153 -216 

MLR* 6,451 53 60 

รวมหอ้งพกั 75,621 75 -17 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร  

กลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) มีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 79 ของรายไดจ้าก

การดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) 

ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเพิ่มขึน้เกือบ 4 เท่า เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

โรงแรมในตลาดหลกัทั้งหมดของบรษัิทมกีารฟ้ืนตวัของธรุกิจอย่างแข็งแกรง่ จากกิจกรรมการการเดินทางท่ีสงูขึน้และความสามารถในการ

ขึน้ราคาหอ้งพกัเฉลี่ย ตลอดจนฐานของการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากโรงแรมบางแห่งตอ้งปิดใหบ้ริการเป็นการ

ชั่วคราวท่ามกลางการปิดประเทศในหลายภมูภิาคทั่วโลก 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยโุรปและลาตินอเมรกิามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโตมากกว่า 

4 เท่า เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากจาํนวนแขกเขา้พกัท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้จากกลุ่มนกัเดินทางเพื่อการพกัผ่อนและเพื่อ

ธุรกิจ และการกลับมาเปิดใหบ้ริการโรงแรม รวมถึงกลยทุธก์ารกาํหนดราคาท่ีประสบความสาํเร็จ ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถขึน้ราคาหอ้งพกั

เฉลี่ยได ้โดยในเดือนตลุาคม บริษัทยังคงเห็นการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งดว้ยอัตราการเขา้พักเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ยละ 60 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 29 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวดังกล่าวชะลอตัวลงตามฤดูกาลและการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ ์

โอมคิรอนในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลใหม้กีารบงัคบัใชข้อ้จาํกัดในดา้นการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยโุรปตอนเหนือและตอนกลาง 

ถึงแมว้า่ขอ้จาํกัดดงักล่าวจะมคีวามเขม้งวดนอ้ยกว่าในปีท่ีผ่านมาอยู่มาก ทัง้นี ้อตัราการเขา้พกัโดยรวมในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกับไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 50 ส่วนอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยในสกลุเงินยโูรปรบัตวัดีขึน้อย่อยา่งต่อเน่ืองจาก 70 ยโูร ในช่วงตน้ปี 

2564 เป็น 100 ยโูร ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งต ํ่ากว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 เพียงรอ้ยละ 5  

ผลการดาํเนินงานของโรงแรมในประเทศมลัดีฟสม์กีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน

เติบโตรอ้ยละ 87 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินดอลล่าสหรฐัเติบโตสงูกว่าระดบัก่อนการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 2 อยู่ท่ีรอ้ยละ 38 โดยเป็นผลมาจากจาํนวนแขกเขา้พกัท่ีเพ่ิมขึน้ จากการท่ีประเทศมลั

ดีฟสเ์ป็นประเทศแรก ๆ ท่ีออกมาตรการไมก่ักตวันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้สู่ประเทศ ประกอบกับความเอาใจใส่ในบรกิารท่ีเป็นเลิศของไม

เนอร ์โฮเทลส ์และราคาหอ้งพกัเฉลี่ยท่ีสงูขึน้จากความพยายามในการขายของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ในไตรมาส 4 ปี 2564 โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโต

จากทั้งปีก่อนและไตรมาสก่อนในอัตรารอ้ยละ 52 และ 159 ตามลาํดับ เน่ืองจากประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเท่ียว
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หอ้งพกัจาํแนกตามทีบ่ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

-  ต่างประเทศ 17,242 123 -239 

รวมหอ้งพกั 75,621 75 -17 

* จาํนวนหอ้งพกัท่ีบรษิัทลงทนุเองรวมโรงแรมท่ีบรษิัทลงทนุเอง เช่าบริหาร และรว่มลงทนุ 

 

หอ้งพกัจาํแนกตามการลงทุน 

จาํนวนหอ้งพกั ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

ลงทนุเอง 19,112 1 47 

เช่าบรหิาร 35,734 -132 92 

รว่มทนุ 1,829 0 0 

รบัจา้งบรหิาร 12,495 153 -216 

MLR* 6,451 53 60 

รวมหอ้งพกั 75,621 75 -17 

* การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิาร  

กลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) มีสัดส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 79 ของรายไดจ้าก

การดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) 

ของกลุ่มโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองและเช่าบรหิารเพิ่มขึน้เกือบ 4 เท่า เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

โรงแรมในตลาดหลกัทั้งหมดของบรษัิทมกีารฟ้ืนตวัของธรุกิจอย่างแข็งแกรง่ จากกิจกรรมการการเดินทางท่ีสงูขึน้และความสามารถในการ

ขึน้ราคาหอ้งพกัเฉลี่ย ตลอดจนฐานของการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากโรงแรมบางแห่งตอ้งปิดใหบ้ริการเป็นการ

ชั่วคราวท่ามกลางการปิดประเทศในหลายภมูภิาคทั่วโลก 

โรงแรมท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองในทวีปยโุรปและลาตินอเมรกิามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโตมากกว่า 

4 เท่า เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากจาํนวนแขกเขา้พกัท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้จากกลุ่มนกัเดินทางเพื่อการพกัผ่อนและเพื่อ

ธุรกิจ และการกลับมาเปิดใหบ้ริการโรงแรม รวมถึงกลยทุธก์ารกาํหนดราคาท่ีประสบความสาํเร็จ ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถขึน้ราคาหอ้งพกั

เฉลี่ยได ้โดยในเดือนตลุาคม บริษัทยังคงเห็นการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งดว้ยอัตราการเขา้พักเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ยละ 60 เมื่อเทียบกับรอ้ยละ 29 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวดังกล่าวชะลอตัวลงตามฤดูกาลและการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ ์

โอมคิรอนในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลใหม้กีารบงัคบัใชข้อ้จาํกัดในดา้นการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยโุรปตอนเหนือและตอนกลาง 

ถึงแมว้า่ขอ้จาํกัดดงักล่าวจะมคีวามเขม้งวดนอ้ยกว่าในปีท่ีผ่านมาอยู่มาก ทัง้นี ้อตัราการเขา้พกัโดยรวมในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกับไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 50 ส่วนอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยในสกลุเงินยโูรปรบัตวัดีขึน้อย่อยา่งต่อเน่ืองจาก 70 ยโูร ในช่วงตน้ปี 

2564 เป็น 100 ยโูร ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งต ํ่ากว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 เพียงรอ้ยละ 5  

ผลการดาํเนินงานของโรงแรมในประเทศมลัดีฟสม์กีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืน

เติบโตรอ้ยละ 87 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินดอลล่าสหรฐัเติบโตสงูกว่าระดบัก่อนการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 2 อยู่ท่ีรอ้ยละ 38 โดยเป็นผลมาจากจาํนวนแขกเขา้พกัท่ีเพ่ิมขึน้ จากการท่ีประเทศมลั

ดีฟสเ์ป็นประเทศแรก ๆ ท่ีออกมาตรการไมก่ักตวันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้สู่ประเทศ ประกอบกับความเอาใจใส่ในบรกิารท่ีเป็นเลิศของไม

เนอร ์โฮเทลส ์และราคาหอ้งพกัเฉลี่ยท่ีสงูขึน้จากความพยายามในการขายของไมเนอร ์โฮเทลส ์

ในไตรมาส 4 ปี 2564 โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจา้ของเองในประเทศไทยมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโต

จากทั้งปีก่อนและไตรมาสก่อนในอัตรารอ้ยละ 52 และ 159 ตามลาํดับ เน่ืองจากประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศตอ้นรบันักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติอีกครัง้ภายใตโ้ครงการ Test & Go ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียวภายในประเทศตั้งแต่เดือน

กันยายน ภายหลงัการผ่อนคลายขอ้จาํกัดในดา้นการเดินทางระหว่างจงัหวดั ประกอบกับโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ “เราเท่ียวดว้ยกัน” ของ

รฐับาล อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าโครงการ Test & Go ท่ีตอ้นรบันกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศโดยไมต่อ้งกักตวัจะถกูระงบัเป็นการชั่วคราวใน

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 จากการระบาดของสายพนัธุโ์อมคิรอน แต่ไมไ่ดท้าํใหก้ารฟ้ืนตวัของโรงแรมในประเทศไทยหยดุชะงกัในไตรมาสนี ้

 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ 

กลุ่มโรงแรมภายใตส้ิทธิบรหิารจดัการหอ้งชดุ ซึ่งมสีดัส่วนรายไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรม

และอ่ืน ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลียเติบโตรอ้ยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมาสาเหตมุาจากอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยท่ีสงูขึน้ โดยอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าระดบัก่อนการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ถึงรอ้ยละ 5 ในสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลีย ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยท่ีลดลงเล็กนอ้ยจาก

มาตรการการปิดประเทศและขอ้จาํกัดในดา้นการเดินทางในหลายรฐัของประเทศออสเตรเลีย ประกอบกับการระงับโครงการจบัคู่การ

เดินทาง (Travel Bubble) ระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ขอ้จาํกัดในการ

ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในบางรฐัไดผ้่อนคลายลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งนาํไปสู่กิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิจท่ี

เพิ่มขึน้ในเขตเมอืง และการเดินทางเพื่อการพกัผ่อนท่ีเพิ่มขึน้จากการแข่งขนักีฬา ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัเฉลี่ยเพิ่มขึน้ในแต่ละเดือน อยู่ท่ี

อตัราสงูกว่ารอ้ยละ 70 ในเดือนธนัวาคมปี 2564 ทัง้นี ้จากการแข็งค่าของสกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลียเมือ่เทียบกับสกลุเงินบาท ในไตรมาส 

4 ปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนในสกลุเงินบาทเติบโตสงูกว่าอยู่ท่ีอตัรารอ้ยละ 20 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

โรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบรหิาร 

รายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมมีสัดส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ ใน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดท่ีบริษัทรบัจา้งบริหารเติบโตมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตวัของกลุ่มโรงแรมในทวีปยโุรป ประเทศมลัดีฟส ์ตะวนัออกกลาง และประเทศไทย 

 

ภาพรวมของโรงแรมทัง้หมด 

สาํหรบัภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้หมดเติบโตรอ้ยละ 164 จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากการฟ้ืนตวัของผลการดาํเนินงานทั่วทัง้ภมูิภาคจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ในระหว่างไตรมาสและฐานของ

ผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในปี 2564 รายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสาํคญัในอัตรารอ้ยละ 44 จากปีก่อน 

โดยผลการดําเนินงานท่ีปรับตัวดีขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 ช่วยลดผลกระทบของผลการ

ดาํเนินงานท่ีชะลอตวัในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เมือ่เทียบกับช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ง

เป็นผลการดาํเนินงานในระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 

 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 

(System-Wide)                      อตัราการเขา้พกั (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 48 17 33 25 

รว่มทนุ 40 28 30 26 

รบัจา้งบรหิาร* 46 26 37 27 

MLR** 64 70 65 60 

เฉลี่ย 49 23 36 29 
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ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 29 23 19 24 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 26 32 14 30 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลี่ย (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 3,980 2,888 3,668 3,267 

รว่มทนุ 8,219 5,812 7,261 5,387 

รบัจา้งบรหิาร* 5,901 4,825 4,997 4,667 

MLR** 4,701 3,615 4,348 3,337 

เฉลี่ย 4,393 3,469 4,024 3,530 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 4,334 3,634 3,529 4,721 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 867 1,051 914 1,121 

(System-Wide)                    รายได้เฉลี่ยต่อหอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 1,910 505 1,218 825 

รว่มทนุ 3,329 1,609 2,151 1,375 

รบัจา้งบรหิาร* 2,712 1,268 1,841 1,283 

MLR** 3,022 2,521 2,814 2,005 

เฉลี่ย 2,148 813 1,462 1,013 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 1,250 846 683 1,124 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 228 339 129 331 

* จาํนวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

*** ขอ้มูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม  

ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้เกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมการเดินทางท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกรง่ในทกุภมูภิาค เงินสนบัสนนุจาก

รฐับาลของประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยุโรป และฐานของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายไดจ้ากการรบัจา้งบริหาร

โรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสาเหตุเดียวกันกับท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าจะมีการยกเลิก

สญัญารบัจา้งบรหิารของบางโรงแรมในไตรมาสนี ้

ในปี 2564 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งเติบโตรอ้ยละ 47 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยการฟ้ืนตวั

ของธรุกิจเห็นไดช้ดัเจนขึน้ตัง้แต่ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกลบัมาเปิดพรมแดนของหลายประเทศในทวีปยโุรปอีก

ครัง้ตามอตัราการกระจายวคัซีนท่ีสงูขึน้ ซึ่งสามารถหกักลบผลกระทบจากสภาวะการดาํเนินงานท่ีทา้ทายของตลาดหลกัทัง้หมดของบริษัท

ไดเ้ต็มจาํนวน ยกเวน้การดาํเนินงานในประเทศออสเตรเลียในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ท่ามกลางขอ้จาํกัดในดา้นการเดินทางและการ

ปิดพรมแดนเป็นเวลานาน เช่นเดียวกันกับรายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมในปี 2564 ซึ่งเติบโตในอตัรารอ้ยละ 39 จากปีก่อน โดยการ

เติบโตดงักล่าวเป็นผลมาจากรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนท่ีฟ้ืนตวัของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบริหาร และการกลบัมาเปิดใหบ้ริการ

โรงแรม 
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ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 29 23 19 24 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 26 32 14 30 

(System-Wide)                      คา่หอ้งเฉลี่ย (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 3,980 2,888 3,668 3,267 

รว่มทนุ 8,219 5,812 7,261 5,387 

รบัจา้งบรหิาร* 5,901 4,825 4,997 4,667 

MLR** 4,701 3,615 4,348 3,337 

เฉลี่ย 4,393 3,469 4,024 3,530 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 4,334 3,634 3,529 4,721 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 867 1,051 914 1,121 

(System-Wide)                    รายได้เฉลี่ยต่อหอ้ง (บาท/คนื) 

 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลงทนุเองและเช่าบรหิาร* 1,910 505 1,218 825 

รว่มทนุ 3,329 1,609 2,151 1,375 

รบัจา้งบรหิาร* 2,712 1,268 1,841 1,283 

MLR** 3,022 2,521 2,814 2,005 

เฉลี่ย 2,148 813 1,462 1,013 

ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย 1,250 846 683 1,124 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมในประเทศไทย*** 228 339 129 331 

* จาํนวนหอ้งรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

** การบรหิารโรงแรมภายใตส้ทิธิบรหิารจดัการหอ้งชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

*** ขอ้มูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม  

ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้เกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมการเดินทางท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกรง่ในทกุภมูภิาค เงินสนบัสนนุจาก

รฐับาลของประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยุโรป และฐานของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายไดจ้ากการรบัจา้งบริหาร

โรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสาเหตุเดียวกันกับท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าจะมีการยกเลิก

สญัญารบัจา้งบรหิารของบางโรงแรมในไตรมาสนี ้

ในปี 2564 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งเติบโตรอ้ยละ 47 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยการฟ้ืนตวั

ของธรุกิจเห็นไดช้ดัเจนขึน้ตัง้แต่ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกลบัมาเปิดพรมแดนของหลายประเทศในทวีปยโุรปอีก

ครัง้ตามอตัราการกระจายวคัซีนท่ีสงูขึน้ ซึ่งสามารถหกักลบผลกระทบจากสภาวะการดาํเนินงานท่ีทา้ทายของตลาดหลกัทัง้หมดของบริษัท

ไดเ้ต็มจาํนวน ยกเวน้การดาํเนินงานในประเทศออสเตรเลียในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ท่ามกลางขอ้จาํกัดในดา้นการเดินทางและการ

ปิดพรมแดนเป็นเวลานาน เช่นเดียวกันกับรายไดจ้ากการรบัจา้งบรหิารโรงแรมในปี 2564 ซึ่งเติบโตในอตัรารอ้ยละ 39 จากปีก่อน โดยการ

เติบโตดงักล่าวเป็นผลมาจากรายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนท่ีฟ้ืนตวัของกลุ่มโรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้งบริหาร และการกลบัมาเปิดใหบ้ริการ

โรงแรม 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม 

หน่ึงในธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรม คือ ธรุกิจศนูยก์ารคา้และบนัเทิง บรษัิทเป็นเจา้ของและบรหิารศนูยก์ารคา้ 3 แห่งใน

กรุงเทพฯ ภเูก็ต และพทัยา นอกจากนี ้บรษัิทยงัดาํเนินธุรกิจบนัเทิงในเมอืงพัทยาจาํนวน 7 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงพิพิธภณัฑ ์ Ripley’s Believe It 

or Not! และพิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซดส์ แว็กซเ์วิรค์ท่ีมชีื่อเสียง  

บริษัทดาํเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกับการดาํเนินกิจการโรงแรมใน

พืน้ท่ีเดียวกัน โดยบริษัทไดปิ้ดการขายไปแลว้สองโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ดิเอสเตท สมยุ และโครงการเซ็นต ์รจีิส เรสซิเดนเซส อีกทั้ง 

บรษัิทมโีครงการท่ีอยู่ในระหว่างการขาย ไดแ้ก่ โครงการลายนั เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ในภเูก็ต, โครงการ อนนัตรา เชียงใหม ่เซอรว์ิส 

สวีท, โครงการ  อวาดินา ฮิลส ์บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการทอรเ์รส รานี ในเมืองมาปูโต และโครงการอนันตราเดซารู ในประเทศ

มาเลเซีย นอกจากนี ้บรษัิทไดป้ระกาศโครงการใหมอี่กหน่ึงโครงการ ไดแ้ก่ โครงการอนนัตรา อบูดุ ในประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้งและคาดว่าจะเปิดตวัในปี 2565 เพื่อใหม้โีครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหน่ึงของธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์คือ โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท ชื่อ อนนัตรา เวเคชั่น คลบั 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 อนนัตรา เวเคชั่น คลบั มหีอ้งพกัของโครงการเพ่ือรองรบัการขายสิทธิในการเขา้พกัอาศยัจาํนวนทัง้หมด 265 ยนิูต 

ท่ีสมยุ ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหมใ่นประเทศไทย ควีนสท์าวน ์ในประเทศนิวซีแลนด ์บาหล ีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ในประเทศ

จีน โดยอนนัตรา เวเคชั่น คลบั มจีาํนวนสมาชิกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 16,511 คน ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 

รายไดจ้ากธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรมเติบโตมากกว่า 2 เท่า ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยยอดขายท่ีแข็งแกร่งของโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยใ์นระหว่างไตรมาสสามารถหักกลบผลกระทบของรายไดท่ี้ลดลงของธุรกิจ

ศนูยก์ารคา้และบนัเทิง และอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ไดเ้ต็มจาํนวน สาํหรบัปี 2564 รายไดจ้ากธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจโรงแรมเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยสาํคญัในอตัรารอ้ยละ 74 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดขายของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์แข็งแกร่งและการฟ้ืนตวัอย่าง

ต่อเน่ืองของผลการดาํเนินงานของอนนัตรา เวเคชั่น คลบั จากกิจกรรมการเดินทางท่ีฟ้ืนตวั ประกอบกับกลยทุธข์องไมเนอร ์ โฮเทลส ์ในการ

ยกระดบัโปรแกรมการแลกแตม้ของอนนัตรา เวเคชั่น คลบั ซึ่งช่วยใหส้มาชิกสามารถแลกแตม้ไดง้่ายขึน้  

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอืน่ๆ  

รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ  ในไตรมาส 4 ปี 2564 เติบโตรอ้ยละ 172 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของการดาํเนินงานในทกุหน่วยธรุกิจ ยกเวน้ธรุกิจศนูยก์ารคา้และบันเทิง จากการดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัและฐาน

ของผลการดาํเนินงานท่ีตํ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

EBITDA จากการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ  พลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ีจาํนวน 7,154 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2564 จากท่ีเป็นลบจาํนวน 1,467 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการทาํกําไรท่ีเพิ่มขึน้จากรายไดท่ี้

เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์ควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการลดค่าใชจ้่าย 

ส่งผลใหอ้ตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการดาํเนินงานพลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ีรอ้ยละ 36.3 ในไตรมาส 4 ปี 2564 

สาํหรบัปี 2564 รายไดร้วมจากการดาํเนินงานของธรุกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ เติบโตรอ้ยละ 49 จากปีก่อนอยู่ท่ี 50,530 ส่วน EBITDA 

จากการดาํเนินงานพลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ีจาํนวน 11,726 ลา้นบาทในปี 2564 จากท่ีเป็นลบจาํนวน 1,406 ลา้นบาทในปี 2563 จาก

การฟ้ืนตวัของการดาํเนินงานและความพยายามในการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ืองของบรษัิท ส่งผลใหอ้ตัราการทาํกาํไร EBITDA จากการ

ดาํเนินงานโดยรวมพลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ีรอ้ยละ 23.2 ในปี 2564  
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ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 17,074 6,045 182 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 506 248 104 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 2,107 952 121 

รวมรายได้ 19,688 7,245 172 

EBITDA 7,154 -1,467 -588 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 36.3 -20.2  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 43,320 29,515 47 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 1,302 937 39 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 5,909 3,395 74 

รวมรายได้ 50,530 33,846 49 

EBITDA 11,726 -1,406 -934 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 23.2 -4.2  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก  

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น  

 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 บรษัิทมรีา้นคา้และจดุจาํหน่ายจาํนวนทัง้สิน้ 386 แห่ง ลดลง 48 แห่งจาก 459 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 

2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดโ์อวีเอส เอแตม และสโกมาดิ รวมถึงบางสาขาของแบรนดอ่ื์น ๆ เพื่อมุง่เนน้ท่ีประสิทธิภาพ

ของสาขา ทั้งนี ้รอ้ยละ 78 ของจาํนวนรา้นคา้และจุดจาํหน่ายทั้งหมด 386 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสิน่ี,  

ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปรี และแรทลีย ์ในขณะท่ีรอ้ยละ 22 เป็นของกลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตล ์ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง

เคิลส,์ โบเดิม้ และเบิรก์ฮอฟ 

 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา / จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินคา้แฟชั่น 302 -21 -57 

กลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครวัเรอืน 84 -40 -16 

รวม 386 -61 -73 

 

 ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกิจจัดจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่

ปรบัตัวดีขึน้รอ้ยละ 84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในปี 2564 ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสาํคญัเมื่อเทียบกับปีก่อนของธุรกิจจดัจาํหน่าย

เครือ่งใชใ้นบา้นและครวัเรือน และธรุกิจอีคอมเมริซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายผ่านเว็บไซตข์องแบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธช่วยลดผลกระทบ

จากผลการดาํเนินงานท่ีชะลอตวัของธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจรบัจา้งผลิตไดเ้พียงบางส่วน ทั้งนี ้ยอดขายท่ีแข็งแกร่งของ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง

เคิลส ์จากกลยทุธท์างการตลาดท่ีประสบความสาํเร็จช่วยผลักดันผลการดําเนินงานของธุรกิจเครื่องใช้ในบา้นและครวัเรือนโดยรวม 

ท่ามกลางการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคท่ีชะลอตวัและความตอ้งการจากลกูคา้รายใหญ่ในกลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของแบรนดแ์ฟชั่นและธรุกิจการรบัจา้งผลิต ในขณะเดียวกัน ผลการดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัอย่างมนียัสาํคญัจากไตรมาส 3 ปี 

2564 เป็นผลมาจากการผ่อนคลายขอ้จาํกัดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งนาํไปสู่การดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวั และ
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ผลการดาํเนินงาน* 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 17,074 6,045 182 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 506 248 104 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 2,107 952 121 

รวมรายได้ 19,688 7,245 172 

EBITDA 7,154 -1,467 -588 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 36.3 -20.2  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง** 43,320 29,515 47 

ธรุกิจรบัจา้งบรหิารโรงแรม 1,302 937 39 

ธรุกิจอ่ืน ๆ 5,909 3,395 74 

รวมรายได้ 50,530 33,846 49 

EBITDA 11,726 -1,406 -934 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 23.2 -4.2  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก  

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น  

 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินคา้ 

ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 บรษัิทมรีา้นคา้และจดุจาํหน่ายจาํนวนทัง้สิน้ 386 แห่ง ลดลง 48 แห่งจาก 459 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 

2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปิดแบรนดโ์อวีเอส เอแตม และสโกมาดิ รวมถึงบางสาขาของแบรนดอ่ื์น ๆ เพื่อมุง่เนน้ท่ีประสิทธิภาพ

ของสาขา ทั้งนี ้รอ้ยละ 78 ของจาํนวนรา้นคา้และจุดจาํหน่ายทั้งหมด 386 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใตแ้บรนดอ์เนลโล่, บอสสิน่ี,  

ชารล์ แอนด ์คีธ, เอสปรี และแรทลีย ์ในขณะท่ีรอ้ยละ 22 เป็นของกลุ่มสินคา้ไลฟ์สไตล ์ภายใตแ้บรนดโ์จเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง

เคิลส,์ โบเดิม้ และเบิรก์ฮอฟ 

 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา / จุดจาํหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

กลุ่มสินคา้แฟชั่น 302 -21 -57 

กลุ่มเครือ่งใชใ้นบา้นและครวัเรอืน 84 -40 -16 

รวม 386 -61 -73 

 

 ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดจ้ากธุรกิจจัดจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่

ปรบัตัวดีขึน้รอ้ยละ 84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในปี 2564 ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสาํคญัเมื่อเทียบกับปีก่อนของธุรกิจจดัจาํหน่าย

เครือ่งใชใ้นบา้นและครวัเรือน และธรุกิจอีคอมเมริซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายผ่านเว็บไซตข์องแบรนดช์ารล์ แอนด ์คีธช่วยลดผลกระทบ

จากผลการดาํเนินงานท่ีชะลอตวัของธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจรบัจา้งผลิตไดเ้พียงบางส่วน ทั้งนี ้ยอดขายท่ีแข็งแกร่งของ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง

เคิลส ์จากกลยทุธท์างการตลาดท่ีประสบความสาํเร็จช่วยผลักดันผลการดําเนินงานของธุรกิจเครื่องใช้ในบา้นและครวัเรือนโดยรวม 

ท่ามกลางการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคท่ีชะลอตวัและความตอ้งการจากลกูคา้รายใหญ่ในกลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของแบรนดแ์ฟชั่นและธรุกิจการรบัจา้งผลิต ในขณะเดียวกัน ผลการดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัอย่างมนียัสาํคญัจากไตรมาส 3 ปี 

2564 เป็นผลมาจากการผ่อนคลายขอ้จาํกัดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งนาํไปสู่การดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวั และ

การกลับมาเปิดรา้นคา้อีกครัง้ ภายหลังจากท่ีรา้นคา้ในกลุ่มสินคา้แฟชั่นและกลุ่มเครื่องใชใ้นบา้นและครวัเรือนในพืน้ท่ีสีแดงเขม้ตอ้งปิด

ใหบ้รกิารเป็นการชั่วคราวตามมาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3 ปี 2564 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 EBITDA จากการดาํเนินงานของธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ี 120 ลา้นบาท เมื่อ

เทียบกับ EBITDA ท่ีเป็นลบจาํนวน 89 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน แมว้่าจะมีรายไดท่ี้ลดลง ซึ่งการพลิกฟ้ืนของผลการดาํเนินงาน

ดงักล่าวเป็นผลมาจาก EBITDA ท่ีฟ้ืนตวัของธรุกิจจดัจาํหน่าย รวมถึงมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายในทุกส่วน ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายดา้น

บคุคลากร ค่าโฆษณาและโปรโมชั่น และค่าเช่า ประกอบกับค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับแบรนดท่ี์ไดปิ้ดตวัไป ซึ่งไดม้กีารบนัทึกไวใ้นช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ส่งผลใหอ้ตัราการทาํกาํไร EBITDA เป็นบวกอยู่ท่ีรอ้ยละ 12.8 ในไตรมาส 4 ปี 2564  

ในปี 2564 รายไดจ้ากธรุกิจจดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิตลดลงรอ้ยละ 23 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตมุาจากทกุหน่วยธุรกิจ

ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานท่ีทา้ทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการดาํเนินงานในปี 2564 

พลิกฟ้ืนกลบัมาเป็นบวกอยู่ท่ี 121 ลา้นบาท จาก EBITDA จากการดาํเนินงานท่ีเป็นลบอยู่ท่ี 102 ลา้นบาท ในปี 2563 ส่งผลใหอ้ตัราการทาํ

กาํไร EBITDA เป็นบวกอยูท่ี่รอ้ยละ 4.4 ในปี 2564 

 

รายได้ของธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินคา้*  

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 696 730 -5 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 244 309 -21 

รวมรายได้** 940 1,039 -10 

EBITDA 120 -89 -235 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 12.8 -8.6  

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ธรุกิจจดัจาํหน่าย 1,752 2,460 -29 

ธรุกิจรบัจา้งผลิต 1,008 1,128 -11 

รวมรายได้** 2,760 3,588 -23 

EBITDA 121 -102 -219 

EBITDA Margin (ร้อยละ) 4.4 -2.8  

* ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

** รวมสว่นแบง่กาํไรและรายไดอ่ื้น 

 

งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 369,633 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 7,306 ลา้นบาทจาก 362,327 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 

โดยการเพิ่มขึน้ดงักล่าวมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณจ์าํนวน 7,331 ลา้นบาท โดยมสีาเหตสุ่วนใหญ่มา

จากส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินและกาํไรจากการแปลงค่าเงิน สทุธิดว้ยการขายและเช่ากลบัโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่นในไตรมาส 2 ปี 

2564 การตดัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายตามปกติ และการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ากการระบาดของโรคโควิด-19 (2) การเพิ่มขึน้ของ

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนจาํนวน 2,345 ลา้นบาท โดยมีสาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงิน (3) การเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จาํนวน 3,378 ลา้นบาท สุทธิดว้ย (1) เงินสดท่ีลดลงจาํนวน 1,092 ลา้นบาท จากการชาํระคืนเงินกูบ้างส่วน (2) การลดลงของท่ีดินและ

อสังหาริมทรพัยจ์าํนวน 390 ลา้นบาท จากการขายอสังหาริมทรพัย ์(3) การลดลงของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนประเภทสินทรพัยเ์พ่ือขาย 

4,036 ลา้นบาท จากธรุกรรมการขายและรบัจา้งบริหารโรงแรมทิโวลีในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (4) การลดลงของสิทธิการใชส้ินทรพัยจ์าก

การตดัจาํหน่ายตามปกติจาํนวน 2,309 ลา้นบาท 

บรษัิทมหีนีส้ินรวม 290,140 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 เพิ่มขึน้จาํนวน 4,138 ลา้นบาท จาก 286,003 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 โดย

การเพิ่มขึน้ดงักล่าวมสีาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินอ่ืนจาํนวน 1,993 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายสดัส่วนการ
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ลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีจ้าํนวน 3,083 ลา้นบาท และ (3) การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินใหมจ่าํนวน 4,960 ลา้นบาท สทุธิดว้ย (1) การลดลงของเงินกูย้ืมจาํนวน 3,978 

ลา้นบาท จากการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (2) การลดลงของหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าจาํนวน 1,905 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การชาํระค่าเช่า สทุธิดว้ยการขายและเช่ากลบัโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอนในไตรมาส 2 ปี 2564 และ 

(3) การลดลงของหนีส้ินอนพุนัธจ์าํนวน 788 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพิ่มขึน้จาํนวน 3,169 ลา้นบาท จาก 76,324 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 เป็น 79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจาํนวน 17,301 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรพัยแ์ละกาํไรจากการขายสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุจาํนวน 2,127 ลา้นบาท จากการขายสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (3) 

การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 728 ลา้นบาท และ (4) เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 7,703 ลา้นบาท 

สุทธิดว้ย (1) ส่วนขาดทุนสทุธิจาํนวน 13,167 ลา้นบาท ในปี 2564 (2) การไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีลักษณะคลา้ยทุนจาํนวน 9,993 ลา้นบาท และ 

(3) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,451 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 13,026 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

จาํนวน 15,525 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมสีาเหตบุางส่วนมาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้และการบรหิารจดัการเงินทนุหมนุเวียน 

บริษัทมีกระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 9,210 ลา้นบาท ในปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจาก

ธรุกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอน จาํนวน 4,870 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2564 (2) เงินสดรบัจากธรุกรรมการขายและรบัจา้งบรหิารโรงแรมทิโวลี มารนีา วลิามวัรา และทิโวลี คารโ์วเอโร ในประเทศโปรตเุกสจาํนวน 

5,303 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (3) เงินสดรบัจากธุรกรรมการขายสัดส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย

จาํนวน 3,384 ลา้นบาท สทุธิดว้ยการลงทนุตามปกติของธรุกิจโรงแรม รา้นอาหาร และอ่ืนๆ  

บรษัิทมเีงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 23,711 ลา้นบาท ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การชาํระคืน

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าจาํนวน 13,969 ลา้นบาท (2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,451 ลา้นบาท (3) การชาํระคืน

สทุธิเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว หุน้กูแ้ละหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุสทุธิจาํนวน 8,968 ลา้นบาท สทุธิดว้ยเงินสดรบัจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 728 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิของ

บรษัิทลดลงจาํนวน 1,475 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2564 

กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ซึ่งคาํนวณมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เงินชาํระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่า และ

เงินจ่ายสาํหรบัการลงทุน เป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 3 อยู่ท่ีจาํนวน 3.7 พันลา้น โดยการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มาจาก

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดขึีน้อย่างต่อเน่ือง และเงินสดรบัจากการหมนุเวียนสินทรพัยใ์นไตรมาส 2 ปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 

2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 
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ลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีจ้าํนวน 3,083 ลา้นบาท และ (3) การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินใหมจ่าํนวน 4,960 ลา้นบาท สทุธิดว้ย (1) การลดลงของเงินกูย้ืมจาํนวน 3,978 

ลา้นบาท จากการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (2) การลดลงของหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าจาํนวน 1,905 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การชาํระค่าเช่า สทุธิดว้ยการขายและเช่ากลบัโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอนในไตรมาส 2 ปี 2564 และ 

(3) การลดลงของหนีส้ินอนพุนัธจ์าํนวน 788 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพิ่มขึน้จาํนวน 3,169 ลา้นบาท จาก 76,324 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 เป็น 79,492 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเพ่ิมขึน้ของส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจาํนวน 17,301 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากส่วนเพ่ิมจากการตรีาคาสินทรพัยแ์ละกาํไรจากการขายสดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุจาํนวน 2,127 ลา้นบาท จากการขายสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย (3) 

การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 728 ลา้นบาท และ (4) เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 7,703 ลา้นบาท 

สุทธิดว้ย (1) ส่วนขาดทุนสทุธิจาํนวน 13,167 ลา้นบาท ในปี 2564 (2) การไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีลักษณะคลา้ยทุนจาํนวน 9,993 ลา้นบาท และ 

(3) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,451 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานเป็นบวกจาํนวน 13,026 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

จาํนวน 15,525 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยมสีาเหตบุางส่วนมาจากผลการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้และการบรหิารจดัการเงินทนุหมนุเวียน 

บริษัทมีกระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 9,210 ลา้นบาท ในปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) เงินสดรบัจาก

ธรุกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บารเ์ซโลนา แกรนด ์โฮเทล กัลเดรอน จาํนวน 4,870 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 

2564 (2) เงินสดรบัจากธรุกรรมการขายและรบัจา้งบรหิารโรงแรมทิโวลี มารนีา วลิามวัรา และทิโวลี คารโ์วเอโร ในประเทศโปรตเุกสจาํนวน 

5,303 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (3) เงินสดรบัจากธุรกรรมการขายสัดส่วนการลงทนุรอ้ยละ 40 ใน 5 สินทรพัยใ์นประเทศไทย

จาํนวน 3,384 ลา้นบาท สทุธิดว้ยการลงทนุตามปกติของธรุกิจโรงแรม รา้นอาหาร และอ่ืนๆ  

บรษัิทมเีงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 23,711 ลา้นบาท ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การชาํระคืน

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าจาํนวน 13,969 ลา้นบาท (2) ดอกเบีย้จ่ายของหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 1,451 ลา้นบาท (3) การชาํระคืน

สทุธิเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาว หุน้กูแ้ละหุน้กูท่ี้มลีกัษณะคลา้ยทนุสทุธิจาํนวน 8,968 ลา้นบาท สทุธิดว้ยเงินสดรบัจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 728 ลา้นบาท 

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิของ

บรษัิทลดลงจาํนวน 1,475 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2564 

กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ซึ่งคาํนวณมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เงินชาํระคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่า และ

เงินจ่ายสาํหรบัการลงทุน เป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 3 อยู่ท่ีจาํนวน 3.7 พันลา้น โดยการเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มาจาก

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง และเงินสดรบัจากการหมนุเวียนสินทรพัยใ์นไตรมาส 2 ปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 

2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 

 

 

 

  

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  

บรษัิทมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคญัจากรอ้ยละ 15.5 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 31.8 ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ดาํเนินงานท่ีฟ้ืนตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งของไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ฟู้ด นอกจากนี ้ผลขาดทนุสทุธิของบรษัิทลดลงจากความสามารถใน

การทาํกาํไรท่ีสงูขึน้ และมาตรการการลดค่าใชจ้่ายท่ีเขม้งวดของทัง้ 3 หน่วยธรุกิจ 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ปรบัเทียบเต็มปีเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 12.0 ในปี 2564 ปรบัตวัดีขึน้จากท่ีเป็นลบอยู่ท่ีรอ้ยละ 23.9 ในปี 

2563 ซึ่งมสีาเหตมุาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกัน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยเ์ป็นลบอยู่ ท่ี

รอ้ยละ 2.5 ในปี 2564 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบรษัิทลดลงจาก 77 วนัในปี 2563 เป็น 56 วนัในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของบรษัิทใน

การเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ไดเ้รว็ขึน้ ส่วนอตัราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูหนีก้ารคา้ลดลงจากรอ้ยละ 20.6 ในปี 2563 เป็นรอ้ย

ละ 16.5 ในปี 2564 จากธรุกิจโรงแรมและรา้นอาหาร เน่ืองจากคณุภาพของยอดขายท่ีดีขึน้ 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย วัตถุดิบ สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้สาํเร็จรูปของธรุกิจรา้นอาหารและธรุกิจ 

จดัจาํหน่ายและรบัจา้งผลิต โดยอายเุฉลี่ยของสินคา้คงเหลืออยู่ท่ี 44 วนั ในปี 2564 ซึ่งเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกับปี 2563 ส่วนอายเุฉลี่ยของ

เจา้หนีก้ารคา้เพิ่มขึน้จาก 108 วันในปี 2563 เป็น 115 วันในปี 2564 เป็นผลมาจากไมเนอร ์โฮเทลส ์และไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ซึ่งสามารถ

ขยายเวลาการชาํระเงินเจา้หนีก้ารคา้ได ้ 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียนลดลงอยู่ท่ี 0.8 เท่า ณ สิน้ปี 2564 จาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2563 โดยมสีาเหตุมา

จากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และหุน้กู้ท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมทั้งการลดลงของเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

ชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทมจีาํนวนหนีส้ินหมนุเวียนมากกว่าสินทรพัยห์มนุเวยีนสาํหรบัทัง้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินท่ี 25 และมีแผนทางการเงินท่ี

เหมาะสมในการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรบัการดาํเนินงานอย่างนอ้ยท่ีสุดไดใ้นอีก 1 ปีขา้งหนา้ ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินใหม่ของ

พนัธสญัญาหนี ้ซึ่งไมร่วมหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าในการคาํนวณอตัราส่วนภาระหนีส้ินต่อทนุ อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อสว่น

ของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.79 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 1.68 เท่า ณ สิน้ปี 2564 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากฐานส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้และเงิน

กูย้ืมท่ีลดลง ส่วนอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น 1.36 เท่า ณ สิน้ปี 2564 จาก 1.44 เท่า ณ สิน้ปี 2563 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการขยายระยะเวลาการยกเวน้การทดสอบการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวจากผูถื้อหุน้

กู้ไปจนถึงสิน้ปี 2565 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ปรับตัวดีขึน้จาก 0.3 เท่าในปี 2563 เป็น 2.0 เท่าในปี 2564 

เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกาํไร 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 31.8 15.5 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) -17.3 -36.8 

อตัรากาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงาน* (รอ้ยละ) -12.5 -33.4 

 

ความมปีระสิทธิภาพ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้* (รอ้ยละ) -12.0 -23.9 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย*์ (รอ้ยละ) -2.5 -6.3 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 56 77 

อายเุฉลี่ยของสินคา้คงเหลือ (วนั) 44 44 

อายเุฉลี่ยของเจา้หนีก้ารคา้ (วนั) 115 108 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

สินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 0.8 1.3 

 

ภาระหนีส้ินต่อทุน 

 

31 ธ.ค. 64 

 

31 ธ.ค. 63 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.68 1.79 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.36 1.44 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เท่า)  2.0 0.3 

*ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

4.2  ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอยา่งมีนัยสาํคญัในอนาคต 

แนวโน้มในอนาคต 

เมือ่มองไปในปี 2565 ธรุกิจของบรษัิทไดเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการฟ้ืนตวั โดยบรษัิทไดผ้่านพน้ช่วงท่ีเลวรา้ยท่ีสดุมาแลว้ และคาดวา่

จะมกีารฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม แมว้่าการจะมคีวามทา้ทายใหมจ่ากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุโ์อ

มคิรอน แต่การกระจายของวคัซีน การรกัษา และความเป็นมาของการระบาด ส่งผลใหส้ามารถรบัมือกับโรคโควิด-19 ไดด้ยีิ่งขึน้ ในขณะท่ี

อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้หลายประเทศทั่ วโลกจึงไดก้ลับมาเปิดประเทศตอ้นรับนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาตอีิกครัง้และผ่อนคลายขอ้จาํกัดดา้นการเดินทางแมว้่าจะมอีตัราการติดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้ ส่งสญัญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ใน

มมุมองเก่ียวกับโรคโควิด-19 และการกลับมาสู่การใชช้ีวิตท่ีปกติมากขึน้ ในบางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป รฐับาลอยู่ใน

ระหว่างปรบัเปลี่ยนการบรหิารจดัการเก่ียวกับโรคโควิด-19 จากขอ้บงัคบัทางกฎหมายเป็นมาตรการการใหค้าํปรกึษา และมองว่าโรคโควิด-

19 เป็นโรคประจาํถ่ินมากกว่าเป็นการระบาดใหญ่ในประเทศ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

การดาํเนินงานของอตุสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกคาดว่าจะกลับมาแข็งแกรง่อีกครัง้ในปี 2565 จากการกระจายของวคัซีน และการ

ผ่อนคลายขอ้จาํกัดทางการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ โดยนอกเหนือจากการส่งมอบการบริการท่ีดแีละประสบการณอ์นั

ราบรื่นใหก้ับลูกคา้ รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากความคิดริเริ่มทางดา้นการขายและการตลาดแลว้ การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรม 

Discovery Loyalty Program และการยกระดบัแพลตฟอรม์การจองโรงแรมโดยตรงกับบรษัิทจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของแขกท่ีมา

เขา้พกัไดด้ียิ่งขึน้ โดยโปรแกรมความภกัดี GHA Discovery 2.0 ไดเ้ปิดตวัในเดือนธนัวาคมปี 2564 และเอ็น เอช โฮเทล กรุป๊ คาดว่าจะเขา้

ร่วมเป็นสมาชิกภายในกลางปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ GHA DISCOVERY ติด 10 อันดับแรกของโปรแกรมความภักดีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อุตสาหกรรมการโรงแรม และช่วยใหไ้มเนอร ์โฮเทลส ์มีฐานลูกคา้ท่ีเพิ่มขึน้จากสมาชิก DISCOVERY ท่ีมีจาํนวนมากถึง 21 ลา้นคน ใน

ขณะเดียวกัน ไมเนอร ์โฮเทลส ์จะยงัคงมุง่ยกระดบัระบบการจองหอ้งพกัผ่านทางอินเทอรเ์น็ตต่อไป ซึ่งช่วยใหไ้มเนอร ์ โฮเทลส ์สามารถลด

ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายใหก้ับแพลตฟอรม์บรษัิทตวัแทนการท่องเท่ียวออนไลนอ่ื์น และสามารถควบคุมการสื่อสารกับลกูคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ี

เพื่อนาํขอ้มลูไปสรา้งโปรแกรมความภกัดีของลกูคา้และกลยทุธก์ารตลาดออนไลน ์

ในทวีปยโุรป การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงแรมในช่วงเดือนแรกของ

ปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยโุรปตอนเหนือและตอนกลาง ซึ่งมีการออกมาตรการการเขา้ประเทศท่ีเขม้งวดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

ขอ้จาํกัดดงักล่าวนั้นมคีวามเขม้งวดนอ้ยกว่าปีก่อนๆ มากและเกิดขึน้ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวสาํหรบัโรงแรมในทวีปยโุรป ทัง้นี ้หลาย

ประเทศในทวีปยโุรปเริ่มมกีารผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนกมุภาพนัธแ์ละมีนาคม 

ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวในทวีปยุโรปและการเดินทางเพ่ือธรุกิจคาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในปี 2565 ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานใน

บางเดือนคาดว่าจะฟ้ืนตวัสงูกว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จากทัง้จาํนวนนกัท่องเท่ียวและอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยท่ีสงูขึน้ ซึ่งเอ็น
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

สินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 0.8 1.3 

 

ภาระหนีส้ินต่อทุน 

 

31 ธ.ค. 64 

 

31 ธ.ค. 63 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.68 1.79 

อตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.36 1.44 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เท่า)  2.0 0.3 

*ไม่นบัรวมรายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 

4.2  ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอยา่งมีนัยสาํคญัในอนาคต 

แนวโน้มในอนาคต 

เมือ่มองไปในปี 2565 ธรุกิจของบรษัิทไดเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการฟ้ืนตวั โดยบรษัิทไดผ้่านพน้ช่วงท่ีเลวรา้ยท่ีสดุมาแลว้ และคาดวา่

จะมกีารฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม แมว้่าการจะมคีวามทา้ทายใหมจ่ากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุโ์อ

มคิรอน แต่การกระจายของวคัซีน การรกัษา และความเป็นมาของการระบาด ส่งผลใหส้ามารถรบัมือกับโรคโควิด-19 ไดด้ยีิ่งขึน้ ในขณะท่ี

อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้หลายประเทศทั่ วโลกจึงไดก้ลับมาเปิดประเทศตอ้นรับนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาตอีิกครัง้และผ่อนคลายขอ้จาํกัดดา้นการเดินทางแมว้่าจะมอีตัราการติดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้ ส่งสญัญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ใน

มมุมองเก่ียวกับโรคโควิด-19 และการกลับมาสู่การใชช้ีวิตท่ีปกติมากขึน้ ในบางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป รฐับาลอยู่ใน

ระหว่างปรบัเปลี่ยนการบรหิารจดัการเก่ียวกับโรคโควิด-19 จากขอ้บงัคบัทางกฎหมายเป็นมาตรการการใหค้าํปรกึษา และมองว่าโรคโควิด-

19 เป็นโรคประจาํถ่ินมากกว่าเป็นการระบาดใหญ่ในประเทศ 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์โฮเทลส ์

การดาํเนินงานของอตุสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกคาดว่าจะกลับมาแข็งแกรง่อีกครัง้ในปี 2565 จากการกระจายของวคัซีน และการ

ผ่อนคลายขอ้จาํกัดทางการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ โดยนอกเหนือจากการส่งมอบการบริการท่ีดแีละประสบการณอ์นั

ราบรื่นใหก้ับลูกคา้ รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากความคิดริเริ่มทางดา้นการขายและการตลาดแลว้ การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรม 

Discovery Loyalty Program และการยกระดบัแพลตฟอรม์การจองโรงแรมโดยตรงกับบรษัิทจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของแขกท่ีมา

เขา้พกัไดด้ียิ่งขึน้ โดยโปรแกรมความภกัดี GHA Discovery 2.0 ไดเ้ปิดตวัในเดือนธนัวาคมปี 2564 และเอ็น เอช โฮเทล กรุป๊ คาดว่าจะเขา้

ร่วมเป็นสมาชิกภายในกลางปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ GHA DISCOVERY ติด 10 อันดับแรกของโปรแกรมความภักดีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อุตสาหกรรมการโรงแรม และช่วยใหไ้มเนอร ์โฮเทลส ์มีฐานลูกคา้ท่ีเพิ่มขึน้จากสมาชิก DISCOVERY ท่ีมีจาํนวนมากถึง 21 ลา้นคน ใน

ขณะเดียวกัน ไมเนอร ์โฮเทลส ์จะยงัคงมุง่ยกระดบัระบบการจองหอ้งพกัผ่านทางอินเทอรเ์น็ตต่อไป ซึ่งช่วยใหไ้มเนอร ์ โฮเทลส ์สามารถลด

ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายใหก้ับแพลตฟอรม์บรษัิทตวัแทนการท่องเท่ียวออนไลนอ่ื์น และสามารถควบคุมการสื่อสารกับลกูคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ี

เพื่อนาํขอ้มลูไปสรา้งโปรแกรมความภกัดีของลกูคา้และกลยทุธก์ารตลาดออนไลน ์

ในทวีปยโุรป การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงแรมในช่วงเดือนแรกของ

ปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยโุรปตอนเหนือและตอนกลาง ซึ่งมีการออกมาตรการการเขา้ประเทศท่ีเขม้งวดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

ขอ้จาํกัดดงักล่าวนั้นมคีวามเขม้งวดนอ้ยกว่าปีก่อนๆ มากและเกิดขึน้ในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียวสาํหรบัโรงแรมในทวีปยโุรป ทัง้นี ้หลาย

ประเทศในทวีปยโุรปเริ่มมกีารผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการในการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนกมุภาพนัธแ์ละมีนาคม 

ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวในทวีปยุโรปและการเดินทางเพ่ือธรุกิจคาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในปี 2565 ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานใน

บางเดือนคาดว่าจะฟ้ืนตวัสงูกว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จากทัง้จาํนวนนกัท่องเท่ียวและอตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยท่ีสงูขึน้ ซึ่งเอ็น

เอช โฮเทล กรุป๊ ไดบ้รรลเุป้าหมายในการคงราคาค่าหอ้งพกัเฉลี่ยไวไ้ด ้แมว้่ากิจกรรมทางธรุกิจจะชะลอตวัท่ามกลางการระบาด โดยมรีาคา

ค่าหอ้งพกัท่ีตํ่ากว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เพียงเล็กนอ้ย 

ตลอดช่วงท่ีมกีารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ประเทศออสเตรเลียนบัเป็นประเทศท่ีมมีาตรการการปิดพรมแดนระหว่างประเทศท่ี

เขม้งวดท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียไดเ้ริ่มแสดงสญัญาณเชิงบวกสาํหรบัอตุสาหกรรมโรงแรมในปีนี ้ โดยการ

กลับมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนจะเริ่มขึน้ในวันท่ี 21 

กุมภาพันธปี์ 2565 ภายหลังจากการปิดพรมแดนอย่างเขม้งวดมานานเกือบ 2 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึน้ภายหลังจากการท่ีประเทศ

ออสเตรเลียกลบัมาเปิดประเทศครัง้แรกสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีผ่านการพิจารณาในวันท่ี 1 พฤศจิกายนปี 2564 ซึ่งอนุญาตใหน้ักท่องเท่ียว

จากเพียงบางประเทศท่ีสามารถเดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลียไดเ้ท่านั้น เช่น ประเทศนิวซีแลนด ์ สิงคโปร ์ เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้การ

เดินทางระหว่างประเทศจะมีส่วนในการผลักดันภาคการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรเลียในปีนี ้ นอกเหนือไปจากนักท่องเท่ียว

ภายในประเทศ 

ประเทศไทยไดก้ลับมาเปิดรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในรูปแบบ “Test & Go” อีกครัง้ โดยเปิดรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

ไดร้บัวคัซีนครบโดสจากทกุประเทศใหส้ามารถเขา้ประเทศไดโ้ดยไมต่อ้งกักตวัตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธปี์ 2565 โปรแกรมดงักล่าวไดถ้กูระงับ

เป็นการชั่วคราวตัง้แต่วันท่ี 22 ธันวาคมปี 2564 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุโ์อมิครอน นอกจากนี ้ประเทศไทยไดเ้ปิด

โครงการแซนดบ็์อกซเ์พ่ิมอีก 3 จงัหวดัตัง้แต่วนัท่ี 11 มกราคมปี 2565 ซึ่งไดแ้ก่จงัหวดักระบ่ี พงังา และสรุาษฎรธ์านี นอกเหนือจากจังหวัด

ภูเก็ตและจังหวดัอ่ืนๆ ในเขตพืน้ท่ีสีฟ้า และเมื่อไม่นานมานีร้ฐับาลไดผ้่อนคลายเงื่อนไขโครงการ Test & Go โดยไดย้กเลิกเงื่อนไขในการ

ตรวจ RT-PCR ครัง้ท่ี 2 และคาดว่าจะมีการผ่อนคลายเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล ้อีกทั้ง เพื่อผลักดันการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

รฐับาลไทยไดเ้ปิดตวัโครงการ “เราเท่ียวดว้ยกัน” เฟส 4 ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิในเดือนกุมภาพันธ ์ โดยผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัเงินสนับสนุน

ค่าโรงแรม ตั๋วเครือ่งบิน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  

ประเทศมลัดีฟสม์กีารฟ้ืนตวัจากวิกฤตโรคโควิด-19 ไดเ้รว็กว่าประเทศอ่ืนๆ โดยอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศคาดว่าจะ

มีการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในปีนี ้ ทั้งนี ้ตลอดปี 2565 รฐับาลของประเทศมลัดีฟสไ์ดเ้ปิดตัวแคมแปญการตลาดใหม่หลาย

แคมเปญเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของการท่องเท่ียวในประเทศ อีกทัง้ จากความพยายามในการขายของไมเนอร ์ โฮเทลส ์ส่งผลให้

โรงแรมในประเทศมลัดีฟสม์รีายไดเ้ฉลี่ยต่อหอ้งต่อคืนอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562  

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ฟู้ด 

การขบัเคลื่อนรายไดผ้่านทกุช่องทางการขายและการเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

และการลดค่าใชจ้่ายท่ีเขม้งวดมากขึน้จะเป็นสิ่งท่ีไมเนอร ์ฟู้ด ใหค้วามสนใจในปี 2565 อย่างไรก็ตาม แมว้่าตน้ทุนค่าวัตถุดิบและบรรจุ

ภัณฑจ์ะสูงขึน้ แต่ไมเนอร ์ฟู้ด ไดม้ีการคาดการณถึ์งแนวโนม้ดังกล่าวตั้งแต่ในไตรมาส 3 ปี 2564 และไดด้าํเนินการเพื่อรบัมือไวม้ือไว้

ล่วงหนา้แลว้ โดยการดาํเนินการเริม่แรกของไมเนอร ์ ฟู้ด คือการบรหิารจดัการระบบการจดัซือ้จดัจา้งเชิงรุก โดยบรษัิทไดม้กีารซือ้วัตถุดิบ

และบรรจภุณัฑจ์าํนวนมากเก็บไวต้ัง้แต่ในช่วงปี 2564 ส่งผลใหไ้มเนอร ์ ฟู้ด สามารถชะลอผลกระทบของการขึน้ราคาตน้ทุนไดจ้นถึงอย่าง

นอ้ยในไตรมาส 2 ปี 2565 นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด ประสบความสาํเรจ็ในการทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้หลายสัญญา จากการประหยัดต่อ

ขนาดและความสมัพันธอ์นัดีระหว่างไมเนอร ์ ฟู้ด และบรษัิทคู่คา้ โดยไมเนอร ์ฟู้ด จะมกีารพิจารณากลยทุธก์ารปรบัขึน้ราคาเมน ู ซึ่งจะเป็น

การปรบัขึน้ราคาในบางเมนูเท่านั้น และจะมกีารส่งเสริมสินคา้ท่ีมีราคาวตัถดุิบขึน้ค่อนขา้งตํ่า ทัง้นี ้จากความคิดรเิริม่ในการควบคุมราคา

ตน้ทุนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาและต่อเน่ืองมาจนถึงในปีนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด คาดว่าอย่างนอ้ยความสามารถในการทาํกาํไรจะอยู่ในระดบัก่อนการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 

ในประเทศไทย รา้นอาหารไดก้ลับมาเปิดใหบ้ริการตามเวลาปกติและสามารถรบัรองการนั่งรบัประทานไดเ้ต็มจาํนวนในทุก

จังหวัด ภายหลังการยกเลิกขอ้จาํกัดในการป้องกันการแพร่ระบาดและจาํกัดเวลาเคอรฟิ์ว โดยกลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยได้

พยายามผลกัดนัการรบัประทานอาหารภายในรา้นและเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางบรกิารจดัส่งอาหาร ยกตวัอย่างเช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

ได้ยกระดับภาพลักษณข์องแบรนด์และรา้นอาหาร และเปิดตัวรา้น “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร”์ เพื่อสรา้งประสบการณก์าร

รบัประทานอาหารรูปแบบใหมใ่นรา้นอาหาร ผ่านการออกแบบรา้นอาหาร โลโก ้และเมนใูหม ่ โดยมุง่เป้าหมายไปท่ีคนรุน่ใหม ่ ซึ่งคาดว่าจะ
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ช่วยผลกัดนัการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้น โดยในปี 2565 ไมเนอร ์ฟู้ดมเีป้าหมายท่ีจะเปลี่ยน 10 

สาขาท่ีมอียู่เดิมของเดอะ พิซซ่า คอมปะนีในจงัหวดักรุงเทพฯ เป็นรา้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร ์นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด ไดเ้ปิดตัว 

แบรนด ์“ชิค-อะ-บมู” ซึ่งเป็นธรุกิจรูปแบบใหมด่ว้ยแนวคิดรา้นไก่ทอด และเปิดตวัท่ีรา้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร ์เพ่ือตอบสนองไลฟ์

สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ อีกทั้งแพลตฟอรม์บริการจัดส่งอาหารของไมเนอร ์ฟู้ด ยังคงแข็งแกร่งขึน้อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการเพิ่มความรูจ้กั

อย่างแพรห่ลาย การปรบัปรุงคณุภาพการบรกิาร และการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานจดัส่งอาหารยงัคงเป็นประเด็นหลกัท่ีบรษัิทใหค้วาม

สนใจ ในขณะท่ีไมเนอร ์ ฟู้ด จะมกีารเปิดตวัโปรแกรมความภกัดีของแต่ละแบรนดต์่อไป โดยโปรแกรมความภกัดีของซิซซเ์ล่อรไ์ดเ้ปิดตัวใน

เดือนมกราคมปี 2565 เพื่อเพิ่มอตัราการรกัษาลกูคา้เดิม 

ประเทศจีนเริ่มปีด้วยยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีเป็นบวกในเดือนมกราคม แมจ้ะมีการปิดพืน้ท่ีในหลายเมือง อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในระยะสั้น ท่ามกลางความพยายามอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลในการควบคุม 

การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไมเนอร ์ ฟู้ด ปรบัตัวเพื่อรบัมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ 

แบรนดร์ิเวอรไ์ซดม์ีผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกร่งท่ามกลางช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนสูง โดยมียอดขายท่ีฟ้ืนตัวเกือบจะในทันทีภาย

หลงัจากการยกเลิกมาตรการการปิดประเทศ ในขณะท่ีรายไดใ้นปี 2564 กลบัมาอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 

แลว้ ทัง้นี ้ในปี 2565 กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมแีผนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยพฒันาการดาํเนินงานในหลาย ๆ ดา้น รวมถึงการ

ยกระดบัแบรนด ์การบรหิารจดัการการจดัซือ้จดัจา้ง และระบบการชาํระเงิน 

เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการฟ้ืนตวั ในขณะท่ีจะมกีารกลบัมาเปิดพรมแดนตอ้นรบัชาวต่างชาติในปี 2565 

ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการกระจายของวัคซีนท่ีสูงขึน้ ส่งผลใหม้ีกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ แมว้่าจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ ์

โอมิครอนก็ตาม นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงใหค้วามสาํคัญกับคุณภาพการบริการ การร่วมมือกับ 

ผูจ้ัดส่งอาหารรายอ่ืน และการปรบัแนวคิดรา้นอาหารใหม่ ซึ่งจะช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจต่อไป ทั้งนี ้กลยุทธก์ารปิดสาขาท่ีไมท่าํ

กาํไรในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลใหม้จีาํนวนรา้นอาหารลดลงในอตัรารอ้ยละ 10 จากระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลให้

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียรมกีารดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่และมผีลกาํไรท่ีสงูขึน้ นอกจากนี ้ความสามารถในการทาํกาํไรจะ

ถกูผลกัดนัดว้ยการยกระดบัแบรนด ์เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัและวฒันธรรมองคก์ร 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจมกีารปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยแมว้่าการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคจะชะลอตวั ทัง้นี ้ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยงัคงดาํเนินกลยทุธเ์พื่อผลกัดนัรายได้

ผ่านการขายในทกุช่องทาง การเลือกซือ้สินคา้ การจดัการสินคา้คงเหลือ และดาํเนินมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายเพ่ือสรา้งผลกาํไรอย่าง

แข็งแกรง่ต่อไป 

แนวโนม้การบริหารจดัการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน 

สาํหรบัปี 2565 มาตรการการลดตน้ทนุและลดค่าใชจ้่ายในการลงทุนยังคงดาํเนินอยู่ในทกุหน่วยธุรกิจ โดยบรษัิทจะยงัคงรกัษา

วินยัในการเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้ับฐานะทางการเงินเพื่อลดอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ นอกจากนี ้บรษัิทไดร้บัการอนมุตัิจากผูใ้หเ้งินกู้ยืมทุก

รายและผูถื้อหุน้กูส้่วนใหญ่ใหเ้ปลี่ยนคาํจาํกดัความของเงื่อนไขการชาํระหนีจ้ากอตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

เป็นอตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึ่งมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2565 โดยทัง้ 2 อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวไม่

นบัรวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าในการคาํนวณ 

ณ สิน้เดือนธันวาคม บริษัทยังคงมีสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่ง ดว้ยจาํนวนเงินสดในมือท่ีจาํนวน 2.5 หมื่นลา้นบาท และมีวงเงิน

สินเชื่อจาํนวน 3.3 หมืน่ลา้นบาท นอกจากนี ้อตัราการใชเ้งินของบรษัิทกลับมาเป็นบวกในเดือนมถิุนายนปี 2564 และคาดว่าจะยงัคงเป็น

บวกตลอดปี ณ ปัจจบุนั ทัง้นี ้สภาพคล่องของบรษัิทจะปรบัตวัดีขึน้ต่อไป จากแนวโนม้การดาํเนินธรุกิจท่ีฟ้ืนตวัในปี 2565  

ดว้ยความพยายามของ บริษัทในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในการเสริมความแข็งแกร่งใหก้ับฐานการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ

สถานะสภาพคล่อง ส่งผลใหบ้ริษัทมีรากฐานท่ีแข็งแกรง่เพื่อใหก้้าวขา้มผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดในครัง้นีไ้ดอ้ย่างมั่นคง คล่องตัว และ
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ช่วยผลกัดนัการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้น โดยในปี 2565 ไมเนอร ์ฟู้ดมเีป้าหมายท่ีจะเปลี่ยน 10 

สาขาท่ีมอียู่เดิมของเดอะ พิซซ่า คอมปะนีในจงัหวดักรุงเทพฯ เป็นรา้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร ์นอกจากนี ้ไมเนอร ์ฟู้ด ไดเ้ปิดตัว 

แบรนด ์“ชิค-อะ-บมู” ซึ่งเป็นธรุกิจรูปแบบใหมด่ว้ยแนวคิดรา้นไก่ทอด และเปิดตวัท่ีรา้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร ์เพ่ือตอบสนองไลฟ์

สไตลข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ อีกทั้งแพลตฟอรม์บริการจัดส่งอาหารของไมเนอร ์ฟู้ด ยังคงแข็งแกร่งขึน้อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการเพิ่มความรูจ้กั

อย่างแพรห่ลาย การปรบัปรุงคณุภาพการบรกิาร และการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานจดัส่งอาหารยงัคงเป็นประเด็นหลกัท่ีบรษัิทใหค้วาม

สนใจ ในขณะท่ีไมเนอร ์ ฟู้ด จะมกีารเปิดตวัโปรแกรมความภกัดีของแต่ละแบรนดต์่อไป โดยโปรแกรมความภกัดีของซิซซเ์ล่อรไ์ดเ้ปิดตัวใน

เดือนมกราคมปี 2565 เพื่อเพิ่มอตัราการรกัษาลกูคา้เดิม 

ประเทศจีนเริ่มปีด้วยยอดขายต่อรา้นเดิมท่ีเป็นบวกในเดือนมกราคม แมจ้ะมีการปิดพืน้ท่ีในหลายเมือง อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในระยะสั้น ท่ามกลางความพยายามอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลในการควบคุม 

การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไมเนอร ์ ฟู้ด ปรบัตัวเพื่อรบัมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ 

แบรนดร์ิเวอรไ์ซดม์ีผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกร่งท่ามกลางช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนสูง โดยมียอดขายท่ีฟ้ืนตัวเกือบจะในทันทีภาย

หลงัจากการยกเลิกมาตรการการปิดประเทศ ในขณะท่ีรายไดใ้นปี 2564 กลบัมาอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 

แลว้ ทัง้นี ้ในปี 2565 กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศจีนมแีผนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยพฒันาการดาํเนินงานในหลาย ๆ ดา้น รวมถึงการ

ยกระดบัแบรนด ์การบรหิารจดัการการจดัซือ้จดัจา้ง และระบบการชาํระเงิน 

เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการฟ้ืนตวั ในขณะท่ีจะมกีารกลบัมาเปิดพรมแดนตอ้นรบัชาวต่างชาติในปี 2565 

ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการกระจายของวัคซีนท่ีสูงขึน้ ส่งผลใหม้ีกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ แมว้่าจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ ์

โอมิครอนก็ตาม นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงใหค้วามสาํคัญกับคุณภาพการบริการ การร่วมมือกับ 

ผูจ้ัดส่งอาหารรายอ่ืน และการปรบัแนวคิดรา้นอาหารใหม่ ซึ่งจะช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจต่อไป ทั้งนี ้กลยุทธก์ารปิดสาขาท่ีไมท่าํ

กาํไรในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลใหม้จีาํนวนรา้นอาหารลดลงในอตัรารอ้ยละ 10 จากระดบัก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลให้

กลุ่มธรุกิจรา้นอาหารในประเทศออสเตรเลียรมกีารดาํเนินงานท่ีแข็งแกรง่และมผีลกาํไรท่ีสงูขึน้ นอกจากนี ้ความสามารถในการทาํกาํไรจะ

ถกูผลกัดนัดว้ยการยกระดบัแบรนด ์เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัและวฒันธรรมองคก์ร 

แนวโนม้ในอนาคตของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์

สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจมกีารปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยแมว้่าการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคจะชะลอตวั ทัง้นี ้ไมเนอร ์ไลฟ์สไตลจ์ะยงัคงดาํเนินกลยทุธเ์พื่อผลกัดนัรายได้

ผ่านการขายในทกุช่องทาง การเลือกซือ้สินคา้ การจดัการสินคา้คงเหลือ และดาํเนินมาตรการการประหยดัค่าใชจ้่ายเพ่ือสรา้งผลกาํไรอย่าง

แข็งแกรง่ต่อไป 

แนวโนม้การบริหารจดัการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน 

สาํหรบัปี 2565 มาตรการการลดตน้ทนุและลดค่าใชจ้่ายในการลงทุนยังคงดาํเนินอยู่ในทกุหน่วยธุรกิจ โดยบรษัิทจะยงัคงรกัษา

วินยัในการเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้ับฐานะทางการเงินเพื่อลดอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ นอกจากนี ้บรษัิทไดร้บัการอนมุตัิจากผูใ้หเ้งินกู้ยืมทุก

รายและผูถื้อหุน้กูส้่วนใหญ่ใหเ้ปลี่ยนคาํจาํกดัความของเงื่อนไขการชาํระหนีจ้ากอตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

เป็นอตัราส่วนหนีส้ินส่วนท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึ่งมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2565 โดยทัง้ 2 อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวไม่

นบัรวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าในการคาํนวณ 

ณ สิน้เดือนธันวาคม บริษัทยังคงมีสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่ง ดว้ยจาํนวนเงินสดในมือท่ีจาํนวน 2.5 หมื่นลา้นบาท และมีวงเงิน

สินเชื่อจาํนวน 3.3 หมืน่ลา้นบาท นอกจากนี ้อตัราการใชเ้งินของบรษัิทกลับมาเป็นบวกในเดือนมถิุนายนปี 2564 และคาดว่าจะยงัคงเป็น

บวกตลอดปี ณ ปัจจบุนั ทัง้นี ้สภาพคล่องของบรษัิทจะปรบัตวัดีขึน้ต่อไป จากแนวโนม้การดาํเนินธรุกิจท่ีฟ้ืนตวัในปี 2565  

ดว้ยความพยายามของ บริษัทในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในการเสริมความแข็งแกร่งใหก้ับฐานการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ

สถานะสภาพคล่อง ส่งผลใหบ้ริษัทมีรากฐานท่ีแข็งแกรง่เพื่อใหก้้าวขา้มผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดในครัง้นีไ้ดอ้ย่างมั่นคง คล่องตัว และ

แข็งแกร่งยิ่งขึน้พรอ้มสาํหรบัการฟ้ืนตัวเมื่อสภาพแวดลอ้มเอือ้อาํนวย และเตรียมท่ีจะก้าวกระโดดนาํหนา้คู่แข่ง ทั้งนี ้บริษัทจะยังคงให้

ความสาํคญักับการพฒันาความยั่งยืนของการดาํเนินงานต่อไป 

 

ภาคผนวก 

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว  

ช่วงเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกจิ รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

113 รายได้ 

49 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

755 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

568 ก่อนภาษี 

585 หลงัภาษี 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

10 ไมเนอร ์ฟูด้ 
การกลบัค่าใชจ่้ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรบิส ์แอนด ์รมัส ์(การกลบัรายการค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

17 รายได้ 

-152 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-251 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟูด้/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย (ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-218 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัอนนัตรา เวเคชั่น คลบั (ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิาร) 

-534 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
สว่นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

             -130 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 3 

ปี 2563 

17 รายได้ 

-96 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-110 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟูด้/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย (ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-17 รายได้ 

-13 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์ฟูด้ ค่าใชจ่้ายสาํรองสาํหรบัสินคา้คงเหลือ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-197 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
สว่นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-369 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธข์องเคร่ืองมือทางการเงิน (ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 



190

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว  

ช่วงเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกจิ รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

-32 รายได ้

-245 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-44 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์  

ไมเนอร ์ฟูด้/   

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-117 ไมเนอร ์ฟูด้ 

ค่าใชจ่้ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสาขา และตดัจาํหน่ายการลงทุนในกิจการ

รว่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดรา้น Ya Hua ในประเทศสงิคโปร ์(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-75 ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์
ค่าใชจ่้ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือและการปิดสาขาของแบรนดท่ี์ถอนการ

ลงทนุออก (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-898 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
สว่นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

58 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได้ 

-100 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-2,349 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

793 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

-135 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-12 
ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟูด้ 
ค่าใชจ่้ายสาํรองสาํหรบัการปิดสาขาและลกูหนีค้่าเช่า และการตดัจาํหนา่ยค่าเช่า

ลว่งหนา้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

134 รายได้ 

83 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-340 ก่อนภาษี 

-103 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทุนจากการขายสินทรพัยใ์นประเทศสเปน (ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร) 

-737 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ค่าใชจ่้ายในการปรบัโครงสรา้งหนีข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ดอกเบีย้จ่าย) 

-9 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-9 ไมเนอร ์ฟูด้ 
ค่าใชจ่้ายสาํรองในการปิดสาขาและการตดัจ่ายค่าเช่าลว่งหนา้ (ค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

272 ก่อนภาษี 

209 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

45 ก่อนภาษี 

36 หลงัภาษี 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 



191

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว  

ช่วงเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกจิ รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ไตรมาส 4 

ปี 2563 

-32 รายได้ 

-245 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-44 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์  

ไมเนอร ์ฟูด้/   

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-117 ไมเนอร ์ฟูด้ 

ค่าใชจ่้ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสาขา และตดัจาํหน่ายการลงทุนในกิจการ

รว่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดรา้น Ya Hua ในประเทศสงิคโปร ์(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-75 ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์
ค่าใชจ่้ายสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือและการปิดสาขาของแบรนดท่ี์ถอนการ

ลงทนุออก (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-898 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
สว่นขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

58 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

119 รายได้ 

-100 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-2,349 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

793 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

-135 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-12 
ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-236 ไมเนอร ์ฟูด้ 
ค่าใชจ่้ายสาํรองสาํหรบัการปิดสาขาและลกูหนีค้่าเช่า และการตดัจาํหนา่ยค่าเช่า

ลว่งหนา้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

 

134 รายได้ 

83 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-340 ก่อนภาษี 

-103 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทุนจากการขายสินทรพัยใ์นประเทศสเปน (ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิาร) 

-737 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ ค่าใชจ่้ายในการปรบัโครงสรา้งหนีข้องเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ดอกเบีย้จ่าย) 

-9 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-9 ไมเนอร ์ฟูด้ 
ค่าใชจ่้ายสาํรองในการปิดสาขาและการตดัจ่ายค่าเช่าลว่งหนา้ (ค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

272 ก่อนภาษี 

209 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

45 ก่อนภาษี 

36 หลงัภาษี 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว  

ช่วงเวลา จาํนวน (ล้านบาท) กลุ่มธุรกจิ รายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 รายได้ 

-75 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

937 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ กาํไรจากการขายสนิทรพัยใ์นประเทศโปรตุเกส (ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 

5 
ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

 ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้งจากมาตรการการประหยดัค่าใชจ่้าย(ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร) 

-12 รายได้ 

-17 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์ฟูด้ 

ค่าใชจ่้ายสาํรองในการปิดสาขาและการตดัจ่ายค่าเช่าลว่งหนา้ และส่วนขาดทนุการ

กิจการรว่มคา้  (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

1,044 ก่อนภาษี 

1,136 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั (ค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร) 

50 ก่อนภาษี 

76 หลงัภาษี 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-131 ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปอ้งกนัความเส่ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (ดอกเบีย้จ่าย) 

ไตรมาส 4 

ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

116 รายได้ 

-26 กาํไรสุทธิ 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์

รายการท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

-4,460 ก่อนภาษี 

-3,065 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

สว่นขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินใหม่ และการดอ้ยค่าของอาคาร (ค่าใชจ่้ายในการ

ขายและบรหิาร) 

862 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
สว่นปรบัปรุงสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ MINT ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หนีส้ินตามสญัญาเช่าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (ภาษีจ่าย) 

-75 ไมเนอร ์โฮเทลส ์
ภาษีเงินไดน้ติิบคุคลจากกาํไรจากการขายเงินลงทนุรอ้ยละ 40 ของ MINT ใน

สนิทรพัย ์5 แหง่ในประเทศไทย (ภาษีจ่าย) 

-208 ก่อนภาษี 

-223 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจากสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐั 

(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-284 ก่อนภาษี 

-131 หลงัภาษี 
ไมเนอร ์โฮเทลส ์ การปรบัมูลค่ายุติธรรมของอนพุนัธอ์ตัราดอกเบีย้ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

-826 ก่อนภาษี 

-757 หลงัภาษี 

ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ฟูด้/ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์

การดอ้ยค่าของค่าความนยิม การลงทนุ และสินทรพัยอ่ื์น ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายสาํรอง

และการตดัจาํหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสาขาและสนิคา้คงเหลือท่ีลา้สมยัจากทัง้ 

3 หน่วยธุรกิจ (ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 

-11 
ไมเนอร ์โฮเทลส/์ 

ไมเนอร ์ไลฟ์ไสตล ์
ค่าใชจ่้ายในการเลกิจา้ง(ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร) 

200 ไมเนอร ์ฟูด้ การปรบัราคาซือ้สทุธิของธุรกิจรา้นอาหารบอนชอน (รายได)้ 

9 ไมเนอร ์ฟูด้ 
ค่าตดัจาํหน่ายรายไดร้อตดับญัชีของไมเนอร ์ฟูด้ตามมาตรฐานการบญัชี IFRS 15 

(รายได)้ 
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4.3 ขอ้มลูจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงนิ  

  
   

   
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สนิทรัพยห์มุนเวียน 
    

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,330,821 5.24% 26,188,115 7.23% 25,096,512 6.79% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 15,554,017 6.12% 12,285,894 3.39% 14,637,995 3.96% 

สนิคา้คงเหลือ 4,139,131 1.63% 3,682,608 1.02% 3,490,183 0.94% 

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1,427,790 0.56% 1,957,656 0.54% 1,567,668 0.42% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% 136,369 0.04% 4,175 0.00% 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 2,665,313 1.05% 3,670,620 1.01% 3,923,118 1.06% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1,481,718 0.58% 4,143,209 1.14% 107,086 0.03% 

     รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 38,598,790 15.19% 52,064,471 14.37% 48,826,737 13.21% 

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    

  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 3,087,693 1.21% 2,238,026 0.62% 2,226,821 0.61% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 25,632 0.01% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 6,359,570 2.50% 8,413,477 2.32% 8,008,865 2.17% 

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,614,326 1.03% 2,437,175 0.67% 2,585,163 0.70% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 166,326 0.07% - 0.00% - 0.00% 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,677,840 2.23% 5,201,234 1.44% 5,654,473 1.53% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 1,252,329 0.49% 1,286,544 0.36% 1,236,584 0.33% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 123,129,061 48.44% 122,718,225 33.87% 130,049,536 35.18% 

สนิทรพัย์สทิธิการใช ้ - 0.00% 89,076,419 24.58% 86,767,304 23.47% 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 59,706,816 23.49% 67,232,896 18.56% 69,578,254 18.82% 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 2,174,695 0.86% - 0.00% - 0.00% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% 559,776 0.15% 103,254 0.03% 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,503,260 2.17% 7,731,939 2.13% 11,110,001 3.01% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,887,430 2.32% 3,366,336 0.93% 3,485,898 0.94% 

     รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,584,977 84.81% 310,262,047 85.63% 320,806,153 86.79% 

รวมสนิทรัพย ์ 254,183,767 100.00% 362,326,518 100.00% 369,632,890 100.00% 

หนีส้นิหมุนเวียน   
  

  

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

300,000 0.12% 140,440 0.04% 173 0.00% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 20,036,179 7.88% 15,310,438 4.23% 18,393,640 4.98% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.00% - 0.00% 481,495 0.13% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึง่ปี 

11,500 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   5,659,718 2.23% 1,705,670 0.47% 7,012,513 1.90% 

หุน้กูส้ว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 4,000,000 1.57% 4,596,224 1.27% 10,383,115 2.81% 

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนึง่ปี 251,943 0.10% 353,730 0.10% 267,567 0.07% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,859,596 0.73% 430,303 0.12% 687,784 0.19% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึง่ปี 

- 0.00% 12,782,363 3.53% 13,708,759 3.71% 
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4.3 ขอ้มลูจากงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงนิ  
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  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สนิทรัพยห์มุนเวียน 
    

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,330,821 5.24% 26,188,115 7.23% 25,096,512 6.79% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 15,554,017 6.12% 12,285,894 3.39% 14,637,995 3.96% 

สนิคา้คงเหลือ 4,139,131 1.63% 3,682,608 1.02% 3,490,183 0.94% 

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1,427,790 0.56% 1,957,656 0.54% 1,567,668 0.42% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% 136,369 0.04% 4,175 0.00% 

สนิทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 2,665,313 1.05% 3,670,620 1.01% 3,923,118 1.06% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1,481,718 0.58% 4,143,209 1.14% 107,086 0.03% 

     รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 38,598,790 15.19% 52,064,471 14.37% 48,826,737 13.21% 

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    

  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 3,087,693 1.21% 2,238,026 0.62% 2,226,821 0.61% 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 25,632 0.01% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 6,359,570 2.50% 8,413,477 2.32% 8,008,865 2.17% 

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,614,326 1.03% 2,437,175 0.67% 2,585,163 0.70% 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 166,326 0.07% - 0.00% - 0.00% 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,677,840 2.23% 5,201,234 1.44% 5,654,473 1.53% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 1,252,329 0.49% 1,286,544 0.36% 1,236,584 0.33% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 123,129,061 48.44% 122,718,225 33.87% 130,049,536 35.18% 

สนิทรพัย์สทิธิการใช ้ - 0.00% 89,076,419 24.58% 86,767,304 23.47% 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 59,706,816 23.49% 67,232,896 18.56% 69,578,254 18.82% 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 2,174,695 0.86% - 0.00% - 0.00% 

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน - 0.00% 559,776 0.15% 103,254 0.03% 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,503,260 2.17% 7,731,939 2.13% 11,110,001 3.01% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,887,430 2.32% 3,366,336 0.93% 3,485,898 0.94% 

     รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,584,977 84.81% 310,262,047 85.63% 320,806,153 86.79% 

รวมสนิทรัพย ์ 254,183,767 100.00% 362,326,518 100.00% 369,632,890 100.00% 

หนีส้นิหมุนเวียน   
  

  

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

300,000 0.12% 140,440 0.04% 173 0.00% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 20,036,179 7.88% 15,310,438 4.23% 18,393,640 4.98% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.00% - 0.00% 481,495 0.13% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึง่ปี 

11,500 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   5,659,718 2.23% 1,705,670 0.47% 7,012,513 1.90% 

หุน้กูส้ว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 4,000,000 1.57% 4,596,224 1.27% 10,383,115 2.81% 

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนึง่ปี 251,943 0.10% 353,730 0.10% 267,567 0.07% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,859,596 0.73% 430,303 0.12% 687,784 0.19% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึง่ปี 

- 0.00% 12,782,363 3.53% 13,708,759 3.71% 

  
   

   
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน - 0.00% 1,044,483 0.29% 256,324 0.07% 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 3,472,708 1.37% 4,874,350 1.35% 6,866,895 1.86% 

      รวมหนีส้นิหมุนเวียน 35,591,644 14.00% 41,238,001 11.38% 58,058,265 15.71% 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 
    

  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 15,841 0.01% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 39,010,773 15.35% 70,097,858 19.35% 53,791,734 14.55% 

หุน้กู้ 63,375,520 24.93% 59,798,678 16.50% 60,691,632 16.42% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 0.00% 81,819,643 22.58% 78,988,454 21.37% 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,322,469 0.52% 1,407,946 0.39% 1,421,567 0.38% 

หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน - 0.00% 3,492,479 0.96% 3,605,180 0.98% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,144,264 9.50% 25,122,430 6.93% 30,082,433 8.14% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,855,410 1.91% 3,025,580 0.84% 3,501,194 0.95% 

     รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 132,724,278 52.22% 244,764,614 67.55% 232,082,194 62.79% 

รวมหนีส้นิ 168,315,922 66.22% 286,002,615 78.94% 290,140,459 78.49% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  

 
 

  

ทนุจดทะเบียน-หุน้สามัญ 4,849,860  5,887,816  5,997,928  

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้-หุน้สามญั 4,619,005 1.82% 5,182,335 1.43% 5,213,770 1.41% 

สว่นเกินมูลค่าหุน้-หุน้สามญั 15,018,401 5.91% 24,195,693 6.68% 24,892,666 6.73% 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามัญท่ีออก 104,789 0.04% 104,789 0.03% 104,789 0.03% 

กาํไรสะสม       

    จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 484,986 0.19% 588,782 0.16% 599,793 0.16% 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  40,916,450 16.10% 15,087,319 4.16% (729,874) -0.20% 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (9,470,039) -3.73% (10,247,162) -2.83% 7,053,524 1.91% 

รวม 51,673,591 20.33% 34,911,756 9.64% 37,134,668 10.05% 

หุน้กูท่ี้ลกัษณะคลา้ยทนุ 23,787,658 9.36% 32,069,144 8.85% 30,888,006 8.36% 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,406,596 4.09% 9,343,003 2.58% 11,469,757 3.10% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 85,867,845 33.78% 76,323,903 21.06% 79,492,430 21.51% 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 254,183,767 100.00% 362,326,518 100.00% 369,632,890 100.00% 
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  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได ้       

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง  85,550,648  66.29% 29,843,235 50.84% 41,186,193 54.04% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 5,889,121  4.56% 2,983,699 5.08% 5,015,956 6.58% 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22,665,775  17.56% 19,474,448 33.18% 20,509,115 26.91% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลติสนิคา้ 4,917,110  3.81% 3,652,594 6.22% 2,769,695 3.63% 

เงินปันผลรบั 2,016  0.00% 702 0.00% 603 0.00% 

ดอกเบีย้รบั 721,974  0.56% 576,294 0.98% 633,887 0.83% 

รายไดอ่ื้น 9,314,957  7.22% 2,164,663 3.69% 6,095,812 8.00% 

     รวมรายได ้ 129,061,601 100.00% 58,695,635 100.00% 76,211,261 100.00% 

ค่าใช้จา่ย       

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารท่ี

เก่ียวขอ้ง 

53,573,741  41.51% 37,103,220 63.21% 36,423,568 47.79% 

ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

โรงแรม 

2,267,463  1.76% 1,786,063 3.04% 3,130,699 4.11% 

ตน้ทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,581,115  5.10% 6,020,272 10.26% 6,048,129 7.94% 

ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 2,771,653  2.15% 2,344,425 3.99% 1,814,754 2.38% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 46,433,829 35.98% 28,048,649 47.79% 38,881,872 51.02% 

(กาํไร) ขาดทนุอ่ืน - สทุธิ 892,768 0.69% 625,216 1.07% (1,469,107) -1.93% 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4,081,486  3.16% 7,452,437 12.70% 8,985,975 11.79% 

     รวมค่าใช้จ่าย 116,602,055 90.35% 83,380,282 142.06% 93,815,891 123.10% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 12,459,546  9.65% (24,684,647) -42.06% (17,604,630) -23.10% 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

และกิจการรว่มคา้ 

827,509  0.64% (463,901) -0.79% (208,725) -0.27% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 13,287,056 10.30% (25,148,548) -42.85% (17,813,355) -23.37% 

ภาษีเงินได ้ (2,292,951) -1.78% 2,445,312 4.17% 3,637,985 4.77% 

กาํไรสาํหรับปี 10,994,104 8.52% (22,703,236) -38.68% (14,175,370) -18.60% 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม       

สว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 10,697,926 8.29% (21,407,336) -36.47% (13,166,508) -17.28% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 296,178  0.23% (1,295,900) -2.21% (1,008,862) -1.32% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 10,994,104  8.52% (22,703,236) -38.68% (14,175,370) -18.60% 

 

 

    ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 

    พันบาท  พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    14,765,757  (2,499,676) 13,025,670 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ    (3,780,829)  (10,531,237) 9,209,861 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน       (11,357,456)   24,949,286 (23,710,570) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ    (372,528)  11,918,373 (1,475,039) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด    12,712,988  13,330,821 26,166,145 

กาํไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน       990,362    916,951 405,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด       13,330,821   26,166,145 25,096,339 
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  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได ้       

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง  85,550,648  66.29% 29,843,235 50.84% 41,186,193 54.04% 

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 5,889,121  4.56% 2,983,699 5.08% 5,015,956 6.58% 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22,665,775  17.56% 19,474,448 33.18% 20,509,115 26.91% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลติสนิคา้ 4,917,110  3.81% 3,652,594 6.22% 2,769,695 3.63% 

เงินปันผลรบั 2,016  0.00% 702 0.00% 603 0.00% 

ดอกเบีย้รบั 721,974  0.56% 576,294 0.98% 633,887 0.83% 

รายไดอ่ื้น 9,314,957  7.22% 2,164,663 3.69% 6,095,812 8.00% 

     รวมรายได ้ 129,061,601 100.00% 58,695,635 100.00% 76,211,261 100.00% 

ค่าใช้จา่ย       

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารท่ี

เก่ียวขอ้ง 

53,573,741  41.51% 37,103,220 63.21% 36,423,568 47.79% 

ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

โรงแรม 

2,267,463  1.76% 1,786,063 3.04% 3,130,699 4.11% 

ตน้ทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,581,115  5.10% 6,020,272 10.26% 6,048,129 7.94% 

ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 2,771,653  2.15% 2,344,425 3.99% 1,814,754 2.38% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 46,433,829 35.98% 28,048,649 47.79% 38,881,872 51.02% 

(กาํไร) ขาดทนุอ่ืน - สทุธิ 892,768 0.69% 625,216 1.07% (1,469,107) -1.93% 

ตน้ทนุทางการเงนิ 4,081,486  3.16% 7,452,437 12.70% 8,985,975 11.79% 

     รวมค่าใช้จ่าย 116,602,055 90.35% 83,380,282 142.06% 93,815,891 123.10% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 12,459,546  9.65% (24,684,647) -42.06% (17,604,630) -23.10% 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม

และกิจการรว่มคา้ 

827,509  0.64% (463,901) -0.79% (208,725) -0.27% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,287,056 10.30% (25,148,548) -42.85% (17,813,355) -23.37% 

ภาษีเงินได ้ (2,292,951) -1.78% 2,445,312 4.17% 3,637,985 4.77% 

กาํไรสาํหรับปี 10,994,104 8.52% (22,703,236) -38.68% (14,175,370) -18.60% 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม       

สว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 10,697,926 8.29% (21,407,336) -36.47% (13,166,508) -17.28% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 296,178  0.23% (1,295,900) -2.21% (1,008,862) -1.32% 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 10,994,104  8.52% (22,703,236) -38.68% (14,175,370) -18.60% 

 

 

    ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 

    พันบาท  พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    14,765,757  (2,499,676) 13,025,670 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ    (3,780,829)  (10,531,237) 9,209,861 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน       (11,357,456)   24,949,286 (23,710,570) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ    (372,528)  11,918,373 (1,475,039) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด    12,712,988  13,330,821 26,166,145 

กาํไร (ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน       990,362    916,951 405,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวด       13,330,821   26,166,145 25,096,339 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

    
  

  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.08  1.26  0.84 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเรว็ (เทา่)  0.81  0.93  0.68 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.37  (0.07)  0.26 

อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ - รวม (เทา่)  8.38  4.72  6.45 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย - รวม (วนั) ***  42.95  76.29  55.83 

อตัราสว่นหมุนเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่)  14.37  8.29  8.32 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) ***  25.05  43.42  43.26 

อตัราสว่นหมุนเวียนสนิคา้สาํเรจ็รูป (เทา่)  33.70  19.63  24.59 

ระยะเวลาขายสินคา้สาํเรจ็รูปเฉล่ีย (วนั)  10.68  18.34  14.64 

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนีก้ารคา้ - รวม (เท่า)  5.03  3.33  3.15 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย - รวม (วนั) ***  71.54  107.96  114.46 

Cash cycle (days) ***  (3.54)  11.75  (15.37) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%)  45.23%  15.55%  31.76% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%)  10.17%  -34.58%  -24.21% 

อตัราสว่นรายไดอ่ื้นต่อรายไดร้วม (%)  7.78%  4.67%  8.83% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทาํกาํไร (%)  117.68%  12.92%  -77.45% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%)  8.29%  -36.47%  -17.28% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  12.72%  -26.40%  -16.90% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)  4.10%  -6.94%  -3.60% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)  13.33%  -13.34%  -6.19% 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เทา่)  0.49  0.19  0.21 

 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  1.96  3.75  3.65 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่)  4.18  0.35  1.85 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูผนั (เทา่)  0.11  0.10  0.41 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคา และ

ค่าตดัจาํหน่าย (เทา่) 

 4.96  52.44  8.02 

อตัราการจ่ายเงินปันผล* (%)  -  -   - ** 
 *  คาํนวณจาก เงินปันผลต่อหุน้หารดว้ยกาํไรจากการดาํเนินงานต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

**  ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติเม่ือวันที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 อนมุติังดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 และวาระการงดการจ่ายเงินปันผลจะถกูนาํเสนอต่อ

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 เพ่ือพิจารณาและอนมุติัในวันที่ 22 เมษายน 2565  

*** ใช ้360 วันในการคาํนวณ 
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5 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอืน่ 

 

5.1 ขอ้มลูทั่วไป 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ 

นายทะเบียนหุน้สามญัและใบสาํคญัแสดงสทิธิ (MINT-W7, MINT-W8, MINT-W9) 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  เว็บไซต ์: http://www.set.or.th 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2009 9000   โทรสาร : +66 (0) 2009 9991   อีเมล : SETContactCenter@set.or.th  

 

นายทะเบียนหุน้กู้  

หุน้กู้สกุลไทยบาท คร้ังที ่1/2555 ชุดที ่2  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายบรกิารธรุกิจหลกัทรพัย ์ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ท่ี 11 

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 

หุน้กู้สกุลไทยบาท คร้ังที ่1/2558 ชุดที ่2   

คร้ังที ่1/2559 ชุดที ่2 คร้ังที ่1/2560 ชุดที ่1 และชุดที ่2  

คร้ังที ่1/2561 คร้ังที ่1/2562 ชุดที ่2–6 และ 8-12 

หุน้กู้ด้อยสิทธิทีม่ลีักษณะคล้ายทุนสกุลไทยบาท  

คร้ังที ่1/2561  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

 

หุน้กู้สกุลไทยบาท คร้ังที ่1/2564 คร้ังที ่2/2564 ชุดที ่1-3 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง   

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

หุน้กู้สกุลเหรียญสหรัฐ คร้ังที ่1/2560   

หุน้กู้สกุลยโูร คร้ังที ่1/2561  

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง   

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

  

 

หุน้กู้ไมด่้อยสิทธิทีม่ลีักษณะคล้ายทุนสกุลเหรียญสหรัฐ 

คร้ังที ่1/2563 และ คร้ังที ่1/2564  

The Bank of New York Mellon, London Branch  

One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom  

 

 

 

ผู้สอบบญัชี 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

โดยนายไพบลู ตนักลู และ/หรอื นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ์และ/หรอื นางสาวสินสิร ิทงัสมบตัิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298, 3760 และ 3752 ตามลาํดบั  

ชัน้ท่ี 15 บางกอกซติีท้าวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2286 9999   โทรสาร : +66 (0) 2286 5050  
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หุน้กู้ไมด่้อยสิทธิทีม่ลีักษณะคล้ายทุนสกุลเหรียญสหรัฐ 

คร้ังที ่1/2563 และ คร้ังที ่1/2564  

The Bank of New York Mellon, London Branch  

One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom  

 

 

 

ผู้สอบบญัชี 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

โดยนายไพบลู ตนักลู และ/หรอื นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ์และ/หรอื นางสาวสินสิร ิทงัสมบตัิ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298, 3760 และ 3752 ตามลาํดบั  

ชัน้ท่ี 15 บางกอกซติีท้าวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์: +66 (0) 2286 9999   โทรสาร : +66 (0) 2286 5050  

 

 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย  

บริษัท เคนเนดีส้ ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ท่ี 29 อาคารสาทรสแควร ์หอ้งเลขท่ี 2901-2904  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2491 4800 

โทรสาร:  +66 (0) 2055 0100 

 

บริษทั อเีอส เคานเ์ซล จาํกัด 

2034/78, ชัน้ 17 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์

ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

อีเมล ์: contact@escounsel.com 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2716 1717-8 

โทรสาร:  +66 (0) 2716 1719 

สาํนักกฎหมายสากล สยามพรีเมยีร ์

สาํนกังานเซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 26 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2646 1888 

โทรสาร:  +66 (0) 2646 1919 

 

 

5.2 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ 

5.2.1 ขอ้มลูอ่ืนท่ีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมนียัสาํคญั 

 ไมม่ี 

5.2.2 ขอ้จาํกัดของผูถื้อหุน้ในต่างประเทศ กรณีเพิ่มทนุ หรอื TSR โดยไมอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะทาํใหบ้รษัิทมหีนา้ท่ีตาม

กฎหมายตา่งประเทศ 

 ไมม่ ี

 

5.3 ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีมีจาํนวนสงู

กว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไมม่ขีอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและ

บรษัิทย่อยอย่างมนียัสาํคญั 
 

5.4 ตลาดรอง 

 บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5.5  สถาบนัการเงนิทีต่ิดต่อประจาํ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ส่วนท่ี 2
การกำากับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
7.	 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	
8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 ด้านการกำากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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ส่วนที ่2 

 การกาํกับดแูลกิจการ 

 

6 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํ

ใหบ้รษัิทบรรลถึุงเป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจและสรา้งการเติบโตใหบ้รษัิทอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูน้าํในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรา้งวฒันธรรมท่ียึดมั่นในจรยิธรรม 

และไดก้าํหนดหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษัิท โดยจดัใหม้กีารสื่อสาร ติดตามใหม้กีารปฎิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี และทบทวนและปรบัปรุงหลกัการ

กาํกับดแูลกิจการท่ีดีทกุปี เพื่อใหเ้หมาะสมกับการเปลีย่นแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดาํเนินธรุกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณห์รอืกฎหมาย 

 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.minor.com) เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถึงเพื่อเป็นขอ้มลูใหก้ับผูถื้อ

หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอ่ืน  ๆ  และเพื่อเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ บริษัทไดก้ําหนดใหพ้นักงานทุกคนเซ็นรบัทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทาํงาน และในระหว่างปี 

บริษัทมีการอบรม ทบทวน ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมให้กับพนักงานทุกคนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทาํ

แบบทดสอบภายหลงัการอบรม และจะมกีารตดิตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบายและ

แนวทางการกาํกับดแูลกิจการตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน หรอื Corporate Governance Code (CG Code) 

เพื่อการสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติท่ียังไม่สามารถนาํไปปรับใช ้ ไดม้ีการบันทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงาน

คณะกรรมการบรษัิท  

 บริษัทไดร้บัผลการประเมินการกํากับดแูลกิจการในระดบัดีเลิศต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 จากผลสาํรวจการกาํกับดแูลกิจการบรษัิทจด

ทะเบียนประจาํปี 2564 ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย นอกจากนี ้ในการประชุม ACMF ระดบัเลขาธิการ ครัง้ท่ี 33 

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหน่วยงานกาํกับดแูลตลาดทนุ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน มีมติเห็นชอบใหป้ระกาศ ผล

การประเมนิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สาํหรบัปี 2562 ซึ่งประเมนิโดยใชข้อ้มลูปี 

2561 ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดร้ับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับบริษัทท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 97.50 

คะแนนขึน้ไป และบริษัทยังไดร้ับรางวัลท่ี 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีมลูค่า

หลกัทรพัย ์ตามราคาตลาดมากกวา่หน่ึงแสนลา้นบาท 

 ทัง้นี ้รางวลัดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นของบรษัิทในการส่งเสรมิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีในองคก์ร 

  



200

 

6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบตัิเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

• การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีในการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 เพื่อกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาองคป์ระกอบความ

เหมาะสมท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยความรูค้วามสามารถในการทาํงาน ทักษะท่ีจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการและให้มีความ

สอดคลอ้งกับกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท คณุสมบตัิของกรรมการทัง้ปัจจุบันและอนาคต ความหลากหลายในเรื่องเพศ เชือ้ชาติ 

การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ประสบการณ ์ประวัติการกระทาํผิดทางกฎหมาย องคป์ระกอบ

ของความเป็นอิสระ นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศท่ีเหมาะสม และเพ่ือเป็นการสนับสนุนความ

หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

 บรษัิทไดจ้ดัทาํตาราง Board Skill Matrix เพื่อกาํหนดเกณฑใ์นการสรรหากรรมการท่ีตอ้งการเป็นประจาํทกุปี คณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดแูลกิจการยังไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายจากท่ีมาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบรษัิท การเสนอชื่อ

บคุคลโดยผูถื้อหุน้ บรษัิทท่ีปรกึษาภายนอก และฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาปัจจัย

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบตัิงาน ประวัติการเขา้รว่มและการมีส่วนร่วมในการประชมุ และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ

บรษัิท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบคุคลซึ่งมคีณุสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทัง้นี ้มติการ

แต่งตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหนา้ โดยแจง้ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 

 การนาํเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถื้อหุน้จะขึน้อยู่กับคณุสมบตัิของผูถ้กูเสนอชื่อ ซึ่งตอ้งเป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบรษัิท พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกัด และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ การแต่งตัง้กรรมการแต่ละ

ราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 ในขณะท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษัิท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

 ทัง้นี ้รายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

• ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

สอบทานการบรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ ์

นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั นโยบายกาํกับดแูลกิจการและวตัถปุระสงคท์างการเงินโดยรวม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมหีนา้ท่ีในการ

บรหิารบรษัิทตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ  
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 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

สอบทานการบรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ ์

นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั นโยบายกาํกับดแูลกิจการและวตัถปุระสงคท์างการเงินโดยรวม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมหีนา้ท่ีในการ

บรหิารบรษัิทตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ  

 

 

 

• การพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรูข้องกรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานุการ

บริษัทจะประสานงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้ับกรรมการ เพ่ือเขา้ร่วมในการสมัมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ  

• การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขันได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบ

ไดก้ับอตุสาหกรรม เพ่ือดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชุมกรรมการ บาํเหน็จกรรมการและโบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และ

สิทธิพิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้รหิารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคล่อง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

- ดา้นความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ัดผลประกอบการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น การลดการใชถุ้งพลาสติกท่ีใชเ้พียงครัง้เดียว อัตราการใช้

พลงังาน และอตัราการใชน้ํา้) 

- ดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน) 

- อ่ืน ๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกาํกับดแูลกิจการ การบรหิารความเสี่ยง ความสาํเร็จและ

ความกา้วหนา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นโครงงานเฉพาะกิจ) 

นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ

แผนการจ่ายค่าตอบแทนจงูใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับ

บริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน

ดงักล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผน

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

• การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท เพื่อเป็นตวัแทนของ

บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินธุรกิจในบรษัิทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบรษัิท และเพื่อประโยชนส์ูงสดุของบรษัิทย่อยหรือบรษัิท

ร่วมนั้น ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจัดการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือรกัษาประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนมุตัิในเรือ่งท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงานตอ่

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อขออนมุตั ิ

 บริษัทยังมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ  บรษัิทในกลุ่ม และจดัใหม้ี
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ระบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจาก

การท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการต่าง ๆ  ผ่านการรายงานรายการระหว่างกนั

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ  ไตรมาส รวมถึงกํากับดแูลการบนัทึกบัญชีของบริษัทย่อยใหบ้รษัิท

สามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบรษัิท กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกและไม่มกีารกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสดุไว ้ เพื่อการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทจะไมแ่ต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมอีายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระอีกได ้ หลงัจากครบกาํหนดเวลา 

สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ไมม่กีาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

• การจาํกัดจาํนวนบริษัทในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการได ้โดยกรรมการ

ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ย) 

เพื่อใหค้วามมั่นใจไดว้่ากรรมการจะมเีวลาเพียงพอในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิท โดย ณ สิน้

ปี 2564 กรรมการของบรษัิททกุท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนตามท่ีกาํหนด  

 ในส่วนของกรรมการอิสระ บรษัิทไมม่กีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ

บรษัิทมคีณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการ มคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

มาเกิน 9 ปี ครบกาํหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ คณะกรรมการจะ

นาํเสนอถึงเหตผุลในการขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่

แต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดใหม้ีการพบปะ

ระหว่างกรรมการใหม ่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการดาํเนินธรุกิจ พรอ้มนาํเสนอเอกสารแนะนาํบริษัท 

รวมถึงรายงานประจาํปี คู่มอืเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

กรรมการ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ หลกัจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ หนังสือรบัรอง ขอ้บังคับและ

ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน ์เป้าหมาย ขอ้มลูการดาํเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

กาํหนดวสิยัทศันแ์ละแผนธรุกิจรว่มกับผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท 

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและการ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ยการ

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 
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ระบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจาก

การท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการต่าง ๆ  ผ่านการรายงานรายการระหว่างกนั

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ  ไตรมาส รวมถึงกํากับดแูลการบนัทึกบัญชีของบริษัทย่อยใหบ้รษัิท

สามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบรษัิท กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกและไม่มกีารกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสดุไว ้ เพื่อการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทจะไมแ่ต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมอีายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระอีกได ้ หลงัจากครบกาํหนดเวลา 

สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ไมม่กีาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

• การจาํกัดจาํนวนบริษัทในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการได ้โดยกรรมการ

ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ย) 

เพื่อใหค้วามมั่นใจไดว้่ากรรมการจะมเีวลาเพียงพอในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิท โดย ณ สิน้

ปี 2564 กรรมการของบรษัิททกุท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนตามท่ีกาํหนด  

 ในส่วนของกรรมการอิสระ บรษัิทไมม่กีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ

บรษัิทมคีณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการ มคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

มาเกิน 9 ปี ครบกาํหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ คณะกรรมการจะ

นาํเสนอถึงเหตผุลในการขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่

แต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดใหม้ีการพบปะ

ระหว่างกรรมการใหม ่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการดาํเนินธรุกิจ พรอ้มนาํเสนอเอกสารแนะนาํบริษัท 

รวมถึงรายงานประจาํปี คู่มอืเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

กรรมการ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ หลกัจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ หนังสือรบัรอง ขอ้บังคับและ

ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน ์เป้าหมาย ขอ้มลูการดาํเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

กาํหนดวสิยัทศันแ์ละแผนธรุกิจรว่มกับผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท 

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและการ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ยการ

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการมหีนา้ท่ีกาํหนดและใหค้าํแนะนาํ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทพิจารณาการประเมนิการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูล

กิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว โดยเลขานกุารบรษัิทจะจดัส่งแบบการประเมนิใหก้รรมการแต่ละท่านดาํเนินการประเมนิทั้งการ

ประเมินทั้งคณะและประเมินรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวม

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อพิจารณานาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะพัฒนาคุณภาพ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะต่อไป 

• การประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบัติการ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและผูบ้ริหารอ่ืน และยังมีหนา้ท่ีในการกาํหนดหรืออนมุตัิค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดับสูงดว้ย คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงคท่ี์กาํหนดเป็นประจาํปีละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมนิ

ประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้รหิารอย่างสมํ่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท  

 รายละเอียดเพิ่มเติมไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

บริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรงเวลา ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และไดท้บทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการปรบัปรุงใหม้ีความทันสมยัและสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานระดบัสากล 

• นักลงทุนสัมพนัธ ์

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ และตรงเวลา ทัง้รายงานขอ้มลูทาง

การเงินและขอ้มลูทั่วไป โดยหวัหนา้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ ์ รายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารกลุ่มบริษัท จะจัดทาํแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปีและเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดให้มีวิธีการ ช่องทาง และขอ้มลูข่าวสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้จัดการกองทุน ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ข้อมูลทางการเงิน  

ผลประกอบการ โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบความสาํเรจ็ในการสื่อสารขอ้มลูกับนักลงทุน โดยการใชช้่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท ์ การประชุมชีแ้จงผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพรข่อ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) รายงานประจาํปี ขอ้มลูสรุปของ

บริษัท (Fact Sheets) และสื่ออ่ืน ๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บริษัทไดน้าํเสนอผลงานใหแ้ก่นักวิเคราะห ์นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting, 

Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ  รวมทั้งการร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพบทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอ

ถึงฐานะทางการเงินของบรษัิท นอกจากนี ้ผูส้นใจสามารถขอนดัเขา้ประชมุกับผูบ้รหิารของบรษัิทเพื่อขอขอ้มลูของบรษัิทเพิ่มเติมได ้  
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โดยสรุปกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิทไดจ้ดัในปี 2564 มดีงันี ้ 

กิจกรรม  จาํนวนครัง้ 

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในประเทศ (ทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย) 8

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในต่างประเทศ 16

การประชมุชีแ้จงผลการดาํเนินงานรายไตรมาส (Analyst Meeting / Opportunity Day) 8

การเขา้รว่มประชุมกับนกัลงทนุ / การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์ 15

รว่มกิจกรรมของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพบนกัลงทนุ 1

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบรษัิท 24

หมายเหต:ุ การพบปะนกัลงทนุในปี 2564 เป็นการประชมุแบบเสมือนจริงเป็นสว่นใหญ่  

  สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิทไดจ้ดัในปี 2564 บนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

  นอกจากนี ้บรษัิทเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธค์วามเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่าง ๆ แก่

สื่อมวลชน รวมทัง้การตอบคาํถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมนีางสาวนมดิา อธิศพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุ

และนางสาวกานติช์นิต บางท่าไม ้นกัวิเคราะหอ์าวโุสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิท   

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู ท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

• รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิทและบริษัทย่อย และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3  

งบการเงิน บรษัิทจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินไดถ้กูจดัทาํขึน้อย่างถกูตอ้งและเพียงพอภายใต้

นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อสาธารณชน และมคีวามสอดคล้อง

กับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท  

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามเป็นอิสระ ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกับคณุภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 6 

• รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการ 

บรษัิทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมกีาร

เปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ   

นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบริษัทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน นอกจากนี ้บริษัทจะรายงานขอ้มลูการ 

ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นักงานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิท 

ข่าวสารของบรษัิทใหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรอืกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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โดยสรุปกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิ
ทไดจ้ดัในปี 2564 มดีงันี ้ 

กิจกรรม  
จาํนวนครัง้ 

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในประเทศ (ทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย) 
8

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในต่างประเทศ 
16

การประชมุชีแ้จงผลการดาํเนินงานรายไตรมาส (Analyst M
eeting / O

pportunity D
ay) 

8

การเขา้รว่มประชุมกับนกัลงทนุ / การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์
15

รว่มกิจกรรมของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพบนกัลงทนุ 
1

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบรษัิ
ท 

24

หมายเหต:ุ การพ
บปะนกัลงทนุในปี 2564 เป็นการประชมุแบบเสมือนจริงเป็นสว่นใหญ่

  

  
สามารถพิจารณ

ารายละเอียดกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิ
ทไดจ้ดัในปี 2564 บนเว็บไซตข์องบรษัิ

ท (w
w

w
.m

inor.com
) 

  
นอกจากนี ้บรษัิ

ทเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธค์วามเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่าง ๆ แก่

สื่อมวลชน รวมทัง้การตอบคาํถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณ
ชน โดยมนีางสาวนมดิา อธิศพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุ

และนางสาวกานติช์นิต บางท่าไม ้นกัวิเคราะหอ์าวโุสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิ
ท   

ทัง้นี ้สามารถพิจารณ
ารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู ท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิ

ท (w
w

w
.m

inor.com
) 

•
รายงาน

ของคณ
ะกรรมการ 

คณ
ะกรรมการบริษั

ทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิ
ทและบริษั

ทย่อย และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3  

งบการเงิน บรษัิ
ทจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินไดถ้กูจดัทาํขึน้อย่างถกูตอ้งและเพียงพ

อภายใต้

นโยบายการบญั
ชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญั

ชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อสาธารณ
ชน และมคีวามสอดคล้อง

กับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิ
ท  

ในการนี ้คณ
ะกรรมการบรษัิ

ทไดแ้ต่งตัง้คณ
ะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามเป็นอิสระ ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกับคณุ

ภาพ
ของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณ

ะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 6 

•
รายงาน

การถือครองห
ลักท

รัพ
ยข์องกรรมการ 

บรษัิ
ทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิ

ทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิ
ทต่อสาํนกังานคณ

ะกรรมการกาํกับหลกัทรพั
ย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญั
ญ

ัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมกีาร

เปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพั
ยข์องบริษั

ท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษั
ทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพั

ยน์ัน้ ๆ
  

นอกจากนี ้บรษัิ
ทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิ

ท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพั
ย์แห่งป

ระเทศไทยและสาํนักงานคณ
ะกรรมการกํากับ

หลกัทรพั
ยแ์ละตลาดหลกัทรพั

ย ์โดยบริษั
ทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษั

ทอย่าง

เป็นลายลกัษ
ณ

อ์ักษ
ร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณ

ชน นอกจากนี ้บริษั
ทจะรายงานขอ้มลูการ 

ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณ
ะกรรมการทกุไตรมาส 

ในส่วนของพ
นักงาน บริษั

ทมีนโยบายใหพ้
นักงานรกัษ

าขอ้มลูความลับของบริษั
ท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิ

ท 

ข่าวสารของบรษัิ
ทใหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรอืกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพั

ย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณ
ชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

จาํนวนหลักทรัพยข์องบริษัททีก่รรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหลักทรัพยท์ี่ถือ 

หุ้นสามัญ MINT-W7 MINT-W8 MINT-W9 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ

ประธานคณะกรรมการจดัการ 

170,327,319 218,295 170,545,614 3.27% 7,737,276 0  7,737,276 5,876,387 5,325,476 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

5,834 0 5,834 0.00% 265 0  265 201 182 

2 นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  กรรมการอิสระ 33,600 1,400 35,000 0.00% 1,527 (1,527) 0 - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

4 นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

6 นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 48,273,823 (9,359,100) 38,914,723 0.75% 2,468,887 0  2,468,887 1,393,611 1,262,961 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนนี่ กรรมการ 9,574,171 (500,000) 9,074,171 0.17% 26,734 0  26,734 312,902 283,567 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

8 นายธีรพงศ ์จันศิร ิ กรรมการ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

14,400 0 14,400 0.00% - - - - - 

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการ 495,800,851 1,800,000 497,600,851 9.54% 22,393,220 0  22,393,220 17,096,581 15,493,776 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบริษัท 

14,848,624 (4,569,515) 10,279,109 0.20% 668,726 0  668,726 517,494 468,978 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 3,775,292 93,960 3,869,252 0.07% 122,825 0  122,825 131,659 119,316 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 
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ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหลักทรัพยท์ี่ถือ 

หุ้นสามัญ MINT-W7 MINT-W8 MINT-W9 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

12 นายไบรอนั เจมส ์เดลานี่* ประธานเจา้หนา้ที่

การเงิน 

275,155 80,026  355,181 0.01% 15,787 0  15,787 10,516 9,530 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

13 นายชัยพฒัน ์ไพฑรูย*์* ประธานเจา้หนา้ที่ 

ฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์

884,804 109,025 993,829 0.02% 38,897 0  38,897 31,755 28,778 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

14 นายโกศิน ฉันธิกลุ ประธานเจา้หนา้ที่ 

ฝ่ายการลงทุน 

108,211 74,782  182,993 0.00% 9,309 0  9,309 4,579 4,149 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

15 นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ รองประธานฝ่าย 

กาํกบัดแูลกิจการ 

712,482 48,682 761,164 0.01% 31,398 0  31,398 25,318 22,944 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

16 นางจุฑาทิพ อดลุพนัธุ*์** รองประธานฝ่าย 

นักลงทุนสัมพนัธ ์

219,708 41,377 261,085 0.01% 9,167 0  9,167 8,185 7,417 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

17 นางสาวรวิกานต ์อินชยัวงศ ์ รองประธานฝ่ายการเงิน 10,525 21,179 31,704 0.00% 595 0  595 623 565 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

18 นายพลพิพฒ้ อศัวนิก**** รองประธานฝ่าย 

จัดซือ้และกระจายสินคา้ 

N/A N/A 134,528 0.00% N/A N/A 23 - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ   - - - - - - - - - 

* ลาออก มผีลวนัที่ 1 เมษายน 2565 

** แตง่ตัง้เป็นประธานเจ้าหนา้ที่การเงนิ มผีลวนัที่ 1 เมษายน 2565 

*** ลาออก มผีลวนัที่ 12 มกราคม 2565 

**** แตง่ตัง้ มผีลวนัที่ 1 สิงหาคม 2564
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ะกรรมการบรษัิ
ทใหค้วามสาํคญั

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้

กาํหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และสนับสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันและมี

ความโปรง่ใส บรษัิ
ทไดน้าํเสนอขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียม ไมม่สีิทธิพิเศษ

ใหผู้ถื้อหุน้เพียงกลุ่มใดกลุ่ม
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ีเฉพ
าะ นอกจากนี ้นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไป

ตาม

หลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิ
ท และตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณ
ะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายหลกัของบรษัิ

ทท่ีกาํหนดขึน้

เพ่ือดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมดีงัต่อไปนี ้
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บรษัิ

ทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทกุรายรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

รายรวมกันได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ สามารถเสนอระเบียบวาระ

การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 บรษัิ
ทไดป้ระกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษัิ
ท รวมถึงการส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่วันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564 หลกัเกณ
ฑ

แ์ละวิธีต่าง ๆ ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษัิ
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.m
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อย่างไรก็ดี เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไมม่ผีูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิ
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ทไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการ

เสนอหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของผูม้อบฉันทะ ทั้งนี ้
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บท่ีกําหนดโดยกรมพ

ัฒ
นาธุรกิจการคา้ กระทรวงพ

าณ
ิชย ์บริษั

ทอาํนวยความ

สะดวกใหผู้ม้อบฉันทะโดยผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ ซึง่จะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามเจตนารมณ
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สมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวไปพรอ้มหนงัสือมอบฉันทะ 
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 เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียมกัน 
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ส่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมิถนุายนและธันวาคม โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิ
ทเป็นผูร้วบรวมและจดัเก็บรายงาน เลขานุการ
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้และผู้มสี่วนได้เสีย 

นโยบายและแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้  

การปฏบิตัิต่อผู้ถือหุน้โดยเทา่เทยีมกัน 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้

กาํหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และสนับสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันและมี

ความโปรง่ใส บรษัิทไดน้าํเสนอขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียม ไมม่สีิทธิพิเศษใหผู้ถื้อหุน้เพียงกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง ในอันท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีไมค่วรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี ้นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท และตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายหลกัของบรษัิทท่ีกาํหนดขึน้

เพื่อดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมดีงัต่อไปนี ้

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่วนน้อยมีสิทธิทีจ่ะเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และส่งคาํถามในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้เป็นการอาํนวย 

 บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทกุรายรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

รายรวมกันได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ สามารถเสนอระเบียบวาระ

การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 บรษัิทไดป้ระกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษัิท รวมถึงการส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่วันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564 หลกัเกณฑแ์ละวิธีต่าง ๆ ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษัิท (www.minor.com)  

 อย่างไรก็ดี เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไมม่ผีูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• ความเทา่เทยีมกันในการออกเสียงลงคะแนน 

 บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัท่ีไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนดว้ยตนเองสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้

ดว้ยการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ได ้ บรษัิทไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการ

เสนอหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของผูม้อบฉันทะ ทั้งนี ้

หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษัทอาํนวยความ

สะดวกใหผู้ม้อบฉันทะโดยผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ ซึง่จะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามเจตนารมณข์องผูม้อบฉันทะ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้นบรายละเอียดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวไปพรอ้มหนงัสือมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้มสีิทธิออกเสียงในท่ีประชมุตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มสีิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

• ความเทา่เทยีมกันในการรับรู้ขอ้มลู 

 บริษัทไดจ้ัดทาํหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีและขอ้มลูการนาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอกจากนี ้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดม้ีการดาํเนินการประชมุทั้งในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียมกัน 

• รายงานการมสี่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการของบรษัิท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมี

ส่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมิถนุายนและธันวาคม โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทเป็นผูร้วบรวมและจดัเก็บรายงาน เลขานุการ
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บริษัทจะส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและ

ควบคมุการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

 

การส่งเสริมการใชส้ิทธิของผู้ถือหุน้ 

สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคัญกับสิทธิของผูถื้อหุน้ และกาํหนดในหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิท ใหบ้รษัิทดแูลผูถื้อ

หุน้ และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันทุกรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมคีวามมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิอนัชอบธรรมภายใตม้าตรฐานการปฏิบัติ

ท่ีกาํหนดไวด้งันี ้

• สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัพึงจะไดร้บั ทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปันผล 

สิทธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไมก่ระทาํการใด ๆ ในการจาํกัดโอกาสหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

ในการเขา้ประชมุ สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึง

หน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอิีสระ สิทธิในการอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและสิทธิในการไดร้บัข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรูปแบบท่ี

เหมาะสมต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดด้แูลใหเ้รือ่งสาํคญัท่ีกฎหมายกาํหนดและเรือ่งท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบรษัิท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

และสิทธิในการส่งคาํถามสาํหรับการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้า 

 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคาํถามและคาํเสนอวาระการประชุมในเบือ้งต้นใหค้ณะกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑข์องบรษัิท คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

 สาํหรบัการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอ้มลูเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํกับดแูลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายชื่อบคุคลท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็น

ขัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการประชมุและบคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบัเรือ่งหรือบคุคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ทั้งนี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็น

กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• สิทธิในการได้รับขอ้มลูของการประชุมผู้ถือหุน้ 

 ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มสีิทธิไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุม ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุและประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา ทั้งนี ้บริษัทไดก้ําหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพื่ออาํนวยความ

สะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. และไดเ้ผยแพร่เอกสารการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวันท่ี 22 มนีาคม 2564 (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ทัง้
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บริษัทจะส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและ

ควบคมุการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพ่ือใหเ้กิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

 

การส่งเสริมการใชส้ิทธิของผู้ถือหุน้ 

สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคัญกับสิทธิของผูถื้อหุน้ และกาํหนดในหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิท ใหบ้รษัิทดแูลผูถื้อ

หุน้ และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันทุกรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมคีวามมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิอนัชอบธรรมภายใตม้าตรฐานการปฏิบัติ

ท่ีกาํหนดไวด้งันี ้

• สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัพึงจะไดร้บั ทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปันผล 

สิทธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไมก่ระทาํการใด ๆ ในการจาํกัดโอกาสหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

ในการเขา้ประชมุ สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึง

หน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอิีสระ สิทธิในการอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและสิทธิในการไดร้บัข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรูปแบบท่ี

เหมาะสมต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดด้แูลใหเ้รือ่งสาํคญัท่ีกฎหมายกาํหนดและเรือ่งท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบรษัิท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

และสิทธิในการส่งคาํถามสาํหรับการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้า 

 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคาํถามและคาํเสนอวาระการประชุมในเบือ้งต้นใหค้ณะกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑข์องบรษัิท คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

 สาํหรบัการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอ้มลูเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํกับดแูลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายชื่อบคุคลท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็น

ขัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการประชมุและบคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบัเรือ่งหรือบคุคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ทั้งนี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็น

กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• สิทธิในการได้รับขอ้มลูของการประชุมผู้ถือหุน้ 

 ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มสีิทธิไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุม ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุและประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา ทั้งนี ้บริษัทไดก้ําหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพื่ออาํนวยความ

สะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. และไดเ้ผยแพร่เอกสารการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวันท่ี 22 มนีาคม 2564 (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ทัง้

 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ต่างชาติ และบริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันท่ี 1 

เมษายน 2564 (ล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เป็นผู้

จดัส่ง และไดจ้ดัทาํเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

 ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม

ในวนัเดียวกัน พรอ้มทัง้ผลการลงมติในแต่ละวาระ จาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เน่ืองจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็น

การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไมม่กีารพิมพบ์ตัรลงคะแนน ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชุมบนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษัิทไดบ้นัทึกรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ วิธีการลงคะแนน

และนบัคะแนน มติท่ีประชมุและผลการลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง ของแต่ละวาระ รวมถึงประเด็นคาํถามและคาํตอบ

ในท่ีประชมุ และชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

 บรษัิทมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ในรายงานประจาํปีผ่านเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนหนา้เว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com) เพื่อเป็นช่องทางสาํหรบัผูถื้อหุน้และประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูของบรษัิท 

• การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 

  ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดระลอกใหม ่ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จาํนวนมาก 

และมกีารแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ บรษัิทมคีวามห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั กรรมการบริหาร

ซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหเ้ปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564 เป็นรูปแบบการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) เท่านัน้ บรษัิทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 

22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ E-AGM เผยแพร ่ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

โดยดาํเนินการจดัประชมุภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทได้

เผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบการเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท เมือ่วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยันตัวตนตามกระบวนการท่ีบริษัทไดเ้ผยแพร่ผ่าน

ช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตบ์รษัิท (www.minor.com) และหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้น 

ภายในวนัท่ีกาํหนด โดยบรษัิทไดท้าํการส่งลิงคเ์ขา้รว่มประชุมเฉพาะบคุคล รวมถึงคู่มอื การเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลของผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียนไวก้ับบริษัทเพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบซึ่ง

รองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้ท่ี 28/2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทปี 2564 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้อง 

ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แนะนาํและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือการดาํเนินงาน

ของบริษัทไดอ้ย่างเต็มท่ี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ ขอ้คิดเห็นและ/หรือประเด็นซกัถามท่ีสาํคญัจะไดร้บัการ

บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

 ก่อนเริม่การประชุม ประธานในท่ีประชุมแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม จาํนวนและสดัส่วนของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง ในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล เน่ืองจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์จึงไมม่กีารพิมพบ์ตัรลงคะแนน  

 บรษัิทยงัไดเ้ชิญบคุคลอิสระจากบรษัิทท่ีปรกึษาทางกฎหมายมาเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการประชมุและตรวจสอบการลงคะแนน

และการนบัคะแนนเสียง เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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• การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ในวันประชุมผู้ถือหุน้ 

 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรษัิทไดป้ฏบิตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุ ภายใต้

พระราชกาํหนดว่าดว้ย การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียน

และยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกระบวนการท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ จะสามารถเขา้รว่มประชมุผ่านลิงค์

เขา้ประชุมเฉพาะบคุคลท่ีไดน้าํส่งไวใ้หล้่วงหนา้ (อย่างนอ้ย 1 วันก่อนวันประชมุ) ผ่านระบบออนไลนซ์ึ่งรองรบัการเขา้รว่มประชุมทัง้แบบ  

E-Meeting และ E-Voting สาํหรบัการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะใชแ้ถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่

ละวาระภายในเวลาท่ีกาํหนด หากไมล่งคะแนนใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็นเห็นดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

 บรษัิทคาํนึงถึงช่องทางการสื่อสารสาํหรบัผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยการจดัเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการจดัทาํ

คาํแปลภาษาองักฤษในสไลดก์ารนาํเสนอในหอ้งประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถาม ความคดิเห็นและ

คาํแนะนาํจากผูถื้อหุน้ต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ 

 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย

ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือนัดประชมุอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลาํดบัวาระการประชมุ 

เวน้แต่การเพ่ิมหรอืเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมเีหตผุลอนัสมควร 

 ผูถื้อหุน้ทกุท่านมโีอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้คาํถาม ขอคาํอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและท่ีประชมุไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

การป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน 

นโยบายและมาตรการการดูแลขอ้มลูภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน  โดย

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบั

จากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลง

หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท 

ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสงูงดการซือ้ 

ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบริษัท ข่าวสาร

ของบริษัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กําหนดหรอืกฎหมายระบุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลักทรพัย ์โดย

พนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ    

คอรร์ปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลน์

และสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 
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• การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ในวันประชุมผู้ถือหุน้ 

 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรษัิทไดป้ฏบิตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุ ภายใต้

พระราชกาํหนดว่าดว้ย การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียน

และยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกระบวนการท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ จะสามารถเขา้รว่มประชมุผ่านลิงค์

เขา้ประชุมเฉพาะบคุคลท่ีไดน้าํส่งไวใ้หล้่วงหนา้ (อย่างนอ้ย 1 วันก่อนวันประชมุ) ผ่านระบบออนไลนซ์ึ่งรองรบัการเขา้รว่มประชุมทัง้แบบ  

E-Meeting และ E-Voting สาํหรบัการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะใชแ้ถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่

ละวาระภายในเวลาท่ีกาํหนด หากไมล่งคะแนนใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็นเห็นดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

 บรษัิทคาํนึงถึงช่องทางการสื่อสารสาํหรบัผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยการจดัเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการจดัทาํ

คาํแปลภาษาองักฤษในสไลดก์ารนาํเสนอในหอ้งประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถาม ความคดิเห็นและ

คาํแนะนาํจากผูถื้อหุน้ต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ 

 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย

ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือนัดประชมุอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลาํดบัวาระการประชมุ 

เวน้แต่การเพ่ิมหรอืเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมเีหตผุลอนัสมควร 

 ผูถื้อหุน้ทกุท่านมโีอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้คาํถาม ขอคาํอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและท่ีประชมุไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

การป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน 

นโยบายและมาตรการการดูแลขอ้มลูภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน  โดย

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบั

จากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลง

หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท 

ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสงูงดการซือ้ 

ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบริษัท ข่าวสาร

ของบริษัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กําหนดหรอืกฎหมายระบุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลักทรพัย ์โดย

พนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ    

คอรร์ปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลน์

และสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอร์

รปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลุมความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนามรบัทราบใน

การปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ นอกจากนี ้บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการของบรษัิท ผูบ้รหิาร 

และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมสี่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมถินุายนและธนัวาคม 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

 บริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามขอ้บังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ิทธิของผูม้สี่วนได้

เสียเหล่านีไ้ดร้บัการดแูลอย่างดี 

• ผู้ถือหุน้ 

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัในเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ สิทธิในการ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ ฐานะการเงิน 

เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทมคีวามมุง่มั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส สรา้งความเจรญิเตบิโต และผลตอบแทนท่ีดีใหก้ับผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองใน

ระยะยาว 

• ผู้ลงทุน 

 บริษัทเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูล้งทุนภายในกําหนดหรือตามช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

• ลูกคา้ 

 บริษัทปฏิบัติต่อลูกคา้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร เพื่อความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูคา้ บรษัิทใหค้วามสาํคัญ

กับการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีสรา้งความพึงพอใจ 100% ใหก้ับลกูคา้ 

 มาตรฐานความปลอดภยัของอาหารเป็นสิ่งท่ีบรษัิททั้งในกลุ่มธรุกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมใหค้วามสาํคญัยิ่ง ทัง้นี ้บรษัิททาํการ

ตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อใหม้ั่นใจว่า วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑม์ีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การตรวจสอบและคัดเลือกแหล่ง

วัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในรา้นอาหาร จนถึงขั้นตอนการผลิต การขายและส่งมอบใหก้ับลูกคา้ บริษัทมีมาตรการ

คดัเลือกผูผ้ลิต รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถดุิบอย่างเขม้งวดและมกีารตรวจสอบคณุภาพอย่างต่อเน่ือง บรษัิทส่งเสรมิการตรวจสอบตน้ทางของ
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อาหาร (Food Traceability) เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถดุิบ ตัง้แต่จดุเริม่ตน้จนวัตถุดิบ

มาถึงบรษัิท 

 บรษัิทมคีวามตัง้ใจท่ีจะใหล้กูคา้มสี่วนรว่มกับบรษัิทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจากความสมัพนัธท์างธรุกิจตามปกติบริษัทได้เริ่มมี

ส่วนร่วมในการสรา้งประสบการณต์่าง ๆ  ของลูกคา้มากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนดใ์นเครือบริษัทไดร้ิเริ่มการพิมพเ์บอรโ์ทรศพัท์

และอีเมลของฝ่ายลกูคา้สมัพนัธบ์นใบเสรจ็ เพื่อใหล้กูคา้สามารถติดต่อพนกังานไดเ้มื่อตอ้งการ และบรษัิทยงัใชห้ลายช่องทางในการรบัฟัง

ความคิดเห็นของลกูคา้ เช่น การทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ การวิเคราะหค์าํติชมของลกูคา้ผ่านโซเซียลมเีดีย และการทาํการ

สาํรวจทางการตลาด เพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงเพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามสาํคัญในเรื่องความ

รับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่าง  ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นดา้นจริยธรรม  

(Non Controversial Content) 

 ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการสื่อสารกับลูกคา้ผ่าน feedback@minor.com โดยขอ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองและเก็บเป็น

ความลบั 

• คูค่า้ 

 ค่านิยมองคก์รของบรษัิทประการหน่ึงคือ “คู่คา้” ทัง้นี ้บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาความสัมพันธท่ี์ใหป้ระโยชนส์ูงสดุกับทกุภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ัดจาํหน่าย ผูด้าํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง

เสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกัน 

 บรษัิทมเีกณฑใ์นการเลือกสรรคู่คา้ท่ีมชีื่อเสียงท่ีดี มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของอตุสาหกรรม มจีรรยาบรรณ มคีวามเป็นมอือาชีพ 

คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมนีโยบายต่อตา้นการทจุรติ โดยคู่คา้ท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบั

พันธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าคู่คา้จะมีความเขา้ใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับจดุมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทาง

เดียวกัน ทัง้นี ้บรษัิทจดัใหม้กีระบวนการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม โดยมหีลกัปฏิบตัิโดยรวม ดงันี ้

1. บรษัิทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทาํการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเท่าเทียมกัน 

2. บรษัิทจดัทาํรูปแบบสญัญากับคู่คา้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

3. บริษัทจัดใหม้ีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการ

ทจุรติประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

4. บรษัิทมนีโยบายไมส่นบัสนนุคู่คา้ท่ีประพฤติมชิอบ ทาํผิดกฎหมาย มคีวามเก่ียวขอ้งในการทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืมกีารละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ในการเติบโตของบรษัิทนัน้ย่อมควบคู่ไปกับจาํนวนคู่คา้ท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย  

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการมคีู่คา้ซึ่งมคีณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานของบรษัิท โดยจะทาํการตรวจสอบมาตรฐานของคู่

คา้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้บรษัิทมุง่มั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพรอ้มกับคู่คา้ โดยเรยีนรูข้อ้ดีและจดุแข็งของกันและกัน เพ่ือเสรมิสรา้งให้

เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้ 

 ทัง้นี ้วตัถดุิบส่วนใหญ่ของบรษัิทเป็นวตัถดุิบท่ีผลิตภายในประเทศ โดยบรษัิทจะสรรหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตในชมุชนใกลเ้คียงก่อน

เป็นอันดับแรก ดว้ยเป้าหมายท่ีจะใชว้ัตถุดิบทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผูผ้ลิตในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหเ้ท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการรว่มระหว่างซิซซเ์ลอรแ์ละโครงการหลวง โดยไดน้าํผกัท่ีปลกู

ในไรท่ดลองของโครงการหลวงมานาํเสนอแก่ลกูคา้และทาํการสาํรวจผลตอบรบัทางการตลาดและดาํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาผลผลิตอย่าง

ต่อเน่ือง 

• เจ้าหนี ้

 บรษัิทประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวัง ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมและชาํระหนีค้ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนด รวมถึง

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้กาํหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อ

มเีหตสุาํคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้งชาํระ บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ เพื่อรว่มกันหา

วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกลช้ิดโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
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อาหาร (Food Traceability) เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถดุิบ ตัง้แต่จดุเริม่ตน้จนวัตถุดิบ

มาถึงบรษัิท 

 บรษัิทมคีวามตัง้ใจท่ีจะใหล้กูคา้มสี่วนรว่มกับบรษัิทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจากความสมัพนัธท์างธรุกิจตามปกติบริษัทได้เริ่มมี

ส่วนร่วมในการสรา้งประสบการณต์่าง ๆ  ของลูกคา้มากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนดใ์นเครือบริษัทไดร้ิเริ่มการพิมพเ์บอรโ์ทรศพัท์

และอีเมลของฝ่ายลกูคา้สมัพนัธบ์นใบเสรจ็ เพื่อใหล้กูคา้สามารถติดต่อพนกังานไดเ้มื่อตอ้งการ และบรษัิทยงัใชห้ลายช่องทางในการรบัฟัง

ความคิดเห็นของลกูคา้ เช่น การทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ การวิเคราะหค์าํติชมของลกูคา้ผ่านโซเซียลมเีดีย และการทาํการ

สาํรวจทางการตลาด เพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงเพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามสาํคัญในเรื่องความ

รับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่าง  ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นดา้นจริยธรรม  

(Non Controversial Content) 

 ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการสื่อสารกับลูกคา้ผ่าน feedback@minor.com โดยขอ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองและเก็บเป็น

ความลบั 

• คูค่า้ 

 ค่านิยมองคก์รของบรษัิทประการหน่ึงคือ “คู่คา้” ทัง้นี ้บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาความสัมพันธท่ี์ใหป้ระโยชนส์ูงสดุกับทกุภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ัดจาํหน่าย ผูด้าํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง

เสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกัน 

 บรษัิทมเีกณฑใ์นการเลือกสรรคู่คา้ท่ีมชีื่อเสียงท่ีดี มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของอตุสาหกรรม มจีรรยาบรรณ มคีวามเป็นมอือาชีพ 

คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมนีโยบายต่อตา้นการทจุรติ โดยคู่คา้ท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบั

พันธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าคู่คา้จะมีความเขา้ใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับจดุมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทาง

เดียวกัน ทัง้นี ้บรษัิทจดัใหม้กีระบวนการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม โดยมหีลกัปฏิบตัิโดยรวม ดงันี ้

1. บรษัิทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทาํการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเท่าเทียมกัน 

2. บรษัิทจดัทาํรูปแบบสญัญากับคู่คา้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

3. บริษัทจัดใหม้ีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการ

ทจุรติประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

4. บรษัิทมนีโยบายไมส่นบัสนนุคู่คา้ท่ีประพฤติมชิอบ ทาํผิดกฎหมาย มคีวามเก่ียวขอ้งในการทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืมกีารละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ในการเติบโตของบรษัิทนัน้ย่อมควบคู่ไปกับจาํนวนคู่คา้ท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย  

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการมคีู่คา้ซึ่งมคีณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานของบรษัิท โดยจะทาํการตรวจสอบมาตรฐานของคู่

คา้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้บรษัิทมุง่มั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพรอ้มกับคู่คา้ โดยเรยีนรูข้อ้ดีและจดุแข็งของกันและกัน เพ่ือเสรมิสรา้งให้

เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้ 

 ทัง้นี ้วตัถดุิบส่วนใหญ่ของบรษัิทเป็นวตัถดุิบท่ีผลิตภายในประเทศ โดยบรษัิทจะสรรหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตในชมุชนใกลเ้คียงก่อน

เป็นอันดับแรก ดว้ยเป้าหมายท่ีจะใชว้ัตถุดิบทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผูผ้ลิตในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหเ้ท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการรว่มระหว่างซิซซเ์ลอรแ์ละโครงการหลวง โดยไดน้าํผกัท่ีปลกู

ในไรท่ดลองของโครงการหลวงมานาํเสนอแก่ลกูคา้และทาํการสาํรวจผลตอบรบัทางการตลาดและดาํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาผลผลิตอย่าง

ต่อเน่ือง 

• เจ้าหนี ้

 บรษัิทประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวัง ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมและชาํระหนีค้ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนด รวมถึง

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้กาํหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อ

มเีหตสุาํคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้งชาํระ บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ เพื่อรว่มกันหา

วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกลช้ิดโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง

 

สมํ่าเสมอต่อคณะกรรมการ และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากนี ้บรษัิทจะนาํสินเชื่อท่ีเจา้หนีห้รอืสถาบนัการเงิน 

อนมุตัิมาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทตามท่ีไดแ้สดงเจตนาไวต้่อเจา้หนีห้รอืสถาบนัการเงิน 

 ก่อนการอนมุตัิรายการใด ๆ หรอืการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ บรษัิทตอ้งมั่นใจว่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่

กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้

• คูแ่ขง่ 

 บรษัิทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไมท่าํลายชื่อเสยีงของคู่แข่งดว้ย

การกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึ่งมลูความจรงิ 

• พนักงาน 

 บรษัิทถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่าและตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ มกีารจดัสรรทรพัยากรท่ีเพียงพอในการทาํงาน พรอ้มใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิตและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน   

 

การพฒันาศักยภาพ: บรษัิทมกีารพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการสรา้งมาตรฐานระดบัสงู เนน้ความเป็นเลิศดา้นการปฏิบตัิการและ

การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งองคก์รและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ใน

ขณะเดียวกันก็ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีแนวคิดในการทาํงานเสมือนว่าตวัเองเป็นเจา้ของกิจการ บรษัิทจดัหลกัสตูรอบรมใหก้ับพนกังานอย่าง

ต่อเน่ืองในหลากหลายสาขา อาทิ หลกัสตูรการขาย การตลาด การบญัชี ภาวะผูน้าํ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ และหลกัสตูรการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ  อาทิ การอบรมพฤติกรรมสู่ความสาํเร็จ (Behaviors for Success) การพัฒนาบุคลิกภาพและการรกัษา

สุขอนามัย ตลอดจนการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม และจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักถึงการตอ้ง

ปรบัเปลี่ยน และปรบัตัว เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ  ในอนาคตมากขึน้ดว้ย 

บริษัทจึงออกแบบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนและลดความวิตกกังวลจากสถานการณด์ังกล่าวผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์  

(e-learning) เช่น การใหค้วามรูเ้รือ่งการลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้จากโรคโควิด-19 การรกัษาสขุภาพเมือ่ตอ้งอยู่บา้น (Body Fit@home) 

เคล็ดลบัการทาํงานท่ีบา้นใหม้ปีระสิทธิภาพ (Work@Home) การจดัการกับความเครยีด (Mental Fit@home) พรอ้มการประเมนิตนเองผ่าน

แบบทดสอบระดบัความเครยีด (Stress Assessment) 

 นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานในหัวขอ้ การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล (General Data 

Protection Regulation: GDPR) การสรา้งความตระหนักถึงเหตุการณท่ี์ไม่ปลอดภัยของขอ้มลูและรูเ้ท่าทันการโจมตีทางไซเบอรพ์รอ้ม

รบัมอืกับเหตกุารณด์ังกล่าวได ้ (IT Security & Cyber Attack Prevention Training) ท่ีจะช่วยใหพ้นกังานเขา้ถึง ใช ้และแบ่งปันขอ้มลูและ

แพลตฟอรม์ไดอ้ย่างปลอดภยัและมคีวามรบัผิดชอบ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอรแ์ละการละเมดิความปลอดภยัดา้นไอที รวมถึงเพื่อให้

พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติของบรษัิท บรษัิทไดจ้ดัอบรมหลกัปฏบิตัิทางจรยิธรรม

และการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัในรูปแบบ e-training ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบ

หลกัปฏิบัติทางจริยธรรมประจาํปี รวมถึงจัดใหม้ีการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งจรยิธรรมและการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัหลงัจาก

การอบรมแลว้ ซึ่งพนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนใหก้ับพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์อง

องคก์ร เหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและสามารถแข่งขนักับบรษัิทอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้ บรษัิทยงัมนีโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่

พนกังาน เมือ่บรษัิทสามารถทาํกาํไรไดถึ้งเป้าหมาย ทัง้นีขึ้น้อยู่กับผลงานของพนกังานแต่ละคน มโีครงการรว่มลงทุนระหว่างนายจา้งและ

ลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับบริษัท และสามารถ

รกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวก้ับองคก์ร นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ บริษัทไดจ้ัดสวัสดิการค่า

รกัษาพยาบาล สวสัดิการรถรบัส่งระยะทางระหว่างบรษัิทกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออาํนวยความสะดวก ใหก้ับผูบ้รหิารและพนกังานตามความ

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการดาํรงชีพ  
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน: บรษัิทยึดมั่นและใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานในการ

ปฏิบตัิงานรวมถึงชมุชนท่ีบรษัิทตัง้อยู ่

การรายงานเบาะแสสาํหรับพนักงาน: ในกรณีท่ีพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การแจง้

เบาะแสการกระทาํผิด พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท

(www.minor.com)  

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล 

 ในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดแูลท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การต่อต้านการทุจริต 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายุสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ  

 ในระหว่างปี 2564 แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริตคอร ์รัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงจดัใหม้กีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชันหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่ง

พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท 
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน: บรษัิทยึดมั่นและใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานในการ

ปฏิบตัิงานรวมถึงชมุชนท่ีบรษัิทตัง้อยู ่

การรายงานเบาะแสสาํหรับพนักงาน: ในกรณีท่ีพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การแจง้

เบาะแสการกระทาํผิด พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท

(www.minor.com)  

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล 

 ในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดแูลท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การต่อต้านการทุจริต 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายุสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ  

 ในระหว่างปี 2564 แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริตคอร ์รัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงจดัใหม้กีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชันหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่ง

พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท 

 

 ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com)  

 กลุ่มบรษัิท ไมเนอร ์ มเีจตนารมณท่ี์ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิต่อผูม้สี่วนได้

เสียอย่างเท่าเทียมกัน ภายใตห้ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมมาอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงไดก้ําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อง

ของขวญั ของกาํนลัและการเลีย้งรบัรองหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดร้บัจากหรอืใหก้ับคู่คา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ

และคอรร์ปัชัน โดยประสงคใ์หบุ้คลากรของกลุ่มบริษัท ไมเนอร ์ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัในอันท่ีจะไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัของขวญั 

ของกาํนลั การเลีย้งรบัรองหรอืสิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีไมเ่หมาะสมจากผูร้ว่มดาํเนินธรุกิจกับกลุ่มบรษัิท 

 ดว้ยเหตุนี ้บริษัทไดร้ณรงคเ์รื่อง “การงดรบัของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

โดยไดป้ระกาศใชน้โยบายนีม้าตัง้แต่ปี 2561 เพือ่สรา้งบรรทดัฐานดา้นจรยิธรรมการปฏิบตัิงานและธรรมาภิบาลภายในองคก์ร อนัจะนาํมา

ซึ่งความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากผูม้สี่วนไดเ้สียทกุกลุ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกดว้ย  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ ใหร้บัผิดชอบในการกําหนดและ

ควบคมุดแูลนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน ใหม้กีารตรวจสอบการปรบัใช ้ เผยแพร ่ดาํเนินการปรบัปรุง แกไ้ข และใหม้กีารปฏิบัติ

ตามนโยบายของบรษัิท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

• มาตรการดาํเนินการกับผู้ทีก่ระทาํไมเ่ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

บริษัทมีมาตรการกับผูฝ่้าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายหากการฝ่าฝืนนั้นมีมลูความจริง ภายหลังจากไดด้าํเนินการตามมาตรการ

สอบสวนจนถึงท่ีสุด รวมถึงผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระทาํผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระทาํผิดแต่ไม่ดาํเนินการจัดการให้

ถกูตอ้ง ซึ่งมบีทลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบทลงโทษทางวนิยัจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน  

• สิทธิมนุษยชน 

 สาํหรบัธุรกิจของบริษัทท่ีเติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทไดต้ระหนักถึงความสัมพันธอ์ันดีกับชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี

บรษัิทดาํเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็อย่างยั่งยืนของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาค

ส่วน ดว้ยความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและความต่างในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บรษัิทมพีนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความ

เสมอภาค ยตุิธรรมและใหเ้กียรติต่อกัน พนกังานจะไดร้บัสิทธิของการทาํงานในสถานท่ีทาํงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากการละเมิด

สิทธิทางวาจา การกระทาํในแง่ของสิทธิและเสรภีาพของลกูจา้ง ทัง้นี ้การปฏิบตัิใด ๆ ของบรษัิทจะตอ้งไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชนขั้นพืน้ฐาน

ของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรพัยส์ิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติท่ีเท่าเทียม ไม่พิจารณาถึง

ความแตกต่างดา้นเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในดา้นการคัดเลือกคู่คา้ บริษัทจะ

พิจารณาคู่คา้ของบรษัิทท่ีมกีารดาํเนินธรุกิจท่ีคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนในการดาํเนินกิจการ 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

• การชดเชยกรณีทีเ่กิดการละเมดิสิทธิ 

 บรษัิทปกป้องสิทธิของพนกังาน รวมทัง้ปลกูฝังวัฒนธรรมองคก์รท่ีใหพ้นักงานยึดมั่นในการปฏิบตัิอย่างซื่อสตัยแ์ละถกูตอ้งชอบ

ธรรม บริษัทเคารพอย่างสงูในสิทธิของพนักงาน และทุกการปฏิบัติต่อพนักงานตอ้งสอดคลอ้งกับระเบียบขอ้บังคับระหว่างประเทศและ

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บรษัิทกาํหนดอตัราค่าจา้ง ชั่วโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลาและสวสัดิการของพนกังานเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเต็มรูปแบบ และชดเชยใหก้ับพนกังานอย่างเป็นธรรมตามประเภทของอตุสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน   

 ทัง้นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

 

 

 

  



• ทรัพยส์ินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดําเนินการ

ใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา้ ขอ้มลูระบบสารสนเทศ และ

ทรพัยส์ินทางปัญญาทกุประเภท โดยมแีนวปฏบิตัิดงันี ้

• บรษัิทจะสาํรวจตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่า ขอ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพท่ี์จะนาํมาใชใ้นธรุกิจของบรษัิทนั้น หาก

เป็นงานอนัมลีิขสิทธิ ์บรษัิทจะตรวจสอบขอ้กาํหนดและเงื่อนไขและปฏิบตัิตามใหถ้กูตอ้ง

• บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็คทรอนิคสส์าํหรับพนักงาน เพ่ือมุ่งรกัษาความมั่นคง

ปลอดภยัในขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิท

• บรษัิทไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรห่รอืทาํซํา้ เพื่อเผยแพรเ่อกสารท่ีละเมดิกฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์

• บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ไม่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญาตบนเครื่อง

คอมพิวเตอรข์องบรษัิท

• บรษัิทไมส่นบัสนนุใหพ้นกังานเลือกใชส้ินคา้ท่ีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ ์

• สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไมเนอรต์ระหนกัดีว่าความสาํเรจ็ในระยะยาวของบรษัิทและความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม รวมถึงความอดุมสมบรูณข์องสิ่งแวดลอ้ม

นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได ้แนวคิดของ "การสรา้งคณุค่าร่วม" เป็นหน่ึงในปัจจยัเสริมของยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์เรามุ่งมั่นในการผสมผสานแนวคิดนีเ้ขา้กับการดาํเนินธุรกิจทั่วโลก และมองหาโอกาสในการส่งเสริมการ

ดาํเนินงานท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขนัทางธรุกิจ ควบคู่ไปกับการตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อสรา้งวฒันธรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในหมูพ่นกังาน ไมเนอรไ์ดพ้ฒันาและจดัอบรมออนไลน ์ "Sustainability 101" ครัง้แรกใน

ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดา้นความยั่งยืนและส่งเสริมใหพ้นักงานผสานแนวคิดการสรา้งคณุค่าร่วมใน

ชีวิตประจาํวนัและในการดาํเนินธุรกิจ พนกังานกว่า 8,000 คนจากทกุหน่วยธรุกิจในประเทศไทผ่านการอบรมนีเ้ป็นรุ่นแรกในปี 2562 และ

ในรุน่ท่ี 2 มพีนกังานมากกว่า 7,000 คน ของไมเนอร ์โฮเทลสจ์าก 19 ประเทศ ผ่านการอบรมนี ้ 

นอกจากนี ้เพื่อเนน้ยํา้ความุง่มั่นของเราในการสรา้งทรพัยากรมนษุยท่ี์มทีกัษะและความสามารถ และสรา้งประโยชนเ์ชิงบวกให้

ทัง้กับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ในปี 2564 ไมเนอรไ์ดร้เิริม่นาํตวัชีว้ดัดา้นความยั่งยืน โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 5 ของตวัชีว้ดัในการประเมนิผลงาน

ทั้งหมดมาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานของพนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ ไมเนอร ์ ไลฟ์สไตล ์และไมเนอร ์ โฮเทลสใ์นเอเชีย 

คาบสมทุรอินเดีย ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และบราซิล  

เรายินดีท่ีจะรายงานว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนดา้นทรพัยากรมนุษย ์โดยมากกว่า 1 ลา้นคนไดร้บั

การสนบัสนนุและพฒันาตัง้แตปี่ 2562 เราสามารถบรรลเุป้าหมายดว้ยแนวการดาํเนินงานดา้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทัง้ 3 ระดบัของ

ไมเนอรค์รอบคลมุการพฒันาและสนบัสนนุทัง้กลุ่มสมาชิกชมุชนท่ีดอ้ยโอกาส กลุ่มพนกังาน และกลุ่มผูบ้รหิารศกัยภาพสงูและผูน้าํ ไมเนอร ์

มุง่มั่นในการเป็นนายจา้งท่ีมคีวามรบัผิดชอบและองคก์รท่ีทกุคนอยากทาํงานดว้ย เราสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภัย 

ส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดี และสนบัสนนุโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพอย่างเต็มท่ี บรษัิทลงทนุอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนและพัฒนา

เด็ก เยาวชนและสมาชิกในชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การใหค้วามสนับสนุนเชิงพาณิชยแ์ละการบริจาคเพื่อการกุศล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ Business for Societal Impact (B4SI) นอกจากนีเ้รายงัสนบัสนนุการสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมใหก้ับพนกังาน

ของเราโดยกระตุน้ใหห้น่วยธุรกิจทั่วโลกดาํเนินกิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมและจิตอาสาท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธก์ารพัฒนา

อยา่งยั่งยนื และส่งผลเชิงบวกต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ไมเนอรต์ระหนักดีถึงวาระเร่งด่วนระดบัโลกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งมีชีวิต ใน

เดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มีมติอนุมตัิใหค้าํมั่นในการเป็น “องคก์รปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็น
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ศูนย ์ภายในปี 2593” เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจของเราและสนับสนนุการปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ดว้ยความห่วงใยท่ีมีต่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทส่งเสริมใหพ้นกังานและลูกคา้มีจิตสาํนึกในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ผ่าน

แนวทาง “4R”: การลด การใชซ้ ํา้ การรีไซเคิลทรพัยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใชใ้หม่ และการทดแทนวสัดท่ีุใชใ้นปัจจบุันดว้ยวสัดุ

ทางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ในปี 2564 ไมเนอรล์งทุนมากกว่า 26 ลา้นบาทในดา้นการจดัการและโครงการดา้นสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลก ส่งผลใหส้ามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากกว่า 15,000 ตนั   

นอกจากนีไ้มเนอร ์ โฮเทลส ์มีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ท่ีตั้งอยู่ใน ติดกับหรือไดม้าซึ่งรายได้หรือชื่อเสียงจากพืน้ท่ีคุ้มครองทาง

ธรรมชาติหรอืมคีวามสาํคญัในเชิงนิเวศวิทยาของบญัชีแดงขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ  เป็นสิ่งสาํคญัท่ีเราจะตอ้ง

ปกป้องและอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเหล่านี ้ ความใกลช้ิดกับธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดึงดดูแขกใหเ้ขา้พักใน

โรงแรมของเรา ในปี 2564 บญัชีแดงขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ จาํนวน 81 สายพนัธุไ์ดร้บัการปกป้องภายใตก้าร

อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รายละเอียดของโครงการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอร ์ในส่วน 

ทรัพยากรมนุษย ์และ สิ่งแวดล้อม ตามลาํดบั 

ทั้งนี  ้เพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นสิ่งแวดล้อมในระยะยาว บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแนวปฏิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มท่ี

หลากหลายใหก้ับพนกังานและคู่คา้ ทัง้ในเรือ่งโลกคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์การตัง้เป้าหมายท่ีอิงหลกัวิทยาศาสตร ์(Science-based targets)  

จนถึงหวัขอ้เก่ียวกับความรูเ้ฉพาะดา้น เช่น การตัง้เป้าหมาย Science-Based Target การอนรุกัษ์พลงังาน การจดัการนํา้ การจดัการขยะ

และพลาสติก  นอกจากนีพ้นกังานของ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรสรา้งจิตสาํนึกดา้นสิ่งแวดลอ้มออนไลน ์ หน่วยธรุกิจ

ภายใตไ้มเนอรไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BREEAM, LEED, ISO 14001: ขอ้กาํหนดและการตรวจสอบภายใน, ISO 50001 และการสรา้ง

การตระหนกัรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบประสบการณโ์ดยตรงดา้นสิ่งแวดลอ้มใหก้ับลกูคา้ เช่น ไมเนอร ์ฟู้ด นาํเสนอ

เมนูอาหารท่ียั่งยืนหรือเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ของลูกคา้ในเรื่องการใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้มและ

สขุภาพท่ีดี ไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ ฟู้ด ในประเทศไทยยงัคงลดการใชช้อ้นสอ้มและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดยเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์

ทางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มใหก้ับลกูคา้ 

รายละเอียดของสมาชิกและประกาศนียบตัรดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งพนักงานจะตอ้งผ่านการอบรมเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอ้งดงักล่าว 

สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอร ์ในส่วน ผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยั่งยนืปี 2564 

• ชุมชน

บรษัิทใหค้วามสาํคญักับชมุชนท่ีบรษัิทดาํเนินกิจการอยู่ โดยมสี่วนรว่มกับชมุชนผ่านการจา้งงาน การจดัซือ้วตัถดุบิและกิจกรรม

การพฒันาชมุชนอ่ืน ๆ รวมถึงใหค้วามรู ้ส่งเสรมิและสนบัสนนุชมุชนทอ้งถ่ินในโครงการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ คอยติดตาม

ความคืบหนา้โครงการท่ีทาํรว่มกับชมุชนในทกุ ๆ ปี 

• การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการรายงานเบาะแส

บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ม้สี่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด และ/หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน เก่ียวกับสินคา้และบรกิารของ

บรษัิทไดท้างอีเมล feedback@minor.com และสาํหรบัการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการรายงานการกระทาํผิดใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัท การรายงานเบาะแส

ดงักล่าวสามารถทาํไดผ้่านช่องทางท่ีบรษัิทไดก้าํหนดไวอ้ย่างเป็นทางการและเป็นความลบัตามรายละเอียดดา้นล่าง ดงันี:้ 

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing 

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสยีหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสทาํหนา้ท่ีสนับสนุนฝ่ายบริหารในการรบัผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง 

(แต่ไม่จาํกัดเพียง) การทบทวนรายงานท่ีไดร้บัผ่านทางช่องทางการรบัแจง้เบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส  

การดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูแ้จง้เบาะแส และจะนาํเสนอรายงานการรบัแจง้เบาะแส

ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบตัิ ขอ้แนะนาํในเรือ่งท่ีเกิดขึน้ต่อคณะกรรมการจดัการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะรายงานต่อ

คณะกรรมการชดุย่อยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนั้น ๆ  อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งท่ีเก่ียวกับบัญชี การตวจสอบภายใน หรือ

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ เป็นตน้    

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและ

สนับสนุนใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจริยธรรมและความถูกตอ้ง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอรร์ปัชันทุก

รูปแบบ พนกังานตอ้งไมห่ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพื่อนาํบรษัิทใหบ้รรลถึุงวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีส่งมอบ

ประสบการณอ์นัยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุและผลกระทบเชิงบวกใหก้ับลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีส่วนใน

ความสาํเรจ็ของเรา 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลกัจรรยาบรรณท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัของนโยบาย แนวปฏบิตัิ และระบบการกาํกับดแูลกจิการในรอบปีทีผ่า่นมา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายต่าง ๆ  ประกอบดว้ย การทบทวนวาระท่ีเกิดขึน้เป็น

ประจาํทุกปี ไดแ้ก่ การทบทวนนาํนโยบายและแนวทางการกํากับดแูลกิจการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

(CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกาํกับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ การพิจารณา

แบบประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ยังมีการทบทวนนโยบายและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนหลัก

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับพนกังานและท่ีเก่ียวขอ้งกับพันธมติรทางธุรกิจ การทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชนั เป็นตน้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบและ/หรอือนุมตัิการทบทวนแนวทางกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท อาทิ ไมม่กีรรมการอิสระท่ี

มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมากกว่ารอ้ยละ 66 เป็นตน้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัไดอ้นุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นจริยธรรมและการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑท์ั่วทั้งบริษัท ใหม้ีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัต ินโยบายบริษัทและขอ้กําหนด กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ และปรบัปรุง

โครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสเพื่อรบัผิดชอบต่อการนาํนโยบายการแจง้เบาะแสไปปฏิบตัิใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสยีหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสทาํหนา้ท่ีสนับสนุนฝ่ายบริหารในการรบัผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง  

(แต่ไม่จาํกัดเพียง) การทบทวนรายงานท่ีไดร้บัผ่านทางช่องทางการรบัแจง้เบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส  

การดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูแ้จง้เบาะแส และจะนาํเสนอรายงานการรบัแจง้เบาะแส

ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบตัิ ขอ้แนะนาํในเรือ่งท่ีเกิดขึน้ต่อคณะกรรมการจดัการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะรายงานต่อ

คณะกรรมการชดุย่อยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนั้น ๆ  อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งท่ีเก่ียวกับบัญชี การตวจสอบภายใน หรือ

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ เป็นตน้    

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

6.2   จรรยาบรรณธุรกิจ  

 บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและ

สนับสนุนใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจริยธรรมและความถูกตอ้ง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอรร์ปัชันทุก

รูปแบบ พนกังานตอ้งไมห่ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพื่อนาํบรษัิทใหบ้รรลถึุงวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีส่งมอบ

ประสบการณอ์นัยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุและผลกระทบเชิงบวกใหก้ับลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีส่วนใน

ความสาํเรจ็ของเรา 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลกัจรรยาบรรณท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัของนโยบาย แนวปฏบิตัิ และระบบการกาํกับดแูลกจิการในรอบปีทีผ่า่นมา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายต่าง ๆ  ประกอบดว้ย การทบทวนวาระท่ีเกิดขึน้เป็น

ประจาํทุกปี ไดแ้ก่ การทบทวนนาํนโยบายและแนวทางการกํากับดแูลกิจการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

(CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกาํกับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ การพิจารณา

แบบประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ยังมีการทบทวนนโยบายและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนหลัก

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับพนกังานและท่ีเก่ียวขอ้งกับพันธมติรทางธุรกิจ การทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชนั เป็นตน้  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบและ/หรอือนุมตัิการทบทวนแนวทางกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท อาทิ ไมม่กีรรมการอิสระท่ี

มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมากกว่ารอ้ยละ 66 เป็นตน้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัไดอ้นุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นจริยธรรมและการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑท์ั่วทั้งบริษัท ใหม้ีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ นโยบายบริษัทและขอ้กําหนด กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ และปรบัปรุง

โครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสเพ่ือรบัผิดชอบต่อการนาํนโยบายการแจง้เบาะแสไปปฏิบตัิใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

6.3.2 เหตผุลท่ีบรษัิทยงัมไิดน้าํหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรือ่งใดมาปฏิบตัิ 

 ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบายและ

แนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 

(CG Code) เพื่อการสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีบางหลักปฏิบัติท่ีบรษัิทยังไม่ไดป้ฏิบตัิตามหลกั CG Code และได้

บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงานคณะกรรมการบรษัิทพรอ้มเหตผุลดงันี ้

- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ 

- คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่ารอ้ยละ 50 

ปัจจุบันโครงสรา้งกรรมการยงัคงเป็นโครงสรา้งท่ีมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้ง

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด และเพื่อเป็นการถ่วงดุล

อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ

ตรวจสอบในฐานะตวัแทนกรรมการอิสระใหม้สี่วนรว่มในการพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

- การกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้มเ่กิน 9 ปี 

 บริษัทไม่มีการกําหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบัติตาม

นิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ มี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบกาํหนด

วาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ โดยคณะกรรมการจะนาํเสนอถึงเหตผุลใน

การขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป  

6.3.3 ขอ้มลูการปฏิบตัิในเรือ่งอ่ืน ๆ 

 นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 

หรอื Corporate Governance Code (CG Code) แลว้ การดาํเนินการของบรษัิทยงัรองรบัการประเมนิตามเกณฑต์่าง ๆ ทัง้ในประเทศ อาทิ 

โครงการสาํรวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Institute of Directors) โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยอีกดว้ย และใน

ระดบัสากล อาทิ ASEAN CG Scorecard, Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4GOOD Index เป็นตน้  
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7 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้มลูสาํคญัเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผู้บริหาร พนักงาน

และอืน่ ๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 

      

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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7.2 ขอ้มลูเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

 ขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดไวว้่า คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน แต่ไมเ่กิน 12 ท่าน โดย
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กรรมการ จาํนวน ร้อยละ 

ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
 

73 

เป็นผูบ้รหิาร 
 

27 

กรรมการอิสระ 
 

36 

ชาย 
 

82 

หญิง 
 

18 

 

 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชงิอตุสาหกรรม การบญัชีและการเงิน การ
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บรษัิท (www.minor.com)  

• ความอสิระของประธานกรรมการ 

 เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี ขึน้ดาํรงตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มบรษัิท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ท่ีครบกาํหนดตามสญัญา โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้

ตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารแยกจากกัน  
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 นอกจากนี ้นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ยงัคงดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้

โครงสรา้งดงักล่าวยังคงเป็นโครงสรา้งท่ีมีการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้งคณะกรรมการของ

บรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทัง้หมด และเพื่อเป็นการถ่วงดลุอาํนาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะ

ตวัแทนกรรมการอิสระใหม้สี่วนรว่มในการพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

 

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูม้อีาํนาจควบคมุบรษัิทรายบคุคล 
 

      รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

6. นายอานิล ธาดาน่ี 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการ 

8. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

9. นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษิัท 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

 

7.2.3  ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการสอง

ในสี่คนเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

  คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานของบรษัิท รวมทัง้การลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ เวน้แต่เรื่องกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะท่ีฝ่ายจัดการจะมีหนา้ท่ีในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการ 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้าํแนะนาํ และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมนิผล การพฒันา และกาํหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ  

3. ทบทวน ควบคมุดแูล และอนมุตัิ กลยทุธท์างการเงิน กลยทุธท์างธรุกิจ และกิจกรรมหลกัของบรษัิทตามความเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิท  
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10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษิัท 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

 

7.2.3  ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการสอง

ในสี่คนเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

  คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานของบรษัิท รวมทัง้การลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ เวน้แต่เรื่องกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะท่ีฝ่ายจัดการจะมีหนา้ท่ีในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการ 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้าํแนะนาํ และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมนิผล การพฒันา และกาํหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ  

3. ทบทวน ควบคมุดแูล และอนมุตัิ กลยทุธท์างการเงิน กลยทุธท์างธรุกิจ และกิจกรรมหลกัของบรษัิทตามความเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิท  

 

4. ประเมนิความเสี่ยงสาํคญัท่ีอาจมอิีทธิพลต่อบรษัิท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรอืบรรเทาความเสี่ยงดงักล่าว  

5. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปเพื่อรกัษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลูทางการเงิน 

ความซื่อตรงในการปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัิต่อลกูคา้และคู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สียอ่ืน 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท

และผูถื้อหุน้  

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปเพื่อการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

8. สรา้งความมั่นใจว่าไดป้ฏิบตัิงานตามกฎหมายท่ีบังคบัใช ้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พระราชบญัญัติทรพัยส์ินทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและบงัคบัใช ้ 

  ทั้งนี ้เรื่องท่ีเป็นอาํนาจอนุมตัิของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี และงบประมาณ นโยบายเงินปันผล 

แผนดาํเนินการธรุกิจต่อเน่ือง การออกหลกัทรพัยใ์หม ่ การปรบัโครงสรา้งทางธรุกิจ ค่าใชจ้่ายท่ีเกินจากท่ีกาํหนดไว ้ การไดม้าและจาํหน่าย

ไปของทรพัยส์ินท่ีสาํคญั หรอืการจาํหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบรษัิท เป็นตน้ 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัอิาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไวอ้ย่าง

ชดัเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอาํนาจอนมุตัิท่ีไมจ่าํกัด 

 ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ท่ีบริหารจัดการและพัฒนาการทาํงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทาํหน้าท่ี

ประธานในคณะกรรมการบรษัิทในทกุ ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. กาํกับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมจีรยิธรรม และการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการบรษัิท รวมถึงการจดัเตรยีมและการดาํเนินการประชมุ การดแูลขอ้มลู สาํหรบั

การประชมุใหถึ้งมอืกรรมการบรษัิททกุท่านใหต้รงเวลา กาํหนดวาระการประชมุ และดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

 หากในวาระใดท่ีประธานกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็นการ

ถ่วงดลุอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธาน

กรรมการตรวจสอบใหม้สี่วนรว่มในการกาํหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

 เพ่ือใหก้รรมการสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดก้าํหนดตารางการประชมุคณะกรรมการ สาํหรบัปี 

2564 ล่วงหนา้ และไดแ้จง้ใหก้รรมการทกุท่านรบัทราบตารางการประชุมดงักล่าวตัง้แต่ช่วงปลายปีก่อนเริ่มปีใหม ่ เพื่อใหก้รรมการทุกท่าน

สามารถวางแผนการเขา้รว่มประชมุได ้ซึง่รวมถึงการประชมุประจาํไตรมาสและการประชมุเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์ภารกิจ

ของบริษัท แผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้เป็นประจาํทกุปี นอกจากนี ้ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรรมการและฝ่าย

จดัการสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมปีระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะตัวแทน
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กรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัหรอือย่างนอ้ย 5 วนัทาํการใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุมเพื่อวางแผนกลยทุธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปี เป็นประจาํทกุปี ทาํใหม้โีอกาสในการทบทวน และ

อนุมตัิ วัตถุประสงค ์เป้าหมายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกับปัจจัยแวดลอ้มของธุรกิจท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมผีล

ต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  และถ่ายทอดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานไปในองคก์ร โดยมี

ฝ่ายวางแผนกลยทุธค์อยทบทวน ติดตามและกาํกับการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงาน นอกจากนี ้บรษัิทส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สีย  

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันหรืออย่างนอ้ย 5 วันทาํการล่วงหนา้ ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ี

ประชมุไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการและพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ มกีาร

ติดตามดแูลใหม้กีารนาํกลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและไดม้กีารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ นอกจากนี ้บรษัิทไดส้รุปผลประกอบการของบรษัิทและ

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งไป

กับกลยทุธข์องบรษัิทอย่างใกลช้ิด 

 ในปี 2565 บรษัิทจะดาํเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะไมม่สีิทธิเขา้ประชมุในวาระนัน้ ๆ หรอืไมม่ีสิทธิ

ออกเสียงในวาระดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาตดัสินใจในเรือ่งนัน้ ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

จาํนวนองคป์ระชมุขัน้ต ํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรยีนรูก้าร

ทาํงานของกรรมการและนโยบายในการทาํงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาแผนสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการ

ยงัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้าก ฝ่ายจดัการ เลขานกุารบรษัิท ภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ในปี 2564 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดร้่วมประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไมม่ฝ่ีายจดัการรว่มดว้ย จาํนวน 1 ครัง้ และไดแ้จง้ผลการประชมุใหค้ณะกรรมการรบัทราบ 

 

เลขานุการบริษทั 

 บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท มีหนา้ท่ีดาํเนินการดงันี ้

1. จดัเตรยีมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและผู้

ถือหุน้ รายงานการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของบรษัิท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิท 

2. จดัเก็บรายงานการมสี่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

3. แนะนาํกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตัิการศึกษา ประสบการณท์าํงาน และประวตัิการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งของผูท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1  
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กรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัหรอือย่างนอ้ย 5 วนัทาํการใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุมเพ่ือวางแผนกลยทุธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปี เป็นประจาํทกุปี ทาํใหม้โีอกาสในการทบทวน และ

อนุมตัิ วัตถุประสงค ์เป้าหมายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกับปัจจัยแวดลอ้มของธุรกิจท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมผีล

ต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  และถ่ายทอดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานไปในองคก์ร โดยมี

ฝ่ายวางแผนกลยทุธค์อยทบทวน ติดตามและกาํกับการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงาน นอกจากนี ้บรษัิทส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สีย  

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันหรืออย่างนอ้ย 5 วันทาํการล่วงหนา้ ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ี

ประชมุไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการและพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ มกีาร

ติดตามดแูลใหม้กีารนาํกลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและไดม้กีารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ นอกจากนี ้บรษัิทไดส้รุปผลประกอบการของบรษัิทและ

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งไป

กับกลยทุธข์องบรษัิทอย่างใกลช้ิด 

 ในปี 2565 บรษัิทจะดาํเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะไมม่สีิทธิเขา้ประชมุในวาระนัน้ ๆ หรอืไมม่ีสิทธิ

ออกเสียงในวาระดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาตดัสินใจในเรือ่งนัน้ ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

จาํนวนองคป์ระชมุขัน้ต ํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรยีนรูก้าร

ทาํงานของกรรมการและนโยบายในการทาํงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาแผนสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการ

ยงัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้าก ฝ่ายจดัการ เลขานกุารบรษัิท ภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ในปี 2564 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดร้่วมประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไมม่ฝ่ีายจดัการรว่มดว้ย จาํนวน 1 ครัง้ และไดแ้จง้ผลการประชมุใหค้ณะกรรมการรบัทราบ 

 

เลขานุการบริษทั 

 บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท มีหนา้ท่ีดาํเนินการดงันี ้

1. จดัเตรยีมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและผู้

ถือหุน้ รายงานการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของบรษัิท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิท 

2. จดัเก็บรายงานการมสี่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

3. แนะนาํกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตัิการศึกษา ประสบการณท์าํงาน และประวตัิการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งของผูท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1  

 

 

 

7.3 ขอ้มลูเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7.3.1  ใหแ้สดงขอ้มลูคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายจรมัพร โชตกิเสถียร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวคามลิล ์มา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระไดอี้กหลงัจากครบกาํหนดวาระ โดย

กรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและมปีระสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชุมรว่มกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส 

รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชมุรว่มกับผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูดา้นผลการดาํเนินงานต่อสาธารณะ 

รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนกัวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

3. คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้าํเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบควบคมุและงบ

การเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลือก ประเมนิผล พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึง

ดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกับบญัชีของบรษัิทมหาชน ซึ่งไดแ้ก่ วตัถปุระสงคใ์นการจดัเตรยีม หรอืการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือ

การดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบับรกิารดา้นอ่ืนของบรษัิท (รวมถึงมติท่ีเก่ียวกับรายงานทาง

การเงิน ซึ่งมคีวามเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและบรษัิทท่ีใหบ้รกิารดา้นบัญชี

ทกุ ๆ บรษัิท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมตัิเงื่อนไข และค่าบริการ

เบือ้งตน้สาํหรบับริการดา้นการตรวจสอบและบรกิารดา้นอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการ

ตรวจสอบในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

4. ประชุมร่วมกับผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา หรือขอ้จาํกัดในการตรวจสอบ และ

การดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนั้น ๆ  และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมีนัยสาํคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทและมาตรฐานบญัช ี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์

หรอืแนวทางปฏิบตั ิรวมถึงการตดัสินใจดา้นบญัชีท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตสุมผลของการ

ตดัสินใจดงักล่าว  

6. สอบทานและอนมุติัการทาํงานของเจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึ่งรวมถงึ  

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ  

• การแต่งตัง้ การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมนุเวียนผูบ้ริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษัิท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงนิ รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท 

ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญท่ีไดถู้กนาํเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทาน เมื่อ

เทียบเคียงกับกลุ่มอตุสาหกรรม หรอืประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรอืขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบซึ่ง

ดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบัญชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ นอกจากนี ้เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพนัธร์ะหว่างผู้

ตรวจสอบบญัชีกับบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมาย ท่ี

เก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังานหรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสจุรติของผูบ้รหิาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ ตรวจสอบ

อย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับท่ีปรึกษาทั่วไปและเจา้หนา้ท่ีหรอื

พนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร  

12. กําหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดําเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัช ีรวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบชุื่อพนกังานของบรษัิทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่ีเก่ียวกับขอ้สงสยัดา้น

บญัชีหรอืการตรวจสอบบญัช ี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนุมตัิ หรือใหส้ัตยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตาม 

กฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

• ความเห็นเก่ียวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท  

16. รายงานเหตกุารณซ์ึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• การทจุรติ หรอืมสีิ่งผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจ

ของบรษัิท  
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7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษัิท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงนิ รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท 

ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญท่ีไดถู้กนาํเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทาน เมื่อ

เทียบเคียงกับกลุ่มอตุสาหกรรม หรอืประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรอืขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบซึ่ง

ดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบัญชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพนัธร์ะหว่างผู้

ตรวจสอบบญัชีกับบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมาย ท่ี

เก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังานหรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสจุรติของผูบ้รหิาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ ตรวจสอบ

อย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับท่ีปรึกษาทั่วไปและเจา้หนา้ท่ีหรอื

พนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร  

12. กําหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดําเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัช ีรวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบชุื่อพนกังานของบรษัิทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่ีเก่ียวกับขอ้สงสยัดา้น

บญัชีหรอืการตรวจสอบบญัช ี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนุมตัิ หรือใหส้ัตยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตาม 

กฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

• ความเห็นเก่ียวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท  

16. รายงานเหตกุารณซ์ึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• การทจุรติ หรอืมสีิ่งผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจ

ของบรษัิท  

 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวคามลิล ์มา   ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงคป์ระจําปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดยการประเมนิในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน 

โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้  

3. ทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทตามการแนะนาํเบือ้งตน้ของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณา

อนมุตัิผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงู ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุ้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตัดสินใจของผูบ้ริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับผลการดาํเนินงานและค่าตอบแทน

ของพนกังานบรษัิท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุง

แผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนค่าตอบแทนดงักล่าว  

5. ดาํเนินการร่วมกันอย่างต่อเน่ืองกับผูบ้ริหารของบริษัทในการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มลูจากความเห็นของ

พนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมนิผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้รหิารในการพิจารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทนของบรษัิทและนาํเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบรษัิท  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  
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คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   ประธานกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

4. นางสาวคามลิล ์มา   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ั้งในดา้นส่วนตวัและ

ดา้นการทาํงาน เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกับ

กรรมการบรษัิทท่านอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  กําหนดหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑก์าร

สรรหาดงักล่าวเป็นระยะ ๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหา

และกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

ตามความจาํเป็น  

4.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรอืตามความจาํเป็น  

5.  กําหนดและให้ค ําแนะนําเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้กีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซต์ของ

บรษัิท (www.minor.com)  

 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร  ประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและแนวทาง 

นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงดา้น

เครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทนุ ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นชือ่เสยีง 

รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเสี่ยงดงักล่าว 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   ประธานกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

4. นางสาวคามลิล ์มา   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ั้งในดา้นส่วนตวัและ

ดา้นการทาํงาน เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกับ

กรรมการบรษัิทท่านอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  กําหนดหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑก์าร

สรรหาดงักล่าวเป็นระยะ ๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบคุคลท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหา

และกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

ตามความจาํเป็น  

4.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรอืตามความจาํเป็น  

5.  กําหนดและให้ค ําแนะนําเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้กีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซต์ของ

บรษัิท (www.minor.com)  

 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร  ประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและแนวทาง 

นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงดา้น

เครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทนุ ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นชือ่เสยีง 

รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเสี่ยงดงักล่าว 

 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง

และการบริหารความเสี่ยงตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับ

โครงการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสีย่งและประเมนิความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุตัิการแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบรษัิทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงท่ีแสดงในเว็บไซตข์อง

บรษัิท (www.minor.com) 

 
7.3.2  คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา     

และกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรหิาร   

และกาํกบัความเส่ียง 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ● ● ●  

นายจรมัพร โชติกเสถียร ● ● ● ● 
นางสาวคามิลล ์มา ● ● ●  

นายอานิล ธาดาน่ี  ● ●  

นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ  ●   

นายเอ็ดเวริธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท    ● 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์    ● 

นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็     

 

7.4 ขอ้มลูเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูบ้รหิารของบรษัิทมดีงันี ้

1. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มบรษัิท  

2. นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี*   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย*์*    ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์

4. นายโกศิน ฉันธิกลุ     ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุ 

5. นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ    รองประธานฝ่ายกาํกับดแูลกิจการ 

6. นางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ*์**   รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7. นางสาวรวิกานต ์อินชยัวงศ ์   รองประธานฝ่ายการเงิน 

8. นายพลพิพฒั อศัวนิก   รองประธานฝ่ายจดัซือ้และกระจายสินคา้ 

 * ลาออก มีผลวนัที ่1 เมษายน 2565 
** แต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน มผีลวนัที ่1 เมษายน 2565 
*** ลาออก มีผลวนัที ่12 มกราคม 2565 

  ผูบ้ริหารลาํดับท่ี 1 ถึง 8 คือผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทมีอาํนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวน้กิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอาํนาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษัิท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรอืโอนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

6. การเริม่ดาํเนินธรุกิจใหม ่หรอืยกเลิกการดาํเนินธรุกิจท่ีมอียู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบรษัิทและแต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 

8. การอนมุตัิงบประมาณประจาํปี 

 ทั้งนีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการทาํรายการท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บรหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สียหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ในส่วนของการอนมุตัิการทาํรายการทั่วไปในการบรหิารงานของบรษัิท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 16/2541 เมือ่

วันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมกีรรมการอิสระเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากําหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และการ

มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรอืบคุคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอาํนาจในการอนุมตัิตามสาย

งานและมลูค่าของรายการซึ่งไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชมุเมือ่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มมีติอนมุตัินโยบายในการมอบ

อาํนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกับการอนมุตัิรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมตัิการมอบอาํนาจใหก้ับประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลใด ๆ ท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(1)  เขา้ทาํรายการ อนมุตัิ หรอืตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(2)  มคีวามขดัแยง้ส่วนตวั ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(3)  เขา้ทาํรายการซึ่งไมใ่ช่รายการท่ีมลีกัษณะธรุกรรมปกติกับบคุคลใด ๆ เวน้แต่รายการดงักล่าวมเีงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษัิท  

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์

ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบไดก้ับอตุสาหกรรม 

เพื่อดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุกรรมการ บาํเหน็จกรรมการ โบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และสิทธิ

พิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัที่เป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคลอ่ง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทมีอาํนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวน้กิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอาํนาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษัิท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรอืโอนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

6. การเริม่ดาํเนินธรุกิจใหม ่หรอืยกเลิกการดาํเนินธรุกิจท่ีมอียู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบรษัิทและแต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 

8. การอนมุตัิงบประมาณประจาํปี 

 ทั้งนีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการทาํรายการท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บรหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สียหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ในส่วนของการอนมุตัิการทาํรายการทั่วไปในการบรหิารงานของบรษัิท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 16/2541 เมือ่

วันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมกีรรมการอิสระเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากําหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และการ

มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรอืบคุคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอาํนาจในการอนุมตัิตามสาย

งานและมลูค่าของรายการซึ่งไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชมุเมือ่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มมีติอนมุตัินโยบายในการมอบ

อาํนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกับการอนมุตัิรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมตัิการมอบอาํนาจใหก้ับประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลใด ๆ ท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(1)  เขา้ทาํรายการ อนมุตัิ หรอืตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(2)  มคีวามขดัแยง้ส่วนตวั ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(3)  เขา้ทาํรายการซึ่งไมใ่ช่รายการท่ีมลีกัษณะธรุกรรมปกติกับบคุคลใด ๆ เวน้แต่รายการดงักล่าวมเีงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษัิท  

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์

ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบไดก้ับอตุสาหกรรม 

เพื่อดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุกรรมการ บาํเหน็จกรรมการ โบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และสิทธิ

พิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัที่เป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคลอ่ง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

 

- ดา้นความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ัดผลประกอบการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น การลดการใชถุ้งพลาสติกท่ีใชเ้พียงครัง้เดียว อัตราการใช้

พลงังาน และอตัราการใชน้ํา้) 

- ดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน) 

- อ่ืนๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกาํกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ความสาํเร็จและ

ความกา้วหนา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นโครงงานเฉพาะกิจ) 

 นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ

แผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับ

บริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน

ดงักล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผน

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

7.4.3 ระบจุาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

(ก) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิท 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหก้ับผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี

จาํนวน 138 ลา้นบาท และ 110 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชนร์ะยะสั้น ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และ

สวสัดิการอ่ืน 

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร 

• กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

 ในปี 2564 บรษัิทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัผูบ้รหิาร 8 ราย จาํนวน 1.3 ลา้นบาท    

• โครงการรว่มลงทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”) 

 บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งตัง้แต่ปี 2554 เพื่อสรา้งแรงจูงใจและความรูส้ึกมีส่วนร่วมใน

ความเป็นเจา้ขององคก์รและรกัษาบคุลากรไวก้ับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกัเงินเดือนพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการ

เป็นรายเดือนตามรอ้ยละท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการแจง้ความประสงคไ์ว ้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับอายุงาน และตาํแหน่งงาน 

ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 20 บรษัิทจะสมทบเงินในจาํนวนท่ีเท่ากัน เพื่อนาํไปซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิท 

  ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทไมม่สีว่นรว่มในโครงการดงักล่าว  

7.5 ขอ้มลูเกี่ยวกับพนักงาน 

 บรษัิทและบรษัิทย่อยมจีาํนวนพนกังานท่ีบรษัิทจา้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 64,389 คน ซึ่งใน

จาํนวนนีร้วมถึงพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวนพนกังานลดลงรอ้ยละ 3.1 เมือ่เทียบกับจาํนวนรวมทัง้หมด 66,451 คน ณ สิน้ปีก่อน 

บรษัิทไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ทาํใหจ้าํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึงรอ้ยละ 16.6 อย่างไรก็ตาม แมว้่าในปี 2564 สถานการณโ์ควิด-19 จะยังไม่ดีขึน้ บริษัทยังคง

รกัษาการจา้งงานไวไ้ดใ้นระดบัเดียวกันกับปี 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนพนกังานส่วนใหญ่ มาจากการปรบัโครงสรา้งการจดัการ 

เช่น การปรบัรูปแบบการจา้งงานของพนกังานขบัรถส่งอาหาร การยกเลิกจาํหน่ายแบรนดไ์ลฟ์สไตลบ์างแบรนด ์ และการรวมพนกังานบาง

แผนกจากกลุ่มธรุกิจเขา้มาท่ีสาํนกังานใหญ่ เป็นตน้ 
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รายละเอียดจาํนวนพนกังาน (คน) และสดัสว่นตามประเภทการจา้งงาน(1) มดีงันี ้

ไมเนอร ์โฮเทลส ์
(2)

ไมเนอร ์ฟูด้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ โกลบอล แชร ์เซอรว์สิ 

และสาํนักงานใหญ ่

รวมทั้งสิน้ 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 29,203 33,066 1,687 433 64,389 

พนักงานประจาํ 88% 44% 58% 89% 65% 

พนักงานชั่วคราว 12% 56% 42% 11% 35% 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 29,849 34,245 1,980 377 66,451 

เปล่ียนแปลง -2.2% -3.4% -14.8% 14.9% -3.1% 

โดยในปี 2564 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานซึ่งประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพฒันาพนกังานและผลประโยชนต์อบ

แทนอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 23,160 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับจาํนวน 22,170 ลา้นบาท ในปี 2563 

หมายเหตุ: 
(1) พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษิัทรบัจา้งบรหิาร และแฟรนไชส ์
(2) รวมพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

บรษัิทมุง่เนน้การพัฒนาบคุลากร โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรยีนรูใ้นทุกระดับของพนักงาน

อย่างต่อเน่ือง บรษัิทเนน้การเลื่อนตาํแหน่งจากภายใน และประเมนิผลการทาํงานเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรบัการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจ

และหน่วยงานในองคก์รท่ีมคีวามรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกับการใหค้าํปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกองคก์ร 

7.6 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ ๆ 

7.6.1 รายชื่อผู้ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท  

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

• ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน

นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี* ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี

นายอิสรา ศิรบิญุฤทธิ์ รองประธานฝ่ายการจดัการ (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• เลขานกุารบรษัิท

นางสาวสรญัญา สนุทรส ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายเลขานกุารบรษัิท (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน

นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมูิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎ

ในเอกสารแนบ 3) 

• หวัหนา้หน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน

นายสตีเฟ่น แอนดรูว ์ฮอยนาสกี ้ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพาณชิยแ์ละกลุ่มงานกฎหมาย (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3) 
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 รายละเอียดจาํนวนพนกังาน (คน) และสดัส่วนตามประเภทการจา้งงาน(1) มดีงันี ้

  ไมเนอร ์โฮเทลส ์
(2) 

ไมเนอร ์ฟูด้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ โกลบอล แชร ์เซอรว์สิ 

และสาํนักงานใหญ ่

รวมทั้งสิน้ 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 29,203 33,066 1,687 433 64,389 

พนักงานประจาํ 88% 44% 58% 89% 65% 

พนักงานชั่วคราว 12% 56% 42% 8% 35% 

      
จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 29,849 34,245 1,980 377 66,451 

เปล่ียนแปลง -2.2% -3.4% -14.8% 14.9% -3.1% 

 โดยในปี 2564 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานซึ่งประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพฒันาพนกังานและผลประโยชนต์อบ

แทนอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 23,160 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับจาํนวน 22,170 ลา้นบาท ในปี 2563 

หมายเหตุ: 
(1) พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษิัทรบัจา้งบรหิาร และแฟรนไชส ์
(2) รวมพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บรษัิทมุง่เนน้การพัฒนาบคุลากร โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรยีนรูใ้นทุกระดับของพนักงาน

อย่างต่อเน่ือง บรษัิทเนน้การเลื่อนตาํแหน่งจากภายใน และประเมนิผลการทาํงานเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรบัการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจ

และหน่วยงานในองคก์รท่ีมคีวามรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกับการใหค้าํปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกองคก์ร 

7.6 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ ๆ 

7.6.1 รายชื่อผู้ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท              

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

• ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

 นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี*  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัช ี

 นายอิสรา ศิรบิญุฤทธิ ์  รองประธานฝ่ายการจดัการ (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• เลขานกุารบรษัิท      

 นางสาวสรญัญา สนุทรส   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายเลขานกุารบรษัิท (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน  

 นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมู ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎ

ในเอกสารแนบ 3) 

• หวัหนา้หน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

 นายสตีเฟ่น แอนดรูว ์ฮอยนาสกี ้ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพาณชิยแ์ละกลุ่มงานกฎหมาย (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3) 

7.6.2 รายชื่อหวัหนา้งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์และขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ 

ผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ นมดิา อธิศพงศ ์ กานติ์ชนติ บางทา่ไม้ 

นกัวเิคราะห ์อาวโุสฝายนักลงทุนสัมพันธ์  

Kanchanit_ba@minor.com  

โทร: +662-365-7638

ผูอ้าํนวยการฝ่ ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

Namida_ar@minor.com  

โทร: +662-365-7636 

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์เอบีเอเอส จํากัด และไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ใน

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาํนักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัดอยู่ ในปี 2564 เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 117 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของ

บรษัิทจาํนวน 2 ลา้นบาท ค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อยในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 115 ลา้นบาท ไมม่คี่าตอบแทนสาํหรบัค่าบริการ

อ่ืน ๆ  
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8 รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คณุสมบตัิ/กระบวนการสรรหา) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอสิระ  

• นิยามความเป็นอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขม้กว่าขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบคุคลท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมคีวามสัมพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ

บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจ

ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย  ์ รายการ

เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็น

หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามภีาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่

รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนี ้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทและไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษัิทสงักัดอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ

ค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษัท 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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8 รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คณุสมบตัิ/กระบวนการสรรหา) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอสิระ  

• นิยามความเป็นอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขม้กว่าขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบคุคลท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมคีวามสัมพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ

บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจ

ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย  ์ รายการ

เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็น

หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามภีาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่

รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนี ้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทและไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษัิทสงักัดอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ

ค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษัท 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน

หา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

8.1.1 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชิงอตุสาหกรรม การบญัชีและการเงิน การ

บรหิารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยทุธท์างธรุกิจ การบรหิารเชิงวิกฤต ิการกาํกับดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมคีวามแตกต่าง

ในเรื่องเพศ เชือ้ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา และเพื่อเป็นการสนับสนุนความ

หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คนและมสีดัส่วนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้ง

คณะ ทัง้นี ้กรรมการและกรรมการอิสระจะตอ้งมคีณุสมบตัิท่ีบรษัิทกาํหนด และตอ้งมคีณุสมบตัิสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่าท่ี

คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุกาํหนด 

 กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธรุกิจของบริษัท โดย

บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปรง่ใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ จะเป็นผูพิ้จารณา

รายละเอียดในเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะนาํเสนอรายละเอียดของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้บคุคลท่ีไดร้บั

การเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ บรษัิทไดเ้ปิดเผยประวตัิ คุณวุฒิ ประสบการณแ์ละการถือหุน้ในบริษัทของกรรมการใน เอกสารแนบ 1 และไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซตข์อง

บรษัิท (www.minor.com)  

 นอกจากนี ้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ และส่งคาํถามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ สาํหรบั

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 บริษัทไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตัง้แต่

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ถึง 18 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อ

กรรมการหรอืระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิท 

 คณะกรรมการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมท่ีจะ

เป็นประโยชนส์ูงสุดตอ่การดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนไดพ้ิจารณาคณุสมบัติ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการท่ีครบ

กําหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นสมควรใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งไดแ้ก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิล    

ธาดาน่ี 3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานเุคราะห ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึงดว้ย 

 กระบวนการแต่งตัง้ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 28/2564 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ใน

การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้ (E-Voting) กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมอียู่เลือกบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
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1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ● 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● 

4 นางสาวคามิลล ์มา ●  ● ● ●  ● ●  ●  ● 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  ● ●   ●  ● ●  ● ● ● 

6 นายอานิล ธาดาน่ี  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี   ●  ● ● ● ●  ●  ● 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ   ● ● ●  ● ●  ● ● ● 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์    ● ● ● ● ●  ● ● ● 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

หมายเหต:ุ ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมของกรรมการบริษัท อา้งอิงตามการจดัหมวด GICS ระดบั 1 ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1 

• วิธีการคดัเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหน่ึงชื่อ พรอ้มเหตุผล

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป โดยในการสรรหาไดพ้จิารณากลั่นกรองสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มี

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษัิท และเขา้ใจในธรุกิจของบรษัิทเป็นอย่างดี และ

สามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไวไ้ด ้
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึงดว้ย 

 กระบวนการแต่งตัง้ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 28/2564 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ใน

การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้ (E-Voting) กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมอียู่เลือกบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
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1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ● 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● 

4 นางสาวคามิลล ์มา ●  ● ● ●  ● ●  ●  ● 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  ● ●   ●  ● ●  ● ● ● 

6 นายอานิล ธาดาน่ี  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี   ●  ● ● ● ●  ●  ● 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ   ● ● ●  ● ●  ● ● ● 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์    ● ● ● ● ●  ● ● ● 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

หมายเหต:ุ ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมของกรรมการบริษัท อา้งอิงตามการจดัหมวด GICS ระดบั 1 ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1 

• วิธีการคดัเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหน่ึงชื่อ พรอ้มเหตุผล

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป โดยในการสรรหาไดพ้จิารณากลั่นกรองสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มี

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษัิท และเขา้ใจในธรุกิจของบรษัิทเป็นอย่างดี และ

สามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไวไ้ด ้

 

• แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพัฒนาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนมุตัิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตัิแผนสืบทอดตาํแหน่งดงักล่าวทกุปี 

• การพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรูข้องกรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานุการ

บริษัทจะประสานงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้ับกรรมการ เพื่อเขา้ร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ 

 ปัจจุบัน กรรมการบริษัทท่ีเขา้รบัการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ (Director Certification Program; 

DCP และ/หรือ Director Accreditation Program; DAP) ของ IOD แลว้จาํนวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (11 

คน) (รายละเอียดสามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 1)  

 นอกจากนี ้ในปี 2564 คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

ดงันี ้ 

 

กรรมการ สัมมนาและกจิกรรม จัดโดย 

นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

นางสาวคามิลล ์มา 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์

National Director Conference 2021: Leadership Behind 

Closed Door 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง Director Refreshment Training Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

นางสาวคามิลล ์มา Directorship Essentials: Risk Oversight and Management 

2021 

Art of Directorship: CEO Succession 

Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

National Association of Corporate 

Directors (NACD) 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting 

Director's Briefing: AGM - จ่ายปันผลและออกหุน้กู ้

คณะกรรมการตอ้งพจิารณาอะไร  

Director's Briefing: Reenergizing and Refocusing Board 

Members in 2021 

Director’s Briefing: Founder Mentality: Roadmap for Post-

Pandemic World 

Director’s Briefing: What your board needs to have about c-

suite development  

Director’s Briefing: Zoom Out Zoom In-Driving strategic 

focus in chaotic times 

Director’s Briefing: How Boards have Risen to The Covid-19 

Challenge, and What’s Next 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 
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 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์ (e-training) ใหก้ับกรรมการทกุท่าน ผ่านช่องทางท่ีกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงได ้ เพื่อกรรมการทกุท่านสามารถทบทวน

ความรูเ้ก่ียวกับหลกัจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม  

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 สาํหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2564 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคลโดยตนเอง ประกอบดว้ย 3 

หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) บทบาทดา้นการกาํกับดแูล (2) ความรูเ้ก่ียวกับองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (3) ประสิทธิภาพและสมัพนัธภาพผลการประเมิน

พบว่า การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) 

การประชุมคณะกรรมการ (3) หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อ่ืน ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 ทัง้นี ้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะชดุย่อย ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง ในปี 2564 อยู่ในเกณฑด์ี 

 

8.1.2  การเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

 ตารางสรุปการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ 

 กรรมการ 
ประชุมดว้ย

ตนเอง 

ประชุมผา่นส่ือ

อิเลคทรอนคิส ์

จาํนวนรวม 

ท่ีเขา้รว่มประชุม 
รอ้ยละ 

1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  2/5 3/5 5/5 100 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร 2/5 2/5 4/5 80 

4 นางสาวคามิลล ์มา 2/5 2/5 4/5 80 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  0/5 4/5 4/5 80 

6 นายอานิล ธาดาน่ี 0/5 5/5 5/5 100 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 2/5 3/5 5/5 100 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ 2/5 3/5 5/5 100 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ 2/5 3/5 5/5 100 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย 2/5 3/5 5/5 100 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 
 
 

  

  



239

 

 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์ (e-training) ใหก้ับกรรมการทกุท่าน ผ่านช่องทางท่ีกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงได ้ เพื่อกรรมการทกุท่านสามารถทบทวน

ความรูเ้ก่ียวกับหลกัจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม  

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 สาํหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2564 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคลโดยตนเอง ประกอบดว้ย 3 

หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) บทบาทดา้นการกาํกับดแูล (2) ความรูเ้ก่ียวกับองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (3) ประสิทธิภาพและสมัพนัธภาพผลการประเมิน

พบว่า การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) 

การประชุมคณะกรรมการ (3) หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อ่ืน ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 ทัง้นี ้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะชดุย่อย ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง ในปี 2564 อยู่ในเกณฑด์ี 

 

8.1.2  การเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

 ตารางสรุปการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ 

 กรรมการ 
ประชุมดว้ย

ตนเอง 

ประชุมผา่นส่ือ

อิเลคทรอนคิส ์

จาํนวนรวม 

ท่ีเขา้รว่มประชุม 
รอ้ยละ 

1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  2/5 3/5 5/5 100 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร 2/5 2/5 4/5 80 

4 นางสาวคามิลล ์มา 2/5 2/5 4/5 80 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  0/5 4/5 4/5 80 

6 นายอานิล ธาดาน่ี 0/5 5/5 5/5 100 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 2/5 3/5 5/5 100 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ 2/5 3/5 5/5 100 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ 2/5 3/5 5/5 100 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย 2/5 3/5 5/5 100 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 
 
 

  

  

 

ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มรีายละเอียดดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  กรรมการ 
ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)* 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการสรร

หาและกํากับ

ดูแลกิจการ 

คณะ 

กรรมการ 

บริหารและ

กํากับความ

เส่ียง 

รวม 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ค่าตอบแทนรายปี - 250,000 100,000 150,000 - 500,000 

    ค่าประชมุ 947,500 186,000 42,500 42,500 - 1,2185,00 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 436,000 142,500 192,500 - 1,718,500 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 100,000 150,000 475,000 

    ค่าประชมุ 737,500 124,000 42,500 42,500 77,500 1,024,000 

    รวมค่าตอบแทน 737,500 249,000 142,500 142,500 227,500 1,499,000 

4 นางสาวคามิลล ์มา ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 150,000 100,000 - 375,000 

    ค่าประชมุ 930,000 124,000 42,500 42,500 - 1,139,000 

    รวมค่าตอบแทน 930,000 249,000 192,500 142,500 - 1,514,000 

5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

    ค่าประชมุ 647,500 - - - 17,500 665,000 

    รวมค่าตอบแทน 647,500 - - - 117,500 765,000 

6 นายอานิล ธาดาน่ี ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 100,000 - 200,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - 17,500 17,500 - 982,500 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - 117,500 117,500 - 1,182,500 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนนี ่ ค่าตอบแทนรายปี - - - - - - 

    ค่าประชมุ 947,500 - - - - 947,500 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - - - - 947,500 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 - - 100,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - 42,500 - - 990,000 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - 142,500 - - 1,090,000 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - - - 77,500 1,025,000 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - - - 177,500 1,125,000 

10 นายเอ็มมานเูอล จูด๊ ดิลิปรจั 

ราชากาเรีย 

ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

* เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้บริหาร และพนักงาน แสดงความสมัครใจลดเงินเดือนในอัตราก้าวหน้า ขึน้อยู่กับอัตราเงินเดือน ในขณะท่ี

คณะกรรมการบรษัิทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบีย้ประชุมลงในอตัรารอ้ยละ 30 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้รว่มประชุมแลว้ กรรมการยงัไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิาร โรงแรมในเครือ

ของบรษัิทตามท่ีกาํหนดไว ้มลูค่า 25,000 บาทต่อปีต่อโรงแรม 
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8.1.3  การกาํกับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

8.1.3 (1) กลไกในการกาํกับดแูล 

 

การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษัิท เพื่อเป็นตัวแทน

ของบรษัิทไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบาย

และดาํเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบริษัท และเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทย่อยหรอื

บรษัิทรว่มนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบรษัิทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจดัการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพื่อรกัษาประโยชนส์ูงสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนุมตัิในเรื่องท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขออนมุตัิ 

 บรษัิทยงัมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ บรษัิทในกลุ่ม และจดัให้

มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย

จากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการตา่งๆ ผ่านการรายงานรายการ

ระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส รวมถึงกาํกับดแูลการบนัทึกบญัชีของบรษัิทย่อย

ใหบ้รษัิทสามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา  

8.1.3 (2) เปิดเผย shareholders’ agreement (ถา้ม)ี 

 ไมม่ี 

8.1.4 การติดตามใหม้กีารปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑไ์ดถ้กูจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกับดแูลกิจการในการกาํกับดแูลหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรมการปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษัิท ตลอดจนใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการจดัการเก่ียวกับการดาํเนินโครงการกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท 

8.1.4 (1) การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกันดงักลา่วดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนาม
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8.1.3  การกาํกับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

8.1.3 (1) กลไกในการกาํกับดแูล 

 

การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษัิท เพื่อเป็นตัวแทน

ของบรษัิทไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบาย

และดาํเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบริษัท และเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทย่อยหรอื

บรษัิทรว่มนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบรษัิทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจดัการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพื่อรกัษาประโยชนส์ูงสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนุมตัิในเรื่องท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัิ 

 บรษัิทยงัมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ บรษัิทในกลุ่ม และจดัให้

มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย

จากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการตา่งๆ ผ่านการรายงานรายการ

ระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส รวมถึงกาํกับดแูลการบนัทึกบญัชีของบรษัิทย่อย

ใหบ้รษัิทสามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา  

8.1.3 (2) เปิดเผย shareholders’ agreement (ถา้ม)ี 

 ไมม่ี 

8.1.4 การติดตามใหม้กีารปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑไ์ดถ้กูจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกับดแูลกิจการในการกาํกับดแูลหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรมการปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษัิท ตลอดจนใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการจดัการเก่ียวกับการดาํเนินโครงการกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท 

8.1.4 (1) การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกันดงักลา่วดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนาม

 

รบัทราบในการปฏิบัติตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ นอกจากนี ้บริษัทกําหนดใหก้รรมการของ

บรษัิท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมสี่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมถินุายนและธนัวาคม 

 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่พบการกระทาํท่ีละเมิดนโยบายความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และไม่มวีาระการทาํรายการระหวา่งกันท่ี

ตอ้งขออนมุตัิท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.4 (2) การใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์

 บรษัิทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบัจากวนัท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท รวมถึงแจง้กับเลขานกุารบรษัิทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 

นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลขานกุารบรษัิทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลกัทรพัย์

ของบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงาน

ขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นักงานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิท 

ข่าวสารของบรษัิทใหบ้คุคลท่ีไม่มหีนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายระบ ุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบ

ออนไลนแ์ละสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 

 ในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งท่ีบรษัิทกาํหนดใหง้ดการซือ้ขายหรอืนาํขอ้มลูท่ีเป็น

ความลบัออกเผยแพร ่ 

8.1.4 (3) การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายสุมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ 

 ในปีท่ีผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงมกีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่งพนกังานทกุคนสามารถ

ผ่านการทดสอบดงักล่าว 
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 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 พบว่าม ี3 กรณีท่ีมกีารกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุรติและการยกัยอก การติดสินบนและการคอรร์ปัชั่น 

 ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com)  

8.1.4 (4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

 ในกรณีท่ีพนักงานตอ้งการแจง้ข้อรอ้งเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง 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 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ในปีท่ีผ่านมา มีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 11 กรณี เป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุริตและการยักยอก การติดสินบนและการ

คอรร์ปัชั่น จาํนวน 3 กรณี ทกุเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนมกีารสอบสวน และไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1  จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 4/4 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 4/4 

3 นางสาวคามิลล ์มา 4/4 

 

8.2.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 
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8.2 รายงานผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1  จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 4/4 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 4/4 
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8.2.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

 

 

8.3 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 

8.3.1 จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

 

  

กรรมการ คณะกรรมการ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 

บรหิารและ 

กาํกบัความเส่ียง 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  2/2 2/2 - 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 2/2 2/2 4/4 

3 นางสาวคามิลล ์มา 2/2 2/2 - 

4 นายอานิล ธาดาน่ี 1/2 1/2 - 

5 นายธีรพงศ ์จนัศิริ 2/2 - - 

6 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  - - 1/4 

7 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ - - 4/4 

8 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ - - 4/4 

 

8.3.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 

รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการชดุย่อย ในเอกสารแนบ 6 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 

9.1 การควบคุมภายใน 

 บรษัิทใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้กับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิ้จการของบริษัทสามารถดาํเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล บริษัทไดก้ําหนด

ภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินของ

บริษัทใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

 

9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบการควบคุม

ภายในของบรษัิทโดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและอนุมตัิแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นต่าง ๆ  5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมนิ

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดูแลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยจากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไมม่อีาํนาจ รวมถึงการทาํธรุกรรมกับบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพยีงพอแลว้ 

 

9.1.2 บริษัทมฝ่ีายตรวจสอบภายในท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุกระบวนการจดัการไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยใหขึ้น้ตรงและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบรษัิท ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด 

รวมถึงไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

 

9.1.3 บรษัิทไดแ้ต่งตัง้นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมู ิใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 

2559 เป็นตน้มา นายต่อพงษ์เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิท มปีระสบการณด์า้นงานตรวจสอบภายในและการบริหารความ

เสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
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จะเกิดขึน้กับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิ้จการของบริษัทสามารถดาํเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล บริษัทไดก้ําหนด

ภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินของ

บริษัทใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

 

9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบการควบคุม

ภายในของบรษัิทโดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและอนุมตัิแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นต่าง ๆ  5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมนิ

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดูแลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยจากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไมม่อีาํนาจ รวมถึงการทาํธรุกรรมกับบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพยีงพอแลว้ 

 

9.1.2 บริษัทมฝ่ีายตรวจสอบภายในท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุกระบวนการจดัการไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยใหขึ้น้ตรงและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญัของบรษัิท ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด 

รวมถึงไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

 

9.1.3 บรษัิทไดแ้ต่งตัง้นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมู ิใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 

2559 เป็นตน้มา นายต่อพงษ์เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิท มปีระสบการณด์า้นงานตรวจสอบภายในและการบริหารความ

เสี่ยงเป็นอย่างดี โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

  

9.2 รายการระหว่างกัน 

 สามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัเพ่ือเปรยีบเทียบขอ้มลู 3 ปี ไดจ้ากรายงานประจาํปียอ้นหลงัจากเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

 https://www.minor.com/en/investor-relations/downloads/yearly-report37T 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

 

 

บจก. เอ็มเจ็ท ใหบ้รกิารเช่าเครือ่งบินในลกัษณะท่ี

เป็นการเช่าเหมาลาํ (Charter Flight) ใหแ้ก่ บมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โดยบนัทึกเป็น 

คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ  

 

2.96 บรษัิทและบรษัิทย่อย เช่าเครือ่งบินเหมาลาํ

ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร เพื่อใชเ้ดินทางไปประชมุ/ตรวจ

เยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ  โดย

เป็นการใหบ้รกิารตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

1.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จาํหน่ายสินคา้ใหก้ับ 

บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้จากการขาย 

 

0.06 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ตามปกต ิซึ่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

2. บจก. ซีเลค เซอรว์ิส  

พารท์เนอร ์

ความสมัพนัธ:์  มี

กรรมการรว่มกัน และ

ม ีบมจ. เดอะ ไมเนอร ์

ฟู้ด กรุป๊ ถือหุน้      

รอ้ยละ 51 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับ บจก. ซีเลค 

เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการ

ขาย แยกตามบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว   

- บจก. เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย)   

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

 

 

 

0.11 

1.32 

11.95 

0.74 

บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ บจก. ซีเลค 

เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ตามปกติ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการและดา้นการเงินแก่ 

บจก. ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

1.71 เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ ให ้

บจก. ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม            

 

 

 

 

 

 

86.70 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

3. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการเงินแก่ MHG Deep Blue 

Financing โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

20.60 การบรกิารจดัการทางการเงินเป็นไปตาม

สญัญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

4. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50  

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited ให ้O Plus E Holding Private 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

650.58 

37.88 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E 

Holding Private Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

 

36.45 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

1.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ ให ้

บจก. ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม            

 

 

 

 

 

 

86.70 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

3. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารจดัการเงินแก่ MHG Deep Blue 

Financing โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

20.60 การบรกิารจดัการทางการเงินเป็นไปตาม

สญัญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

4. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50  

 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited ให ้O Plus E Holding Private 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

650.58 

37.88 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E 

Holding Private Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

 

36.45 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

 

1.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ O Plus E Holding 

Private Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

5. Harbour View 

Corporation Limited  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

30.39 และมกีรรมการ

รว่มกัน 

 

 

 

 

บรษัิทย่อย คือ RGR International Limited ให ้

Harbour View Corporation Limited  กู้ยมืเงนิ

ตามตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

- 

6.71 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Harbour View 

Corporation Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

0.91 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited 

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้อืน่ 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

6. Tanzania Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

365.87 

12.00 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

7. Zanzibar Tourism 

and Minor Hotel 

Group MEA DMCC 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

15.75 

0.33 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

 

8. Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Rocky Hill Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

92.91 

3.15 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

9. Sand River Eco 

Camp Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

54.17 

2.20 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

6. Tanzania Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

365.87 

12.00 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

7. Zanzibar Tourism 

and Minor Hotel 

Group MEA DMCC 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

15.75 

0.33 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

 

8. Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Rocky Hill Limited  กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

92.91 

3.15 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

9. Sand River Eco 

Camp Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

54.17 

2.20 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

10. Elewana Afrika 

(Z) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Elewana Afrika (Z) Limited  กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

241.43 

11.47 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

11. บจก. ซูมา่ 

กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 51 

และมกีรรมการรว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิลอดจจ์ิง้ ให ้ บจก. 

ซูมา่ กรุงเทพ กู้ยมืเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

40.38 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ โดยคิดคา่บรกิาร

ตามลกัษณะและปรมิาณงาน 

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี เพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์จาํหน่าย

สินคา้ใหก้ับ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ ซึ่งรบัรูเ้ป็น รายได้

จากการขาย 

 

0.25 บรษัิทย่อยจาํหน่ายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

13.  บจก. ศรพีฒัน ์ 

การเ์ดน้ 

ความสมัพนัธ:์ ม ีบจก.  

ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ซึ่งถือหุน้ในบรษัิท เป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 16 จึงมี

บรษัิทย่อย คือ บจก. แมร่มิ เทอเรซ รซีอรท์ เช่าท่ีดิน

ของ บจก. ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ เพื่อใชป้ระกอบการ

โรงแรมโฟรซ์ีซั่นส ์รซีอรท์ เชียงใหม ่โดยบนัทึกเป็น

คา่เชา่ 

 

4.60 การเช่าท่ีดินเพื่อปลกูสรา้งโรงแรม และดาํเนิน

กิจการโรงแรม เป็นรายการคา้ตามปกติ  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมี

ความสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกัน 

และมกีรรมการรว่มกัน 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี ดา้นการจดัการภาษี ดา้นการเงินแก่ 

บจก. ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ โดยคดิอตัราค่าบรกิารตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

0.30 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัช ีดา้นการจดัการภาษีและ

ดา้นการเงิน และเพือ่เป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

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 ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

15. บจก. ไมเนอร ์ 

โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ:์ เป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้  

รอ้ยละ 16 และมี

กรรมการรว่มกัน 

 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์       

โฮลดิง้ (ไทย) โดยคดิอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

 

0.47 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) 

ซึ่งบนัทึกเป็น รายได้คา่เชา่ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกใน ทาํใหไ้ด้

ตน้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากว่า ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

16.  บมจ. เอส แอนด ์

พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ:์ บรษัิท

ถือหุน้รอ้ยละ 35.8 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รบัเงินปันผลจาก

การลงทนุใน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท โดย

บนัทึกเป็นรายได้เงนิปันผลรับ 

52.87 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็นการลงทนุ

ประเภทหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกัน 

และมกีรรมการรว่มกัน 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี ดา้นการจดัการภาษี ดา้นการเงินแก่ 

บจก. ศรพีฒัน ์การเ์ดน้ โดยคดิอตัราค่าบรกิารตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

0.30 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัช ีดา้นการจดัการภาษีและ

ดา้นการเงิน และเพือ่เป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

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 ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

15. บจก. ไมเนอร ์ 

โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ:์ เป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้  

รอ้ยละ 16 และมี

กรรมการรว่มกัน 

 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์       

โฮลดิง้ (ไทย) โดยคดิอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

 

0.47 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์โฮลดิง้ (ไทย) 

ซึ่งบนัทึกเป็น รายได้คา่เชา่ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกใน ทาํใหไ้ด้

ตน้ทนุการเช่าท่ีตํ่ากว่า ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

16.  บมจ. เอส แอนด ์

พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ:์ บรษัิท

ถือหุน้รอ้ยละ 35.8 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล รบัเงินปันผลจาก

การลงทนุใน บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท โดย

บนัทึกเป็นรายได้เงนิปันผลรับ 

52.87 เงินปันผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็นการลงทนุ

ประเภทหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บมจ. เอส แอนด ์พี 

ซินดิเคท ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บ

เกอรี ่และอาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง บรษัิทบนัทึกเป็น

รายการซือ้สินคา้ แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. ไมเนอร ์ดีคิว  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

17.12 

12.00 

0.89 

7.27 

0.05 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และมคีวามสมเหตสุมผล 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบรษัิท

ย่อย คือ บจก. เจา้พระยา รสีอรท์ โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่า 

2.90 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 

 

 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก บรษัิท

ย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจน และบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

0.23 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

 บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ใหบ้รกิารแก่ บมจ. 

เอส แอนด ์พี ซินดิเคท โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือนตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายไดค้า่บริการ 

 

0.08 เป็นการซือ้สินคา้หรอืรบับรกิารตามราคา 

ตลาดและเงื่อนไขการคา้ปกติ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรมและมี

ความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

7. บจก. ไมเนอร ์ 

แอรค์ราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ:์ มผีูถื้อ

หุน้รว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบญัชีและดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร ์ 

แอรค์ราฟ โฮลดิง้ โดยคดิอตัราค่าบรกิารตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ โซลชูั่นส ์

มคีวามเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและดา้นการ

จดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์และ

สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ      

โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึง่บนัทึก

เป็นรายได้คา่เชา่ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ทาํใหม้ตีน้ทนุ

การเช่าท่ีตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

18. บจก. เอ็มเจ็ท  

เมนเทนแนนซ ์

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมน

เทนแนนซ ์ โดยคิดอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.61 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

19. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี  และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

20. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุป๊ และบรษัิทย่อย 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

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) 

 

 

 

 

 

13.29 

7.06 

1.20 

7.14 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยนส์งูสดุของบรษัิท 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. ไมเนอร ์แอรค์ราฟ      

โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึง่บนัทึก

เป็นรายได้คา่เชา่ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ทาํใหม้ตีน้ทนุ

การเช่าท่ีตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

18. บจก. เอ็มเจ็ท  

เมนเทนแนนซ ์

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมน

เทนแนนซ ์ โดยคิดอตัราค่าบรกิาร ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.61 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

19. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการและผูถื้อหุน้

รว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี  และดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

20. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุป๊ และบรษัิทย่อย 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

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) 

 

 

 

 

 

13.29 

7.06 

1.20 

7.14 

 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยนส์งูสดุของบรษัิท 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

21.  บจก. อินชวัรเ์อ็กซ์

เซลเลนซ ์อินชวัรร์นัซ ์ 

โบรกเกอรส์  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล และบรษัิทย่อย 

จ่ายคา่ประกันภัยให ้บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์

อินชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ ราคาประกันภยัดงักล่าว

เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด 

 

22.26 เน่ืองจาก บจก. อินชวัรเ์อ็กซเ์ซลเลนซ ์อินชวัร ์

รนัซ ์โบรกเกอรส์ มคีวามเชี่ยวชาญในธรุกิจ

ประกันภยั และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

22. MHG Signity 

Asset Holding 

(Mauritius) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้MHG Signity Asset 

Holding (Mauritius) Limited. กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

79.03 

- 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

23. Indigo Bay SA 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

0.25 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited  โดยคิดอตัรา

ค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียง

กับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารจดัการดา้นการบรหิารโรงแรม และดา้น

การจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ

แก่ Indigo Bay SA Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

4.87 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มเีป็นธรรม และ

ความสมเหตสุมผล   

24. Rani Minor 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให ้Rani Minor Holding 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

285.00 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

25. Cobo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Cobo Delgado Hoteis 

& Resorts, Lda. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

1.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Cobo Delgado Hoteis & Resorts, 

Lda.  โดยคดิอตัราค่าบรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.13 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการจดัการ

เก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Cobo Delgado Hotels & Resorts, Lda. โดยรบัรู ้

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

11.45 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มเีป็นธรรม และ

ความสมเหตสุมผล   

24. Rani Minor 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให ้Rani Minor Holding 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

285.00 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

25. Cobo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Cobo Delgado Hoteis 

& Resorts, Lda. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

1.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล  

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ Cobo Delgado Hoteis & Resorts, 

Lda.  โดยคดิอตัราค่าบรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.13 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการจดัการ

เก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ 

Cobo Delgado Hotels & Resorts, Lda. โดยรบัรู ้

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

11.45 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 

 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

26. Elewana Afrika 

(T) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ให ้Elewana Afrika (T) Limited  กู้ยมืเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

30.08 

1.79 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

27. บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพารค์  

ดีเวลอปเมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. หวัหิน รซีอรท์ จาํกัด ให ้บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์กู้ยืมเงนิตาม

สญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

10.00 

0.59 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีโดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอป

เมน้ท ์ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

0.71 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี ดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ท่ีปรกึษาและการ

จดัการ  และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแลว้ 

28. Liwa Minor Food 

& Beverages LLC 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให ้

Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยมืเงนิ

ตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

8.35 

2.73 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญาและมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

29. บจก. พลหูลวง  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีและดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก.  พลหูลวง 

โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่ารายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

30. บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ ์ 

(ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์ โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้คา่เชา่ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ทาํใหม้ตีน้ทนุ

การเช่าท่ีตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย) ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.31 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ใหบ้รกิารแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยคิดอตัรา

ค่าบรกิารรายเดือนตามลกัษณะและปรมิาณงาน 

ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

2.26 เป็นการซือ้สินคา้หรอืรบับรกิารตามราคา

ตลาดและเงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรมและมี

ความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นการ

จดัการแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดย

คิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์แดรี ่มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

1.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

29. บจก. พลหูลวง  

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัช ีและดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก.  พลหูลวง 

โดยคิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจดัการ 

 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่ารายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

30. บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ ์ 

(ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์ โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้คา่เชา่ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ทาํใหม้ตีน้ทนุ

การเช่าท่ีตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์

(ประเทศไทย) ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

0.31 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่ใหบ้รกิารแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยคิดอตัรา

ค่าบรกิารรายเดือนตามลกัษณะและปรมิาณงาน 

ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

2.26 เป็นการซือ้สินคา้หรอืรบับรกิารตามราคา

ตลาดและเงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรมและมี

ความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นการ

จดัการแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดย

คิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์แดรี ่มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือนตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการ 

 

1.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์แดรี ่เช่าอาคารแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจนและบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

 

3.57 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส เช่าอาคารแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย)โดยมกีาํหนด

อตัราค่าเช่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมกีาํหนด

ระยะเวลาท่ีชดัเจนและบนัทึกเป็นรายได้คา่เชา่ 

 

0.10 สญัญาเช่าเป็นการใหเ้ชา่ตามอตัราตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

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  

 

 

 

 

35.92 

3.62 

14.41 

0.02 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊  ไดร้บัเงินปันผล

จากการถือหุน้ของ บจก. พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศ

ไทย) โดยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิปันผล 

32.55 เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุน้ เป็นการลงทนุ

ประเภทหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

31. บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซูีน  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

43.8 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดือน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายได้คา่เชา่ 

 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ เป็นผูเ้ช่า

เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นปริมาณมากจากบรษัิท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ทาํใหม้ตีน้ทนุ

การเช่าตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี โดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน ซึ่งบนัทึก

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

32. MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

46.9 และมกีรรมการ

รว่มกัน 

MHG International Holding (Mauritius) Limited 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิาร

จดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคา

ตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

9.70 

 

 

เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มคีวามเชี่ยวชาญและใน

การบรหิารงาน และเพื่อเป็นการใชเ้พื่อใหเ้กิด

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

0.71 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited  

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้อืน่ 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

33. Serendib Hotels 

Pcl. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

และมกีรรมการรว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้อื่น ซึ่งมกีารคิดอตัราค่าบรกิาร

ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี โดยคิดค่าบรกิารตามลกัษณะและ

ปรมิาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน ซึ่งบนัทึก

เป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

32. MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

46.9 และมกีรรมการ

รว่มกัน 

MHG International Holding (Mauritius) Limited 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ แก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited โดยคิดอตัราคา่บรหิาร

จดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคา

ตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

9.70 

 

 

เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มคีวามเชี่ยวชาญและใน

การบรหิารงาน และเพื่อเป็นการใชเ้พื่อใหเ้กิด

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

 

0.71 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited  

โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล 

และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้อืน่ 

0.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

33. Serendib Hotels 

Pcl. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

และมกีรรมการรว่มกัน 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้อื่น ซึ่งมกีารคิดอตัราค่าบรกิาร

ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

 

 

 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) 

Limited ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ Serendib Hotels Pcl. โดยรบัรูเ้ป็น

รายได้คา่บริการจัดการ ซึ่งมกีารคิดอตัรา

ค่าบรกิารตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.15 เน่ืองจาก Lodging Management (Labuan) 

Limited มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

34. PH Resorts 

(Private) Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

49.9 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรม ดา้นการตลาด และดา้นการ

ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ ซึ่งเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

0.81 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd. โดยคดิอตัรา

ค่าบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล และใกลเ้คียง

กับราคาตลาด ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.10 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC 

ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ PH Resorts 

(Private) Ltd. และรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ ซึ่งมกีารคดิอตัราค่าบรหิารตาม

มาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด 

 

3.47 เน่ืองจาก Minor Hotel Group MEA DMCC 

มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

35. Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 25 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการ

ออกแบบและตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. โดยคิดคา่บรกิารตามอตัราส่วน

ของงานท่ีทาํเสรจ็ตามสญัญา ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้

คา่บริการจัดการ  

 

 

0.59 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นและประสบการณใ์นการบรหิาร

บรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม และคาํปรกึษา 

และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Bodhi Hotel Resort 

Pvt. Ltd. โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. 

Ltd.ใหบ้รกิารดา้นเครือ่งหมายการคา้แก่ Bodhi 

Hotel Resort Pvt. Ltd. ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่ลิขสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 

 

 

0.14 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltdเป็น

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ยี่หอ้ อนนัตรา ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

36. บจก. นายณ ์

แอนด ์อารจ์ีพี ดีเวลล

อปเมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 40 

บรษัิทย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ให ้

บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมื

เงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อ

หุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

410.80 

11.70 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

จดัการดา้นการบญัชี บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี ดี

เวลลอปเมน้ท ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

1.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

37. Rani Minor 

Holding II Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้Rani Minor Holding II 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

2,323.23 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบรหิารโรงแรมแก่ Bodhi Hotel Resort 

Pvt. Ltd. โดยคิดอตัราค่าบรหิารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกลเ้คียงกับราคาตลาด ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.05 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิารโรงแรม และเพื่อเป็น

การใชท้รพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. 

Ltd.ใหบ้รกิารดา้นเครือ่งหมายการคา้แก่ Bodhi 

Hotel Resort Pvt. Ltd. ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่ลิขสิทธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 

 

 

0.14 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltdเป็น

เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ยี่หอ้ อนนัตรา ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

36. บจก. นายณ ์

แอนด ์อารจ์ีพี ดีเวลล

อปเมน้ท ์ 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 40 

บรษัิทย่อย คือ บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า ให ้

บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมื

เงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อ

หุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

410.80 

11.70 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

จดัการดา้นการบญัชี บจก. นายณ ์แอนด ์อารจ์ีพี ดี

เวลลอปเมน้ท ์โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

1.80 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

37. Rani Minor 

Holding II Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 49 

บรษัิทย่อย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให ้Rani Minor Holding II 

Limited กู้ยมืเงนิตามสญัญา  

2,323.23 เป็นการใหกู้ย้ืมตามสญัญา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

38. PT. WIKA Realty 

Minor Development 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 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 

 

 

 

 

 

 

 

89.68 

6.37 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

39. บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

49.99 

 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ราชดาํร ิเรสซิเดน้ซ ์ให ้บจก. 

อวาดีนะ ฮิลส ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

312.00 

12.16 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส ์ กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

- 

0.22 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นการ

จดัการเก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ การบรหิารดา้นการบญัชแีก่ บจก. อวา

ดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัราคา่บรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

23.80 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ การบรหิารดา้นการบญัชแีก่ บจก. อวา

ดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัราคา่บรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

1.32 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัรา

ค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน 

ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.59 เน่ืองจาก บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

40.  บจก. ลายนั บาง

เทา   ดีเวลลอปเมน้ท ์

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั 

บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

200.00 

7.50 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราค่าบรกิารราย

เดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

1.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราค่าบรกิารราย

เดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

3.30 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศ การบรหิารดา้นการบญัชแีก่ บจก. อวา

ดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัราคา่บรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

1.32 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต ใหบ้รกิารดา้น

การจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ

สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส ์โดยคดิอตัรา

ค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน 

ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.59 เน่ืองจาก บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และเพื่อเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

40.  บจก. ลายนั บาง

เทา   ดีเวลลอปเมน้ท ์

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั 

บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

200.00 

7.50 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราค่าบรกิารราย

เดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

1.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้น

บญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเมน้ท ์โดยคิดอตัราค่าบรกิารราย

เดือน ตามลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็น

รายได้คา่บริการจัดการ 

3.30 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผลแลว้ 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

41. บจก. ลายนั ฮิลล ์ 

เรสซิเดนท ์

ความสมัพนัธ:์  บมจ. 

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. ลายนั 

ฮิลล ์เรสซิเดนท ์กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

- 

3.52 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ใหบ้รกิารดา้นบญัชี 

และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

และสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล ์เรสซิเดนท ์โดย

คิดอตัราค่าบรกิารรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการจัดการ 
 

85.98 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มี

ความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล ์เรส

ซิเดนท ์โดยคดิอตัราคา่บรกิารรายเดือน ตามลกัษณะ

และปริมาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 
 

2.34 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชีและดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

42. บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์  

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เอช

แอนดเ์อ พารค์ กู้ยมืเงินตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกัน และอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

89.80 

10.89 

 

 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

5.78 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.97 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน 

โซลชูั่นส ์ จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. 

เอชแอนดเ์อ พารค์ ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้จากการขาย  

0.88 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

43. Plexus Maldives 

(Pvt) Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

-  เงินกูย้ืม 

-  ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

200.52 

11.22 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบญัชีแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd.  ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการจัดการ 

 

 

2.40 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในการบรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม 

และดา้นการบรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้

คา่บริการจัดการ 

5.78 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชี และดา้นการจดัการเก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนดเ์อ 

พารค์ โดยคดิอตัราค่าบรกิารรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปรมิาณงาน ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้อืน่ 

0.97 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชแีละดา้นการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ และ

เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

แลว้ มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวาม

เป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน 

โซลชูั่นส ์ จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. 

เอชแอนดเ์อ พารค์ ซึ่งบนัทึกเป็น 

รายได้จากการขาย  

0.88 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

43. Plexus Maldives 

(Pvt) Ltd. 

ความสมัพนัธ:์  บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและ

อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

-  เงินกูย้ืม 

-  ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

200.52 

11.22 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นการบญัชีแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd.  ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายไดค้า่บริการจัดการ 

 

 

2.40 บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวามเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในการบรกิารดา้นเทคนิคโรงแรม 

และดา้นการบรหิารงาน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

44. บจก. ภทัรา ฟายน ์

ไทย คซูีน  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

และมกีรรมการรว่มกับ

บรษัิท 

 

MFG International Holding (Singapore) Pte. 

Ltd. ให ้บจก. ภทัรา ฟายน ์ไทยคซูีน กู้ยมืเงนิตาม

สัญญา โดยคดิอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนด

รว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

22.64 

0.70 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

45. Barbarons 

Beach Hotel MHG 

Limited 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 40 

Minor Hotel Group MEA DMCC ให ้Barbarons 

Beach Hotel MHG Limited กู้ยมืเงินตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันแ

ละอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์

ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

8.81 

0.42 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

  Minor Hotel Group MEA DMCC ใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารโรงแรมแก่ Barbarons Beach Hotel 

MHG Limited โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการ

จัดการ 

0.49 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ MEA 

DMCC มคีวามเชี่ยวชาญในการบรหิาร

โรงแรม และเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรรว่มกัน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิท 

46. บจก. อารต์ ออฟ 

เบคกิง้ 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 99 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบญัชี 

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ 

โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.58 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิาร และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ 

ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

1.26 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน 

โซลชูั่นส ์ จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. 

อารต์ ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการ

ขาย  

 

5.97 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

4.65 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บจก. อารต์ ออฟ 

เบคกิง้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

และอาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง บรษัิทบันทึกเป็น

รายการซือ้สินคา้ แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

10.56 

0.18 

0.22 

3.33 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และมคีวามสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ ให ้บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ 

กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

3.06 

0.04 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

47. บจก. เวอรติา  

เอ็มเอชจี  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เวอรติา 

เอ็มเอชจี กู้ยมืเงินตามสัญญาโดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

3.90 

0.24 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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เหตุผลและความจาํเป็น 

 รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน 

โซลชูั่นส ์ จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. 

อารต์ ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบนัทึกเป็นรายได้จากการ

ขาย  

 

5.97 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์ชีส จาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑใ์หก้ับ บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ ซึ่ง

บนัทึกเป็นรายได้จากการขาย  

 

4.65 เป็นการขายสินคา้ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการคา้ปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า 

รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

บรษัิทย่อย ซือ้ผลิตภณัฑจ์าก บจก. อารต์ ออฟ 

เบคกิง้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

และอาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง บรษัิทบันทึกเป็น

รายการซือ้สินคา้ แบ่งแยกตามรายบรษัิท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ 

- บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร.์ที  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

10.56 

0.18 

0.22 

3.33 

เป็นการซือ้สินคา้ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การคา้ปกต ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้

มคีวามเป็นธรรม และมคีวามสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร ์ฟูด้ กรุป๊ ให ้บจก. อารต์ ออฟ เบคกิง้ 

กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

3.06 

0.04 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

47. บจก. เวอรติา  

เอ็มเอชจี  

ความสมัพนัธ:์ บมจ. 

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ให ้บจก. เวอรติา 

เอ็มเอชจี กู้ยมืเงินตามสัญญาโดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้

สญัญาเงินกูด้งักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

3.90 

0.24 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิาร

ดา้นบญัชีแก่ บจก. เวอรติา เอ็มเอชจี โดยคิด

ค่าบรกิารตามลกัษณะและปรมิาณงาน  

0.56 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญดา้นบญัชี เพื่อเป็นการใชท้รพัยากร

รว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

48. นายวิลเลียม  

เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ความสมัพนัธ:์ เป็นผู้

ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 

3 และเป็นกรรมการ

ของบรษัิท 

บรษัิทย่อย คือ บจก. เดอะ กู๊ด ไลฟ์ โกลบอล ไดร้บั

รายไดจ้ากนายวิลเลยีม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค บรษัิท

บนัทึกเป็น รายได้จากการขายเงนิลงทุน 

 

0.02 รายไดจ้ากการขายเงินลงทนุเป็นการจ่ายตาม

ราคาตลาดและเงื่อนไขปกติ ซึ่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

49. TCC Holding 

Joint Stock 

Company  

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

MFG International Holding (Singapore) Pte. 

Ltd. ให ้TCC Holding Joint Stock Company 

กู้ยมืเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

3.34 

0.30 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

50. Cardamom 

Tented Camp Co., 

Ltd. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ให ้

Cardamom Tented Camp Co., Ltd. กู้ยมืเงนิ

ตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

1.00 

0.02 

 

 

 

 

 

 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

51. Scomadi 

(Thailand) Co., Ltd. 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบญัชี 

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ Scomadi (Thailand) 

Co., Ltd. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.44 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิาร และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

52. Dining Collective 

Pte. Ltd. & Le Kien 

Investment Co., Ltd. 

(Zhen Zheng) 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. ให ้Dining Collective Pte. Ltd. & Le 

Kien Investment Co., Ltd. (Zhen Zheng) กู้ยมื

เงนิตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

25.41 

- 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

53. BTG Holding 

Company Pte. Ltd. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

25.10 

BTG Holding Company Pte. Ltd. ใหบ้รษัิทย่อย 

คือ Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

กู้ยมืเงนิตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงนิกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

 

 

 

 

 

 

481.49 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ลักษณะรายการ มลูคา่รายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

51. Scomadi 

(Thailand) Co., Ltd. 

ความสมัพนัธ:์ มี

กรรมการรว่มกับบรษัิท 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ใหบ้รกิารดา้นการบญัชี 

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ Scomadi (Thailand) 

Co., Ltd. โดยรบัรูเ้ป็นรายได้คา่บริการจัดการ 

0.44 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ มคีวาม

เชี่ยวชาญในการบรหิาร และเพื่อเป็นการใช้

ทรพัยากรรว่มกันใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

52. Dining Collective 

Pte. Ltd. & Le Kien 

Investment Co., Ltd. 

(Zhen Zheng) 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 50 

บรษัิทย่อย คือ Minor Food Group (Singapore) 

Pte. Ltd. ให ้Dining Collective Pte. Ltd. & Le 

Kien Investment Co., Ltd. (Zhen Zheng) กู้ยมื

เงนิตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผูถื้อหุน้

กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงินกูด้งักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

- ดอกเบีย้รบั 

 

 

 

 

 

 

 

25.41 

- 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

53. BTG Holding 

Company Pte. Ltd. 

ความสมัพนัธ:์ บมจ.  

ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ถือ

หุน้ทางออ้มรอ้ยละ 

25.10 

BTG Holding Company Pte. Ltd. ใหบ้รษัิทย่อย 

คือ Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

กู้ยมืเงนิตามสัญญาโดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามท่ีผู้

ถือหุน้กาํหนดรว่มกันและอา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้

ของธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้สญัญาเงนิกูด้งักลา่วมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

- เงินกูย้ืม 

 

 

 

 

 

 

481.49 

เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

เงื่อนไขการกูย้ืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้มี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มคีวามเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 

 

  

ขัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกัน 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ จะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการวิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน ฝ่ายการลงทุนจะตอ้งทาํการ

วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนาํเสนอตามขั้นตอนและ

กระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้ริหารหรอืกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะ

รว่มกันดแูลรายการระหวา่งกันดงักล่าวดว้ยวา่ จะเป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมสีาระสาํคญัและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษัิทไดด้าํเนินการ

ใหม้ั่นใจว่าไดม้กีารปฏิบตัิตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ทัง้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีดาํเนินการโดยบรษัิทเองและการดาํเนินการของ

บรษัิทย่อย 

ทัง้นี ้ในการคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนP1P และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนP2P บริษัทจะไม่นาํมลูค่าเครื่องหมายการคา้ NH ท่ีเกิด

จากการท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการบรษัิท  NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหกัออกจากการคาํนวณมลูค่าสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสุทธิ ท่ีใชเ้ป็นฐาน

ในการคาํนวณขนาดของรายการสาํหรบัการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิทและ

บริษัทย่อย เน่ืองจากการเขา้ลงทุนใน NH สามารถสรา้งประโยชนจ์ากการขยายฐานลูกคา้ เพิ่มช่องทางการจาํหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง

เครือ่งหมายการคา้ NH มคีวามสาํคญัอย่างมากสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจโรงแรม มคีวามแตกต่างจากสินทรพัยไ์มม่ตีวัตนอ่ืน เน่ืองจากเป็น

สินทรพัยท่ี์สามารถระบุมลูค่าได ้ มลีกัษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้สามารถระบตุน้ทุนการไดม้า และสามารถแยกขายโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งขายกิจการทั้งหมด  ซึ่งการคาํนวณดังกล่าวไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2562 โดยบรษัิทไดม้หีนงัสือขอความเห็นชอบต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนกังาน

ฯ ไดม้หีนงัสือลงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 แจง้ว่าเหตผุลท่ีบรษัิทชีแ้จงมานัน้สามารถรบัฟังได ้ โดยบรษัิทไดร้ายงานการพิจารณาเห็นชอบของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในเดือน

กมุภาพนัธ ์2563   

หมายเหตุ 
1ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และ ทจ. 21/2551 เรือ่ง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
2ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546   
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบรษัิทจะรว่มกันดแูลรายการระหวา่งกันดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็น

และใหเ้ป็นไปในราคาท่ียตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิทมนีโยบายการคิดราคาสาํหรบัการทาํรายการระหว่างกัน ดงันี ้

 นโยบายการคดิราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและการซือ้สนิคา้ 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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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบรษัิทจะรว่มกันดแูลรายการระหวา่งกันดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็น

และใหเ้ป็นไปในราคาท่ียตุิธรรม ทัง้นี ้บรษัิทมนีโยบายการคิดราคาสาํหรบัการทาํรายการระหว่างกัน ดงันี ้

 นโยบายการคดิราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและการซือ้สนิคา้ 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-ี 

 

 

ส่วนท่ี 3

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

งบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย ซึ่งจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั

อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

 

คณะกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลกิจการ รวมทัง้จดัใหม้ีและดาํรงไวซ้ึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพื่อใหม้ีความมั่นใจไดว่้ามีการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น อย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทจุริตหรือการ

ดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 

3 คน เพื่อกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแ้ลว้  

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรา้งความเช่ือมั่น

ไดว่้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้ง เป็นจรงิในสาระสาํคญัแลว้ 

 

 

นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดาํเนินงานรวม 

และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ �นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 

ตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

 

งบการเงินที�ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั  

 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกัน  

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ �นสุด 

วนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที�สาํคัญและหมายเหต ุ

เรื�องอื�นๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ 

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มกิจการและบริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับ 

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเหลา่นี � ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที�ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
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เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสาํคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นาํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั�งนี � ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรบัเรื�องเหล่านี � 

 

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

มลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคนืของเครื�องหมายการค้า  
  

ตามที� เปิดเผยในหมายเหตุ 9 ของงบการเงินรวมเกี�ยวกับ 

การประมาณการทางบญัชีที�สาํคัญและการใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้ง

กบัเครื�องหมายการคา้ และหมายเหต ุ22 สินทรพัยไ์ม่มตีัวตน  

 

กลุ่มกิจการมีเครื�องหมายการคา้มูลค่า 47,153 ลา้นบาท ณ วันที�  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งรายการหลักเกี�ยวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจ

โรงแรม กลุ่มกิจการตอ้งทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของเครื�องหมาย

การคา้อย่างนอ้ยเป็นประจาํทกุปี  

 

ผูบ้ริหารไดจ้ัดทาํการประเมินการดอ้ยค่าของยอดเครื�องหมาย

การคา้โดย 

 

1. คาํนวณมลูค่าจากการใชส้ินทรพัยข์องแต่ละหน่วยสินทรัพย์

ที�ก่อใหเ้กิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าว

คิดลดประมาณการกระแสเงินสด (รายได้ และค่าใช้จ่าย) 

สาํหรบัแต่ละหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดกลบัมาเป็น

มลูค่าปัจจุบันโดยใชอ้ัตราต้นทุนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของ

เงินทนุ และคิดมลูค่าสดุทา้ยดว้ยอตัราการเติบโตของธุรกิจ

คงที�ภายหลงัจากช่วงเวลาในประมาณการ  

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของ

หน่วยสินทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด กับมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบมีดงันี � 

 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินขอ้มลูส่วนประกอบในประมาณ

การกระแสเงินสด และกระบวนการที� ใช้ในการคํานวณ

รวมถึงการทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร 

 ประเมินสมมติฐานที�สาํคัญของผูบ้ริหารที�ใชใ้นการคาดการณ์

โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าวรวมถึง

อัตราการเติบโตของธุรกิจ ประมาณการตน้ทุนและประมาณ

การคา่ใชจ่้ายในอนาคต 

 ทดสอบตัวแปรที�นาํมาใชใ้นการพิจารณาอตัราคิดลดและ

ทดสอบการคาํนวณของอตัราดังกล่าว 

 ประเมินความเหมาะสมของการคาํนวณค่าความอ่อนไหว 

ในแต่ละหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด การประมาณมลูค่า

ของเครื�องหมายการคา้มีความอ่อนไหวตามการเปลี�ยนแปลง

ของตัวแปรในสมมติฐานที�สาํคัญในกรณีที�อัตราดังกล่าว 

ไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้จะเป็นผลใหค้าดการณ์ไดถ้ึงค่าเผื�อ

การดอ้ยคา่ที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

 ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเกี�ยวกับสมมติฐานที�สาํคัญ

และการวิเคราะหค์วามออ่นไหวในสมมติฐานนั�น ๆ  
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เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ผูบ้ริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื�อการ

ดอ้ยค่าของเครื�องหมายการคา้ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

โดยสมมติฐานที�ส ําคัญที�ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 22  

ของงบการเงิน 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคัญกับประเด็นดงักลา่วเนื�องจากมูลค่าของ

เครื�องหมายการค้ามีมลูค่าประมาณรอ้ยละ 13 ของสินทรัพยร์วม 

และการประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเกี�ยวขอ้ง

กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส ําคัญ ซึ�งอ ้างอิง

สมมติฐานต่างๆ ที�มีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจในอนาคต 

จากการปฏิบติังานดังกลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐาน

ที�สาํคัญที�ผูบ้ริหารใช้ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเครื�องหมาย

การคา้มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานที�มีอยู่ 

  

  

การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื�องการแสดงมูลค่า

ที�ดนิเป็นวธิีตีราคาใหม่ 

 

  

ตามที� เปิดเผยในหมายเหตุ 9 ของงบการเงินรวมเกี�ยวกับการ

ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและการใชด้ลุยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกับ

ที�ดิน ภายใต้ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหมายเหตุ 21 ที�ดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์

 

กลุ่มกิจการได้เปลี�ยนนโยบายการบัญชีเป็นการแสดงที� ดิน

ภายใตว้ิธีราคาที�ตีใหม่ตั�งแต่วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย

แสดงที�ดินที�มลูค่ายติุธรรมจาํนวน 58,950 ลา้นบาท ณ วันที� 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็นการประเมินมลูค่าใหม่จากวิธีราคา

ทุนจาํนวน 42,719 ลา้นบาท กลุ่มกิจการรับรูก้ําไรจากการตี

มลูค่าที�ดินจาํนวน 14,532 ลา้นบาทในกาํไรเบ็ดเสร็จอื�น (สุทธิ

จากภาษี) และรบัรูข้าดทุนจากการตีมูลค่าที�ดินจาํนวน 1,968 

ลา้นบาทในขาดทนุสาํหรบัปี (สทุธิจากภาษี) 

 

ผูบ้รหิารไดจ้ดัทาํการตีมลูค่าที�ดินใหมโ่ดย 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบมีดังนี � 

 

 ประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของผูเ้ชี�ยวชาญ

ภายนอกที�ถกูว่าจา้งโดยผูบ้รหิาร 

 ทาํความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการตี

มูลค่ายุติธรรมของที�ดิน และข้อมูลเปรียบเทียบภายใต้

วิธีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดยใช้ผูเ้ชี�ยวชาญของ

ผูส้อบบญัชีที�มีคณุวฒุิและมีความเป็นอสิระในการประเมิน

มลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์เพื�อประเมินขอ้มลูต่าง ๆ และความ

สมเหตสุมผลของผลการตีราคา  

 ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มลูส่วนประกอบในประมาณ

การกระแสเงินสดและกระบวนการในการประมาณการของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงกระบวนการทดสอบการคาํนวณของการตี

มลูคา่ยุติธรรมของที�ดินใหมภ่ายใตว้ิธีรายได ้
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เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

1. สาํหรับที� ดินที�สามารถหาราคาตลาดอ้างอิงของที� ดินที�

เปรียบเทียบได้ ผูบ้ริหารประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน

ภายใตว้ิธีเปรียบเทียบราคาขาย โดยพิจารณาลกัษณะของ

ที�ดินที�นาํมาเปรียบเทียบ และทาํการปรบัปรุงที�เหมาะสม

กบัลกัษณะของที�ดินของกลุ่มกิจการ เพื�อหามลูค่ายุติธรรม

ของที�ดินดังกลา่ว 

2. สาํหรบัที�ดินที�ราคาตลาดอา้งอิงของที�ดินที�เปรียบเทียบไดมี้

จํากัด ผู ้บริหารประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดินโดยวิธี

รายได ้(income approach) สาํหรบัแต่ละหน่วยสินทรัพย์

ที�ก่อใหเ้กิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าว

ใชก้ระแสเงินสด (รายได ้และค่าใชจ่้าย) สาํหรบัแต่ละหน่วย

สินทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสดกลับมาเป็นมลูค่าปัจจุบันโดย

ใชอ้ัตราคิดลดที�เกี�ยวขอ้ง และคิดมลูค่าสุดทา้ยดว้ยอัตรา

การเติบโตของธุรกิจคงที�ภายหลงัจากช่วงเวลาในประมาณการ  

3. ผู้บริหารใช้ผู ้เชี�ยวชาญที�มีคุณวุฒิและมีความเป็นอิสระ 

ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของที� ดินภายใต้ทั�งสองวิธี ซึ�งเกี�ยวข้องกับการ 

ใชด้ลุยพนิิจที�สาํคญัและมีผลกระทบที�มีนยัสาํคญั 

 

วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 16 เรื�อง 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 13 เรื�อง มลูค่ายุติธรรม โดยวิธีการประเมินและสมมติฐาน

ที�สาํคญัที�ใชไ้ดม้ีการเปิดเผยในหมายเหต ุ21 ของงบการเงิน 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคัญกับประเด็นดงักลา่วเนื�องจากมูลค่าของ

ที�ดินภายใต้วิธีราคาที�ตีใหม่มีมูลค่าประมาณรอ้ยละ 16 ของ

สินทรพัยร์วม และการประมาณการกระแสเงินสดมีความเกี�ยวขอ้ง

กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส ําคัญ ซึ�งอ ้างอิง

สมมติฐานต่างๆ ที�พิจารณาจากการคาดการณ์สภาวะตลาด

และเศรษฐกิจในอนาคต 

 ประเมินสมมติฐานที�สาํคัญของผูบ้ริหารที�ใชใ้นการคาดการณ์

ภายใตว้ิธีรายไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัตัวเลขในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐาน

ดังกล่าวรวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจ ประมาณการ

ตน้ทนุและประมาณการค่าใชจ่้ายในอนาคต เป็นตน้ 

 ทดสอบตัวแปรที�นาํมาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดภายใต้

วิธีรายไดแ้ละทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักลา่ว 

 ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  

 

จากการปฏิบติังานดังกลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐาน

ที�สาํคัญที�ผูบ้ริหารใช้ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของที�ดิน 

มคีวามสมเหตสุมผลตามหลกัฐานที�มีอยู่ 
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ขอ้มูลอื�น  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวันที�ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีนี �  

 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�น 

ต่อขอ้มลูอื�น 

 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอื�น

มีความขัดแย้งที�มีสาระสาํคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที้�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  

หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรอืไม ่  

 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี � โดยถูกต้องตามที�ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื�อใหส้ามารถจัดทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรอืขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการและบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงาน

ต่อเนื�อง เวน้แตก่รรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรอืหยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เนื�องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ที�ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุม่กิจการและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวัตถุประสงคเ์พื�อใหไ้ด้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูง  

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริง 

อันเป็นสาระสาํคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคัญ 

เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี �  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย

เยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหลา่นั�น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจาก

การทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที� 

ไมต่รงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ ์

แตไ่มใ่ช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ �นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี 

ที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญที� เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี

นยัสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไมแ่น่นอน 

ที�มีสาระสาํคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที� เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป  

ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ �นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รบัจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่กิจการและบริษัทตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 

ตามที�ควรหรือไม ่

 ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่กิจการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้

วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งที�มีนยัสาํคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ได้ใหค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกับความเป็นอิสระ 

และไดส้ื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสมัพันธท์ั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บคุคลภายนอก 

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื�องที�สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสาํคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี �ในรายงาน 

ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าว หรือในสถานการณที์�ยากที�จะเกิดขึ �น 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุผลว่า

จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อสว่นไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักลา่ว  

 

 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ไพบลู  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 4298  

กรุงเทพมหานคร 

25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 11 25,096,512,075 26,188,115,177 9,898,556,098 10,645,335,382

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี �อื�น 12 14,637,995,287 12,285,893,681 4,451,682,438 4,778,266,452

สินคา้คงเหลือ 14 3,490,182,713 3,682,607,692 2,998,595 3,187,774

ที�ดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

   เพื�อขาย 15 1,567,668,419 1,957,656,021 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 4,174,880 136,369,251 4,174,880 136,369,251

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 16 3,923,117,898 3,670,620,477 60,841,516 79,701,170

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย 17 107,086,195 4,143,208,288 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 48,826,737,467 52,064,470,587 14,418,253,527 15,642,860,029

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี �อื�น 12 2,226,821,171 2,238,025,949 558,203,821 241,557,170

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 18 - - 8,094,268,294 8,102,339,365

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 18 8,008,865,272 8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 2,585,163,137 2,437,174,867 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 5,654,472,690 5,201,233,785 134,724,526,381 127,012,395,852

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 20 1,236,583,748 1,286,543,740 - -

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 21 130,049,536,350 122,718,224,797 164,566,727 151,323,248

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 23 86,767,303,888 89,076,419,349 685,661,202 383,362,105

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 22 69,578,253,517 67,232,896,238 20,114,222 23,314,109

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 103,253,654 559,775,675 103,253,654 559,775,675

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 11,110,001,054 7,731,939,377 - -

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น 24 3,485,897,620 3,366,336,923 39,732,723 36,158,625

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 320,806,152,101 310,262,047,852 147,186,596,980 139,297,685,020

รวมสินทรัพย์ 369,632,889,568 362,326,518,439 161,604,850,507 154,940,545,049

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

8
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและสว่นของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงนิ 25 172,579 140,440,279 - -

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น 26 18,393,639,792 15,310,437,933 856,579,539 681,785,891

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19, 25 481,494,772 - 5,944,656,113 5,379,401,907

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  25 7,012,512,837 1,705,669,746 1,001,485,167 -

หุน้กูส้ว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 10,383,115,121 4,596,224,129 10,383,115,121 4,596,224,129

รายไดร้อตดับญัชีที�ถึงกาํหนดรบัรู ้

   ภายในหนึ�งปี   267,567,189 353,730,137 194,551 178,600

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 687,784,285 430,302,737 67,322,013 -

หนี�สินตามสญัญาเชา่

   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13,708,759,436 12,782,363,002 224,669,940 170,802,720

หนี�สินอนพุนัธท์างการเงนิ 8 256,323,854 1,044,482,878 220,677,605 963,409,113

หนี�สินหมนุเวียนอื�น 27 6,866,894,952 4,874,349,707 56,277,635 32,783,420

รวมหนี�สินหมุนเวียน 58,058,264,817 41,238,000,548 18,754,977,684 11,824,585,780

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 53,791,733,841 70,097,857,804 23,042,888,899 25,351,716,289

หุน้กู ้ 25 60,691,632,185 59,798,677,975 46,725,378,126 46,665,828,580

หนี�สินตามสญัญาเชา่ 78,988,454,369 81,819,643,110 1,169,857,444 548,106,084

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 28 1,421,566,995 1,407,946,345 28,152,905 28,032,394

หนี�สินอนพุนัธท์างการเงนิ 8 3,605,179,720 3,492,479,390 3,590,294,264 3,465,462,817

หนี�สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 36 30,082,433,388 25,122,429,640 244,221,311 203,221,909

หนี�สินไมห่มนุเวียนอื�น 29 3,501,193,787 3,025,579,841 5,844,578 6,368,649

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 232,082,194,285 244,764,614,105 74,806,637,527 76,268,736,722

รวมหนี�สิน 290,140,459,102 286,002,614,653 93,561,615,211 88,093,322,502

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

9



282

บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและสว่นของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 30

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 5,997,928,025 หุน้ 

         มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,887,815,947 หุน้

         มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,997,928,025 5,887,815,947 5,997,928,025 5,887,815,947

   ทนุที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,213,769,793 หุน้ 

         จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,182,334,589 หุน้

         จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 30 5,213,769,793 5,182,334,589 5,213,769,793 5,182,334,589

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 30 24,892,665,666 24,195,693,420 24,867,013,290 24,170,041,044

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื �อหุน้สามญัที�ออก

    โดยบรษัิทยอ่ยที�หมดอายแุลว้ 104,788,723 104,788,723 - -

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 599,792,803 588,781,595 599,792,803 588,781,595

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (729,873,779) 15,087,318,549 8,905,687,923 6,775,514,981

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 7,053,524,469 (10,247,161,732) (2,431,034,169) (1,938,593,387)

รวม 37,134,667,675 34,911,755,144 37,155,229,640 34,778,078,822

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 30,888,005,656 32,069,143,725 30,888,005,656 32,069,143,725

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิัท 68,022,673,331 66,980,898,869 68,043,235,296 66,847,222,547

สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ 11,469,757,135 9,343,004,917 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 79,492,430,466 76,323,903,786 68,043,235,296 66,847,222,547

รวมหนี�สินและสว่นของเจ้าของ 369,632,889,568 362,326,518,439 161,604,850,507 154,940,545,049

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี �

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

10

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 10

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 41,186,192,663 29,843,234,596 245,231,322 192,481,321

รายไดจ้ากธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 5,015,956,122 2,983,699,334 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 20,509,115,451 19,474,448,092 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,769,695,312 3,652,594,396 - -

เงินปันผลรบั 602,826 701,700 53,465,932 129,030,749

ดอกเบี �ยรบั 633,887,104 576,293,763 4,825,046,311 4,307,746,852

รายไดอ้ื�น 33 6,095,811,953 2,164,663,174 952,430,486 26,915,884

รวมรายได้ 76,211,261,431 58,695,635,055 6,076,174,051 4,656,174,806

ค่าใช้จา่ย 35

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 36,423,568,135 37,103,220,437 110,850,020 152,717,620

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 3,130,699,481 1,786,062,501 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 6,048,129,349 6,020,272,440 - -

ตน้ทนุขายจากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,814,754,268 2,344,425,172 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 17,179,466,585 15,571,714,309 86,428,204 68,822,747

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 21,702,405,070 12,476,934,963 371,166,341 370,774,445

(กาํไร) ขาดทนุอื�น - สทุธิ 34 (1,469,106,946) 625,215,095 (1,917,033,170) 363,334,330

ตน้ทนุทางการเงิน 8,985,975,403 7,452,436,707 2,603,315,348 2,235,140,515

รวมค่าใช้จา่ย 93,815,891,345 83,380,281,624 1,254,726,743 3,190,789,657

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (17,604,629,914) (24,684,646,569) 4,821,447,308 1,465,385,149

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 (208,724,758) (463,901,650) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (17,813,354,672) (25,148,548,219) 4,821,447,308 1,465,385,149

ภาษีเงินได้ 36 3,637,985,067 2,445,312,131 (119,411,363) 84,334,413

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (14,175,369,605) (22,703,236,088) 4,702,035,945 1,549,719,562

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิท (13,166,507,779) (21,407,335,947) 4,702,035,945 1,549,719,562

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ (1,008,861,826) (1,295,900,141) - -

(14,175,369,605) (22,703,236,088) 4,702,035,945 1,549,719,562

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 37

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั�นพื �นฐาน (2.83) (4.71) 0.61 0.02

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (2.80) (4.71) 0.60 0.02

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

   11



283
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 10

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 41,186,192,663 29,843,234,596 245,231,322 192,481,321

รายไดจ้ากธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 5,015,956,122 2,983,699,334 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 20,509,115,451 19,474,448,092 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,769,695,312 3,652,594,396 - -

เงินปันผลรบั 602,826 701,700 53,465,932 129,030,749

ดอกเบี �ยรบั 633,887,104 576,293,763 4,825,046,311 4,307,746,852

รายไดอ้ื�น 33 6,095,811,953 2,164,663,174 952,430,486 26,915,884

รวมรายได้ 76,211,261,431 58,695,635,055 6,076,174,051 4,656,174,806

ค่าใช้จา่ย 35

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง 36,423,568,135 37,103,220,437 110,850,020 152,717,620

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 3,130,699,481 1,786,062,501 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 6,048,129,349 6,020,272,440 - -

ตน้ทนุขายจากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,814,754,268 2,344,425,172 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 17,179,466,585 15,571,714,309 86,428,204 68,822,747

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 21,702,405,070 12,476,934,963 371,166,341 370,774,445

(กาํไร) ขาดทนุอื�น - สทุธิ 34 (1,469,106,946) 625,215,095 (1,917,033,170) 363,334,330

ตน้ทนุทางการเงิน 8,985,975,403 7,452,436,707 2,603,315,348 2,235,140,515

รวมค่าใช้จา่ย 93,815,891,345 83,380,281,624 1,254,726,743 3,190,789,657

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (17,604,629,914) (24,684,646,569) 4,821,447,308 1,465,385,149

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 (208,724,758) (463,901,650) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (17,813,354,672) (25,148,548,219) 4,821,447,308 1,465,385,149

ภาษีเงินได้ 36 3,637,985,067 2,445,312,131 (119,411,363) 84,334,413

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (14,175,369,605) (22,703,236,088) 4,702,035,945 1,549,719,562

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิท (13,166,507,779) (21,407,335,947) 4,702,035,945 1,549,719,562

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ (1,008,861,826) (1,295,900,141) - -

(14,175,369,605) (22,703,236,088) 4,702,035,945 1,549,719,562

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 37

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั�นพื �นฐาน (2.83) (4.71) 0.61 0.02

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (2.80) (4.71) 0.60 0.02

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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284

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (14,175,369,605) (22,703,236,088) 4,702,035,945 1,549,719,562

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

   กาํไรจากการตีมลูค่าที�ดิน 5 14,532,138,793 - 30,068,014 -

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ

      ในตราสารทนุดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

      ผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื�น 3,488,316 (1,554,405) 2,527,830 (1,877,420)

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน (78,821,546) 46,509,293 - (3,842,895)

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 14,456,805,563 44,954,888 32,595,844 (5,720,315)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

   การปอ้งกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 7 110,625,238 (2,740,220) (1,041,204,616) (783,341,281)

   สาํรองตน้ทนุของการป้องกนัความเสี�ยง 7 529,728,384 (535,165,928) 516,167,990 (568,811,361)

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยน

      จากการแปลงค่างบการเงนิ 2,854,638,167 300,031,856 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั 3,494,991,789 (237,874,292) (525,036,626) (1,352,152,642)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี 

- สุทธิจากภาษี 17,951,797,352 (192,919,404) (492,440,782) (1,357,872,957)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 3,776,427,747 (22,896,155,492) 4,209,595,163 191,846,605

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,685,625,953 (22,096,274,260) 4,209,595,163 191,846,605

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ 1,090,801,794 (799,881,232) - -

3,776,427,747 (22,896,155,492) 4,209,595,163 191,846,605

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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285

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง สว่นตํ�าจากการ เงินลงทุนใน

สทิธิซื�อหุ้นสามัญ ส่วนตํ�าจาก เปลี�ยนแปลง ตราสารทุนด้วย รวม

ที�ออกโดย การรวมกิจการ สัดส่วนของ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอื�น หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออก สว่นเกินมูลค่า บริษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมที�ยัง ภายใต้การ เงินลงทุน สภาพเศรษฐกิจ กาํไร (ขาดทุน) ความเสี�ยง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของสว่นของ ที�มีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามัญ ที�หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ที�มีเงินเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร็จอื�น กระแสเงินสด ความเสี�ยง งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 (ตามที�รายงานไว้เดิม) 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 ############ 85,867,844,733

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง

นโยบายการบญัชี - - - - (2,909,458,826) - - - - (41,675,000) - - (41,675,000) - (2,951,133,826) (216,519,000) (3,167,652,826)

ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว 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 ############ 82,700,191,907

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรับปี 

การเพิ�มหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - - - - - 9,740,622,864 - 9,740,622,864

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - - - - - - -

ซื �อธรุกิจ - - - - - - - - - - - - - - - (38,197,319) (38,197,319)

ปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมจากการซื �อบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355,487) (2,355,487)

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - - - - (6,637,956) (6,637,956)

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523 - 8,281,485,523

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (1,455,050,254) - - - - - - - - - (1,455,050,254) - (1,455,050,254)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (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 วนัที� 31 ธันวาคม

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงินรวม (บาท)

สว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

13



286
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวัดมลูค่า

ใบสาํคัญแสดง การ เงินลงทุนใน

สิทธิซื�อหุน้สามญั ส่วนตํ�า เปลี�ยนแปลง ตราสารทุนด้วย รวม

ที�ออกโดย จากรวมกิจการ สัดส่วนของ    ผลกระทบจาก มลูค่ายุติธรรมผ่าน ส่วนเกินทนุ การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอื�น หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออก ส่วนเกินมลูค่า บริษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมที�ยัง ภายใต้การ เงินลงทุน สภาพเศรษฐกิจ กาํไร (ขาดทุน) จากการ ความเสี�ยง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ที�มลีักษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ที�ไมม่อีาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุน้สามญั ที�หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไมไ่ด้จดัสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ที�มเีงินเฟ้อรุนแรง เบด็เสร็จอื�น ตีราคาสินทรัพย์ กระแสเงินสด ความเสี�ยง งบการเงิน เจา้ของ คล้ายทุน ของบรษิัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของ

เจา้ของสาํหรบัปี 

การเพิ�มหุน้สามญั 30 31,435,204 696,972,246 - - - - - - - - - - - - - 728,407,450 - 728,407,450

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - - 11,011,208 (11,011,208) - - - - - - - - - - - - -

การเปลี�ยนสถานะจากเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยเป็นส่วนไดเ้สีย

ในกิจการร่วมคา้ - - - - - - - - - - - - - - - - 94,422,903 94,422,903

เปลี�ยนสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 1,369,730,923 - - - - - - 1,369,730,923 - 1,369,730,923 853,616,419 2,223,347,342

ปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรม

จากการซื �อบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - 138,773,216 138,773,216

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - - - - - (50,862,114) (50,862,114)

หุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - - - - - - 7,702,820,133 7,702,820,133 - 7,702,820,133

ไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,109,466,633) - - - - - - - - - (8,883,958,202) (9,993,424,835) - (9,993,424,835)

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กู้

ที�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,451,385,162) - - - - - - - - - - (1,451,385,162) - (1,451,385,162)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สาํหรบัปี - - - - (13,245,329,325) - - - 3,488,316 13,066,274,172 110,625,238 529,728,384 2,220,839,168 15,930,955,278 - 2,685,625,953 1,090,801,794 3,776,427,747

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 5,213,769,793 24,892,665,666 104,788,723 599,792,803 (729,873,779) (755,412,590) (472,024,289) 267,927,308 5,999,096 13,066,274,172 66,210,018 (5,437,544) (5,120,011,702) 7,053,524,469 30,888,005,656 68,022,673,331 11,469,757,135 79,492,430,466

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

14



287

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวดัมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตํ�าจาก ตราสารทนุด้วย

การรวมกิจการ มูลค่ายุติธรรม การป้องกัน สาํรองต้นทุน

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม ผ่านกาํไร (ขาดทุน) ความเสี�ยงใน ของการป้องกัน รวมองคป์ระกอบอื�น หุน้กู้ที�มีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ที�ยังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบด็เสร็จอื�น กระแสเงนิสด ความเสี�ยง ของส่วนของเจ้าของ คลา้ยทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ตามที�รายงานไว้เดิม) 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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี - - - 871,874,249 - - - - - - 871,874,249

ยอดคงเหลือที�ปรับปรุงแล้ว 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การเพิ�มหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - 9,740,622,864

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - -

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (1,455,050,254) - - - - - - (1,455,050,254)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี - - - 1,545,876,667 - (1,877,420) (783,341,281) (568,811,361) (1,354,030,062) - 191,846,605

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น
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288
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตํ�าจาก ตราสารทนุดว้ย

การรวมกิจการ มลูค่ายุตธิรรม ส่วนเกินทุน การป้องกัน สาํรองตน้ทุน

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใตก้ารควบคุม ผ่านกาํไร (ขาดทุน) จากการ ความเสี�ยงใน ของการป้องกนั รวมองคป์ระกอบอื�น หุน้กู้ที�มลีักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เดยีวกัน เบ็ดเสรจ็อื�น ตรีาคาสินทรัพย์ กระแสเงนิสด ความเสี�ยง ของสว่นของเจา้ของ คลา้ยทนุ เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลี�ยนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรับปี 

การเพิ�มหุน้สามญั 30 31,435,204 696,972,246 - - - - - - - - - 728,407,450

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - 11,011,208 (11,011,208) - - - - - - - -

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - - 7,702,820,133 7,702,820,133

ไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,109,466,633) - - - - - - (8,883,958,202) (9,993,424,835)

ดอกเบี �ยจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,451,385,162) - - - - - - - (1,451,385,162)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี - - - 4,702,035,945 - 2,527,830 30,068,014 (1,041,204,616) 516,167,990 (492,440,782) - 4,209,595,163

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,213,769,793 24,867,013,290 599,792,803 8,905,687,923 (587,397,515) 3,484,600 30,068,014 (1,824,545,897) (52,643,371) (2,431,034,169) 30,888,005,656 68,043,235,296

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื�น
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(17,813,354,672)
(25,148,548,219)

4,821,447,308
1,465,385,149

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย
20 - 23

19,941,762,340
18,241,204,124

105,785,301
90,064,881

   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม
390,456,276

361,181,959
212,049,574

108,172,155

   คา่เผื�อผลขาดทนุของลกูหนี�
110,415,808

198,637,494
284,683

275,572

   คา่เผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ
14

219,371,256
124,436,871

-
-

   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิ
ทรว่ม 

      และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้
18

208,724,758
463,901,650

-
-

   ตน้ทนุทางการเงิน
8,595,519,127

7,452,436,707
2,391,265,774

2,235,140,515

   ดอกเบี
�ยรบั

(633,887,104)
(576,293,763)

(4,825,046,311)
(4,307,746,852)

   เงินปันผลรบั
(602,826)

(701,700)
(53,465,932)

(129,030,749)

   (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน
(2,414,766,565)

(4,513,633,182)
(3,819,733,235)

(3,695,387,779)

   การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษัิ
ทรว่มและสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้

18
296,898,438

-
-

-

   กาํไรจากการขายและบรหิารจดัการโรงแรมกลบั
17, 33

(937,310,461)
-

-
-

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิ
ทย่อย

33
-

-
(880,773,791)

-

   ขาดทนุจากการเปลี�ยนสถานะเงนิลงทนุเป็นบรษัิ
ทย่อย

-
52,542,589

-
-

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย การตดัจาํหน่าย และการดอ้ยคา่

      ที�ดิน อาคารและอปุกรณ
 ์อสงัหารมิทรพั

ยเ์พื�อการลงทนุ

      สินทรพั
ยไ์มมี่ตวัตนและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้

4,318,894,188
940,363,996

(142,602)
(196,767)

   ขาดทนุจากการตีมลูคา่ที�ดิน
5

2,670,616,631
-

-
-

   ประมาณ
การหนี

�สินผลประโยชนพ์
นกังาน

28
49,443,968

138,744,492
635,514

7,270,870

   (กาํไร) ขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม

ของสญั
ญ

าอนพุนัธ์
(407,815,439)

4,742,332,539
(769,929,865)

4,599,899,683

การเป
ลี �ยน

แป
ลงใน

สนิ
ท

รัพ
ยแ์ละห

น
ี �สนิ

ดาํเน
ิน

งาน

   ลกูหนี
�การคา้และลกูหนี

�อื�น
(2,883,141,344)

4,252,311,024
329,530,596

(3,014,645,001)

   สินคา้คงเหลือ
(66,851,643)

327,842,922
189,179

1,267,928

   ที�ดินและโครงการพฒั
นาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย

970,463,555
(534,652,504)

-
-

   สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น
(287,153,619)

(91,106,385)
(377,963)

(133,614)

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย
-

143,215,264
-

-

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
1,501,959,827

1,028,567,132
415,153

(3,437,065)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี
�อื�น

3,431,059,490
(3,510,906,547)

52,415,915
(67,127,691)

   หนี
�สินหมนุเวียนอื�น

639,201,182
(1,626,084,309)

23,510,166
11,804,410

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน
28

(110,621,500)
(86,668,753)

(515,003)
(1,656,045)

   หนี
�สินไมห่มนุเวียนอื�น

562,753,579
(325,253,283)

(519,222)
1,217,047

เงนิ
สดได้ม

าจาก(ใช้ไป
ใน

)กจิกรรม
ดาํเน

ิน
งาน

18,352,035,250
2,053,870,118

(2,412,974,761)
(2,698,863,353)

    จ่ายดอกเบี
�ย

(5,117,911,149)
(4,078,164,915)

(2,233,678,927)
(2,255,051,307)

    ภาษี
เงินไดจ่้าย

(208,453,961)
(475,381,431)

(19,793,236)
(18,290,234)

เงนิ
สดสทุ

ธิได้ม
าจาก(ใช้ไป

ใน
)กจิกรรม

ดาํเน
ิน

งาน
13,025,670,140

(2,499,676,228)
(4,666,446,924)

(4,972,204,894)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพ
าะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบ
การเงนิ

รวม
งบ

การเงนิ
เฉ

พ
าะกจิการ
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289
บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (17,813,354,672) (25,148,548,219) 4,821,447,308 1,465,385,149

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 20 - 23 19,941,762,340 18,241,204,124 105,785,301 90,064,881

   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 390,456,276 361,181,959 212,049,574 108,172,155

   คา่เผื�อผลขาดทนุของลกูหนี� 110,415,808 198,637,494 284,683 275,572

   คา่เผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ 14 219,371,256 124,436,871 - -

   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 

      และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 208,724,758 463,901,650 - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 8,595,519,127 7,452,436,707 2,391,265,774 2,235,140,515

   ดอกเบี �ยรบั (633,887,104) (576,293,763) (4,825,046,311) (4,307,746,852)

   เงินปันผลรบั (602,826) (701,700) (53,465,932) (129,030,749)

   (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน (2,414,766,565) (4,513,633,182) (3,819,733,235) (3,695,387,779)

   การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 296,898,438 - - -

   กาํไรจากการขายและบรหิารจดัการโรงแรมกลบั 17, 33 (937,310,461) - - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 33 - - (880,773,791) -

   ขาดทนุจากการเปลี�ยนสถานะเงนิลงทนุเป็นบรษัิทย่อย - 52,542,589 - -

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย การตดัจาํหน่าย และการดอ้ยคา่

      ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ

      สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 4,318,894,188 940,363,996 (142,602) (196,767)

   ขาดทนุจากการตีมลูคา่ที�ดิน 5 2,670,616,631 - - -

   ประมาณการหนี�สินผลประโยชนพ์นกังาน 28 49,443,968 138,744,492 635,514 7,270,870

   (กาํไร) ขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม

ของสญัญาอนพุนัธ์ (407,815,439) 4,742,332,539 (769,929,865) 4,599,899,683

การเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

   ลกูหนี�การคา้และลกูหนี �อื�น (2,883,141,344) 4,252,311,024 329,530,596 (3,014,645,001)

   สินคา้คงเหลือ (66,851,643) 327,842,922 189,179 1,267,928

   ที�ดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย 970,463,555 (534,652,504) - -

   สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น (287,153,619) (91,106,385) (377,963) (133,614)

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย - 143,215,264 - -

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น 1,501,959,827 1,028,567,132 415,153 (3,437,065)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี �อื�น 3,431,059,490 (3,510,906,547) 52,415,915 (67,127,691)

   หนี�สินหมนุเวียนอื�น 639,201,182 (1,626,084,309) 23,510,166 11,804,410

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 28 (110,621,500) (86,668,753) (515,003) (1,656,045)

   หนี�สินไมห่มนุเวียนอื�น 562,753,579 (325,253,283) (519,222) 1,217,047

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 18,352,035,250 2,053,870,118 (2,412,974,761) (2,698,863,353)

    จ่ายดอกเบี �ย (5,117,911,149) (4,078,164,915) (2,233,678,927) (2,255,051,307)

    ภาษีเงินไดจ่้าย (208,453,961) (475,381,431) (19,793,236) (18,290,234)

เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 13,025,670,140 (2,499,676,228) (4,666,446,924) (4,972,204,894)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 (561,825,513) (160,732,252) (8,787,788,110) (11,728,727,360)

เงินสดรบัคืนจากเงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 729,212,570 342,374,443 7,594,333,094 4,586,044,854

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอื�นลดลง (เพิ�มขึ �น) 62,270,389 253,121,277 19,791,944 (19,811,944)

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อบรษัิทย่อย (สทุธิจากเงนิสดที�จ่าย) - (4,024,145,570) - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุเพิ�มในบรษัิทย่อย 18 - - (2,101,000,000) (3,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุเพิ�มในบรษัิทรว่ม 18 (8,811,085) (1,090,160,763) (8,811,085) (3,693,047)

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อเงินลงทนุเพิ�มในกิจการรว่มคา้ 18 (369,262,819) (16,230,807) - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุภายใตข้อ้ตกลงในสญัญาซื �อขายหุน้ 18 3,383,944,862 - 2,989,944,862 -

ดอกเบี �ยรบั 688,742,291 613,058,573 4,354,425,223 4,059,857,872

เงินปันผลรบั 198,518,292 160,602,512 53,465,932 101,100,049

เงินสดจ่ายเพื�อซื �ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ 20 (17,663,574) (20,661,194) - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (4,383,276,561) (6,003,449,226) (21,137,661) (3,282,018)

เงินสดจ่ายเพื�อซื �อสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 22 (684,140,415) (721,320,766) (1,491,205) (1,933,326)

เงินสดรบัจากการขายและบรหิารจดัการโรงแรมกลบั 17 5,302,571,300 - - -

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์

   อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน

   และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 4,869,581,018 136,306,939 47,500 274,238

เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 9,209,860,755 (10,531,236,834) 4,091,780,494 (3,013,170,682)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 464,213,230 - 1,289,545,151 1,761,657,717

เงินสดจ่ายจากเงนิกูยื้มระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19 - - (1,202,884,959) (696,231,297)

เงินสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15,537,937,056 35,730,521,876 15,350,000,000 35,641,329,668

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (15,617,191,000) (35,976,640,876) (15,350,000,000) (35,976,640,876)

เงินสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 660,016,729 30,457,389,799 - 8,056,865,615

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (14,829,079,683) (6,762,319,419) (2,676,224,057) (2,962,917,133)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 25 25,432,110,000 - 10,307,200,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนหุน้กู้ (18,324,903,229) (4,000,000,000) (4,837,949,655) (4,000,000,000)

เงินสดจ่ายหนี �สินภายใตส้ญัญาเช่า (13,969,228,906) (11,107,191,747) (38,216,920) (109,701,646)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ 30 728,407,450 9,787,729,539 728,407,450 9,787,729,539

เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 7,702,820,133 8,281,485,523 7,702,820,133 8,281,485,523

ดอกเบี �ยจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 (1,451,385,162) (1,455,050,254) (1,451,385,162) (1,455,050,254)

เงินปันผลจ่ายไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มลีกัษณะคลา้ยทนุ 39 (9,993,424,835) - (9,993,424,835) -

เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ (50,862,114) (6,637,956) - -

เงนิสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (23,710,570,331) 24,949,286,485 (172,112,854) 18,328,526,856

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

18

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (1,475,039,436) 11,918,373,423 (746,779,284) 10,343,151,280

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดตน้ปี 26,166,145,430 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 405,233,502 916,950,672 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 25,096,339,496 26,166,145,430 9,898,556,098 10,645,335,382

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 11 25,096,512,075 26,188,115,177 9,898,556,098 10,645,335,382

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 25 (172,579) (21,969,747) - -

25,096,339,496 26,166,145,430 9,898,556,098 10,645,335,382

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใชเ่งนิสด

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสดที�มสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไมช่าํระเงนิ 594,273,697 883,941,689 497,367 18,918,655

สินทรพัยท์ี�อาจเกิดขึ �นจากการปรบัราคาซื �อขายเงนิลงทนุ - 253,115,460 - -

การเพิ�มขึ �นของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 23 8,594,759,540 9,192,704,043 389,368,422 73,951,739

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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1 ข้อมูลทั�วไป 

 

บริษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนตลุาคม พ.ศ. 2531 ซึ�งจดัตั�งขึ �นในประเทศไทย และมีที�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบียน

ไวด้งันี � 

 

กรุงเทพฯ :  88 อาคารเดอะปารค์ ชั�น 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

พทัยา :  218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20260  

 

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจึงรวมเรยีกบรษิัทและบรษิัทย่อยว่า “กลุม่กิจการ” 

 

การประกอบธุรกจิของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ 

กลุ่มกิจการประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีป

ยุโรป ประเทศสิงคโปร  ์ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศสาธารณรฐัมัลดีฟส์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

ประเทศศรีลงักา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซลิ และ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟรกิา เป็นตน้ 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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2 เหตุการณส์าํคัญระหว่างปีที�รายงาน 

 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หนี�สินหมนุเวียนเกินกว่าสนิทรพัยห์มุนเวียนในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกูย้ืมเพียงพอตามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 25 และมีแผนการเงินที�เหมาะสม 

ในการจดัการการหมนุเวียนเงินสดเพื�อสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจอย่างนอ้ยตลอดปีหนา้ 

 

ในปี พ.ศ. 2564 การระบาดอยา่งต่อเนื�องของ COVID-19 มีผลตอ่ธุรกิจของกลุ่มกิจการในแตล่ะส่วนดงันี � 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

โรงแรมในประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19 ตั�งแต่ไตรมาสที� 1 ของปี แต่ไดเ้ริ�ม

ฟื�นตัวในไตรมาสสุดท้ายจากการเปิดประเทศแก่นักท่องเที�ยวต่างชาติ ในทวีปยุโรป โรงแรมเริ�มกลับมาเปิดให้บริการ 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เนื�องจากสถานการณ์เริ�มผ่อนคลายลง ทาํใหม้ากกว่ารอ้ยละ 90 ของโรงแรมในทวีปยุโรป

สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ณ สิ �นปี พ.ศ. 2564 โรงแรมในประเทศออสเตรเลียไดร้บัผลกระทบจากสายพันธุเ์ดลตา้ตั�งแต ่

ชว่งกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 แต่ยงัคงเปิดใหบ้ริการตามปกติ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 ธรุกจิโรงแรมในยโุรปไดร้บัเงิน

อุดหนุน เพื�อชดเชยยอดขายที�ลดลงเนื�องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ�งได้รวมแสดงอยู่ในรายได้อื�น 

ตามที�เปิดเผยในหมายเหต ุ33 

 

ธุรกิจอาหาร 

 

รา้นอาหารเกือบทั�งหมดเปิดใหบ้ริการตามปกติยกเวน้ในระหว่างไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 ซึ�งรา้นอาหารในประเทศ

ไทย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ยังคงได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 สายพันธุเ์ดลตา้ 

รวมถึงการปิดเมืองต่าง ๆ และการจาํกัดการเดินทางและการนั� งรับประทานอาหารภายในรา้นอาหาร อย่างไรก็ตาม

สถานการณดี์ขึ �นในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีจากขอ้จาํกดั COVID-19 ตา่งๆไดผ้อ่นคลายลง 

 

ธุรกิจคา้ปลีก 

 

ธุรกิจค้าปลีกได้กลับมาดาํเนินงานตามปกติ แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงการปิดรา้นค้า

ชั�วคราวในบางสาขา โดยเฉพาะรา้นคา้ที�ตั�งอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ ตามนโยบายของภาครฐัในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 

กลุม่กิจการยงัคงมุ่งเนน้ที�การขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจบุนั 

 

สาํหรับทุกหน่วยงานธุรกิจ กลุ่มกิจการใหค้วามสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบ 

ตอ่การดาํเนินงานรวมถงึวางกลยทุธที์�เหมาะสม 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดทาํขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาํหนด

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํขึ �นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินบางประเภทและที�ดินภายใตที้�ดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึ�งใชมู้ลค่ายุติธรรมตามที�

อธิบายในนโยบายการบญัชี 

 

การจัดทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบัญชีที�

สาํคัญและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจัดทาํขึ �นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือ

ปฏิบตัิ และตอ้งเปิดเผยเรื�องการใชด้ลุยพินิจของผูบ้รหิารหรือความซบัซอ้นหรือเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มี

นยัสาํคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 9 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึ �นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย  

ในกรณีที�มีเนื �อความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย 

เป็นหลกั 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

ตวัเลขที�นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื�อใหเ้ปรียบเทียบไดถ้งึการแสดงรายการที�เปลี�ยนไปในปี

ปัจจบุนั และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและรายการไดดี้ขึ �น  

 

 งบการเงนิรวม 

 

ตามที� 

รายงานไว้เดิม 

จดัประเภท 

รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ �นสุด    

   วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 30,749 (906) 29,843 

รายไดจ้ากธุรกจิอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 2,078 906 2,984 

ตน้ทนุโดยตรงของกจิการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวขอ้ง 38,190 (1,087) 37,103 

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกจิอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิโรงแรม 699 1,087 1,786 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มใน

หรอืหลงัวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  
 

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเติมหลักการใหม่และ 

แนวปฏบิตัใินเรื�องต่อไปนี� 
 

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

- เรื�องกิจการที�เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบดว้ยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึ�งไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกิจการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนี�สิน 
 

กรอบแนวคิดไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสินทรพัยแ์ละหนี�สิน และเกณฑใ์นการรวมสินทรพัยแ์ละหนี�สินในงบการเงิน รวมทั�ง

ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึ �นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 

ความระมดัระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ไดใ้หค้าํนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ�งกาํหนดใหก้ารไดม้าซึ�งธุรกิจตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที�สาํคญัเป็นอย่างนอ้ยซึ�งเมื�อนาํมา

รวมกนัมีส่วนอย่างมีนัยสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสรา้งผลผลิต รวมทั�งปรบัปรุงคาํนิยามของ “ผลผลิต” 

โดยใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้และบริการที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุน

ออกไป 
 

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบับที� 7 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ปรบัเปลี�ยนขอ้กาํหนดการบญัชี

ป้องกันความเสี�ยงโดยเฉพาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี �ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี �ยอ้างอิงที� ก ําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) 

นอกจากนี� การปรบัปรุงไดก้าํหนดใหก้ิจการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสี�ยงที�

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั�น 
 

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8 

เรื�อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ”

ความมีสาระสาํคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และ

อธิบายถงึการนาํความมีสาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึ �นในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 

 

จ) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 (TFRS 16) เรื�อง สัญญาเช่า เกี�ยวกบัการผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติกรณีที�ผู ้เช่าไดร้ับการลดค่าเช่าเนื�องจากสถานการณ์ COVID-19  โดยผู้เช่าสามารถเลือกที�จะไม่

ประเมินว่าการลดคา่เช่าดงักล่าวเป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาเชา่ (Lease modification) สาํหรบัการลดหรือ

การงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถงึวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565  

 

ผูบ้รหิารประเมินว่าผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงไม่อยู่ในระดบัที�มีนยัสาํคญั 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที�มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกจิการ 

 

กลุม่กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี �มาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้

 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี �ยอา้งองิระยะที� 2 (การปรับปรุงระยะที� 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตัิทางการบญัชีเรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กาํหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี �ย

อา้งอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี�ยง 

ที�อาจจะเกดิขึ �นเมื�อมีการเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยอา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2 ไดแ้ก ่

 

• เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเกณฑใ์นการกาํหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี �สินทางการเงิน 

(รวมถึงหนี�สินตามสัญญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงและ เกณฑใ์หม่ที�ใช้ในการ

กาํหนดกระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากบัเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกาํไรหรือขาดทุน 

จากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนทันที ทั�งนี � กิจการที�เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที�มีการเปลี�ยนแปลง

เงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑก์ารกาํหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี �ย

อา้งองิ กใ็หถ้ือปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิขา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้ิจการยงัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกันความเสี�ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพันธ์

ของการป้องกันความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง ทั�งนี � กิจการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ

ความไม่มีประสทิธิผล 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 
 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบั 
 

• ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี �ยอา้งองิ 

• กจิการมีการบริหารจดัการความเสี�ยงเหล่านั�นอยา่งไร 

• ความคืบหนา้ของแผนในการเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี �ยอา้งอิงอื�น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

ของกิจการในชว่งการเปลี�ยนแปลง 
 

ผูบ้ริหารกาํลังประเมินผลกระทบทางบญัชี นอกจากนี�ผูบ้ริหารไดบ้ริหารจัดการอตัราดอกเบี �ยอา้งอิงจากฐาน IBOR เป็น

อตัราที�เทียบเท่า เช่น อตัราดอกเบี �ยอา้งองิตลาดซื �อคืนพนัธบตัรภาคเอกชนระยะขา้มคืนระหว่างธนาคาร (THOR) ซึ�งจะ

นาํมาใชใ้นปี พ.ศ. 2565 หลงัจากยกเลิกการใช ้IBOR 
 

5 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี 
 

กลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการวดัมูลค่าของที�ดิน ภายใตที้�ดิน อาคารและอปุกรณ์โดยการเปลี�ยน

ทนัทีเป็นตน้ไป กลุ่มกิจการเปลี�ยนเป็นการแสดงที�ดนิในวิธีราคาที�ตีใหม่ ซึ�งเป็นราคาตลาดของรายการดังกล่าว หกัดว้ยค่า

เผื�อการดอ้ยค่า (ถ้ามี) ผู้บริหารมองว่าราคาที�ตีใหม่แสดงมูลค่าของที�ดินไดดี้กว่า จึงเลือกใชวิ้ธีวิธีราคาที�ตีใหม่โดยการ

เปลี�ยนทันทีเป็นต้นไป ก่อนหน้านี � ที�ดินแสดงที�มูลค่าต้นทุน หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) รายละเอียดนโยบาย 

การบญัชีเกี�ยวกบัการวดัมูลค่าของที�ดินใหม่และก่อนหนา้แสดงไดด้งัต่อไปนี� 
 

วธีิราคาที�ตใีหม่ (นโยบายการบัญชีใหม่) 
 

ที�ดินรบัรูด้ ้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ�งมูลค่ายุติธรรมนั�นมาจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก โดยจะมีการ

ทบทวนการประเมินอย่างสมํ�าเสมอทกุ ๆ 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย  
 

การตีราคาที�ดินและอาคารที�ทาํให้มูลค่าตามบัญชีเพิ�มขึ �นจะรับรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะแสดงอยู่ภายใต ้

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมลูค่าของส่วนที�เคยตีราคาเพิ�มนั�นลดลง ส่วนที�ลดลงจาก

การตีราคาใหม่จะรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นและรบัรูล้ดผลสะสมในส่วนของเจา้ของเท่ากบัผลสะสมของราคาที�ตีเพิ�ม

ที�ไดร้ับรูไ้ว้ ส่วนที�ลดลงที�เหลือจะบันทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไร

สะสมเมื�อสนิทรพัยน์ั�นถกูจาํหน่ายออกไป 
 

หากการตีราคาสินทรพัยใ์หม่ทาํใหม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ั�นลดลง กิจการตอ้งรบัรูมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์

ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการตอ้งนาํส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรบัรูใ้นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจาํนวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือดา้นเครดิตที�มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย”์ ของ

สินทรพัยร์ายการเดียวกนันั�น โดยการรบัรูส้ว่นที�ลดลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะมีผลทาํใหบ้ญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรพัย”์ ที�สะสมอยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 



298

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

26 

5 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี (ต่อ) 
 

วธีิราคาทนุหักผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม (นโยบายการบัญชีเดมิ) 
 

ที�ดินวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�

เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื �อสินทรพัยน์ั�น รวมถึงตน้ทุนที�ประมาณในเบื �องต้นสาํหรบัการรื �อ การขนยา้ย และการบูรณะ

สถานที�ตั�งของสนิทรพัยซ์ึ�งเป็นภาระผกูพนัของกจิการเป็นส่วนหนึ�งของราคาทนุของสนิทรพัย ์
 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากับมูลค่าที�

คาดว่าจะไดร้บัคืนทนัที 
 

การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดถ้กูนาํมาใชโ้ดยทันทีเป็นตน้ไปตั�งแต่วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที�  8 เรื�องนโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงันี � 
 

  งบการเงนิรวม 

 

 

วธีิราคาทุน 

ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลง

นโยบายการบัญชี วธีิราคาที�ตใีหม่ 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

ที�ดนิ 21 42,719 16,231 58,950 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 10,407 703 11,110 
     

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 25,712 4,370 30,082 
     

ส่วนของเจา้ของ     

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ  (6,012) 13,066 7,054 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ  10,004 1,466 11,470 
     

งบกาํไรขาดทนุ     

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร  19,031 2,671 21,702 

ภาษีเงินได ้  4,341 (703) 3,638 
     

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ     

กาํไรจากการตีมลูคา่ที�ดนิ - สทุธิจากภาษี  - 14,532 14,532 
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5 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี (ต่อ) 

 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

 

วธีิราคาทุน 

ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลง

นโยบายการบัญชี วธีิราคาที�ตใีหม่ 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

ที�ดนิ 21 9 38 47 

     

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 236 8 244 

     

ส่วนของเจา้ของ     

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ  (2,461) 30 (2,431) 

     

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ     

กาํไรจากการตีมลูคา่ที�ดนิ - สทุธิจากภาษี  - 30 30 

 

6 นโยบายการบัญชี 

 

6.1 การบัญชีสาํหรับงบการเงนิรวมและวิธส่ีวนได้เสีย 

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั�งหมดที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการ 

รบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวขอ้งกับผูไ้ด้รบัการลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดร้ับ 

การลงทุนเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที� 

กลุม่กิจการมีอาํนาจในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสียอาํนาจควบคมุในบรษิัทย่อยนั�น  

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยบนัทกึดว้ยวิธีราคาทนุ 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

ข) บรษิทัรว่ม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัมีอาํนาจควบคมุหรือมีการควบคุมรว่ม 

เงนิลงทุนในบริษัทรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบรษิัทรว่มบนัทกึดว้ยวิธีราคาทนุ 

 

ค) การรว่มการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยขึ �นอยู่กับสิทธิและ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนั�นมากกว่าโครงสรา้งรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การรว่มคา้ 

 

การรว่มการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื�อกลุม่กิจการมีสิทธิในสินทรพัยส์ุทธิของการรว่มการงานนั�น เงนิลงทุน 

ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชวิ้ธีสว่นไดเ้สีย 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในการรว่มคา้บนัทึกดว้ยวิธีราคาทนุ  

 

ง) การบนัทกึเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

กลุม่กิจการรบัรูเ้งินลงทนุเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทนุ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�จา่ยซื �อรวมกบัตน้ทนุทางตรงของเงินลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจะรับรูมู้ลค่าภายหลังวันที�ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ในกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผล

สะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักลา่วขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทนุ 

 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ 

กลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการรว่มคา้นั�นซึ�งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวอื�น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุน 

ที�เกินกว่าส่วนไดเ้สียในบรษัิทรว่มและการร่วมคา้นั�น เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัหรือไดจ่้ายเงินเพื�อชาํระภาระ

ผกูพนัแทนบรษัิทรว่มหรอืการร่วมคา้ 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

จ) การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถือครองกิจการ 

 

ในกรณีที�กลุ่มกิจการยงัคงมีอาํนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคมุเช่นเดียวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื �อหรือราคาขายจากการ

เปลี�ยนแปลงสดัส่วนในบริษัทย่อยกบัราคาตามบัญชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�ลดลงหรือเพิ�มขึ �นตาม

สดัส่วนที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ถา้สดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคัญหรือยงัคง

มีการควบคุมร่วม กาํไรหรือขาดทุนที�เคยบันทึกไว้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยัง

กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถือครองในบรษัิทร่วมและการรว่มคา้จะถกูรบัรูใ้นงบกาํไร

ขาดทนุ 

 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม การควบคุมร่วม  หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญในเงินลงทุนนั�น  

เงินลงทุนที�เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ �นจะถูกรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบันทึกบญัชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสัดส่วน

การถือครองที�เหลืออยูเ่ป็นเงินลงทนุในบรษัิทร่วม การรว่มคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริง 

ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกตัดออกตามสัดส่วนที�กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย 

ในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน 

ยกเวน้รายการนั�นจะมีหลกัฐานว่าเกิดจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์�โอน 

 

6.2 การรวมธุรกิจ 

 

กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวิธีซื �อสาํหรบัการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้

สาํหรบัการซื �อธุรกิจประกอบดว้ย 

 

- มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยที์�โอนไป 

- หนี�สินที�ก่อขึ �นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และ 

- ส่วนไดเ้สียในส่วนของจา้ของที�ออกโดยกลุม่กจิการ 
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6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรพัย์ที�ระบุไดที้�ได้มา หนี�สิน และหนี�สินที�อาจเกิดขึ �นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัที�ซื �อ 

 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั�ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที�จะวัดมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื �อดว้ยมูลค่า

ยตุธิรรมหรือดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิของผูถู้กซื �อ 

 

ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื �อและมูลค่ายุติธรรมของ 

ส่วนไดเ้สียในผูไ้ด้รบัการลงทุนซึ�งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื �อ) ในจาํนวนที� 

เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิที�ระบุไดท้ี�ไดม้าต้องรับรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยส์ทุธิที�ระบุไดที้�ไดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

ตน้ทนุทางตรงที�เกี�ยวกบัการซื �อธรุกจิ 

 

ตน้ทนุที�เกี�ยวกบัการซื �อธุรกิจจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทนุในงบการเงินรวม 

 

การรวมธุรกจิที�ดาํเนนิการสาํเร็จจากการทยอยซื �อ 

 

หากการรวมธุรกิจดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื �อ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้ �อถืออยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหนา้การรวมธุรกิจ

จะถกูวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที�ซื �อ กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ �นจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรือไดร้บั 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือไดร้บัที�รับรูไ้ว้เป็นสินทรพัย์หรือหนี�สิน  

จะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจา่ยซึ�งจดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไม่มีการวดัมลูคา่ใหม่  
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุ่มกิจการรบัรูร้ายการการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี�สินของกิจการที�ถูกนาํมารวม

ดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการที�ถูกนาํมารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลาํดบัสูงสดุที�ตอ้ง

จดัทาํงบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรบัปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจไดเ้กิดขึ �นตั�งแต่วนัตน้ปีในงบการเงินปี

ก่อนที�นาํมาแสดงเปรียบเทียบหรือตั�งแต่วันที�กิจการดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบักลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ �น

หลงัจากวนัตน้ปีของงบการเงนิเปรียบเทียบ) 
 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์�ใหไ้ป หนี�สินที�เกิดขึ �นหรือ

รบัมา และตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้ �อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการควบคมุ 
 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซื้ �อในมูลค่าตามบญัชีของกิจการ 

ที�ถูกนํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ  

โดยกลุม่กิจการจะตดัรายการนี �ออกเมื�อขายเงนิลงทนุออกไปโดยโอนไปยงักาํไรสะสม 
 

6.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาท ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที�ใช้นาํเสนองบ

การเงินของกลุม่กิจการและบรษัิท 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกดิรายการ  
 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลง

คา่สนิทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงนิไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 

เมื�อมีการรบัรูร้ายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบ

ของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการ

รบัรูก้าํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมด

ของกาํไรหรือขาดทนุนั�นจะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทนุดว้ย 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

ค) กลุม่กิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะ 

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ�งมีสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นาํเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า 

เป็นสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี � 

 

- สินทรพัยแ์ละหนี �สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

-  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ 

-  ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

 

6.4 ข้อมูลจาํแนกตามสว่นงาน 

 

ขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานแสดงแบ่งตามส่วนงานดาํเนินงานและตามภมูิศาสตรข์องการดาํเนินงานต่าง ๆ ของกลุม่กจิการ  

 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งพจิารณาว่าคือ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

6.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถงึเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 

เงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ�งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที� ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  

เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคารจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี�สินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

6.6 ลูกหนี�การค้า 

 

ลูกหนี�การคา้รับรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที� เหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื�อหนี� 

สงสยัจะสูญซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ �นปี ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคา

ตามบัญชีของลูกหนี�การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนี�การคา้ หนี�สูญที�ถูกตดัจาํหน่ายระหว่างปี 

จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

ลูกหนี�การคา้ตามสญัญาระยะยาวเป็นลูกหนี�จากการขายสิทธิในสถานที�พกัผ่อนโดยแบ่งเวลา โดยรบัชาํระคืนเป็นงวด 

ซึ�งครอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ�งปี ลูกหนี�การคา้วดัมูลค่าเริ�มแรกดว้ยจาํนวนเงินตามสัญญาหกัดว้ยยอดผ่อนชาํระ 

ที�ไดร้บัแลว้ และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญซึ�งประมาณจากการสอบทาน

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ �นปี ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี �การคา้เปรียบเทียบกบั

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนี�การคา้ หนี�สูญที�เกิดขึ �นจะรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย 

ในการบรหิาร 

 

6.7 สินคา้คงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสทุธิที�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้ประเภทอาหารและ

เครื�องดื�ม คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที� วตัถดิุบและสินคา้สาํเร็จรูปจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา คาํนวณ 

โดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ส่วนสินคา้ประเภทแฟชั�น คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซื �อประกอบดว้ยราคาซื �อ 

และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื �อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงิน 

ตามเงื�อนไข ค่าเผื�อ หรือส่วนลด (rebate) ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซึ�งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม

ตน้ทุนการกูยื้ม มูลค่าสุทธิที�จะไดร้บัประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้

สินค้านั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ้่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมัย หรือ 

เสื�อมคณุภาพเท่าที�จาํเป็น 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

6.8 ที�ดนิและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 

 

ที�ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อขาย แสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ราคาทุนประกอบดว้ย ที�ดิน ค่าพฒันาที�ดิน ค่าก่อสรา้ง ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัโครงการและดอกเบี �ยเงินกูยื้มที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งจะหยดุบนัทึกดอกเบี �ยจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทนุเมื�องานก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

 

6.9 (กลุ่ม) สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไว้เพื�อขายและส่วนการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรพัยที์�จะจาํหน่าย) จะถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชี 

ที�จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั�นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  

(หรอืกลุ่มสินทรพัยที์�จะจาํหน่าย) นั�นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที�ต ํ�ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน

ในการขาย 

 

กลุ่มกิจการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัการปรบัลดมูลค่าของสินทรพัย(์หรือกลุ่มสินทรพัยที์�จะจาํหน่าย)เพื�อให้

เท่ากบัมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กาํไรจากการเพิ�มขึ �นในมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัยจ์ะรบัรู ้

ไดไ้มเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที�เคยรบัรู ้  

 

กลุม่กิจการจะไม่คดิค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน(หรือกลุ่มสินทรพัยที์�จะจาํหน่าย)ที�ถือไวเ้พื�อขาย 

 

6.10 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�ตามลักษณะการวดัมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) 

โมเดลธุรกิจในการบรหิารสินทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาวา่เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงิน

ตน้และดอกเบี �ย (SPPI) หรือไม่ ดงันี � 

 

- รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นหรือผ่านกาํไรหรือขาดทนุ และ 

- รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 



307

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

35 

6 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ

บรหิารสินทรพัยเ์ท่านั�น 

 

สาํหรบัเงินลงทนุในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลือก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทนุใน 

ตราสารทุน ณ วันที�รบัรูเ้ริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทนุในตราสารทนุที�ถือไวเ้พื�อคา้จะวัดมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั�น  

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื �อหรือไดม้าหรือขายสินทรพัยท์างการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายการ ณ วันที�ทาํรายการคา้ ซึ�งเป็น

วนัที�กลุ่มกิจการเขา้ทาํรายการซื �อหรือขายสินทรพัยน์ั�น โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกเมื�อ

สิทธิในการไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยน์ั�นสิ �นสุดลงหรือไดถู้กโอนไปและกลุ่มกิจการไดโ้อนความเสี�ยงและ

ผลประโยชนที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสินทรพัยอ์อกไป 

 

การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมบวกตน้ทุนการทาํ

รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ�งสินทรพัย์นั�น สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย FVPL  

กลุม่กิจการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ�งมีอนุพนัธท์างการเงินแฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสด 

ตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี �ย (SPPI) หรือไม่ 

 

ค) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกิจการเลือกรบัรูก้าํไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทกาํไร/ขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักาํไร

หรือขาดทุนเมื�อมีการตดัรายการเงินลงทนุในตราสารทุนดงักลา่วออกไป ทั�งนี � เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทุน

ดงักลา่วจะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปันผลรบั เมื�อกลุม่กจิการมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลนั�น 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรูใ้นรายการกาํไร

(ขาดทนุ)อื�นในงบกาํไรขาดทนุ 

 

ขาดทนุ/กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 

 

ง) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การด้อยค่าของลูกหนี �การค้าและ

ลกูหนี�อื�น และลกูหนี�ตามสญัญาเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตตลอดอายุของสินทรพัยด์งักล่าวตั�งแต่

วนัที�กลุม่กจิการเริ�มรบัรู ้

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น ผูบ้ริหารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�และลูกหนี�อื�น และลูกหนี�ตาม

สญัญาเช่าตามความเสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะรว่มกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกาํหนดชาํระ ผูบ้ริหารจึงได้

ใชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี�กบั อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นพิจารณาจากลกัษณะการ

จ่ายชาํระในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต รวมทั�งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมี

ผลกระทบตอ่การจ่ายชาํระของลกูหนี � 

 

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื�นที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั� วไป 

(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น ซึ�งกาํหนดให้

พิจารณาผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ �นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย ์ขึ �นอยู่กับว่ามีการเพิ�มขึ �นของ 

ความเสี�ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส ําคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั�งแต่เริ�มรับรูส้ินทรัพย ์

ทางการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกิจการประเมินความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว ณ ทุกสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี

การเพิ�มขึ �นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั�งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ 1) ความเสี�ยงของการ 

ผิดสัญญาที�จะเกิดขึ �น ณ วันที�รายงาน และ 2) ความเสี�ยงของการผิดสัญญาที�จะเกิดขึ �น ณ วันที�รับรูร้ายการ

เริ�มแรก 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น โดยพิจารณาถึงการคาดการณใ์นอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�รบัรูเ้กิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั�งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) 

โดยจาํนวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั�งหมดและกระแสเงินสด

ซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรูใ้นรายการกาํไร

(ขาดทนุ)อื�นในงบกาํไรขาดทนุ 

 

ขาดทนุ/กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 

 

ง) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การด้อยค่าของลูกหนี �การค้าและ

ลกูหนี�อื�น และลกูหนี�ตามสญัญาเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตตลอดอายุของสินทรพัยด์งักล่าวตั�งแต่

วนัที�กลุม่กจิการเริ�มรบัรู ้

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น ผูบ้ริหารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�และลูกหนี�อื�น และลูกหนี�ตาม

สญัญาเช่าตามความเสี�ยงดา้นเครดิตที�มีลกัษณะรว่มกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกาํหนดชาํระ ผูบ้ริหารจึงได้

ใชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี�กบั อตัราขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นพิจารณาจากลกัษณะการ

จ่ายชาํระในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต รวมทั�งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมี

ผลกระทบตอ่การจ่ายชาํระของลกูหนี � 

 

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื�นที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั� วไป 

(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น ซึ�งกาํหนดให้

พิจารณาผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ �นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย ์ขึ �นอยู่กับว่ามีการเพิ�มขึ �นของ 

ความเสี�ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส ําคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั�งแต่เริ�มรับรูส้ินทรัพย ์

ทางการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกิจการประเมินความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว ณ ทุกสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี

การเพิ�มขึ �นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั�งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ 1) ความเสี�ยงของการ 

ผิดสัญญาที�จะเกิดขึ �น ณ วันที�รายงาน และ 2) ความเสี�ยงของการผิดสัญญาที�จะเกิดขึ �น ณ วันที�รับรูร้ายการ

เริ�มแรก 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น โดยพิจารณาถึงการคาดการณใ์นอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�รบัรูเ้กิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั�งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) 

โดยจาํนวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั�งหมดและกระแสเงินสด

ซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

กลุม่กิจการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นโดยสะทอ้นถึงปัจจยัต่อไปนี� 

 

- จาํนวนเงินที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัถว่งนํ�าหนกัตามประมาณการความน่าจะเป็น 

- มลูคา่เงินตามเวลา และ 

- ขอ้มูลสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณใ์นอดีต สภาพการณใ์นปัจจบุนั 

และการคาดการณไ์ปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 

 

6.11 อสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 

อสงัหาริมทรพัยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ �นของมูลค่าของสินทรพัย์

หรือทั�งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มกจิการ จะถกูจดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน รวมถึง

อสงัหารมิทรพัยที์�อยูร่ะหว่างก่อสรา้งหรือพฒันาเพื�อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุในอนาคต 

 

การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน

การกูยื้ม ตน้ทุนการกูยื้มที�เกิดขึ �นเพื�อวตัถปุระสงคข์องการไดม้า การก่อสรา้งหรือผลิตอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนนั�นจะ

รวมเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้ืมจะถูกรวมในขณะที�การซื �อหรือการก่อสรา้ง

และจะหยุดพักทันทีเมื�อสินทรพัยน์ั�นก่อสรา้งเสร็จอย่างมีนัยสาํคัญ หรือระหว่างที�การดาํเนินการพัฒนาสินทรพัยที์�เข้า

เงื�อนไขหยุดชะงกัลง 

 

หลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อผล

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

 

ที�ดินไม่มีการหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคาํนวณตามวิธีเสน้ตรง เพื�อที�ปัน

ส่วนราคาทนุตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนด์งันี � 

 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ อายสุญัญาเชา่ 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร อายสุญัญาเชา่ และ 20 ปี 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรพัยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการ

จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรกัษาทั�งหมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ �น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ �นส่วนของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน จะตัด

มลูคา่ตามบญัชีของส่วนที�ถกูเปลี�ยนแทนออก  

 

6.12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

นโยบายการบญัชีใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัที�ดินไดเ้ปิดเผยในหมายเหต ุ5 

 

สาํหรบัอาคารและอปุกรณอื์�น นโยบายการบญัชียงัคงเดมิเชน่เดียวกบัปีก่อน 

 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณท์ั�งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ  

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื �อสินทรพัยน์ั�น รวมถึงตน้ทุนที�ประมาณในเบื �องตน้สาํหรบัการรื �อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที�ตั�ง

ของสินทรพัยซ์ึ�งเป็นภาระผูกพนัของกิจการเป็นสว่นหนึ�งของราคาทนุของสนิทรพัย ์

 

ตน้ทุนที�เกิดขึ �นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือรบัรูแ้ยกเป็นอีกสินทรพัยห์นึ�งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ �นและคาดว่าจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และจะตดัมูลค่าตามบัญชีของชิ �นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สาํหรบัค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื�น ๆ 

กลุม่กิจการจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนเมื�อเกิดขึ �น 

 

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด

อายกุารใหป้ระโยชนที์�ประมาณการไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี � 

 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า อายสุญัญาเชา่ และ 5 - 30 ปี 

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร อายสุญัญาเชา่ และ 5 - 60 ปี 

เครื�องจกัร เครื�องตกแต่ง และอปุกรณอ์ื�น 3 - 15 ปี 

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี 
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กลุ่มกิจการจะมีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยใ์ห้เหมาะสมทุกสิ �นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากับมูลค่าที�

คาดว่าจะไดร้บัคืนทนัที  

 

เครื�องใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนหลงัจากหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ส่วนที�ซื �อเพิ�มเติมจะถือเป็นเครื�องใช ้

ในโรงแรมและถือเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีเมื�อมีการเบิกใช ้ 

 

เมื�อมีการซื �ออุปกรณใ์นการดาํเนินงานและเครื�องใชใ้นครวัของธุรกิจภตัตาคารอาหารจะแสดงดว้ยราคาทุน โดยที�ยังไม่มี

การคิดค่าเสื�อมราคาจนกระทั�งเมื�อมีการเบิกครั�งแรกเพื�อใช้ในภัตตาคาร โดยจะคิดค่าเสื�อมราคาตามวิธีเสน้ตรงตามอายุ

การใชง้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�เริ�มใชค้รั�งแรก การเบกิใชค้รั�งต่อไปเพื�อการเปลี�ยนแทนจะถือเป็นค่าใชจ้่ายทนัที  

 

ในกรณีที�มีการปรบัปรุงเปลี�ยนรูปแบบการตกแต่งของภัตตาคาร ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจะบนัทึกเป็นค่าปรบัปรุงอาคารหรือค่า

ปรบัปรุงสินทรพัยเ์ช่า โดยคิดค่าเสื�อมราคาดว้ยวิธีเสน้ตรงดว้ยอายุที�เหลือของสญัญาเช่าอาคารหรือตามอายุการใชง้าน

โดยประมาณ 5 ปี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสทุธิที�ไดร้บั

จากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุ 

 

6.13 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

 

สิทธิในการบรหิารสินทรัพย ์ 

 

สิทธิในการบริหารสินทรพัยแ์สดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนของสิทธิดงักล่าว 

ตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตามอายุของสัญญาหรืออายุการใชง้านของอาคารที�เกี�ยวขอ้งภายในระยะเวลาไม่มากกว่า  

40 ปี 

 

สิทธิในการบรหิารสินทรพัยไ์ม่มีการปรบัมูลค่าเนื�องจากไม่ไดมี้ตลาดซื �อขายคล่องรองรบั ระยะเวลาและวิธีการตดัจาํหน่าย

จะมีการทบทวนทกุสิ �นปีบญัช ี
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ทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

ทรพัยส์ินทางปัญญาวัดมูลค่าดว้ยราคาซื�อและประกอบดว้ยสิทธิการใชร้ะบบสารสนเทศเพื�อบริหารจัดการสินทรพัย ์และ

ดาํเนินการเกี�ยวกับสิทธิในการบริหารสินทรพัยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และสูตรอาหารและอปุกรณที์�พัฒนาขึ �นเอง ซึ�งทาํให้

กลุม่กิจการไดเ้ปรยีบกว่าคูแ่ข่ง ทรพัยสิ์นทางปัญญาตดัจาํหน่ายที�ระยะเวลาระหว่าง 10 - 40 ปี 

 

ต้นทุนการพฒันาแฟรนไชส ์

 

ตน้ทุนที�เกิดขึ �นเพื�อการพฒันาแฟรนไชสใ์หม่ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบภตัตาคารและการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่รบัรูเ้ป็น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจาํนวนไม่เกินรายจ่ายที�คาดว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนรายจ่ายในการ

พัฒนาอื�นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ �น ต้นทุนการพัฒนาที�ได้รับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในปีก่อนไม่สามารถรับรู้เป็น

สินทรัพยใ์นปีถัดไป การทยอยตัดจาํหน่ายตน้ทุนการพัฒนาที�บันทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเริ�มตน้ตั�งแต่เมื�อเริ�มดาํเนินงาน 

แฟรนไชสเ์พื�อการพาณิชยโ์ดยตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์ป็นระยะเวลาประมาณ 

3 - 30 ปี ตน้ทุนการพัฒนาที�บนัทึกเป็นสินทรพัยจ์ะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบญัชีใหม่เป็นประจาํ

ทกุปีและปรบัปรุงหากการดอ้ยค่าเกดิขึ �น 

 

ค่าลิขสิทธิ�แฟรนไชส ์

 

รายจ่ายที�เกิดขึ �นเพื�อให้ได้มาซึ�งสิทธิบัตร เครื�องหมายทางการค้า และใบอนุญาตของแฟรนไชสต์่าง ๆ บันทึกไวเ้ป็น

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตัดจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเสน้ตรง ตลอดอายุสญัญาเป็นระยะเวลา 10 - 20 ปี สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน

ดงักล่าวจะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบญัชใีหม่เป็นประจาํทุกปีและปรบัปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดขึ �น 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�กลุ่มกิจการมีส่วนแบ่งในสินทรพัยส์ุทธิของ

บริษัทย่อย บรษัิทร่วม และกิจการรว่มคา้ ณ วนัที�ไดม้าซึ�งบริษัทนั�น ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ�งบริษัทย่อยจะแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ�งบริษัทร่วมและกิจการรว่มคา้  

จะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ�งของ 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ 
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ค่าความนิยมที�รบัรูจ้ะตอ้งถกูทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ

ค่าความนิยมที�รบัรูแ้ลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี �มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในงบ

กาํไรขาดทนุเมื�อมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วย

นั�นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ�งคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการรวมธุรกิจ ที�เกิดความนิยมเกิดขึ �น

และระบสุ่วนงานดาํเนินงานได ้

 

เครื�องหมายการค้า 

 

ตราสินคา้ ชื�อทางการคา้หรือบริการเฉพาะกิจการหรือกลุ่มกิจการที�ไดร้บัความนิยมและการยอมรบัจากกลุ่มลูกคา้ในเชิง

พาณิชย ์ไม่มีการตดัจาํหน่าย แตจ่ะมกีารทบทวนราคาตามบญัชีใหม่เป็นประจาํทุกปีและปรบัปรุงหากการดอ้ยคา่เกดิขึ �น  

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยที�ซื �อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรพัยโ์ดยคํานวณจากตน้ทุนในการได้มา 

และการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอรน์ั�นสามารถนาํมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาํหน่ายตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบาํรุงรกัษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์ห้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ �น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพัฒนาที�

เกี�ยวขอ้งตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ�งกลุ่มกิจการเป็นผูด้แูลจะรับรู ้

เป็นสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี � 

 

- มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สร็จสมบูรณเ์พื�อนาํมาใชป้ระโยชนห์รือขายได ้

- ผูบ้รหิารมีความตั�งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สร็จสมบรูณแ์ละนาํมาใชป้ระโยชนห์รือขาย 

- กจิการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ั�นมาใชป้ระโยชนห์รือขาย 

- สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั�นใหผ้ลประโยชนท์างเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร 

- มีความสามารถในการจัดหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และด้านอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใชเ้พื�อทาํใหก้าร

พฒันาเสรจ็สิ �นสมบูรณ ์และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอรม์าใชป้ระโยชนห์รือนาํมาขายได ้และ 

- กจิการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรที์�เกิดขึ �นในระหว่างการพฒันาได้

อย่างน่าเชื�อถือ 
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ตน้ทุนโดยตรงที�รับรูเ้ป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแ์ละค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพัฒนาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื�อเกิดขึ �น ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี �รบัรู ้

เป็นค่าใชจ้า่ยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 

 

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

 

สินทรพัยที์�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยมและเครื�องหมายการคา้) ซึ�งไม่มีการตัดจาํหน่ายจะถูก

ทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรพัยอื์�นที�มีการตัดจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์บ่งชี �ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคา

ตามบัญชีของสินทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืน ซึ�งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน 

ในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรพัยจ์ะถกูจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สดุที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถปุระสงคข์อง

การประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถกูประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน 

 

6.15 สัญญาเช่า 

 

สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการรับรูส้ัญญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเขา้ถึงสินทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัยส์ิทธิการใช้และหนี�สิน 

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชาํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี�สินและตน้ทุนทางการเงิน โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรู ้

ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี �ยคงที�จากยอดหนี�สินตามสัญญาเช่าที�คงเหลืออยู่  

กลุม่กิจการคิดค่าเสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธิการใชต้ามวิธีเสน้ตรงตามอายทีุ�สั�นกว่าระหว่างอายสุินทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ�งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที� เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญา 

ที�ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแตล่ะส่วนประกอบ  
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สินทรพัยแ์ละหนี�สินตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สินตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

การจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ ดงันี � 

 

- คา่เช่าคงที� (รวมถงึการจา่ยชาํระคงที�โดยเนื�อหา) สทุธิดว้ยเงินจงูใจคา้งรบั 

- คา่เช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรือดชันี 

- มลูคา่ที�คาดว่าจะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ 

- ราคาสิทธิเลือกซื�อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลที�กลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธ ิและ 

- คา่ปรบัจากการยกเลิกสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานั�น 

 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายสุญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคาํนวณหนี�สินตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกิจการ

มีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลในการใชส้ทิธิต่ออายสุญัญาเช่า  

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี �ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้

กลุ่มกิจการจะคิดลดดว้ยอตัราการกูยื้มส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งก็คืออัตราที�สะทอ้นถึงการกูย้ืมเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสินทรพัยที์�มี

มลูคา่ใกลเ้คียงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คียงกนั 

 

สินทรพัยส์ทิธิการใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทนุ ซึ�งประกอบดว้ย 

 

- จาํนวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี �สนิตามสญัญาเช่า 

- คา่เช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรือ ณ วนัทาํสญัญา สทุธิจากเงินจงูใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

- ตน้ทนุทางตรงเริ�มแรก และ 

- ตน้ทนุการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั�นและสญัญาเช่าสินทรพัยที์�มีมูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสั�นคือสญัญาเช่าที�มีอายสุญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน สินทรพัยที์�มีมูลค่าตํ�าประกอบดว้ย อปุกรณ์ไอที

และอปุกรณส์าํนกังานขนาดเล็ก 
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กลุ่มกิจการนาํการผ่อนปรนในทางปฏิบติัที�เกี�ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID-19 มาถือปฏิบตัิยอ้นหลัง

ตั�งแต่วันที�  1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที�จะไม่พิจารณาว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเข้าเงื�อนไขการ

เปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (lease modification) หรือไม่ แต่จะรบัรูก้ารลดค่าเช่าดังกล่าวเสมือนหนึ�งว่าการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่า  โดยกลุ่มกิจการจะสามารถถือปฏิบติัตามการผ่อนปรนดงักล่าวเฉพาะในกรณี 

ที�กลุ่มกิจการได้รับการลด หรือยกเว้นค่าเช่าอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ 

เขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี� 

 

ก) การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทาํใหค้่าตอบแทนของสัญญาเช่า(หลงัปรบัปรุง)มีจาํนวนเกือบเท่า

เดมิหรือนอ้ยกว่าคา่ตอบแทนของสญัญาเช่าก่อนการเปลี�ยนแปลง 

ข) การลดคา่เช่า เป็นการลดคา่เช่าซึ�งครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 และ 

ค) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในเงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นของสญัญาเชา่ 

 

กลุ่มกิจการเลือกที�จะนาํการผ่อนปรนในทางปฏิบัติดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับสัญญาเช่าที� เขา้เงื�อนไขขา้งตน้ทุกสญัญา  

โดยกลุ่มกิจการรับรูก้ารปรับลดค่าเช่าเป็นค่าเช่าผันแปรติดลบในรายการตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการ 

ที�เกี�ยวขอ้ง ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม และค่าใช้จ่ายในการขาย คู่กับการปรบัปรุงหนี�สิน 

ตามสญัญาเชา่ ทั�งนี�ไม่มีผลกระทบตอ่ส่วนของเจา้ของ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดร้บัการยกเวน้และลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนื�องจาก

สถานการณ ์COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่ปฏิบติัตาม TFRS 16 เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่า

ทุกสัญญาที�ไดร้บัการยกเว้นและลดค่าเช่า แต่เลือกที�จะนาํขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวเพื�อลดผลกระทบ 

จาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลารายงานสิ �นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง 

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ครบกาํหนดตาม

สดัส่วนที�ไดร้บัส่วนลดที�ไดร้บัยกเวน้ ตลอดช่วงเวลาที�ไดร้บัการลดและยกเวน้ค่าเช่า โดยรบัรูผ้ลต่างที�เกิดขึ �นเป็นรายการ

กาํไร(ขาดทุน)อื�น แทนการปรบัปรุงมูลค่าสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละวดัมูลค่าหนี �สินตามสญัญาเช่าจากการเปลี�ยนแปลง

สญัญาเชา่ใหม ่
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สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรพัยที์�ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี�สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงิน 

ที�จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี�จะทยอยรับรู ้

เป็นรายได้ทางการเงินโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการ 

วดัมลูค่าลกูหนี�สญัญาเชา่ทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเชา่ 

 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน (สทุธิจากสิ�งตอบแทนจงูใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลา

การใหเ้ช่า กลุ่มกิจการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ �นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดาํเนินงานในมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได ้

จากสญัญาเชา่ สนิทรพัยที์�ใหเ้ชา่ไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะของสินทรพัย ์  

 

6.16 หนี�สินทางการเงนิ 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจดัประเภทเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สินทางการเงินหรือตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี � 

 

- หากกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์างการเงินอื�นใหก้บักิจการอื�น 

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเลื�อนการชาํระออกไปอย่างไม่มีกาํหนดไดน้ั�น เครื�องมือทางการเงินนั�น 

จะจัดประเภทเป็นหนี�สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนั�นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของ 

กลุม่กิจการเองดว้ยจาํนวนตราสารทนุที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจาํนวนเงนิที�คงที� 

 

- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได ้

เครื�องมือทางการเงินดงักลา่วจะจดัประเภทเป็นตราสารทนุ 

 

เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี�สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุนจาํนวน 14,904 ลา้นบาท 

และ 23,788 ลา้นบาท ตามลาํดบัในส่วนของเจา้ของ หากพิจารณาตามเงื�อนไขภายใต ้TAS 32 กลุ่มกิจการจะตอ้ง

แสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี�สินทางการเงินทั�งจาํนวน ทั�งนี � สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี

ที� 95/2562 เพื�อเป็นการผ่อนผนัการจดัประเภทหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทุนที�ออกและไดร้บัชาํระก่อนวันที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ใหส้ามารถจดัประเภทเป็นส่วนหนึ�งของส่วนของเจา้ของไดจ้นถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

ข) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี �สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี�สิน 

ทางการเงนิทั�งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

 

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี�สินทางการเงินเมื�อภาระผูกพันที�ระบุในสัญญาไดมี้การปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ

ยกเลิกไป หรือสิ �นสดุลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะตอ้งพิจารณาว่า

รายการดังกล่าวเขา้เงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเขา้เงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะตอ้งรบัรู ้

หนี�สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี�สินใหม่นั�น และตัดรายการหนี�สินทางการเงินนั�นด้วยมูลค่า 

ตามบญัชีที�เหลืออยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไร/ขาดทนุอื�นในกาํไรหรือขาดทนุ  

 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ 

จะปรบัปรุงมลูค่าของหนี�สินทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิเดิม 

(Original effective interest rate) ของหนี�สินทางการเงินนั�น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกาํไรหรือขาดทุนอื�นใน 

งบกาํไรขาดทนุ 
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6.17 ต้นทุนการกู้ยมื 

 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูยื้มที�กูม้าโดยทั�วไปและที�กูม้าเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสรา้ง หรือ 

การผลิตสินทรัพยท์ี�เข้าเงื�อนไข ตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย  ์หักด้วยรายได้จากการลงทุนที� 

เกิดจากการนาํเงินกูยื้มที�กูม้าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของสินทรัพยส์ิ �นสุดลงเมื�อการดาํเนินการ 

ที�จาํเป็นในการเตรียมสนิทรพัยที์�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ �นลง  

 

ตน้ทนุการกูยื้มอื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�เกิดขึ �น 

 

6.18 ประมาณการหนี�สนิ 

 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหนี�สิน (ซึ�งไม่รวมถึงประมาณการหนี�สินสาํหรบัผลตอบแทนพนักงาน) อนัเป็นภาระผูกพัน

ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จัดทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึ�งการชาํระภาระผูกพัน

นั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจการตอ้งสูญเสียทรพัยากรออกไป และตามประมาณการของจาํนวน 

ที�ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ ในกรณีที�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี�สินเป็นรายจ่ายที�จะได้รับคืน กลุ่มกิจการ 

จะบนัทกึเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดว่าน่าจะไดร้บัรายจา่ยนั�นคืนอย่างแน่นอน 

 

6.19 ผลประโยชนพ์นักงาน 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ ซึ�งมีทั�งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน ์

 

สาํหรบัโครงการสมทบเงนิบริษัทจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือ 

ภาระผูกพันจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรพัยเ์พียงพอที�จะจ่ายใหพ้นกังานทั�งหมดสาํหรบั 

การใหบ้ริการจากพนกังานทั�งในอดีตและปัจจบุนั เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ 

 

สาํหรบัโครงการผลประโยชนคื์อโครงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ�งจะกาํหนดจาํนวนเงิน

ผลประโยชนที์�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ �นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการและ

คา่ตอบแทน 
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6.17 ต้นทุนการกู้ยมื 

 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูยื้มที�กูม้าโดยทั�วไปและที�กูม้าเป็นการเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสรา้ง หรือ 

การผลิตสินทรัพยท์ี�เข้าเงื�อนไข ตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย  ์หักด้วยรายได้จากการลงทุนที� 

เกิดจากการนาํเงินกูยื้มที�กูม้าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูยื้มเป็นราคาทุนของสินทรัพยส์ิ �นสุดลงเมื�อการดาํเนินการ 

ที�จาํเป็นในการเตรียมสนิทรพัยที์�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ �นลง  

 

ตน้ทนุการกูยื้มอื�น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�เกิดขึ �น 

 

6.18 ประมาณการหนี�สนิ 

 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหนี�สิน (ซึ�งไม่รวมถึงประมาณการหนี�สินสาํหรบัผลตอบแทนพนักงาน) อนัเป็นภาระผูกพัน

ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จัดทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึ�งการชาํระภาระผูกพัน

นั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจการตอ้งสูญเสียทรพัยากรออกไป และตามประมาณการของจาํนวน 

ที�ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ ในกรณีที�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี�สินเป็นรายจ่ายที�จะได้รับคืน กลุ่มกิจการ 

จะบนัทกึเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดว่าน่าจะไดร้บัรายจา่ยนั�นคืนอย่างแน่นอน 

 

6.19 ผลประโยชนพ์นักงาน 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ ซึ�งมีทั�งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน ์

 

สาํหรบัโครงการสมทบเงนิบริษัทจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือ 

ภาระผูกพันจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรพัยเ์พียงพอที�จะจ่ายใหพ้นกังานทั�งหมดสาํหรบั 

การใหบ้ริการจากพนกังานทั�งในอดีตและปัจจบุนั เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ 

 

สาํหรบัโครงการผลประโยชนคื์อโครงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ�งจะกาํหนดจาํนวนเงิน

ผลประโยชนที์�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ �นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการและ

คา่ตอบแทน 
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หนี�สินสาํหรับโครงการผลประโยชนจ์ะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที�สิ �นรอบ

ระยะเวลารายงาน และ ปรบัปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่รบัรู ้ภาระผกูพนันี �คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัย

อสิระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ�งมลูคา่ปัจจบุนัของโครงการผลประโยชนจ์ะประมาณโดยการคดิลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะ

จา่ยภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนับาํนาญ 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยเกิดขึ �นจากการปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลง 

ขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นในสว่นของเจา้ของในปีที�เกิด 

 

6.20 ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรบัรู ้

ในกาํไรหรือขาดทนุ ยกเวน้ส่วนที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบังคบัใชภ้ายในสิ �นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงานและ 

เกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้รหิารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นปี ๆ ในกรณีที�มีสถานการณที์�การนาํ

กฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ �นอยู่กับการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะ 

ตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีตั�งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี �สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนี�สิน 

และราคาตามบัญชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการจะไม่รับรูภ้าษีเงินได้รอการตัดบัญชีที� เกิดจาก 

การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนี �สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที�เกิดรายการ 

รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทางบญัชีและทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี 

(และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลา 

ที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีที�เกี�ยวขอ้งได้ใช้ประโยชน ์ 

หรือหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรบัรูห้ากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะ

นาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน ์กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราว

ของเงินลงทุนในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ที�ตอ้งเสียภาษี เวน้แต่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ �นภายใน

ระยะเวลาที�คาดการณไ์ดใ้นอนาคต  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องปีปัจจบุันมาหกักลบกับหนี�สินภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั และทั�งสินทรพัยภ์าษี

เงินไดร้อการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี�สินและสินทรพัยภ์าษี

เงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 

 

6.21 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

เงินอดุหนุนจากรฐับาลรบัรูด้ว้ยมูลค่ายตุิธรรมหากกลุ่มกิจการมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่าจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั�น

และจะปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวข้องเงินอดุหนนุนั�น (ถา้มี) 

 

เงินอดุหนุนจากรฐับาลเพื�อชดเชยตน้ทุนจะรบัรูเ้ป็นรายการรอตดับญัชีและจะทยอยรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุนตามการรับรู ้

ตน้ทนุที�เกี�ยวขอ้งที�เงินอดุหนุนนั�นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย 

 

6.22 ทนุเรอืนหุน้ 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที� เกี�ยวขอ้งกับการออกหุน้ใหม่ หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษี จะถูกแสดงในส่วนของ

เจา้ของโดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว  

 

กรณีที�บริษัทใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื�อคืนหุน้สามัญของบริษัทกลบัคืน (หุน้ทุนซื �อคืน) สิ�งตอบแทนที�จ่ายไวร้วมถงึตน้ทุน

เพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได)้ จะรับรูเ้ป็นหุ้นทุนซื �อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของ 

ส่วนของเจา้ของของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซื �อคืนดงักล่าวจะถกูยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ สิ�งตอบแทนใด ๆ ที�ไดร้บัจากการ

ขายหรือนาํหุน้ทุนซื �อคืนออกจาํหน่ายใหม่สทุธิจากตน้ทุนเพิ�มเติมที�จ่ายออกไปภายนอกสทุธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้

ที�เกี�ยวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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6.23 หุ้นกู้ที�มีลกัษณะคล้ายทุน 

 

หุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ เมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการไถ่ถอนหุน้กู ้

ก่อนกาํหนดตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดหุน้กู ้และมีสิทธิเลื�อนการจ่ายชาํระดอกเบี �ยและดอกเบี �ยสะสมคา้งชาํระ  

โดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครั�ง และการจ่ายชาํระดอกเบี �ยนั�นขึ �นอยู่กบัดุลยพินิจของกลุ่มกิจการ ดงันั�นการจ่าย

ชาํระดอกเบี�ยจะถือเสมือนการจ่ายเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจ้าของ เมื�อมีภาระในการจ่ายชาํระดอกเบี �ย

เกดิขึ �น การจา่ยชาํระดอกเบี �ยรบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบัการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้สามญั 

 

กลุม่กิจการและบริษทัใชข้อ้ผ่อนผนัการจดัประเภทหุน้กูที้�มลีกัษณะคลา้ยทนุ ตามที�เปิดเผยในหมายเหต ุ6.16 ก) 

 

6.24 การรับรู้รายได้ 

 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื�องดื�ม  

และบรกิารที�เกี�ยวขอ้งอื�นจะบนัทกึเป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้สทุธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นที�พักอาศัย จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อเริ�มระยะเวลาการเช่าโดยวิธีเสน้ตรง รายไดจ้ากสิทธิในการ

บรหิารสินทรพัยป์ระเภทคงที� จะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามสดัส่วนที�ตกลงในสญัญาสิทธิในการบริหารสินทรพัย ์รายไดจ้ากสิทธิ 

ในการบรหิารสินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อขายสนิคา้หรือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�มรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อส่งของและใหบ้รกิารแลว้ ที�จาํนวนสทุธิจากภาษีขายและสว่นลด 

 

รายไดค้่าเช่าจากกิจการศูนยก์ารคา้และอสงัหาริมทรพัยจ์ะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามอตัราที�ระบุในสญัญาเช่า รายได้ค่าเช่ารบั

ล่วงหนา้จะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นจาํนวนที�เท่า ๆ กนั ตลอดระยะเวลาของสญัญาเชา่ 

 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละรายไดจ้ากการขายเครื�องตกแต่งและติดตั �งรบัรูเ้มื �อผูซ้ื �อไดโ้อนการควบคุม 

ในอสงัหาริมทรพัย ์เครื�องตกแต่งและติดตั�งแกผู่ซื้ �อ 
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รายไดจ้ากการขายสิทธิในสถานที�พักผ่อนโดยแบ่งเวลารับรูเ้ป็นรายได้เมื�อได้โอนการควบคุมในการเป็นเจ้าของสิทธิ

ดงักล่าวไปใหก้ับผูซื้ �อสิทธิ และสถานที�พักผ่อนโดยแบ่งเวลาไดก้่อสรา้งแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพพรอ้มที�จะใชง้านแลว้ 

กลุม่กิจการจะยงัไม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายสิทธิดงักล่าวถา้สถานที�พกัผ่อนโดยแบง่เวลาไม่อยู่ในสภาพพรอ้มใช ้

 

รายไดจ้ากการผลิตและจดัจาํหน่าย จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ และรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ให้แก่

หา้งสรรพสินคา้ตามจาํนวนสินคา้ที�หา้งสรรพสินคา้ขายได ้รายไดจ้ากการขายเป็นจาํนวนที�สทุธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดอื้�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี � 

 

-  รายไดค้า่สิทธิและแฟรนไชส ์ :  รบัรูแ้บบต่อเนื�องตามวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

-  รายไดด้อกเบี �ยและค่านายหนา้ :  รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แตจ่ะมีความไม่แน่นอนในการรบัชาํระ  

-  รายไดเ้งินปันผล :  รบัรูเ้มื�อผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

 

6.25 ภาวะเศรษฐกจิที�มีอัตราเงนิเฟ้อรุนแรง 

 

กลุ่มกิจการรบัรูผ้ลกระทบสะสมทั�งหมดของภาวะเศรษฐกิจที�มีอตัราเงนิเฟ้อรุนแรงจากการปรบัปรุงรายการที�ไม่เป็นตวัเงิน

เป็นส่วนหนึ�งของรายการที�เกิดจากการซื �อกิจการ ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที�มีอัตราเงินเฟ้อรุนแรงหลังจากการซื�อ

กจิการจะถกูรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 

 

ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการที�ตั�งอยู่ในประเทศอารเ์จนตินาไดป้ระสบภาวะเศรษฐกิจที�มีอตัราเงินเฟ้อ

รุนแรงซึ�งเป็นสาเหตุที�ทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกว่ารอ้ยละ 100 ตลอดระยะเวลาสามปีที�ผ่านมา ดงันั�น

กลุ่มกิจการจึงได้น ํา TAS 29 เรื�องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที� รุนแรง มาใช้กับงบการเงินของบริษัท 

ในประเทศอารเ์จนตินา 
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6.26 การจ่ายเงนิปันผล 

 

เงินปันผลที�จ่ายประจาํปี บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้

ของบรษิัทและบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผลนั�น 

 

เงินปันผลที�จ่ายระหว่างกาล บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ�งที�ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทและบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิการจ่ายเงนิปันผลนั�น 

 

6.27 อนุพันธท์างการเงนิและการป้องกันความเสี�ยง 

 

ก) อนุพนัธท์างการเงินแฝงและอนพุนัธท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชีปอ้งกนัความเสี�ยง 

 

อนุพันธท์างการเงินแฝงที�กลุ่มกิจการแยกรบัรูร้ายการ และอนุพนัธท์างการเงนิที�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชีป้องกนั

ความเสี�ยงจะรบัรูเ้ริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

โดยแสดงรวมอยูใ่นรายการกาํไรหรอืขาดทนุอื�น - สทุธิ 

 

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายตุิธรรมของอนุพนัธท์างการเงินเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวนัครบกาํหนด

ของอนพุนัธท์างการเงินนั�น 

 

ข) การบญัชีปอ้งกนัความเสี�ยง 

 

กลุ่มกิจการรับรูร้ายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� เข้าทําสัญญาและ 

วัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกาํหนดให้สัญญา

อนุพนัธท์างการเงินเป็นเครื�องมือที�ใชป้อ้งกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี� 

- การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายตุิธรรมของ 1) สินทรพัยห์รือหนี�สินที�รบัรู ้หรือ 2) สญัญาผูกมัดที�ยงัไม่ไดร้บัรู ้

รายการ (การปอ้งกนัความเสี�ยงในมลูคา่ยุติธรรม) 

- การป้องกันความเสี�ยงที� เกี�ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรพัยห์รือหนี�สินที�รบัรู ้หรือ 2) รายการ 

ที�คาดการณที์�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด) 
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ณ วนัที�เริ�มตน้ความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี�ยง กลุ่มกิจการจะจดัทาํเอกสาร 1) ที�ระบุถงึความสมัพันธเ์ชิง

เศรษฐกิจระหว่างเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง รวมถงึการเปลี�ยนแปลงใน

กระแสเงินสดของเครื�องมือที�ใชป้อ้งกนัความเสี�ยงที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที�

มีการป้องกนัความเสี�ยง 2) เกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี�ยงและกลยุทธที์�นาํมาใชใ้นการจดัการกบั

รายการที�มีความเสี�ยง  

 

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายตุิธรรมของอนุพนัธท์างการเงินที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงทั�งจาํนวนเป็นรายการหมนุเวียนหรือ 

ไม่หมนุเวียนตามวนัครบกาํหนดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง 

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที�อยู่ในความสัมพันธข์องการป้องกันความเสี�ยงไดเ้ปิดเผยไวใ้น 

หมายเหต ุ8 และการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสาํรองการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงในส่วนของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไว้

ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 

 

ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี�ยง 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี�ยง ณ วันเริ�มต้นของความสัมพันธ์ป้องกัน 

ความเสี�ยงและตลอดระยะเวลาที�เหลืออยู ่เพื�อพิจารณาถงึความคงอยู่ในความสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกิจของรายการที�มี

การป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง 

 

สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื �อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั�น กลุ่มกิจการเขา้ทาํรายการป้องกนัความเสี�ยง

เมื�อขอ้กาํหนดที�สาํคญัของเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการปอ้งกนัความเสี�ยงมีความสอดคลอ้งเขา้คู่กนั 

และทาํการประเมินเชิงคณุภาพถงึความมีประสทิธิผลของการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว ในกรณีที�มีความเปลี�ยนแปลง

ในสถานการณ์ที�กระทบต่อขอ้กาํหนดของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง ซึ�งทาํใหข้อ้กาํหนดที�สาํคญัของเครื�องมือ

ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยงไม่มีความสอดคลอ้งเขา้คู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้

วิธีการอนพุนัธท์างการเงนิเสมือน (Hypothetical derivative method) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล 
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6 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

ในการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงินตราต่างประเทศนั�น ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากระยะเวลา

การเกิดของรายการที�คาดการณ์ ที�คลาดเคลื�อนไปจากที�คาดการณไ์ว ้ หรืออาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง

ดา้นเครดิตของคูส่ญัญา 

 

กลุ่มกิจการเขา้ทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยซึ�งมีข้อกาํหนดที�สาํคญัคลา้ยคลึงกับข้อกาํหนดที�สาํคญัของ

รายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง เช่น อตัราอา้งอิง วนัที�กาํหนดอตัราใหม่ วันที�ถงึกาํหนดชาํระ วนัสิ �นสุดสญัญา 

และจาํนวนเงินที�กาํหนดไว ้เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่ไดท้าํการป้องกนัความเสี�ยงของเงินกูยื้มทั�งหมด ดงันั�นรายการ 

ที�มีการป้องกนัความเสี�ยงจงึไดก้าํหนดเป็นสดัส่วนของรายการเงินกูย้ืมคงคา้ง เทียบกบัจาํนวนเงินที�กาํหนดไวข้อง

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย และเนื�องจากข้อกาํหนดที�สาํคัญของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยงและ

เครื�องมือป้องกันความเสี�ยงความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี�ยงดังกล่าว 

มีความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี �ย โดยใช้หลักการเดียวกับ 

การพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื �อที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี � 

 

- มลูคา่เครดิตของคูส่ญัญาของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัเงินกูย้ืม และ 

- ความต่างในขอ้กาํหนดที�สาํคญัของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยและเงินกูย้ืม 

 

การป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 

 

กลุ่มกิจการรบัรูส้่วนที�มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธท์างการเงินซึ�งกาํหนดและ 

เขา้เงื�อนไขของการปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดในรายการสาํรองการบญัชปี้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 

ในส่วนของเจา้ของ สาํหรบักาํไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นที�ไม่มีประสิทธิผลจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยแสดง

รวมอยูใ่นรายการกาํไรหรือขาดทนุอื�น - สทุธิ 

 

กลุ่มกิจการจะโอนจาํนวนที�รบัรูส้ะสมในส่วนของเจา้ของดงักล่าวมายงักาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับ 

ที�รบัรูร้ายการที�ปอ้งกนัความเสี�ยงในกาํไรหรือขาดทนุ ดงันี � 

 

- กาํไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกับส่วนที�มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี �ยที�ใชใ้นการป้องกัน

ความเสี�ยงของอตัราดอกเบี �ยผันแปรในเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการ จะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุนในรายการตน้ทุน

ทางการเงิน ณ ชว่งเวลาเดียวกบัที�กิจการรบัรูค้่าใชจ่้ายดอกเบี�ยของเงนิกูยื้มนั�น 
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6.28 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจาก COVID-19 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดเ้ลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี กลุ่มกิจการเลือกไม่นาํขอ้มูลเกี�ยวกับสถานการณ ์

COVID-19 มาเป็นขอ้บ่งชี�ในการด้อยค่าและไม่นาํมากระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตที�ใช้ประกอบการ

ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยภ์ายใตม้าตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์มาตรการผ่อนปรน

ชั�วคราวดงักล่าวไดส้ิ �นสดุแลว้ในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการหยดุใชม้าตรการผ่อนปรนชั�วคราวดงักล่าวเนื�องจากขอ้ผ่อนปรนไดส้ิ �นสดุลง 

และกลบัมาใชม้าตรฐานการบัญชีฉบบัที� 36 เรื�องการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์บริษัทรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเนื�องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 สาํหรบัที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

เป็นจาํนวนรวม 2,350 ลา้นบาท ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564  
 

7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงนิ 
 

7.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ 
 

ความเสี�ยงทางการเงินและผลกระทบที�อาจมีต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต มีดงันี � 
 

ความเสี�ยง ความเสี�ยงเกิดจาก การวดัมูลคา่ บริหารความเสี�ยงโดย 
    

ความเสี�ยงจากตลาด - 

อตัราแลกเปลี�ยน 

รายการทางการคา้ในอนาคต 

สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน

ที�ไมไ่ดเ้ป็นรายการที�เป็น 

เงินบาท 

ประมาณการกระแสเงินสด 

การวิเคราะหค์วามออ่นไหว 

สญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหนา้ 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย 

(“CCIRS”) 
    

ความเสี�ยงจากตลาด - 

อตัราดอกเบี�ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวดว้ยอตัรา

ดอกเบี �ยผนัแปร 

การวิเคราะหค์วามออ่นไหว สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย 

(“IRS”) 
    

ความเสี�ยงจากตลาด - 

ราคาตราสารทนุ 

เงินลงทุนในตราสารทนุ การวิเคราะหค์วามออ่นไหว มคีวามหลากหลายของตราสารทนุ 

ในพอรต์การลงทนุ 
    

ความเสี�ยงดา้นการให้

สินเชื�อ 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด, ลกูหนี�การคา้และ

ลกูหนี �อื�น, อนพุนัธท์างการเงิน 

การวิเคราะหอ์าย ุ

ขอ้มลูการจดัลาํดบัดา้นเครดิต 

การจาํกดัวงเงิน, และ 

การขอจดหมายคํ�าประกนั 

    

ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง เงินกูย้ืมและหนี �สินอื�นๆ การประมาณกระแสเงินสด

หมนุเวียน 

การจัดใหมี้วงเงินดา้นสนิเชื�อและ

การกูย้ืมที�สามารถเปิดใชไ้ด ้
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ตอ่) 

 

หน่วยงานบริหารความเสี�ยงของกลุ่มกิจการขึ �นตรงกับแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการ ซึ�งคณะกรรมการบริษัท 

เป็นผูอ้นุมตัินโยบายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ซึ�งแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็นผูก้าํหนด ประเมิน และบริหารความเสี�ยง

ดา้นการเงิน โดยจะทาํงานอย่างใกลช้ิดกบัหน่วยปฏิบตัิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหลกัการ

ในการบริหารความเสี�ยงในภาพรวม รวมถึงกาํหนดนโยบายเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี�ยงด้านอัตรา

แลกเปลี�ยน การบริหารความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี �ย การบริหารความเสี�ยงด้านสินเชื�อ การเข้าทําตราสารอนุพันธ ์

ทางการเงินและเครื�องมือทางการเงนิอื�น รวมทั�งการลงทนุในกรณีที�มีสภาพคลอ่งส่วนเกนิ 

 

ในกรณีที�เป็นไปตามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด กลุม่กิจการจะถือปฏิบตัิตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบ

ของความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างหลกัการรบัรูร้ายการของเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�ถกูป้องกนัความเสี�ยง 

ซึ�งจะเป็นผลใหก้ลุ่มกิจการรบัรูก้าํไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี�ยนตามอตัราคงที�ตามสญัญา และรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบี �ย

ตามอตัราที�ระบุตามสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบี �ย และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย 

 

7.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด 

 

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนจากธุรกรรมการค้าในอนาคต เงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงาน 

ในต่างประเทศ และสินทรพัยแ์ละหนี�สินสุทธิซึ�งเป็นสกุลเงินที�ไม่ใช่สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษัท 

ในกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการใชส้ัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ย และสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าในลักษณะที�สอดคล้องกัน เพื�อป้องกันความเสี�ยงและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี�ยนที�คาดการณ์ไว ้

และเพื�อจดัการความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกิดขึ �นจากธุรกรรมการคา้ในอนาคต โดยทั�วไป กลุ่มกิจการ

จดัการความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนใหเ้ป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยการกูยื้มที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

จะถกูเปลี�ยนเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชส้ญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ยกเวน้สญัญาป้องกนั

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนของเงินกู้ที�คาดว่าจะมีการรับชําระด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน  

การป้องกันความเสี�ยงเหล่านี�มีวัตถุประสงคเ์พื�อลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ตา่งประเทศต่อสนิทรพัย ์หนี�สิน และกาํไรขาดทนุของกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการใชเ้ครื�องมือปอ้งกนัความเสี�ยงเงินตราต่างประเทศโดยการเขา้ทาํสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบี �ยเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน กลุ่มกจิการกาํหนดนโยบายว่าเงื�อนไขของสญัญา

ดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัความเสี�ยงของรายการที�ถกูป้องกันความเสี�ยงนั�น  
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

57 

7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ตอ่) 

 

ความเสี�ยง 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีสาระสาํคญั ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุป

เป็นสกลุเงินบาท ดงันี� 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

เหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ยโูร 

เหรียญ

ออสเตรเลีย 

เหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ยโูร 

เหรียญ

ออสเตรเลีย 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
       

สนิทรัพย ์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 755 1 32 985 - - 

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น 554 7 - 510 8 - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน 1,002 - - 749 - - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอื�น 110 - - 130 - - 

       

หนี�สนิ       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,990 12,339 - 10,138 13,474 742 

หุน้กู ้ 1,671 2,674 - 1,502 2,950 - 

       

ส่วนของเจ้าของ       

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 19,065 - - 17,165 - - 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ตอ่) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

เหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ยโูร 

เหรียญ

ออสเตรเลีย 

เหรียญ 

สหรัฐฯ 

 

ยโูร 

เหรียญ

ออสเตรเลีย 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
       

สนิทรัพย ์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 755 1 32 985 - - 

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น 386 857 192 239 2,356 99 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน 12,166 68,209 7,289 10,519 69,657 3,238 

       

หนี�สนิ       

เงินกูยื้มจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,115 - - 3,467 - - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,864 12,339 - 8,050 13,474 742 

หุน้กู ้ 1,671 2,674 - 1,502 2,950 - 

       

ส่วนของเจ้าของ       

หุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 19,065 - - 17,165 - - 

 

กลุ่มกิจการใช้เครื�องมือทางการเงินเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน รายละเอียดกาํไรหรือขาดทุน 

จากอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิไดเ้ปิดเผยในหมายเหต ุ34 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการบัญชีป้องกันความเสี�ยงต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 
   

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบี �ย   

ราคาตามบญัชี (หนี�สิน) (1,099) (63) 

จาํนวนเงินตามสญัญา 24,000 24,000 

วนัครบกาํหนด มีนาคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนาคม พ.ศ. 2577 

มีนาคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนาคม พ.ศ. 2577 

คา่อตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของ

เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงที�คงเหลืออยู ่ 

 

(1,037) 

 

(2,406) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ของรายการที�ถกูป้องกันความเสี�ยง 

สาํหรบัการกาํหนดความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนั

ความเสี�ยง 

 

 

(167) 

 

 

(69) 

อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ยที�ใช้

ป้องกนัความเสี�ยงสาํหรบัปี 

  

   - อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท ตอ่ 1 ยโูร) 35.55 - 35.70 35.55 - 35.70 

   - อตัราดอกเบี�ย รอ้ยละ 3.10 - 

รอ้ยละ 4.62 

รอ้ยละ 3.10 - 

รอ้ยละ 4.62 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 
   

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบี �ย   

ราคาตามบญัชี (หนี�สิน) (1,099) (63) 

จาํนวนเงินตามสญัญา 24,000 24,000 

วนัครบกาํหนด มีนาคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนาคม พ.ศ. 2577 

มีนาคม พ.ศ. 2565 ถงึ 

มีนาคม พ.ศ. 2577 

คา่อตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของ

เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงที�คงเหลืออยู ่ 

 

(1,037) 

 

(2,406) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ของรายการที�ถกูป้องกันความเสี�ยง 

สาํหรบัการกาํหนดความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนั

ความเสี�ยง (296) (148) 

อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ยที�ใช้

ป้องกนัความเสี�ยงสาํหรบัปี 

  

   - อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท ตอ่ 1 ยโูร) 35.55 - 35.70 35.55 - 35.70 

   - อตัราดอกเบี�ย รอ้ยละ 3.10 - 

รอ้ยละ 4.62 

รอ้ยละ 3.10 - 

รอ้ยละ 4.62 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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7 การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

ดงัที�แสดงในตารางขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงหลกัจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างเงินบาท

และเงินเหรียญสหรฐัฯ ยโูร และเหรียญออสเตรเลีย ความอ่อนไหวในกาํไรหรือขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอตัรา

แลกเปลี�ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�ไม่มีการทาํสัญญาป้องกันความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

เหรยีญ 

สหรฐัฯ 

 

ยูโร 

เหรยีญ

ออสเตรเลีย 

เหรยีญ 

สหรัฐฯ 

 

ยูโร 

เหรยีญ 

ออสเตรเลีย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ       

   - อตัราแลกเปลี�ยน บาท  

      - เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1 (92) (150) - (93) (164) (7) 

   - อตัราแลกเปลี�ยน บาท  

      - ลดลงรอ้ยละ 1 92 150 - 93 164 7 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

เหรยีญ 

สหรฐัฯ 

 

ยูโร 

เหรยีญ

ออสเตรเลีย 

เหรยีญ 

สหรัฐฯ 

 

ยูโร 

เหรยีญ 

ออสเตรเลีย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ       

   - อตัราแลกเปลี�ยน บาท  

      - เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1 (13) 286 75 (13) 307 25 

   - อตัราแลกเปลี�ยน บาท  

      - ลดลงรอ้ยละ 1 13 (286) (75) 13 (307) (25) 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

ข) ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดและอตัราดอกเบี �ย 
 

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ยที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยในหนี�สินและสินทรพัยที์�มี 

ภาระดอกเบี �ย ซึ�งกลุ่มกิจการได้บริหารความเสี�ยงโดยเข้าทาํสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเพื�อป้องกันความเสี�ยง  

เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ย สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย ทั�งนี � ผูบ้ริหารได้

พิจารณาความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ยเป็นรายเดือนตามสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการจัดหาเงินทุน

ประกอบกบัการปอ้งกนัความเสี�ยง  
 

ปอ้งกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบรษิัท มีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย   

ราคาตามบญัชี (หนี�สิน) (36) (81) 

จาํนวนเงินตามสญัญา 4,583 2,292 

วนัครบกาํหนด 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

คา่อตัราป้องกนัความเสี�ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าที�แทจ้ริง (Intrinsic value)  

   ของเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงที�คงเหลืออยู่ 

 

45 

 

22 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของรายการที�ถกูป้องกันความเสี�ยง 

   สาํหรบัการกาํหนดความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนั 

   ความเสี�ยง 

 

- 

 

- 

อตัราดอกเบี �ยที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง รอ้ยละ 1.65 - 

รอ้ยละ 2.15 

รอ้ยละ 1.90 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยใหเ้ป็นอตัราคงที�จาํนวนรอ้ยละ 4  

ของเงินกูย้ืมรวม 
 

ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดของอตัราดอกเบี �ยคือความเสี�ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยในตลาดจะส่ง 

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที�เกิดจากสินทรพัยห์รือหนี�สินที�มีอตัราดอกเบี�ยผนัแปร ดงันั�นการกูย้ืมบางรายการที�มี 

อตัราดอกเบี �ยลอยตัวจึงทาํให้กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบี �ย กลุ่มกิจการบริหาร 

ความเสี�ยงนี�โดยการใชส้ญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวัใหเ้ป็นอตัราดอกเบี �ยคงที�ดงัที�กล่าวขา้งตน้ 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

ความเสี�ยงจากมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี �ยคือความเสี�ยงที�มูลค่าของสินทรพัยห์รือหนี�สินทางการเงินและ 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี �ยในตลาด กลุ่มกิจการ 

ได้บริหารความเสี�ยงจากมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี �ยโดยการทําสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี �ยซึ�งมี

ผลกระทบการในแปลงเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี�ยคงที�เป็นอตัราดอกเบี�ยลอยตัวเพื�อรักษาอัตราดอกเบี �ยคงที� 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ดงัที�กลา่วขา้งตน้ 

 

ค) ความเสี�ยงดา้นราคา 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี�ยงจากราคาของหลักทรัพยข์องเงินลงทุนในตราสารทุนที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) หรือที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL)  

เงินลงทุนในประเภทนี�มีจาํนวน 197 ล้านบาท และ 88 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึ�งแสดงการวัดมูลค่ายุติธรรมใน 

หมายเหต ุ13 

 

7.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดติ 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์

อนุพนัธท์างการเงิน รวมถึงความเสี�ยงดา้นสินเชื�อแก่ลกูคา้และลกูหนี�คงคา้ง 

 

ก) การบริหารความเสี�ยง 

 

กลุ่มกิจการบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สาํหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  

กลุม่กิจการจะเลือกทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีความน่าเชื�อถือที�เป็นอิสระ 

 

สาํหรบัการทาํธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี�ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณา 

จากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�น ๆ และกาํหนดการใหว้งเงินสินเชื�อจากผลการประเมิน

ดงักล่าวซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของบริษัท ทั�งนี� ผูบ้ริหารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทาํการตรวจสอบการปฏิบัติ 

ตามขอ้กาํหนดดา้นวงเงินเครดติของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

ข) การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงนิ 

 

สาํหรบัลกูหนี�การคา้ ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นพิจารณาจากประวตัิการชาํระเงิน 

จากการขายในช่วงระยะเวลา 36 - 60 เดือนก่อนวันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมทั�งพิจารณาประสบการณ ์

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�เกิดขึ �นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั�งนี � อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตจะถูกปรบัปรุง

เพื�อใหส้ะทอ้นถึงขอ้มูลที�เป็นปัจจบุนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เกี�ยวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที�จะมีผลต่อ

ความสามารถในการจา่ยชาํระของลกูหนี � ถา้ความสมัพนัธก์บัปัจจัยเหล่านั�นมีสาระสาํคญั 

 

สาํหรบัลกูหนี�อื�น กลุ่มกิจการประเมินการดอ้ยค่าโดยประเมินว่ามีหลกัฐานที�เป็นรูปธรรมว่ามีการดอ้ยค่าแต่ยงัไม่ได้

ระบุ สาํหรบัลูกหนี�กลุ่มนี� ประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้นค่าเผื�อการดอ้ยค่า กลุ่มกิจการพิจารณา

จากขอ้บง่ชี �ของการดอ้ยค่าดังต่อไปนี�  

 

- ปัญหาทางการเงนิที�สาํคญัของลกูหนี�; 

- ความน่าจะเป็นที�ลกูหนี�จะลม้ละลายหรือปรบัโครงสรา้งทางการเงิน; และ 

- ผิดนดัหรือชาํระล่าชา้ (เกนิกาํหนด 1 ปี) 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต สาํหรบัปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2563  

มีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

คา่เผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม (1,962) (1,762) (5) (5) 

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตเพิ�มขึ �น 

   ในกาํไรหรือขาดทนุในระหว่างปี (132) (200) (1) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม (2,094) (1,962) (6) (5) 

 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ�งเขา้เงื�อนไขการพิจารณาการดอ้ยค่าภายใต ้

TFRS 9แต่กลุม่กิจการพจิารณาว่าการดอ้ยคา่ของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินที�ไม่มีนยัสาํคญั 
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจาํนวนเงินสดและหลกัทรพัยที์�อยู่ในความตอ้งการ

ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที�สามารถเบิกใชไ้ด้จากวงเงินดา้นสินเชื�อที�เพียงพอต่อการชาํระ

ภาระผกูพนัเมื�อถงึกาํหนดชาํระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั�งนี � ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มกจิการมีเงิน

ฝากธนาคารที�สามารถเบิกใชไ้ดท้ันทีจาํนวน 25,088 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 24,988 ลา้นบาท) เพื�อวัตถปุระสงค ์

ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ จากลักษณะของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ�งเป็นธุรกิจที�มี 

ความยืดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไวซ้ึ�งความยืดหยุ่น 

ในแหลง่เงินทนุโดยการคงไวซ้ึ�งวงเงินสินเชื�อที�เพียงพอ 

 

ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาจาก ก) เงินสาํรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช)้ และ ข) เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดบนเกณฑข์องกระแสเงินสดที�คาดว่าจะเกิดขึ �น นอกเหนือจากนี� กลุ่มกิจการยงัไดท้าํการประมาณ

การกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที�มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่อง 

ตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงิน 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงินที�สาํคัญรวมถึงเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 25  

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถามในหมายเหตุ 19 และหนังสือคํ�าประกัน

ตามที�เปิดเผยในหมายเหต ุ42 ซึ�งเป็นภาระคํ�าประกนัที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหนี�สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 

 

กลุม่กิจการมีวงเงนิกูที้�ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 25 

 

ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

 

ตารางที�เปิดเผยในหมายเหตุ 25 แสดงใหเ้ห็นถึงหนี�สินทางการเงินที�จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกาํหนด 

ตามสัญญา ซึ�งแสดงด้วยจํานวนเงินตามสัญญาที�ไม่ได้มีการคิดลด ทั�งนี� ยอดคงเหลือที�ครบกาํหนดภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของหนี �สินที�เกี�ยวขอ้งเนื�องการการคดิลดไม่มีนยัสาํคญั กระแสเงินสด

ที�แสดงภายใตส้ญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ยและสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ยนั�น

เป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบี �ยล่วงหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน  
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7 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.2 การบริหารส่วนของเงนิทนุ 

 

วตัถปุระสงคข์องการบริหารส่วนของทนุ คือ 

 

- รกัษาไว้ซึ�งการดาํเนินงานต่อเนื�องและเพื�อที�จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ 

ผูมี้สว่นไดเ้สียอื�นๆ และ 

- รกัษาโครงสรา้งเงินทนุไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัที�ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและลดตน้ทนุเงินทนุ 

 

ในการที�จะรกัษาหรือปรบัระดับโครงสรา้งของเงินทุนนั�น กลุ่มกิจการอาจตอ้งปรบัจาํนวนเงินปันผลจ่าย ปรบัการคืนทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สิน 

 

เช่นเดียวกบักิจการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั กลุ่มกิจการพิจารณาระดบัเงินทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอตัราส่วนหนี�สินต่อทุน 

ซึ�งคาํนวณจากหนี�สินสทุธิหารสว่นของเจา้ของ 

 

การคงไว้ซึ�งอัตราส่วนตามสัญญาเงนิกู้ 

 

ภายใตเ้งื�อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกิจการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึ�งอตัราสว่นหนี�สินต่อทนุที�ไม่เกิน 1.75 

 

อย่างไรก็ตาม  กลุ่มกิจการได้รับการยกเว้นการดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไว้ในเงื�อนไขสัญญาเงินกู ้ 

และขอ้กาํหนดสทิธิของหุน้กูจ้นถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี�สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที�มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคา 

ตามบญัชี เปิดเผยไวใ้นหมายเหต ุ13 

 

สดัส่วนการทาํธุรกรรมแบง่ตามประเภทของคูส่ญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

สัดส่วนร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 100 100 
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8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าหรือเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมตามลาํดับชั�นของมูลค่า

ยตุธิรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีที�แลว้ 
 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ข้อมูล 

ระดับที� 1 

ข้อมูล 

ระดับที� 2 

ข้อมูล 

ระดับที� 3 

รวมมูลค่า

ยุติธรรม 

ราคา 

ตามบัญชี 
      

สนิทรัพย ์      

สนิทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลคา่ด้วยมูลคา่

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

     

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ - 2 - 2 2 

เงินลงทุนในตราสารทนุ - - 88 88 88 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย - 92 - 92 92 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 13 - 13 13 

      

สนิทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลคา่ด้วยมูลคา่

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

     

เงินลงทุนในตราสารทนุ 24 - 173 197 197 

รวมสนิทรัพย ์ 24 107 261 392 392 

      

หนี�สิน      

หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

     

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ - 90 - 90 90 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย - 488 - 488 488 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 2,149 - 2,149 2,149 

หุน้กู ้ - 11,046 - 11,046 11,046 

      

ตราสารอนุพันธท์างการเงนิที�ใช้สาํหรับ

ป้องกันความเสี�ยง 

     

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย - 36 - 36 36 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 1,099 - 1,099 1,099 

รวมหนี�สนิ - 14,908 - 14,908 14,908 
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8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 ข้อมูล 

ระดับที� 1 

ข้อมูล 

ระดับที� 2 

ข้อมูล 

ระดับที� 3 

รวมมูลค่า

ยุติธรรม 

ราคา 

ตามบัญชี 

      

สนิทรัพย ์      

สนิทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลคา่ด้วยมูลคา่

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน      

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ - 2 - 2 2 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย - 92 - 92 92 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 13 - 13 13 

      

สนิทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลคา่ด้วยมูลคา่

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น      

เงินลงทุนในตราสารทนุจดทะเบียน 24 - - 24 24 

รวมสนิทรัพย ์ 24 107 - 131 131 

      

หนี�สิน      

หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลคา่ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน      

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ - 90 - 90 90 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย - 473 - 473 473 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 2,149 - 2,149 2,149 

      

ตราสารอนุพันธท์างการเงนิที�ใช้สาํหรับ

ป้องกันความเสี�ยง      

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

และอตัราดอกเบี �ย - 1,099 - 1,099 1,099 

รวมหนี�สนิ - 3,811 - 3,811 3,811 
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สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

69 

8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

มลูคา่ยตุธิรรมแบง่ออกเป็นลาํดบัชั�นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี � 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินอา้งอิงจากราคาปิด ที�อา้งอิงจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และตา่งประเทศ 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งใชข้อ้มูลที�สามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้อ้ยที�สดุเท่าที�เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มูล 

ที�สงัเกตไดใ้นตลาด 

 

ขั�นตอนการประเมนิมูลค่ายุติธรรม 

 

การประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน (CFO) และคณะทาํงานเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี�ยวกับ

กระบวนการประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึ �นอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 

 

ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที�มีสาระสาํคัญของลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที� 3 คืออัตราคิดลดที�ปรบัดว้ยความเสี�ยง 

ประมาณโดยอา้งองิจากตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี�ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยซ์ึ�งกลุม่กิจการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีสถานะทางการเงินที�เทียบเคียงไดก้บัคูส่ญัญาที�เป็นผูอ้อกตราสารนั�น 

 

9 ประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญ และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณถ์งึเหตกุารณใ์นอนาคตที�เชื�อว่าสมเหตสุมผลในสถานการณข์ณะนั�น 

 

ก) มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

 

มลูค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ซึ�งไม่มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่า กลุ่มกิจการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั�งขอ้สมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาด 

ที�มีอยู ่ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน  
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9 ประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญ และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

ข) การดอ้ยค่าของคา่ความนิยมและเครื�องหมายการคา้ 

 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้

การคาํนวณนี�ใชป้ระมาณการกระแสเงินสดซึ�งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงินครอบคลมุช่วงเวลาในประมาณการ 

ซึ�งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้ริหาร 

 

กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาในประมาณการ ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุ 22 

อัตราการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที� รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะกลุม่ของหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงนิสดนั�นดาํเนินงานอยู ่

 

ค) การกาํหนดอายสุญัญาเชา่ 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดที�ทาํใหเ้กิดสิ�งจงูใจทางเศรษฐกิจสาํหรบัผูเ้ช่า  

ในการใชส้ิทธิขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื�อกาํหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกิจการ

พิจารณาการกาํหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมื�อสญัญาเชา่นั�นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่า 

จะถกูขยายหรือถกูยกเลิก  

 

สาํหรบัการเช่าอสังหาริมทรพัย ์ปัจจัยหลักที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดคือระยะสญัญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพ 

ของสินทรพัยที์�เช่า 

 

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสาํนักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี�สิน 

ตามสัญญาเช่า เนื�องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรพัยที์�เช่า และ ข) การเปลี�ยนแทนสินทรัพย ์

จะไม่กอ่ใหเ้กิดตน้ทนุอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื�อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช ้

(หรือไม่ใช้) สิทธิ การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ �นเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีนัยสาํคัญหรือ 

การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที�มีนัยสาํคัญ ซึ�งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต ้

การควบคมุของกลุม่กิจการ  
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9 ประมาณการทางบัญชีที�สาํคัญ และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

ง) การกาํหนดอตัราการคิดลดของสญัญาเช่า 
 

กลุม่กิจการประเมินอตัราดอกเบี�ยการกูยื้มส่วนเพิ�มดงันี � 
 

- ใชข้อ้มูลที�การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกิจการที�เป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลที�ไดร้บัใหส้ะทอ้น

กบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายสุญัญาเช่า ประเทศ สกลุเงิน และหลกัประกนั 
 

จ) การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงนิ 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงินอา้งอิงจากสมมติฐานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผิดนัดชาํระหนี�

และอัตราการขาดทุนที�คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใชดุ้ลยพินิจในการประเมินขอ้สมมติฐานเหล่านี � และพิจารณา

เลือกปัจจัยที�ส่งผลต่อการคาํนวณการดอ้ยค่าบนพื �นฐานของขอ้มูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดลอ้ม 

ทางตลาดที�เกิดขึ �น รวมทั�งการคาดการณเ์หตุการณใ์นอนาคต ณ ทุกสิ �นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ฉ) การวดัมูลคา่ที�ดนิใหม ่
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบัที� 3 ภายใตว้ิธีราคาตลาดถกูประเมินโดยผูป้ระเมินโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบราคาขายซึ�งคลา้ย

กับการวัดมูลค่าที�ดินตามมูลค่ายุติธรรมระดับที� 2 อย่างไรก็ตามลักษณะของคุณสมบัติที�เปรียบเทียบไดมี้การ

ทบทวนและปรบัมลูค่าตลาดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทรพัยส์นิของกลุม่กิจการ 
 

มูลค่ายุติธรรมภายใต้วิธีรายได้ถูกประเมินโดยผูป้ระเมินโดยการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจาก

งบประมาณที�ไดร้บัอนุมัติจากผูบ้ริหารซึ�งคลอบคลุมช่วงเวลาในการประมาณการ กระแสเงินสดที�อยู่นอกเหนือ

ช่วงเวลาในประมาณการจะประมาณการโดยใช้อตัราการเติบโตโดยประมาณ ซึ�งไม่เกินอตัราการเติบโตเฉลี�ย 

ระยะยาวจากธุรกิจที�หน่วยสินทรพัยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดาํเนินการอยู่ ผลของการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีคิดลด

กระแสเงินสดจะถูกจัดสรรใหก้บัที�ดินโดยผูป้ระเมิน โดยพิจารณาจากสินทรพัยด์าํเนินงานที�สาํคญัซึ�งมีส่วนทาํให้

เกดิกระแสเงินสดของหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

10 ข้อมูลจาํแนกตามสว่นงาน 
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที�รายงานสี�ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหาร

และธุรกิจค้าปลีก สี�ส่วนงานที�รายงานในปีปัจจุบัน แบ่งตามส่วนงานที�นําเสนอและได้รับการสอบทานโดยผู้มีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสดุดา้นการดาํเนินงาน (“CODM”) ซึ�งไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบรหิาร โดยรวมส่วนงาน

ที�มีลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการที�คลา้ยคลึงกันเขา้ดว้ยกนัตามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 6.4 ขอ้มูลที�แสดงดา้นล่างเป็น

ขอ้มลูที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของแตล่ะสว่นงาน  
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

10.1 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 
 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม (ลา้นบาท) 

  ธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลกี ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายได ้             

   รวมรายได ้ 45,892 30,359 6,120 4,065 21,614 20,886 2,749 3,574 (164) (188) 76,211 58,696 
             

ตน้ทุน             

   รวมตน้ทุน (21,039) (23,429) (2,759) (1,473) (6,009) (5,958) (1,792) (2,309) 302 274 (31,297) (32,895) 
             

กาํไรขั�นตน้และรายไดอ้ื�น 24,853 6,930 3,361 2,592 15,605 14,928 957 1,265 138 86 44,914 25,801 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (19,305) (10,178) (2,013) (2,259) (10,855) (10,785) (1,291) (1,478) (126) (92) (33,590) (24,792) 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ              

   ภาษเีงนิได้ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,548 (3,248) 1,348 333 4,750 4,143 (334) (213) 12  (6)   11,324 1,009 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (16,082) (14,427) (541) (512) (3,124) (3,004) (195) (298) -  -   (19,942) (18,241) 

ตน้ทุนทางการเงิน (7,937) (6,283) (409) (502) (586) (621) (42) (52) (12) 6   (8,986) (7,452) 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้ (157) (345) 189 65 (241) (184) - - -  -   (209) (464) 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้ (18,628) (24,303) 587 (616) 799 334 (571) (563) -  -   (17,813) (25,148) 

ภาษีเงินได ้ 4,096 2,654 (241) (66) (256) (174) 39 31 -  -   3,638 2,445 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (14,532) (21,649) 346 (682) 543 160 (532) (532) -  -   (14,175) (22,703) 
             

การรับรู้รายได ้             

   เมื�อปฏิบตัิตามภาระที�ตอ้งปฏิบตัิเสรจ็สิ �น 21,056 13,812 5,125 3,156 20,266 19,598 2,749 3,574 (24) (9)   49,172 40,131 

   ตลอดช่วงเวลาที�ปฏิบตัิตามภาระที�ตอ้งปฏิบตัิ 24,836 16,547 995 909 1,348 1,288 -  -   (140) (179) 27,039 18,565 

รวมรายได ้ 45,892 30,359 6,120 4,065 21,614 20,886 2,749 3,574 (164) (188) 76,211 58,696 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

10.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภมูิศาสตร ์

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

ธุรกจิโรงแรม 

ธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 

 

ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายได้        

ประเทศไทย 2,304 3,347 1,969 766 12,177 13,919 2,749 3,574 (164) (188) 19,035 21,418 

ทวีปยุโรป 34,162 20,131 1,505 905 235 224 - - - - 35,902 21,260 

ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 5,369 4,027 - - 2,549 2,088 - - - - 7,918 6,115 

ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 1,751 1,130 23 50 - - - - - - 1,774 1,180 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 21 11 - - 4,314 2,817 - - - - 4,335 2,828 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 1,186 674 - - - - - - - - 1,186 674 

อื�น ๆ 1,099 1,039 2,623 2,344 2,339 1,838 - - - - 6,061 5,221 

รวม 45,892 30,359 6,120 4,065 21,614 20,886 2,749 3,574 (164) (188) 76,211 58,696 
             

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี             

ประเทศไทย (1,773) (3,192) 506 77 171 265 (532) (532) - - (1,628) (3,382) 

ทวีปยุโรป (11,786) (16,213) (273) (440) 10 2 - - - - (12,049) (16,651) 

ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ (638) (674) - - 122 52 - - - - (516) (622) 

สาธารณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 560 114 (4) 37 (4) (4) - - - - 552 147 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 11 (6) - - 188 (108) - - - - 199 (114) 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 64 (338) - - - - - - - - 64 (338) 

อื�น ๆ (970) (1,340) 117 (356) 56 (47) - - - - (797) (1,743) 

รวม (14,532) (21,649) 346 (682) 543 160 (532) (532) - - (14,175) (22,703) 
             

รวมสินทรัพย ์           369,633 362,327 
             

รวมหนี�สิน           290,140 286,003 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการไดมี้การจดัการส่วนงานธุรกิจทั�วโลกในลกัษณะเดียวกนัและส่วนงานธุรกิจเหล่านี �ดาํเนินงานในเขตภูมิศาสตรห์ลกั 

มีดงันี� 
 

ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ที�บริษัทใหญ่ตั�งอยู่และดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตการดาํเนินงานหลกั

ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม ธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์พื�อขาย ธุรกิจจดัจาํหน่าย 

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจใหเ้ชา่ศนูยก์ารคา้ ธุรกิจสปา และธุรกจิการจดัการ 
 

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรป - กลุม่กจิการดาํเนินงานเกี�ยวกบัธุรกิจโรงแรม และภตัตาคาร 
 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุม่กจิการดาํเนินงานเกี�ยวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกจิขายอาหารและเครื�องดื�ม 
 

สาธารณรฐัมัลดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง - กลุ่มกิจการดาํเนินงานเกี�ยวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา และธุรกิจ

ขายอาหารและเครื�องดื�ม 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - กิจการดาํเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม ธุรกิจสปา และธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย 
 

กลุม่ประเทศละตนิอเมริกา - กลุ่มกิจการดาํเนินงานเกี�ยวกบัธุรกจิโรงแรม 
 

อื�น ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปาและธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศอื�น ๆ ที�กลุ่มกิจการดาํเนินงาน

อยู่คือ ประเทศศรลีงักา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศตา่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิา เป็นตน้ 
 

11 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมือ 229,103,066 231,460,302 1,017,282 629,324 

เงนิฝากธนาคาร 24,859,216,814 24,756,653,857 9,897,538,816 9,444,705,040 

เงนิฝากประจาํ (อายไุม่เกนิ 3 เดือน) 8,192,195 1,200,001,018 - 1,200,001,018 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,096,512,075 26,188,115,177 9,898,556,098 10,645,335,382 

 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี �ยถัวเฉลี�ยของเงินฝากประจาํคือ รอ้ยละ 3.08 ต่อปี และครบกาํหนดภายใน  

3 เดือน (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.4 ตอ่ปี และครบกาํหนดภายใน 3 เดือน) 



347

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

75 

12 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวียน     

ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น 5,010,035,216 3,999,583,278 31,160,692 3,732,787 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่ 

    จะเกิดขึ �น (830,084,395) (822,491,590) (1,081,070) (796,387) 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น - สทุธิ 4,179,950,821 3,177,091,688 30,079,622 2,936,400 

ส่วนของลูกหนี�การคา้ตามสญัญาระยะยาว     

   ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 3,985,780,053 3,512,996,812 - - 

ส่วนของลูกหนี�สญัญาเชา่     

   ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สทุธิ 485,567,412 562,217,233 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 887,257,192 900,247,941 15,466,348 16,463,456 

ลกูหนี�อื�น - สทุธิ 3,984,998,246 3,218,970,654 5,782,995 9,724,062 

ลกูหนี�กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สทุธิ  

   (หมายเหต ุ19) 1,114,441,563 914,369,353 4,400,353,473 4,749,142,534 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 14,637,995,287 12,285,893,681 4,451,682,438 4,778,266,452 

 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี� 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 3,097,120,888 2,303,638,682 31,103,397 3,412,957 

คา้งชาํระ     

   นอ้ยกว่า 90 วนั 1,084,224,333 1,021,142,419 5,665 12,786 

   91 ถงึ 180 วนั 206,241,759 186,661,132 226 950 

   181 ถงึ 365 วนั 246,048,259 234,876,760 481 3,688 

   มากกว่า 365 วนั 376,399,977 253,264,285 50,923 302,406 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น - ยอดรวม 5,010,035,216 3,999,583,278 31,160,692 3,732,787 

หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่า 

    จะเกิดขึ �น (830,084,395) (822,491,590) (1,081,070) (796,387) 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น - สทุธิ 4,179,950,821 3,177,091,688 30,079,622 2,936,400 



348

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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12 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่หมุนเวยีน     

ลกูหนี�การคา้ตามสญัญาระยะยาว 2,687,717,938 2,355,049,751 - - 

หกั  รายไดด้อกเบี �ยรอการรบัรู ้ (175,501,753) (192,138,069) - - 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่ 

    จะเกิดขึ �น (980,064,175) (870,373,147) - - 

ลกูหนี�การคา้ตามสญัญาระยะยาว - สทุธิ 1,532,152,010 1,292,538,535 - - 

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ 694,669,161 945,487,414 - - 

ลกูหนี�กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหต ุ19) - - 558,203,821 241,557,170 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2,226,821,171 2,238,025,949 558,203,821 241,557,170 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ 

 

สนิทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิสามารถวิเคราะหว์ิธกีารประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี� 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

 ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 25,097 25,097 25,097 - - 26,188 26,188 26,188 

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น  - - 14,638 14,638 14,638 - - 12,286 12,286 12,286 

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 4 - - 4 4 136 - - 136 136 

           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น - - 2,227 2,227 2,227 - - 2,238 2,238 2,238 

เงินใหกู้ย้ืมกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน - - 5,654 5,654 5,654 - - 5,201 5,201 5,201 

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 103 - - 103 103 324 236 - 560 560 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น           

- เงินลงทุนระยะยาว 88 197 - 285 285 73 110 - 183 183 

- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น - - 3,201 3,201 3,201 - - 3,183 3,183 3,183 



350

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

 ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

หนี�สินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�น 

   จากสถาบนัการเงิน - - - - - 

 

- 

 

- 

 

140 

 

140 

 

140 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี �อื�น - - 18,394 18,394 18,394 - - 15,310 15,310 15,310 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน - - 481 481 481 - - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   สว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   - - 7,013 7,013 7,013 

 

- 

 

- 

 

1,706 

 

1,706 

 

1,706 

หุน้กูส้ว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - 10,383 10,383 10,431 - - 4,596 4,596 4,662 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย    - - 688 688 688 - - 430 430 430 

หนี �สินอนพุนัธท์างการเงนิ 89 167 - 256 256 964 80 - 1,044 1,044 
           

หนี�สินไม่หมุนเวียน           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 53,792 53,792 53,792 - - 70,098 70,098 70,098 

หุน้กู ้           

- รบัรูผ้า่นกาํไรหรอืขาดทนุ 11,046 - - 11,046 11,046 11,665 - - 11,665 11,665 

- รบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจาํหนา่ย - - 49,646 49,646 50,203 - - 48,134 48,134 48,295 

หนี �สินอนพุนัธท์างการเงนิ 2,637 968 - 3,605 3,605 3,194 298 - 3,492 3,492 



351

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

 ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 9,899 9,899 9,899 - - 10,645 10,645 10,645 

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น - - 4,452 4,452 4,452 - - 4,778 4,778 4,778 

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 4 - - 4 4 136 - - 136 136 

           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี�อื�น - - 558 558 558 - - 242 242 242 

เงินใหกู้ย้ืมกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน - - 134,725 134,725 134,725 - - 127,012 127,012 127,012 

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 103 - - 103 103 324 236 - 560 560 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น           

- เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 24 - 24 24 - 21 - 21 21 

- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น - - 16 16 16 - - 15 15 15 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

มูลคา่

ยุติธรรม 

ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

มูลคา่

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

 

รวมราคา 

ตามบัญชี 

 

 

มูลคา่ 

ยุติธรรม 

 ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

หนี�สินหมุนเวียน           

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น - - 857 857 857 - - 682 682 682 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน - - 5,945 5,945 5,945 - - 5,379 5,379 5,379 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   สว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   - - 1,001 1,001 1,001 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

หุน้กูส้ว่นที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - - 10,383 10,383 10,431 - - 4,596 4,596 4,662 

หนี�สินอนุพนัธท์างการเงิน 90 131 - 221 221 963 - - 963 963 

           

หนี�สินไม่หมุนเวียน           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 23,043 23,043 23,043 - - 25,352 25,352 25,352 

หุน้กู ้ - - 46,725 46,725 46,766 - - 46,666 46,666 47,790 

หนี�สินอนุพนัธท์างการเงิน 2,622 968 - 3,590 3,590 3,167 298 - 3,465 3,465 

 



353

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงิน (ตอ่) 

 

รายการที�รับรู้ในกาํไรหรอืขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 กาํไรหรอื

ขาดทุน 

ล้านบาท 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น 

ล้านบาท 

กาํไรหรอื

ขาดทุน 

ล้านบาท 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น 

ล้านบาท 
     

กาํไร (ขาดทนุ) จากมลูค่ายตุิธรรมของ 

เงนิลงทนุในตราสารทนุที�วดัมลูค่า 

ดว้ย FVOCI  - 3 -                    (2) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากมลูค่ายตุิธรรมของ 

เงนิลงทนุในตราสารทนุที�วดัมลูค่า 

ดว้ย FVPL 13 - 3 - 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจากเงนิลงทนุในตราสารทุน

ที�วดัมลูคา่ดว้ย FVOCI ในกาํไรหรือขาดทุน     

    - จากเงนิลงทุนที�ยงัคงเหลือ ณ วนัสิ �นปี 1 - 1 - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ล้านบาท 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น 

ล้านบาท 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

ล้านบาท 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื�น 

ล้านบาท 

     

กาํไร (ขาดทนุ) จากมลูค่ายตุิธรรมของ 

เงนิลงทนุในตราสารทนุที�วดัมลูค่า 

ดว้ย FVOCI  - 3 - (2) 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจากเงนิลงทนุในตราสารทุน

ที�วดัมลูคา่ดว้ย FVOCI ในกาํไรหรือขาดทุน     

    - จากเงนิลงทุนที�ยงัคงเหลือ ณ วนัสิ �นปี 1 - 1 - 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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13 สินทรัพยแ์ละหนี�สนิทางการเงิน (ตอ่) 

 

การซื�อและขายหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนที�สาํคัญระหว่างปี 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการและบริษัทไม่มีรายการซื �อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

ค่าเผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับปี 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทรบัรูก้ารด้อยค่าเพิ�มเติมของสินทรพัยท์างการเงินที�วัดมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย ตามที�เปิดเผยในหมายเหต ุ7 

 

14 สินค้าคงเหลือ  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเครื�องดื�ม 520,389,296 469,543,708 1,637,218 1,747,073 

สินคา้สาํเรจ็รูป (สทุธิจากค่าเผื�อ) 1,001,323,939 1,426,096,992 72,481 81,299 

วตัถดุบิ (สทุธิจากคา่เผื�อ) 1,325,388,176 1,253,891,445 - - 

งานระหว่างทาํ  7,415,962 12,561,953 - - 

สินคา้ระหว่างทาง 138,760,296 113,428,290 - - 

วสัดุสิ �นเปลืองและอื�น ๆ  496,905,044 407,085,304 1,288,896 1,359,402 

รวมสินคา้คงเหลือ 3,490,182,713 3,682,607,692 2,998,595 3,187,774 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 9,824 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 10,968 

ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการบันทึกค่าสินค้าล้าสมัยและเสียหายในงบกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวน 219 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2563 : 124 ลา้นบาท) 
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15 ที�ดนิและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย  

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�ออยู่อาศยั 1,560,124,620 1,919,150,021 

สถานที�พกัผ่อนโดยแบง่เวลา 7,543,799 38,506,000 

รวมที�ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อขาย 1,567,668,419 1,957,656,021 

 

ตน้ทุนของที�ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อขายที�รบัรูเ้ป็นตน้ทุนขายในระหว่างปี เป็นจาํนวน 1,454 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2563 : 467 ลา้นบาท) 

 

16 สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษีรอขอคืน 3,212,128,546 3,187,754,120 59,126,858 58,572,531 

เงนิมดัจาํ 50,641,593 38,220,936 - - 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ 5,844,698 9,943,617 - - 

เงนิใหกู้ย้ืมแกบ่รษัิทอื�นที�ถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึ�งปี 82,201,033 102,071,305 660,000 20,451,944 

อื�น ๆ 572,302,028 332,630,499 1,054,658 676,695 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 3,923,117,898 3,670,620,477 60,841,516 79,701,170 
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17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถอืไว้เพื�อขาย 

 

สินทรพัยแ์ละหนี�สินของกลุม่ที�จาํหน่ายที�จดัประเภทไวเ้พื�อขายมีรายละเอยีด ดงันี� 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 18,285,155 3,959,581,172 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 88,801,040 84,961,874 

อื�น ๆ - 98,665,242 

รวมสินทรพัย ์ 107,086,195 4,143,208,288 

   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 100,697,832 

เงนิกูย้ืมระยะยาว - 326,301,637 

อื�น ๆ - 194,286,633 

รวมหนี�สิน - 621,286,102 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการไม่มีขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนการดาํเนินงานที�ยกเลิก (พ.ศ. 2563 : ขาดทุน 2.4 ลา้นบาท) 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายระหว่างปีถกูวดัมูลค่าโดยใชม้ลูค่าที�ต ํ�ากว่าระหว่างมูลคา่ตามบญัชีกบัมูลค่ายตุิธรรม 

หักตน้ทุนในการขายเมื�อมีการจัดประเภทใหม่ การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าที�ไม่เกิดขึ �นเป็นประจาํโดยใชวิ้ธี

เปรยีบเทียบราคาตลาด 

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เสร็จสิ �นการทาํการขายและบริหารโรงแรม ในทวีปยุโรปซึ�งเกี�ยวขอ้งกับ

รายการดงัต่อไปนี� 

 กลุ่มกิจการไดล้งนามในสญัญาซื �อขายหุน้เพื�อขายหุน้สามัญรอ้ยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง 

ซึ�งเป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งในประเทศโปรตุเกส ผูบ้ริหารประมาณการราคาขายขั�นตน้จาํนวน 137 ลา้นยูโร 

หรือเทียบเท่า 5,303 ลา้นบาท และส่วนปรบัปรุงราคาขายจาํนวน 6 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 232 ลา้นบาท ทาํให้

เกดิกาํไรจากการขายจาํนวน 24 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 937 ลา้นบาท 

 หลงัจากการทาํรายการขายเสรจ็สิ �น กลุ่มกจิการเขา้ทาํสญัญาบรหิารจดัการโรงแรมดงักล่าว ซึ�งทาํใหก้ลุม่กิจการ 

มีสิทธิในการบรหิารโรงแรมในระยะเวลาขั�นตํ�า 20 ปี โดยมีสิทธิในการต่อสญัญารวมสงูสดุ 30 ปี 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย - - 8,094,268,294 8,102,339,365 

เงนิลงทนุในบริษัทร่วม 8,008,865,272 8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871 

ส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 2,585,163,137 2,437,174,867 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 10,594,028,409 10,850,652,019 10,890,538,250 10,889,798,236 

 

ก) เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

วนัที� 1 มกราคม 8,102,339,365 8,071,408,665 

ลงทุนเพิ�ม 2,155,299,500 80,930,700 

จาํหน่ายเงินลงทนุ (2,125,871,271) - 

ลดเงินลงทนุจากการชาํระบญัชีของบรษิัทย่อย (37,499,300) (50,000,000) 

วนัที� 31 ธนัวาคม 8,094,268,294 8,102,339,365 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

บรษัิทย่อยที�ถกูถือหุน้ทางตรงโดยบริษัท มดีงันี � 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

สดัสว่นของการถอืหุน้ 

โดยบริษทั (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บรษิัท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกัด โรงแรมและศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย -(1) 81.2 

บรษิัท หวัหิน รซีอรท์ จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท แม่รมิเทอเรซ รซีอรท์ จาํกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(2) 45.3(2) 

บรษิัท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท โรงแรมราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 

บรษิัท เอม็ไอ สแควร ์จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท หวัหิน วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท บา้นโบราณเชยีงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท สมยุ วิลเลจ จาํกดั ชาํระบญัชี ประเทศไทย - 100 

บรษิัท โคโค ้ปาลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท โกโก ้รีครีเอชั�น จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท สมยุ  บชี คลบั โอนเนอร ์จาํกดั โรงแรมและพฒันา ประเทศไทย 100 100 

 อสงัหารมิทรพัย ์    

บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 99.7 99.7 

บรษิัท รอยลัการเ์ดน้ พลาซา่ จาํกดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท เอม็ สปา อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั  ธุรกิจสปา ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท สมยุ บชี เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

 
(1) สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 81.2 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่านบรษัิทย่อย 
(2) สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่าน

บรษัิทย่อย 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บรษัิทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

สดัสว่นของการถอืหุน้ 

โดยบริษัท (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บรษิัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จาํกัด (“MHG”) บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท ไมเนอร ์ซพัพลายเชน โซลชูั�น จาํกดั บริหารงานจดัซื�อ ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท เจา้พระยา รซีอรท์ แอนด ์ 

   เรสซิเดน้ท ์จาํกัด 

โรงเรยีนการบริหาร 

จดัการโรงแรม 

ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

   (“MINOR”) 

จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บริหารจดัการ หมู่เกาะบรติิชเวอรจ์ิน 100 100 

R.G.E. (HKG) Limited บริหารจดัการ เขตบริหารพเิศษฮ่องกง 100 100 

M&H Management Limited บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  มอรเิชียส   

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศมาเลเชีย 100 100 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

 ในสถานที�พกัผ่อน มอรเิชียส   

AVC Vacation Club Limited ขายหนว่ยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

 ในสถานที�พกัผ่อน มอรเิชียส   

บรษิัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกัด บริหารจดัการ ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท เอม็เอชจี ภเูก็ต จาํกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 60 96.9(4) 

บรษิัท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกัด ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 

Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  มอรเิชียส 

บรษิัท สยาม ซคัเซส เรยีลตี� จาํกดั ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศไทย 60 - 

 
(3) สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่าน

บรษัิทย่อย 
(4) สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 96.9 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่าน

บรษัิทย่อย 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

บริษัทภายใตบ้ริษัทย่อยที�สาํคญัที�ไม่ไดถ้กูถือหุน้ทางตรงที�รวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม มดีงัต่อไปนี�  
 

 งบการเงนิรวม 

   

สดัสว่นในสว่นไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

MHG Continental Holding (Singapore) ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศสิงคโปร ์ 100 100 

   Pte. Ltd.     

Lodging Management (Mauritius)  บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

   Limited  มอรเิชียส   

Minor Hotel Group MEA DMCC บริหารโรงแรม ประเทศสหรฐั 100 100 

  อาหรบัเอมเิรตส ์   

NH Hotel Group S.A.  

   และบรษัิทย่อย(1) 

โรงแรม ประเทศในทวีปยโุรป 

และละตินอเมรกิา 

94.1 

 

94.1 

 

Minor Hotels Portugal, S.A. 

   และบรษัิทย่อย 

โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 

โปรตเุกส 

100 

 

100 

 

บรษิัท ราชดาํร ิลอดจจิ์ �ง จาํกัด 

 

โรงแรมและขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

ประเทศไทย 

 

100 

 

100 

 

บรษิัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั ผลติและขายชีส ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท ไมเนอร ์แดรี� จาํกดั ผลติและขายไอศกรมี ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท ไมเนอร ์ดีควิ จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 100 100 

บรษิัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 97 97 

บรษิัท เอส แอล อาร ์ที จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 100 100 

Over Success Enterprise 

   Pte. Ltd. และบรษิัทยอ่ย ขายอาหารและเครื�องดื�ม 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 100 100 

Minor Food Group (Singapore) 

   Pte. Ltd. และบรษิัทยอ่ย ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 

Oaks Hotels & Resorts Limited  บริหารดา้นที�พกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

   (“OAKS”) และบรษัิทยอ่ย  และประเทศนิวซีแลนด ์   

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.   ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 70 70 

  และประเทศนิวซีแลนด ์   

บรษิัท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิ �ง จาํกดั ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศไทย 100 100 
 

(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   

สดัสว่นในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

    

บรษัิทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    

Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

 อสงัหารมิทรพัย ์    

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

   Company Pty. Ltd.     

The Coffee Club Supply Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

BC Aus Operating Company Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Minor DKL Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 70 70 

     

บรษัิทย่อยของ Espresso Pty. Ltd.   

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

   Pty. Ltd.     

The Coffee Club (NSW) Pty Ltd. ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   

สดัสว่นในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

บรษัิทย่อยของ BC Aus Operating Company Pty. Ltd.   

Ribs and Rumps Operating ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

   Company Pty. Ltd.     

Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd. ลงทนุในบรษิัทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Ribs and Rumps International Pty. Ltd. ลงทนุในบรษิัทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Ribs and Rumps System Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

    

บรษัิทยอ่ยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.    

TCC Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

TGT Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

    

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.   

The Coffee Club Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

     

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club Pty. Ltd.   

The Coffee Club Unit Trust เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

     

บรษัิทยอ่ยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd.    

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   

สดัสว่นในสว่นไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

  จัดตั�งขึ�น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

บรษัิทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd.   

Veneziano Coffee Roasters  ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

   Holdings Pty. Ltd.     

Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Nomad Coffee management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Inigo Montoya Limited ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศนิวซีแลนด ์ 70 70 

     

บรษัิทย่อยของ Inigo Montoya Limited 

Flight Coffee Limited ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

The Hanger Limited ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

Good Time Gang Limited ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

     

บรษัิทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.   

Veneziano (SA) Pty Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 57.5 57.5 

Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสนิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Black Bag Roasters Pty Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

     

บรษัิทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.   

Coffee Hit System Pty. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

     

บรษัิทย่อยของ บรษัิท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิ�ง จาํกัด     

บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกัด ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 100 100 

บรษัิท สพนูฟูล (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 70 70 
 

กลุ่มกิจการไดใ้ชหุ้น้ของบรษัิทยอ่ยและอสงัหาริมทรพัยข์องโรงแรม ราคาตามบญัชีประมาณ 44,760 ลา้นบาทตาม 

วิธีราคาที�ตีใหม่ (วันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : มูลค่า 12,514 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุน) เพื�อเป็นหลักประกัน

สาํหรบัเงินกูยื้มและการทาํหนา้ที�ผูค้ ํ�าประกนัหุน้กูโ้ดยสถาบนัการเงิน 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

 

- บรษัิทไดล้งทนุเพิ�มในหุน้สามญัที�ออกใหม่ของบริษัท โคโค ้ปาลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จาํกัด จาํนวน 3.8 ลา้น

หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชาํระ 25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 95 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม สดัสว่นการลงทนุยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 

 

- ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 การชาํระบัญชีของบริษัท สมุย วิลเลจ จาํกัด (“SVL”) ได้เสร็จสิ �นลง บริษัทตัด

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที�ราคาทุนจาํนวน 37.5 ลา้นบาท และไดร้บัคืนหุน้สามัญของ MHGP ซึ�งถือ

โดย SVL จาํนวน 542,998 หุน้ คิดเป็นมลูค่าสินทรพัยส์ุทธิจาํนวน 54.3 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนของ 

MHGP เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 96.9 เป็นรอ้ยละ 100 

 

- บริษัทไดร้บัหุน้สามญัที�ออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จาํกดั (“MHGP”) จาํนวน 13.8 ลา้นหุน้ ซึ�งมีมูลค่า

ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ �น 1,380 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย 

รอ้ยละ 100 

 

นอกจากนี�บริษัทไดเ้ปลี�ยนการถือหุน้โดยตรงในบริษัท เจา้พระยา รีซอรท์ จาํกดั เป็นถือหุน้ทางออ้มผ่านบรษัิท 

สยาม ซคัเซส เรียลตี� จาํกดั (“SSR”) ที�ตั�งขึ �นใหม่ ซึ�งมีหุน้สามญัจดทะเบียน 6.26 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ �น 626 ลา้นบาท  

 

ต่อมาบริษัทไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุนรอ้ยละ 40 ใน MHGP และ SSR ที�ราคา 3,384 ลา้นบาท ซึ�งรวมเงิน

กูยื้มจาํนวน 1,020 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเป็นจาํนวน 864 ลา้นบาท 

 

- ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดจ้าํหน่ายสดัส่วนความเป็นเจา้ของในกลุ่มกิจการสโกมาดิ และ

บริษัท มารินเอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั รวมถงึเปลี�ยนแปลงอาํนาจการควบคมุในกิจการดงักล่าว ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยน

สถานะเงินลงทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสาํหรับบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุที�

มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ตวัเลขที�เปิดเผยแตล่ะบรษิัทย่อย เป็นตวัเลขกอ่นตดัรายการระหว่างกนั 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 

NH Hotel 

Minor DKL 

Food Group 
 

 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

ส่วนที�หมุนเวยีน    

สินทรพัย ์ 15,271 1,084 16,355 

หนี�สิน 23,288 1,075 24,363 

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (8,017) 9 (8,008) 

    

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน    

สินทรพัย ์ 208,472 7,744 216,216 

หนี�สิน 119,739 2,437 122,176 

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 88,733 5,307 94,040 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 80,716 5,316 86,032 
    

ส่วนได้เสยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุม 7,171 1,162 8,333 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 NH Hotel 

Minor DKL 

Food Group  

 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

รายได ้ 32,207 2,556 34,763 

กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (12,823) 157 (12,666) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม (12,823) 157 (12,666) 
    

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สีย    

   ที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (832) 58 (774) 

 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 NH Hotel 

Minor DKL 

Food Group  

 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,350 298 6,648 

เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน 3,160 (186) 2,974 

เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน (12,098) (195) (12,293) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ (2,588) (83) (2,671) 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บรษัิทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทนุในบริษัทร่วม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที� 1 มกราคม 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824 

ลงทุนเพิ�ม 8,811,085 1,090,160,763 8,811,085 3,693,047 

โอนมาจากบญัชีอื�น - 1,224,618,622 - - 

ส่วนแบง่ขาดทนุ     

   จากเงินลงทนุในบริษทัรว่ม (347,600,626) (329,425,281) - - 

เงนิปันผลรบั (52,865,916) (159,900,812) - - 

การดอ้ยค่า (81,691,863) - - - 

การแปลงคา่งบการเงนิ 68,735,440 228,454,242 - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 8,008,865,272 8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บรษัิทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม มีดงัต่อไปนี � 

 

 งบการเงนิรวม 

  
 

 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั�งขึ�นในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสหรฐั 49 49 

  อาหรบัเอมิเรตส ์   

Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 50 50 

  มลัดีฟส ์   

Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบรษัิทอื�น หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 50 50 

   Investment Limited     

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบรษัิทอื�น หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 50 50 

   Investment Limited     

Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของแฟรนไชส ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

บรษัิท ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 

บรษัิท ซูมา่ กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 
(1) กลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์จาํกดั แมว่้ากลุ่มกิจการถือหุน้ในบริษัท

ดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 51 จงึถือว่าบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทร่วมและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุน 

ในบรษิัทดงักลา่วในงบการเงินรวม 
(2) สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ซูม่า กรุงเทพ จาํกัด เท่ากับร้อยละ 51 กลุ่มกิจการมีสิทธิออกเสียงเพียง 

รอ้ยละ 35 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   
สดัสว่นในสว่นไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั�งขึ�นในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศไทย 36.2 35.9 

   (มหาชน)      

Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสหรฐั 25 25 

  อาหรบัเอมเิรตส ์   

Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรลีงักา 25 25 

MHG Lesotho (Proprietary)  โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 

   Limited     

บรษัิท นายณ ์แอนด ์อารจ์พีี  ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 

   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั      

BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื�น ประเทศสิงคโปร ์ 25.1 25.1 

Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกัมพูชา 35 35 

Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศราชอาณาจกัร 50 50 

  สเปน   

Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 

   S.A. de C.V.     

Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 20 20 

  อารเ์จนตินา   

Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 17.2 27 

Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 

Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศราชอาณาจกัร 35.5 35.5 

  สเปน   
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สดัสว่นการถือหุ้น 

   (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั�งขึ�นในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 36.2 35.9 

   จาํกดั (มหาชน) เครื�องดื�ม    

 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

 

- บรษัิทไดใ้ชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อซื �อหุน้ของบรษิัท เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท จาํกดั (มหาชน) เพิ�มขึ �นจาํนวน 

8,811,085 หุน้ มลูคา่รวม 8.81 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัสว่นการลงทนุเพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 35.9 เป็นรอ้ยละ 36.2 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษัิทร่วม 

 

ขอ้มลูถดัไปไดแ้สดงขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป สาํหรบับรษัิทร่วมที�มีสาระสาํคญักบักลุ่มกิจการ ขอ้มูลทางการเงินนี�

ปฏิบตัติามวิธีสว่นไดเ้สีย ซึ�งรวมการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ   
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษัิท เอส แอนด ์

พ ีซินดิเคท จาํกัด 

(มหาชน) 

BTG Holding 

Company Pte. 

Ltd. รวม 

 ล้านบาท ลา้นบาท ล้านบาท 

    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 980 4,334 5,314 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น  917 3,780 4,697 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,897 8,114 10,011 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,169 24,008 27,177 
    

สินทรัพยร์วม 5,066 32,122 37,188 

    

หนี�สินหมุนเวียน    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 760 2,858 3,618 

หนี�สินทางการเงนิ 63 2,099 2,162 

หนี�สินหมนุเวียนอื�น  534 5,110 5,644 

หนี�สินหมุนเวียนรวม 1,357 10,067 11,424 
    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน    

หนี�สินทางการเงนิ 197 5,338 5,535 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 896 8,993 9,889 

หนี�สินไม่หมุนเวยีนรวม 1,093 14,331 15,424 

    

หนี�สินรวม 2,450 24,398 26,848 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,616 7,724 10,340 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

100 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ที�ถือโดย 

กลุ่มกิจการคาํนวณตามราคาที�ประกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 2,960 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 

จาํนวน 2,256 ลา้นบาท)  

 

ทั�งนี �บรษัิทอื�นเป็นบรษิัทจาํกดัและหุน้ของบรษัิทเหลา่นี �ไม่มีราคาเสนอซื �อขายในตลาด 

 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษัิท เอส แอนด ์

พ ีซินดิเคท จาํกัด 

(มหาชน) 

BTG Holding 

Company Pte. 

Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

รายได ้ 4,817 11,320 16,137 
    

กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษี 

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 342 (1,214) (872) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น 5 56 61 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 347 (1,158) (811) 

    

เงนิปันผลไดร้บัจากบริษัทรว่ม 53 - 53 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

100 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ที�ถือโดย 

กลุ่มกิจการคาํนวณตามราคาที�ประกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 2,960 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 

จาํนวน 2,256 ลา้นบาท)  

 

ทั�งนี �บรษัิทอื�นเป็นบรษิัทจาํกดัและหุน้ของบรษัิทเหลา่นี �ไม่มีราคาเสนอซื �อขายในตลาด 

 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษัิท เอส แอนด ์

พ ีซินดิเคท จาํกัด 

(มหาชน) 

BTG Holding 

Company Pte. 

Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

รายได ้ 4,817 11,320 16,137 
    

กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษี 

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 342 (1,214) (872) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น 5 56 61 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 347 (1,158) (811) 

    

เงนิปันผลไดร้บัจากบริษัทรว่ม 53 - 53 

 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

101 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วม 

 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษัิท เอส แอนด ์

พ ีซินดิเคท 

จาํกัด (มหาชน) 

BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สรุปข้อมลูทางการเงนิ    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2,395 9,212 11,607 

การออกหุน้สามญั 21 - 21 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบัปี 342 (1,214) (872) 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 5 56 61 

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน - (330) (330) 

จา่ยเงนิปันผล (147) - (147) 

สินทรพัยส์ทุธิ  2,616 7,724 10,340 

หกั  ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (38) - (38) 

สินทรพัยส์ทุธิของผูเ้ป็นเจา้ของ 2,578 7,724 10,302 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุม่กิจการ รอ้ยละ 36.2 รอ้ยละ 25.1  

ส่วนไดเ้สียของกลุม่กจิการในบรษัิทรว่ม  933 1,939 2,872 

คา่ความนิยม 2,123 - 2,123 

ราคาตามบญัชี 3,056 1,939 4,995 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

102 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

บรษัิทร่วมที�แต่ละรายไม่มีสาระสาํคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมดังกล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมที�แต่ละรายไม่มี

สาระสาํคญัอกีจาํนวนหนึ�ง ซึ�งไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมแต่ละรายที�ไม่มีสาระสาํคญั 3,014 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทรว่ม :  

   กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (191) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม (191) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที� 1 มกราคม 2,437,174,867 2,614,326,059 - - 

ลงทุนเพิ�ม 369,262,819 16,230,807 - - 

การเปลี�ยนสถานะเป็นเงินลงทุน 

   ในบริษัทย่อย - (56,408,782) - - 

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ)  

   จากเงินลงทนุ     

   ในกิจการรว่มคา้ 138,875,868 (134,476,369) - - 

เงนิปันผลรบั (145,049,550) - - - 

การดอ้ยค่า (215,206,575) - - - 

การแปลงคา่งบการเงนิ 105,708 (2,496,848) - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2,585,163,137 2,437,174,867 - - 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

103 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

กจิการรว่มคา้ มีดงัต่อไปนี � 

 

 งบการเงินรวม 

   

สดัสว่นในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 

จัดตั�งขึ�นใน

ประเทศ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรลีงักา 49.9 49.9 

MHG Deep Blue Financing บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั 50 50 

  มอรเิชียส   

O Plus E Holdings  ลงทุนในบรษัิทอื�น ประเทศสาธารณรฐั 50 50 

   Private Limited  มลัดีฟส ์   

บรษัิท พีแคน เดอลุกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผลติสว่นผสมอาหาร ประเทศไทย 49.9 49.9 

Liwa Minor Food &  Beverage LLC ขายอาหารและเครื�องดื�ม 

 

ประเทศสหรฐั                            

อาหรบัเอมิเรตส ์

49 49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบรษัิทอื�น ประเทศสหรฐั 49 49 

  อาหรบัเอมิเรตส ์   

บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรยีนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 50 50 

บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์  ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

   ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั     

MHG Signity Assets  ลงทุนในบรษัิทอื�น ประเทศสาธารณรฐั 50 50 

   Holding (Mauritius) Limited  มอรเิชียส   

บรษัิท ภทัรา ฟายน ์ไทยคซูีน จาํกดั ขายอาหารและเครื�องดื�ม สหราชอาณาจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบรษัิทอื�น ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   

สดัสว่นในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกจิการ 

   (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกจิ 

จัดตั�งขึ�นใน

ประเทศ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 

     

บรษัิท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

บรษัิท ลายนั ฮลิล ์เรสซิเด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

บรษัิท ลายนั บางเทา  ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั     

Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สาธารณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 

บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 

บรษัิท อารต์ ออฟ เบคกิ �ง จาํกดั ผลติสว่นผสมอาหาร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Barbarons Beach Hotel MHG  

   Limited 

แอรพ์อรต์เลา้จ ์ ประเทศสาธารณรฐั

เซเชลส ์

40 40 

TCC Holding Joint Stock Company  ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศเวียดนาม 50 50 

Dining Collective Pte. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

Le Kein Investment Co., Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

City Donut Pte. Ltd. ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

บรษัิท เวอรติา เอม็เอ็ชจี จาํกดั ธุรกิจบรกิารดา้นสขุภาพ ประเทศไทย 50 50 

 
(1) แมว้่ากลุ่มกิจการถือหุน้ในบริษัทดังกล่าวในรอ้ยละ 51 เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการควบคุมรว่ม ตามที�ไดต้กลง 

ในสญัญา ดงันั�น จงึทาํใหบ้รษิทัดงักล่าวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจการรว่มคา้ 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

105 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้สาํหรบัปีสิ �นสดุวันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ�มในหุน้สามัญที�ออกใหม่ของบริษัท มาริน เอ็นจิเนียริ�ง จาํกัด 

จาํนวน 2.15 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 215 ล้านบาท และต่อมามี 

ข้อบ่งชี �ของการด้อยค่าทําให้มีการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเต็มจํานวน และได้ขายส่วนได้เสียใน 

กลุม่กิจการสโกมาดิ และบรษิทั มารนิ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั ในระหว่างปี พ.ศ.2564 

 

- บริษัทไดล้งทุนเพิ�มในหุน้สามัญที�ออกใหม่ของบริษัท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกัด จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น โดยมี 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเรียกชาํระ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม 

สดัส่วนการลงทนุยงัคงเป็นรอ้ยละ 50 

 

ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวข้องกับการร่วมค้า 

 

กลุม่กิจการไม่มีภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ �นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ของกลุม่กิจการ 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสาํหรับกิจการร่วมค้า 

 

ขอ้มูลถดัไปไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรบักิจการร่วมคา้ที�ในความเห็นของผูบ้ริหารมีสาระสาํคัญกับ 

กลุ่มกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอ้มูลทางการเงินนี�ปฏิบัติตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ�งรวมการปรบัปรุงให้

เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการ 

 

บรษัิททั�งหมดเป็นบรษิัทจาํกดัและหุน้ของบรษัิทเหล่านี �ไม่มีราคาเสนอซื �อขายในตลาด 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

106 

18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

PH Resorts 

(Private) Ltd. 

PT Wika 

Realty Minor 

Development  

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 119 7 126 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น (ไม่รวมเงินสด) 20 46 66 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 139 53 192 

    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 918 1,332 2,250 

    

สินทรัพยร์วม 1,057 1,385 2,442 

    

หนี�สินหมุนเวียน    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี �อื�น 85 50 135 

หนี�สินหมนุเวียนอื�น  99 205 304 

หนี�สินหมุนเวียนรวม 184 255 439 

    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน    

หนี�สินทางการเงิน 711 736 1,447 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 16 - 16 

หนี�สินไม่หมุนเวยีนรวม 727 736 1,463 

    

หนี�สินรวม 911 991 1,902 

    

สินทรัพยสุ์ทธิ 146 394 540 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็โดยสรุป 

 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

PH Resorts 

(Private) Ltd. 

PT Wika 

Realty Minor 

Development  

 

รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได ้ 102 - 102 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 25 - 25 

ขาดทนุจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (89) (2) (91) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (3) - (3) 

กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (92) (2) (94) 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�น (14) 35 21 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม (106) 33 (73) 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงนิลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกจิการรว่มคา้ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

PH Resorts 

(Private) Ltd. 

PT Wika 

Realty Minor 

Development  

 

รวม 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 252 361 613 

ขาดทนุสทุธิสาํหรับปี (92) (2) (94) 

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (14) 35 21 

สินทรพัยส์ทุธิ 146 394 540 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50  

ส่วนไดเ้สียของกลุม่กจิการในการรว่มคา้ 73 197 270 

คา่ความนิยม 166 28 194 

ราคาตามบญัชี 239 225 464 

 

กิจการร่วมค้าที�แต่ละรายไม่มีสาระสาํคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยังมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ที�แต่ละราย

ไม่มีสาระสาํคญัอกีจาํนวนหนึ�ง ซึ�งไดบ้นัทกึเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีสว่นไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีโดยรวมของสว่นไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  

   แต่ละรายที�ไม่มีสาระสาํคญั 2,121 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในกจิการรว่มคา้ :  

   กาํไร (ขาดทนุ) หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 184 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 184 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

109 

19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน  

 

กิจการและบุคคลที�ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกับบริษัททั�งทางตรงหรือ

ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวขอ้งกับบริษัท  

บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลําดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที� เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท 

ซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั�งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครวัที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น กจิการและบคุคลทั�งหมดถือเป็นบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกันซึ�งอาจมีขึ �นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของ

ความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บรษัิทเป็นบรษิทัใหญ่ขั�นสดุทา้ย 

 

บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็น

บรษัิทย่อย ดงันั�น บรษิัทในเครือของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัของกลุม่กิจการ 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

110 

19 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

19.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บรกิาร และการซื�อสนิค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม     

บรษัิทย่อย     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 30,095,203 36,248,496 

เงนิปันผลรบั - - - 27,930,764 

ดอกเบี �ยรบั - - 4,303,287,473 3,981,779,775 

รายไดอ้ื�น - - 52,394 19,787,195 

การซื �อสินคา้ - - (837,729) (304,262) 

คา่บริการจ่าย - - (40,772,507) (45,137,841) 

ดอกเบี �ยจ่าย - - (191,691,250) (67,978,357) 
     

บรษัิทร่วม     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 50,496,589 89,512,474 - - 

เงนิปันผลรบั - - 52,865,916 100,398,284 

ดอกเบี �ยรบั 49,364,574 51,850,903 - - 

รายไดอ้ื�น 472,342 993,942 - - 

การซื �อสินคา้ (37,328,054) (48,687,884) - - 
  

กิจการร่วมค้า   

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 211,870,532 89,031,015 113,768,939 7,361,175 

ดอกเบี �ยรบั 95,846,394 115,947,491 22,364,803 44,945,375 

รายไดอ้ื�น 3,240,799 11,889,199 - 8,502,291 

การซื �อสินคา้ (68,256,518) (67,233,959) - - 

คา่บริการจ่าย - (598,380) - - 
  

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน  

 

 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 2,966,600 3,874,306 57,136 - 

การซื �อสินคา้ (28,684,421) (72,417,736) - - 

คา่บริการจ่าย (4,600,174) (7,882,694) - - 

คา่ใชจ้่ายอื�น (25,226,924) (27,312,701) (2,962,972) (9,227,150) 



383

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการและบริษัทสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจาํนวน 138 ลา้นบาท และ 

110 ล้านบาท ตามลาํดับ (พ.ศ. 2563 : 280 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ตามลาํดับ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น

ผลประโยชนร์ะยะสั�น ประกอบดว้ย เงนิเดือน โบนสั และสวสัดิการอื�น 

 

19.2 ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการขายและซื�อสินค้าและบริการ  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที� 31 ธันวาคม     
     

ก) ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 4,892,957,420 4,902,057,759 

บริษัทรว่ม 414,653,125 401,283,453 275,383 - 

กจิการรว่มคา้ 693,018,162 512,484,276 65,247,325 88,609,918 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,770,276 601,624 77,166 32,027 

รวมลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สทุธิ     

   (หมายเหต ุ12) 1,114,441,563 914,369,353 4,958,557,294 4,990,699,704 
     

ข) เจา้หนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 72,121,866 42,887,273 

บริษัทรว่ม 16,649,672 7,496,339 3,162 3,162 

กจิการรว่มคา้ 45,672,972 31,358,167 1,271,996 32 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,651,049 5,020,569 406,119 - 

รวมเจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

   (หมายเหต ุ26) 76,973,693 43,875,075 73,803,143 42,890,467 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

19.3 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม      

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่     

   กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย - - 134,430,824,468 126,224,653,759 

บริษัทรว่ม 1,624,113,685 1,164,433,964 - - 

กจิการรว่มคา้ 4,030,359,005 4,036,799,821 293,701,913 787,742,093 

รวมเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่     

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,654,472,690 5,201,233,785 134,724,526,381 127,012,395,852 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

บรษัิทย่อย     

วนัที� 1 มกราคม  - - 126,224,653,759 113,003,327,166 

เพิ�มขึ �น - - 8,772,788,110 11,617,915,415 

รบัชาํระคืน - - (7,072,384,715) (4,398,544,854) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัรา      

   แลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกดิขึ �น - - 6,505,767,314 6,001,956,032 

วนัที� 31 ธนัวาคม  - - 134,430,824,468 126,224,653,759 

     

บรษัิทร่วม     

วนัที� 1 มกราคม 1,164,433,964 1,268,639,086 - - 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง     

   นโยบายการบญัชี - (100,800,000) - - 

ยอดยกมาหลงัปรบัปรุง 1,164,433,964 1,167,839,086 - - 

เพิ�มขึ �น 352,042,534 - - - 

การแปลงค่างบการเงิน 107,637,187 (3,405,122) - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 1,624,113,685 1,164,433,964 - - 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

กิจการร่วมค้า 

วนัที� 1 มกราคม 4,036,799,821 4,409,200,867 787,742,093 864,897,748 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง     

   นโยบายการบญัชี - (183,346,000) - - 

ยอดยกมาหลงัปรบัปรุง 4,036,799,821 4,225,854,867 787,742,093 864,897,748 

เพิ�มขึ �น 209,782,979 160,732,252 15,000,000 110,811,945 

รบัชาํระคืน (729,212,570) (342,374,443) (521,948,379) (187,500,000) 

เปลี�ยนสถานะจากเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 

   เป็นส่วนไดเ้สียในกจิการรว่มคา้ 176,623,238 - - - 

โอนไปบญัชีอื�น (5,000,000) - - - 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยน     

   ที�ยงัไม่เกิดขึ �น  17,350,933 (467,600) 12,908,199 (467,600) 

การแปลงค่างบการเงิน 324,014,604 (6,945,255) - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 4,030,359,005 4,036,799,821 293,701,913 787,742,093 

 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็นเงินใหกู้้ยืมที�ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ  

มีอตัราดอกเบี �ยตามอตัราตลาดซึ�งอา้งองิจากอตัราดอกเบี �ยธนาคารพาณิชย ์เงินใหกู้ยื้มดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวง

ถามแต่กลุ่มกิจการจะไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ยื้มดังกล่าวในอีก 12 เดือนขา้งหน้า เงินใหกู้ยื้มแก่บริษัทร่วมและกิจการ 

รว่มคา้เป็นไปตามสญัญาผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้  
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ศนูยบ์ริหารเงิน 

 

บริษัทซึ�งเป็นศูนย์บริหารเงินตามประกาศของกระทรวงการคลัง เพื�อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารเงินแก่ 

กลุ่มกิจการ รวมถึงการกูย้ืม และใหยื้มเงนิเพื�อการบริหารสภาพคล่อง และการเป็นตวัแทนรบัจ่ายเงินแก่กลุ่มกิจการทั�งใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 

ในปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจศูนยบ์ริหารเงินของบริษัทมีขอ้มูลการใหกู้ย้ืมแก่กลุ่มกิจการในต่างประเทศโดยทาํสัญญาเงินกูเ้ป็น

สกลุเงินบาทจาํนวน 49 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 1.5 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา ทั�งนี � การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ใหศู้นยบ์ริหารเงินสามารถใหกู้ย้ืมแก่กลุ่มกิจการในต่างประเทศโดยทาํสญัญาเงินกูเ้ป็นสกุลเงินบาทนั�นไดส้ิ �นสุดลงแลว้ 

เมื�อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีจาํนวนเงินให้กูยื้มสะสมคงเหลือทั�งหมดเป็นจาํนวน 1,696 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  

51 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา ซึ�งเงินกูยื้มสะสมคงเหลือดงักล่าวจะถูกชาํระคืนตามเงื�อนไขในสญัญาเงินกู ้ทั�งนี � ธนาคาร

แห่งประเทศไทยยังคงใหบ้ริษัทสามารถให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจการในต่างประเทศได้โดยทาํสัญญาเงินกู้เป็นสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ 

 

เงนิกูด้งักล่าวไม่ไดท้าํสญัญาปอ้งกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 

19.4 เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วันที� 31 ธันวาคม     

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย - - 5,944,656,113 5,379,401,907 

บริษัทรว่ม 481,494,772 - - - 

รวมเงินกูยื้มระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

   (หมายเหต ุ25) 481,494,772 - 5,944,656,113 5,379,401,907 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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19 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูยื้มจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บรษัิทย่อย     

วนัที� 1 มกราคม  - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

เพิ�มขึ �น - - 1,289,545,151 1,761,657,717 

จา่ยชาํระคืน - - (1,202,884,959) (696,231,297) 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน     

   ที�ยงัไม่เกิดขึ �น - - 478,594,014 (24,941,938) 

วนัที� 31 ธนัวาคม  - - 5,944,656,113 5,379,401,907 

     

บรษัิทร่วม   

วนัที� 1 มกราคม  - - - - 

เพิ�มขึ �น 464,213,230 - - - 

การแปลงคา่งบการเงนิ 17,281,542 - - - 

วนัที� 31 ธันวาคม  481,494,772 - - - 

 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกูยื้มที�ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม และมีอตัรา

ดอกเบี �ยตามอตัราตลาดซึ�งอา้งองิจากอตัราดอกเบี �ยธนาคารพาณิชย ์
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20 อสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม 

 

ที�ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทนุ 66,693,045 2,671,118,758 2,737,811,803 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม (1,271,288) (1,374,922,598) (1,376,193,886) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - (109,288,764) (109,288,764) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
    

มลูคา่ยตุธิรรม   1,347,339,320 

    

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 

ซื �อสินทรพัย ์ 176,000 20,485,194 20,661,194 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ - (613,703) (613,703) 

การจดัประเภทใหม ่ 44,337,508 (44,337,508) - 

โอนมาจากบญัชีอื�น - 80,097,827 80,097,827 

คา่เสื�อมราคา (11,796) (78,280,005) (78,291,801) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า - 3,171,370 3,171,370 

การแปลงค่างบการเงิน 3,947,353 5,242,347 9,189,700 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทนุ 182,102,618 2,670,765,976 2,852,868,594 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม (68,231,796) (1,381,784,892) (1,450,016,688) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - (116,308,166) (116,308,166) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 
    

มลูคา่ยตุธิรรม   1,424,022,538 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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20 อสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทุน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

ที�ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

 

   

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

ซื �อสินทรพัย ์ - 17,663,574 17,663,574 

โอนมาจากบญัชีอื�น - 460,572 460,572 

คา่เสื�อมราคา (5,586,058) (65,221,823) (70,807,881) 

การแปลงคา่งบการเงิน 1,278,092 1,445,651 2,723,743 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 109,562,856 1,127,020,892 1,236,583,748 

    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทนุ 183,380,710 2,692,616,273 2,875,996,983 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม (73,817,854) (1,448,172,773) (1,521,990,627) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - (117,422,608) (117,422,608) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 109,562,856 1,127,020,892 1,236,583,748 
    

มลูคา่ยตุธิรรม   1,581,142,929 

 

ราคายุติธรรมถูกประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซึ�งมีคุณสมบัติของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลที�ตั�ง 

และประเภทของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุที�มีการประเมินนั�น  

 

กลุ่มกิจการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนโดยใชวิ้ธีรายไดแ้ละวิธีราคาตลาด ซึ�งถือเป็นการวดั

มลูคา่ยตุธิรรมระดบัที� 3  
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20 อสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทุน (ต่อ) 

 

การวัดมูลค่ายุตธิรรมซึ�งใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสาํคัญ (ข้อมูลระดับที� 3) 

 

กลุ่มกิจการไดมี้การเปิดเผยการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนซึ�งเป็นขอ้มูลระดบัที� 3 กลุม่กิจการ

ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอสิระจากภายนอกในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมเป็นระยะตามนโยบายของกลุ่มกิจการ 

 

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงสาํหรบัวธีิการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี 

 

ขั�นตอนการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มกิจการร่วมกบัผูป้ระเมินอิสระ ไดท้าํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์าํหรบัการ 

รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3 คณะทาํงานนี�ไดร้ายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

(Chief Financial Officer) การประชมุระหวา่งผูบ้ริหารสงูสดุทางดา้นการเงินและคณะทาํงานเกี�ยวกบักระบวนการประเมิน

มลูคา่ยตุธิรรมไดจ้ดัขึ �นอยา่งนอ้ยหนึ�งครั�งในแต่ละปี ซึ�งสอดคลอ้งกบัวนัที�รายงานประจาํปีของกลุม่กิจการ 

 

ขอ้มูลหลักที�กลุ่มกิจการใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3 ของอัตราคิดลดสาํหรับอสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ได้แก่ ประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของรายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกับ

รายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าในอนาคตภายใตเ้งื�อนไขของตลาดที�มีอยู่ในปัจจุบนั มูลค่ายติุธรรมสะทอ้นกระแสเงินสดจ่าย

ต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกิดขึ �นเนื�องจากอสงัหาริมทรพัย ์อัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก

สดัส่วนโครงสรา้งเงินทุนและตน้ทุนทางการเงินของบรษัิทซึ�งผูบ้ริหารเห็นสมควร รวมถงึส่วนชดเชยความเสี�ยงที�เหมาะสม 

อตัราคิดลดที�ใชส้ะทอ้นถงึการประเมินสภาวะตลาดปัจจบุนัในเรื�องมูลค่าของการเงินและปัจจยัความเสี�ยงที�เหมาะสม โดย

ส่วนใหญ่มีอตัราคิดลดรอ้ยละ 10 ตอ่ปี  

 

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ไดร้บัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุ มีดงันี � 

 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

รายไดค้า่เช่า 72,552,654 136,069,979 

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก   

   อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุซึ�งก่อใหเ้กิดรายไดค้า่เชา่ 70,807,881 78,291,801 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์ 

 งบการเงนิรวม (บาท) 

    เครื�องจักร    

  ส่วน อาคารและส่วน เครื�องตกแตง่และ  งานระหว่าง  

 ที�ดนิ ปรับปรุงที�ดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณอ์ื�น ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563        

ราคาทนุ 46,071,370,996 364,606,443 108,330,846,707 36,469,890,499 482,166,906 5,871,852,462 197,590,734,013 
หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (276,142,754) (48,342,364,612) (24,764,510,635) (345,880,010) - (73,728,898,011) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า (155,923,022) - (345,105,897) (231,746,174) - - (732,775,093) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 45,915,447,974 88,463,689 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
        
สาํหรบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตามที�รายงานไวเ้ดิม) 45,915,447,974 88,463,689 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัช ี - - (149,567,537) - - 105,445,418 (44,122,119) 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 45,915,447,974 88,463,689 59,493,808,661 11,473,633,690 136,286,896 5,977,297,880 123,084,938,790 

ซื �อสินทรพัย ์ - 522,374 2,082,798,524 1,535,181,695 5,819,773 2,585,600,064 6,209,922,430 
สินทรพัยไ์ดม้าจากการลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ - - 8,495,882 47,126,208 3,359,003 15,115,889 74,096,982 

จาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ (308,212,595) - (168,223,691) (88,951,235) (164,160) (2,346,172) (567,897,853) 
ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (86,944,565) (129,225) (435,196,423) (26,837,228) (519,809) (70,203,327) (619,830,577) 

จดัประเภทใหม ่ 494,497,005 52,406,863 766,052,054 826,705,192 35,329,494 (2,174,990,608) - 

โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น (1,823,345,784) - (1,841,517,862) (487,526,815) 127,705 (536,424,421) (4,688,687,177) 

คา่เสื�อมราคา - (14,481,948) (4,641,629,007) (2,879,955,266) (47,704,658) - (7,583,770,879) 
กลบัรายการ (การดอ้ยคา่) - - (31,303,241) 165,732,380 - - 134,429,139 

การแปลงค่างบการเงนิ 961,676,346 7,174,250 4,131,498,950 1,058,289,364 (2,265,931) 518,650,963 6,675,023,942 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 45,153,118,381 133,956,003 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 
        
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาทนุ 45,323,580,646 438,377,633 112,613,620,208 38,574,022,165 501,118,368 6,312,855,739 203,763,574,759 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (304,421,630) (53,106,962,893) (26,583,823,725) (370,850,055) - (80,366,058,303) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า (170,462,265) - (141,873,468) (366,800,455) - (155,471) (679,291,659) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 45,153,118,381 133,956,003 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 งบการเงนิรวม (บาท) 

 ราคาที�ตใีหม่ ราคาทุน 

    เครื�องจักร    

  ส่วน อาคารและส่วน เครื�องตกแตง่และ  งานระหว่าง  

 ที�ดนิ ปรับปรุงที�ดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณอ์ื�น ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 45,153,118,381 133,956,003 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 

การตีราคาใหม่ 18,899,106,435 - - - - - 18,899,106,435 
ซื �อสินทรพัย ์ 4,993,851 14,700,480 1,010,181,661 704,045,633 13,816,346 2,344,124,816 4,091,862,787 

จาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ (3,298,699,758) (1,471,678) (1,752,439,374) (103,939,661) (154,866)   (62,544,409) (5,219,249,746) 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ - - (205,019,696) (98,583,914) (1,795,155) (18,714,888)   (324,113,653) 

จัดประเภทใหม ่ (288,837,016) 101,041 3,651,214,399 2,715,773 - (3,365,194,197) - 
โอนมาจาก (ไป) บญัชีอื�น (153,884,323) 1,857,627 240,620,748 38,380,033 - (943,882,198) (816,908,113) 

การปรบัปรุงมลูคา่ยุติธรรม ณ วนัซื �อกิจการ - - (2,168,013) (16,084,707) 926,010 - (17,326,710) 
การเปลี�ยนสถานะจากเงนิลงทนุในบริษัทยอ่ย 

   เป็นสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ - - (7,370,302) (6,043,963) (5,756,021) (2,751,817) (21,922,103) 

คา่เสื�อมราคา - (14,053,247) (4,765,216,227) (2,862,606,756) (40,134,275) - (7,682,010,505) 

กลบัรายการ (การดอ้ยคา่) (3,178,121,060) -   (2,902,796,653) (32,855,789) - - (6,113,773,502) 

การแปลงค่างบการเงนิ 1,812,478,287 1,589,206 2,531,144,317 (129,759,806) 10,958,345   309,236,314 4,535,646,663 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 58,950,154,797 136,679,432 57,162,934,707 9,118,664,828 108,128,697 4,572,973,889 130,049,536,350 
        
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาทนุ / ราคาที�ตีใหม ่ 62,586,092,554 449,651,249 118,481,162,922 38,617,562,545 514,401,596 4,572,973,889 225,221,844,755 
หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (312,971,817) (58,323,945,511) (29,312,274,679) (406,272,899) - (88,355,464,906) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า (3,635,937,757) - (2,994,282,704) (186,623,038) - - (6,816,843,499) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 58,950,154,797 136,679,432 57,162,934,707 9,118,664,828 108,128,697 4,572,973,889 130,049,536,350 
 

คา่เสื�อมราคาแสดงไวใ้นตน้ทุนขายและบรกิาร จาํนวน 5,961 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 5,696 ลา้นบาท) ไวใ้นค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 1,201 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,299 ลา้นบาท) และ

ไวใ้นคา่ใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 520 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 589 ลา้นบาท)  
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 

    เครื�องจักร    

 ส่วน อาคารและส่วน เครื�องตกแตง่และ  งานระหว่าง  

 ที�ดนิ ปรับปรุงที�ดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณอ์ื�น ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

        

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563        

ราคาทนุ 9,510,983 623,900 695,067,750 523,505,064 19,747,739 3,197,650 1,251,653,086 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (499,879) (650,343,778) (419,477,211) (16,190,785) - (1,086,511,653) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - - - (264,709) - - (264,709) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 9,510,983 124,021 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 

        

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,510,983 124,021 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 

ซื �อสินทรพัย ์ - - 9,226,814 11,656,427 - - 20,883,241 

จาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ - - (68) (21,299) - - (21,367) 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ - - (56,099) (5) - - (56,104) 

คา่เสื�อมราคา - (24,762) (10,190,838) (21,099,634) (3,044,012) - (34,359,246) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 9,510,983 99,259 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 

        

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาทนุ 9,510,983 623,900 667,931,845 523,226,449 19,747,739 3,197,650 1,224,238,566 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (524,641) (624,228,064) (428,663,107) (19,234,797) - (1,072,650,609) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - - - (264,709) - - (264,709) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 9,510,983 99,259 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 

 ราคาที�ตีใหม่ ราคาทนุ 

    เครื�องจักร    

 ส่วน อาคารและส่วน เครื�องตกแตง่และ  งานระหว่าง  

 ที�ดนิ ปรับปรุงที�ดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณอ์ื�น ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

        

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,510,983 99,259 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 

การตีราคาใหม ่(หมายเหต ุ5) 37,585,017 - - - - - 37,585,017 

ซื �อสินทรพัย ์ - - 142,063 2,535,426 - - 2,677,489 

จาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ - - - (6) - - (6) 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ - - (2,163) (3,031) - - (5,194) 

โอนมาจาก (ไป) บญัชีอื�น - - (829,464) - - - (829,464) 

คา่เสื�อมราคา - (11,016) (5,102,703) (20,843,799) (327,146) - (26,284,664) 

กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - 100,301 - - 100,301 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 47,096,000 88,243 37,911,514 76,087,524 185,796 3,197,650 164,566,727 

 

       

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาทนุ / ราคาที�ตีใหม ่ 47,096,000 623,900 666,905,976 524,265,482 19,747,739 3,197,650 1,261,836,747 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม - (535,657) (628,994,462) (448,013,550) (19,561,943) - (1,097,105,612) 

 คา่เผื�อการดอ้ยค่า - - - (164,408) - - (164,408) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 47,096,000 88,243 37,911,514 76,087,524 185,796 3,197,650 164,566,727 

 



396

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 

ในไตรมาสที� 2 ของปี พ.ศ. 2564 กลุม่กิจการไดเ้สรจ็สิ �นการทาํการขายและเช่ากลบั ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัรายการดงัต่อไปนี� 

 

 กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสญัญาขายโรงแรมแห่งหนึ�งในราคาขาย 125.5 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่า 4,787 ลา้นบาท มูลค่า

ตามบญัชีของโรงแรมและค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํรายการเหล่านี � ณ วนัปิดรายการ มีมูลค่า 128.5 ลา้นยูโร 

หรือเทียบเท่า 4,894 ลา้นบาท ซึ�งทาํใหเ้กดิขาดทุนเป็นจาํนวน 3 ลา้นยโูร หรอืเทียบเท่า 107 ลา้นบาท 

 หลงัจากการทาํรายการขายเสร็จสิ �น กลุ่มกิจการเขา้ทาํสญัญาเช่าโรงแรมดงักล่าว ซึ�งทาํใหก้ลุ่มกิจการมีสิทธิในการ

บริหารโรงแรมในระยะเวลาขั�นตํ�า 20 ปี โดยมีสิทธิในการตอ่สญัญาสองครั�ง โดยแต่ละครั�งมีระยะเวลา 20 ปี ซึ�งรวม

ระยะเวลาทั�งสิ �นสงูสุด 60 ปี 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน 575 ลา้นบาท มาจากเงินกูยื้มเพื�อใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร และไดบ้ันทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์

ซึ�งรวมอยู่ในรายการซื �อสินทรพัย ์กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั�งขึ �นเป็นทุนรอ้ยละ 3 ต่อปีคิดจากตน้ทุนการกูยื้มที�รวมเป็นราคาทุน

ของสินทรพัย ์

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารได้เกิดการด้อยค่าจาํนวน 3,206 ล้านบาท เนื�องจากมีมูลค่า 

ตามบญัชีมากกว่ามูลค่าที�คาดว่าไดร้บัคืน มูลค่าที�คาดว่าไดร้บัคืน (ซึ�งก็คือมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน 

ในการขาย) ไดค้าํนวณโดยอา้งอิงจากหน่วยที�ก่อใหเ้กิดเงนิสดซึ�งก็คือการดาํเนินธุรกิจ โดยกาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืน

จากมลูคา่จากการใช ้และเกณฑที์�ใชใ้นการพจิารณามลูค่า คือ วิธีรายได ้  

 

บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการไดใ้ชที้�ดิน และอาคารซึ�งมีมูลค่า 29,862 ลา้นบาทตามวิธีราคาที�ตีใหม่ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 

15,520 ลา้นบาทตามวิธีราคาทนุ) เพื�อค ํ�าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหต ุ25) 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 

ภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจา่ยฝ่ายทนุ 

 

 งบการเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านยูโร 
   

ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการปรบัปรุงและการก่อสรา้งอาคารและ   

   การซื �อสนิทรพัย ์ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 601 27 

   

ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัการปรบัปรุงและการก่อสรา้งอาคารและ   

   การซื �อสนิทรพัย ์ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 312 17 

 

ตารางตอ่ไปนี�แสดงการวิเคราะหที์�ดนิที�แสดงดว้ยวิธีมลูค่ายุติธรรมตามการจดัประเภทลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมเป็นดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม 

 ข้อมูลอื�นที�ไม่ 

สามารถสังเกตได้ 

ที�มนัียสาํคัญ 

(ระดับ 3) 

 ล้านบาท 

การวัดมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�นประจาํ  

ที�ดนิ - ทวีปยโุรป 47,028 

ที�ดนิ - ทวีปอื�นๆ 11,922 

 58,950 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 

 งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลอื�นที�ไม ่

สามารถสังเกตได้ 

ที�มนัียสาํคัญ 

(ระดับ 3) 

 ล้านบาท 

การวัดมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�นประจาํ  

ที�ดนิ - ประเทศไทย 47 

 47 

 

การวดัมูลคา่ยุตธิรรมโดยใชข้อ้มูลที�มีนยัสาํคญัที�ไม่สามารถสงัเกตได ้(ระดบั 3) 

 

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที�มีคุณสมบัติอย่างมืออาชีพมีคุณวุฒิวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้งและ 

เป็นที�ยอมรบั และมีประสบการณใ์นดา้นสถานที�และประเภทของทรพัยส์นิที�ประเมิน 

 

กลุ่มกิจการใชวิ้ธีราคาตลาด (ที�มีการปรบัปรุงลักษณะที�ดิน) และวิธีรายได้ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน โดยมูลค่า

ยตุธิรรมถกูจดัอยู่ในระดบัที� 3 ของลาํดบัขั�นของมลูคา่ยตุิธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3 ภายใตว้ิธีราคาตลาดถูกประเมินโดยผูป้ระเมินโดยใชวิ้ธีการเปรียบเทียบราคาขายซึ�งคลา้ยกับ 

การวดัมูลค่าที�ดินตามมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2 อย่างไรก็ตามลักษณะของคุณสมบตัิที� เปรียบเทียบไดม้ีการทบทวนและ 

ปรบัมลูค่าตลาดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทรพัยส์ินของกลุม่กิจการ 

 

มลูค่ายุติธรรมภายใตวิ้ธีรายไดถ้กูประเมินโดยผูป้ระเมินโดยการประเมินมูลค่าดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสดจากงบประมาณ 

ที�ไดร้บัอนุมัติจากผู้บริหารซึ�งครอบคลุมช่วงเวลาในการประมาณการ กระแสเงินสดที�อยู่นอกเหนือช่วงเวลาในประมาณการ 

จะประมาณการโดยใชอ้ตัราการเติบโตโดยประมาณ ซึ�งไม่เกินอตัราการเติบโตเฉลี�ยระยะยาวจากธุรกิจที�หน่วยสินทรพัย ์

ที�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดําเนินการอยู่ ผลของการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจะถูกจัดสรรให้กับที�ดิน 

โดยผู้ประเมิน โดยพิจารณาจากสินทรพัย์ด ําเนินงานที�สาํคัญซึ�งมีส่วนทําให้เกิดกระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย ์

ที�กอ่ใหเ้กิดเงนิสด 
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21 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ) 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการวดัมูลคา่ยตุธิรรมโดยใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี�มีนยัสาํคญั (ระดบั 3) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สามารถแสดงไดด้งันี � 

 

งบการเงินรวม 

คาํอธิบายรายการ 

มูลคา่ยุติธรรม 

(ลา้นบาท) 

เทคนิค 

การประเมินมูลค่า 

ข้อมูลที�ไม่สามารถ 

สังเกตได ้ พื�นที� 

ความสัมพนัธ ์

ของข้อมูลที�ไม่

สามารถสงัเกตได้ที�มี

ต่อมูลค่ายุติธรรม 

      

ที�ดิน - ทวีปยโุรป 

 

 

47,028 

 

 

วิธีรายได ้

 

 

ราคาต่อตารางเมตร 

 

 

842,109 ตารางเมตร 

 

 

มลูค่ายตุิธรรมสงูขึ �นเมื�อ

ราคาต่อตารางเมตร 

สงูขึ �น  
      

ที�ดิน - ทวีปอื�นๆ 

 

11,922 วิธีราคาตลาด ราคาต่อตารางวา 137,790 ตารางวา มลูค่ายตุิธรรมสงูขึ �นเมื�อ

ราคาต่อตารางวา

สงูขึ �น 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาํอธิบายรายการ 

มูลคา่ยุติธรรม 

(ล้านบาท) 

เทคนิค 

การประเมินมูลค่า 

ข้อมูลที�ไม่สามารถ 

สงัเกตได ้ พื�นที� 

ความสัมพนัธ ์

ของข้อมูลที�ไม่

สามารถสงัเกตได้ที�มี

ต่อมูลค่ายุติธรรม 
      

ที�ดิน  - ประเทศไทย 

 

47 วิธีราคาตลาด ราคาต่อตารางวา 1,624 ตารางวา มลูค่ายตุิธรรมสงูขึ �นเมื�อ

ราคาต่อตารางวา

สงูขึ �น 
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22 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน  
 งบการเงินรวม (บาท) 

 

สิทธใินการบรหิาร

สินทรัพย ์

 

ทรัพยส์ิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 

การพัฒนา 

แฟรนไชส ์

 

ค่าลิขสิทธิ� 

แฟรนไชส ์

 

 

ค่าความนยิม 

 

เครื�องหมายการค้า 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร ์

ระหวา่งติดตั�ง 

 

 

รวม 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563          

ราคาทนุ 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 คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (2,894,771,014) (107,793,707) (163,209,583) (168,498,128) (396,493,478) - (3,175,760,311) - (6,906,526,221) 

 คา่เผื�อการดอ้ยคา่ (2,736,396) (1,011,646) - (1,828,055) - (144,944,361) (602,686) - (151,123,144) 

ราคาตามบญัช ี- 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 

          

สาํหรับปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตามที�รายงานไวเ้ดิม) 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 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (1,002,186,101) - - - - - - - (1,002,186,101) 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม)่ 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 

ซื �อสินทรพัย ์ 91,841,826 68,527,175 1,340,352 9,217,250 - - 477,803,775 72,590,388 721,320,766 

สินทรพัยไ์ดม้าจากการลงทนุบรษิัทยอ่ย 1,890,919,220 - - - 3,002,593,754 - 590,001 - 4,894,102,975 

การปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรม ณ วันซื �อกิจการ - - - - (293,361,390) - - - (293,361,390) 

จาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (27,920,235) - - - - - (2,324,868) (395,050) (30,640,153) 

ตดัจาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,081,913) (903,916) - (6,939,964) - - (4,463,030) (26,993,771) (40,382,594) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 118,274,933 (118,274,933) - 

โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น 41,455,599 - - - - - 32,469,372 (478,470) 73,446,501 

คา่ตดัจาํหนา่ย (393,868,542) (20,787,924) (320,054) (15,494,402) - - (744,797,345) - (1,175,268,267) 

กลบัรายการ (การดอ้ยคา่)  - 903,920 - 1,828,055 - - (809,842) - 1,922,133 

การแปลงค่างบการเงิน 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 

ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 

          

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          

ราคาทนุ 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 คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (1,782,337,273) (106,029,985) (3,002,053) (188,411,031) (366,366,408) - (3,948,750,841) - (6,394,897,591) 

 คา่เผื�อการดอ้ยคา่ (2,979,444) - - - - (147,143,410) (1,412,528) - (151,535,382) 

ราคาตามบญัช ี- 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 
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22 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน (ต่อ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 

สิทธใินการบรหิาร

สินทรัพย ์

 

ทรัพยส์ิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 

การพัฒนา 

แฟรนไชส ์

 

ค่าลิขสิทธิ� 

แฟรนไชส ์

 

 

ค่าความนยิม 

 

เครื�องหมายการค้า 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร ์

ระหวา่งติดตั�ง 

 

 

รวม 

          

สาํหรับปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 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 

ซื �อสินทรพัย ์ 372,357,331 13,360,924 1,671,974 9,195,014 - - 201,607,938 85,947,234 684,140,415 

การปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรม ณ วันซื �อกิจการ - - 596,371,455 - (347,329,635) - 24,255 - 249,066,075 

การเปลี�ยนสถานะจากเงนิลงทนุในบรษิัทยอ่ย 

   เป็นสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ - - - - (64,624,900) - (177,641) - (64,802,541) 

จาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ - - - - - - (2,446) (26,625) (29,071) 

ตดัจาํหนา่ยสินทรพัย ์- สทุธิ (756,246) - - (3,919,156) - - (10,382,007) - (15,057,409) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 94,147,665 (94,147,665) - 

โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น 10,537,719 - (2,213,690) 1,775,912 - - 29,364,816 (4,308,624) 35,156,133 

คา่ตดัจาํหนา่ย (471,715,937) (9,863,785) (76,657,957) (14,975,750) - - (719,406,422) - (1,292,619,851) 

กลบัรายการ (การดอ้ยคา่)  - - - (1,795,072) (79,725,409) - (6,995,084) (97,656,346) (186,171,911) 

การแปลงค่างบการเงิน 482,714,509 64,592,412 33,353,140 751,498 920,599,796 1,353,166,215 78,030,216 2,467,653 2,935,675,439 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 6,562,933,038 576,783,118 558,178,528 67,287,952 13,007,748,808 47,152,674,441 1,532,677,449 119,970,183 69,578,253,517 

          

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          

ราคาทนุ 8,885,058,431 706,115,125 639,410,995 129,236,971 13,459,916,908 47,313,273,793 6,235,958,768 217,626,529 77,586,597,520 

หกั คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (2,318,971,243) (129,332,007) (81,232,467) (60,153,947) (367,167,643) - (4,694,873,707) - (7,651,731,014) 

 คา่เผื�อการดอ้ยคา่ (3,154,150) - - (1,795,072) (85,000,457) (160,599,352) (8,407,612) (97,656,346) (356,612,989) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธิ 6,562,933,038 576,783,118 558,178,528 67,287,952 13,007,748,808 47,152,674,441 1,532,677,449 119,970,183 69,578,253,517 

 

ค่าตดัจาํหน่ายแสดงไวใ้นตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 950 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 889 ลา้นบาท) ไวใ้นค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 45 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 53 ลา้นบาท) และไวใ้น

คา่ใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 298 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 233 ลา้นบาท)  
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22 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน (ตอ่) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่างตดิตั�ง 

 

 

รวม 
    

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทนุ 72,120,745 - 72,120,745 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (45,969,170) - (45,969,170) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
    

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 

ซื �อสินทรพัย ์ 1,933,326 - 1,933,326 

คา่ตดัจาํหน่าย (4,770,792) - (4,770,792) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทนุ 72,645,539 - 72,645,539 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (49,331,430) - (49,331,430) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

    

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

ซื �อสินทรพัย ์ - 1,491,205 1,491,205 

คา่ตดัจาํหน่าย (4,691,092) - (4,691,092) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 18,623,017 1,491,205 20,114,222 

    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทนุ 72,645,539 1,491,205 74,136,744 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (54,022,522) - (54,022,522) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 18,623,017 1,491,205 20,114,222 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มกิจการไดน้าํสิทธิในการบริหารสินทรพัยจ์าํนวน 3,587 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3,493 ลา้นบาท) ได้

นาํไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้ืมจากธนาคาร (หมายเหต ุ25) 
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22 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน (ตอ่) 

 

ค่าความนิยมและเครื�องหมายการค้า 

 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้ 

การคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ�งอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมช่วงเวลา 

ในประมาณการ ซึ�งไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากช่วงเวลาใรประมาณการใชป้ระมาณการของอตัราการ

เติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี�ยของส่วนงานที�หน่วยสินทรพัย ์

ที�ก่อใหเ้กิดเงินสดนั�นดาํเนินงานอยู่ 

 

ค่าความนิยมและเครื�องหมายการคา้ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มกิจการ ที�ถูกกาํหนด 

ตามส่วนงาน 

 

การปันส่วนของค่าความนิยมและเครื�องหมายการคา้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ธุรกิจ ธุรกจิ ธุรกจิ  ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิ  

 โรงแรม ร้านอาหาร คา้ปลีก รวม โรงแรม ร้านอาหาร คา้ปลีก รวม 
         

ค่าความนิยม 3,771 9,237 - 13,008 3,697 8,826 56 12,579 

เครื�องหมายการคา้ 40,073 7,080 - 47,153 39,242 6,558 - 45,800 

 

ขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี� 

 

 ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร 
   

กาํไรขั�นตน้1 รอ้ยละ 25 - รอ้ยละ 67 รอ้ยละ 63 - รอ้ยละ 79 

อตัราการเติบโต2 รอ้ยละ 3 - รอ้ยละ 164 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 53 

อตัราคิดลด3 รอ้ยละ 5.5 - รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 5.8 - รอ้ยละ 9.1 

อตัราการเติบโตระยะยาว4 รอ้ยละ 1.9 - รอ้ยละ 5.2 รอ้ยละ 1.5 - รอ้ยละ 2.4 

 
1  กาํไรขั�นตน้จากงบประมาณ 
2  อตัราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักตามช่วงเวลาในประมาณการ อา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมา

ประกอบกบัการคาดการณข์องผูบ้รหิารสาํหรบัการเตบิโตของตลาด 
3  อตัราคิดลดก่อนภาษีที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
4  อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัเพื�อคาดการณก์ระแสเงนิสดเกนิช่วงเวลาในประมาณการ 
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22 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน (ตอ่) 

 

ขอ้สมมตฐิานเหล่านี �ไดถ้กูใชเ้พื�อการวิเคราะหห์น่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธรุกิจ 

 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั�นตน้จากงบประมาณโดยอา้งองิจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์

การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที� ใช้สอดคล้องกับประมาณการที�รวมอยู่ในรายงานของ

อตุสาหกรรม ซึ�งอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงาน

นั�น ๆ 

 

การดอ้ยค่าที�เกิดขึ �นจากหน่วยที�ก่อใหเ้กิดเงินสดภายใตธุ้รกิจโรงแรม จากผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นจาํนวนเงิน  

80 ลา้นบาท 

 

ขอ้สมมติฐานที�สาํคญัที�จะมีผลกระทบต่อมูลค่าการใช ้ไดแ้ก่ อตัราคิดลด ซึ�งฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาความออ่นไหวของการ

เปลี�ยนแปลงในอัตราคิดลดที�มีต่อหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดบางแห่งภายใตธุ้รกิจโรงแรม ซึ�งมีมูลค่าจากการใช้

มากกว่ามูลค่าตามบญัชีเล็กนอ้ย ในกรณีนี� หากอตัราคิดลดก่อนหกัภาษีเพิ�มขึ �นอีกรอ้ยละ 1 ต่อปี จากประมาณการของ

ผูบ้ริหารจะทาํใหก้ลุ่มกิจการเกิดการดอ้ยค่าประมาณ 867 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม สาํหรบัหน่วยสินทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงิน

สดอื�นยงัคงมีมลูค่าจากการใชซ้ึ�งมากกว่ามลูค่าตามบญัชีเพียงพอ 

 

23 สินทรัพยส์ิทธกิารใช้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ที�ดนิและอสงัหาริมทรพัย ์ 86,681,862,982 88,938,087,182 684,931,290 377,243,309 

เครื�องจกัรและอปุกรณ ์ 78,833,562 108,904,361 729,912 459,744 

ยานพาหนะ 6,607,344 29,427,806 - 5,659,052 

รวม  86,767,303,888 89,076,419,349 685,661,202 383,362,105 
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23 สินทรัพยส์ิทธกิารใช้ (ต่อ) 

 

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีจาํนวนที�รบัรูไ้ปยังกาํไรขาดทุน และกระแสเงินสดที�

เกี�ยวขอ้งกบัการเชา่ดงันี � 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที�  

   31 ธันวาคม     

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัสินทรพัย ์

   สิทธิการใช ้:     

ที�ดนิและอสงัหาริมทรพัย ์ 10,869,997,769 9,362,065,222 73,398,578 48,785,053 

เครื�องจกัรและอปุกรณ ์ 14,459,690 18,146,821 275,270 253,987 

ยานพาหนะ 11,866,644 23,661,134 1,135,697 1,895,803 

รวม 10,896,324,103 9,403,873,177 74,809,545 50,934,843 

     

สินทรพัยส์ทิธิการใชเ้พิ�มขึ �น 

   ระหว่างปี 8,594,759,540 9,192,704,043 389,368,422 73,951,739 

     

กระแสเงินสดไหลออกสาํหรบั 

   การเช่า 13,969,228,906 11,107,191,747 38,216,920 109,701,646 

     

คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั 

   สญัญาเช่าระยะสั�น 120,964,206 132,386,092 1,022,529 - 

คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั 

   สญัญาเช่าสนิทรพัยม์ลูคา่นอ้ย 

 

48,982,844 8,126,644 2,918,268 - 

คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั 

   สญัญาเช่าผนัแปร 275,280,691 365,340,464 - - 
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24 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิใหกู้ย้ืมแกบ่รษัิทอื�น 940,489,574 977,889,691 - - 

เงนิมดัจาํ 1,904,136,011 1,886,181,281 9,006,738 11,988,551 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี 128,323,933 100,459,738 184,941 218,276 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัดว้ยมลูค่า     

   ยติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 88,455,558 73,274,322 - - 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัดว้ยมลูค่า     

   ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 196,890,194 109,544,392 24,473,750 21,314,790 

อื�น ๆ 227,602,350 218,987,499 6,067,294 2,637,008 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น  3,485,897,620 3,366,336,923 39,732,723 36,158,625 
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25 เงนิกู้ยมื 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หมุนเวียน     

เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 172,579 21,969,747 - - 

เงนิกูย้ืมระยะสั�น 

   จากสถาบนัการเงิน - 118,470,532 - - 

รวม 172,579 140,440,279 - - 

     

เงนิกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการ     

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั(หมายเหต ุ19) 481,494,772 - 5,944,656,113 5,379,401,907 

     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถงึ 

   กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 
 

 
 

 

   จากสถาบนัการเงิน 7,012,512,837 1,705,669,746 1,001,485,167 - 

 สว่นของหุน้กูที้�ถงึกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึ�งปี 10,383,115,121 4,596,224,129 10,383,115,121 4,596,224,129 

รวมเงินกูยื้มหมนุเวียน 17,877,295,309 6,442,334,154 17,329,256,401 9,975,626,036 

     

ไม่หมุนเวยีน     

เงนิกูย้ืมระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงิน 53,791,733,841 70,097,857,804 23,042,888,899 25,351,716,289 

หุน้กู ้ 60,691,632,185 59,798,677,975 46,725,378,126 46,665,828,580 

รวมเงินกูยื้มไมห่มนุเวียน 114,483,366,026 129,896,535,779 69,768,267,025 72,017,544,869 
     

รวมเงนิกู้ยมื 132,360,661,335 136,338,869,933 87,097,523,426 81,993,170,905 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 

   31 ธันวาคม  

    

ราคาตามบญัชีตน้ปี 71,803,527,550 44,670,490,801 25,351,716,289 19,204,391,122 

การกูยื้มเพิ�ม 660,016,729 30,457,389,799 - 8,056,865,615 

การจา่ยชาํระคืน (14,698,853,481) (6,762,319,419) (2,605,240,236) (2,962,917,133) 

โอนไปยงับญัชีอื�น - (326,301,637) - - 

คา่ธรรมเนียมทางการเงนิและ 

   ค่าตดัจาํหน่าย 119,647,858 229,728,047 14,487,560 53,600,856 

(กาํไร) ขาดทนุจาก 

   อตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ �น 1,284,270,350 994,367,533 1,283,410,453 999,775,829 

การแปลงค่างบการเงิน 1,635,637,672 2,540,172,426 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 60,804,246,678 71,803,527,550 24,044,374,066 25,351,716,289 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 
 

ณ วันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�มีสาระสําคัญของกลุ่มกิจการและบริษัท 

ประกอบดว้ย 

  งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ   

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564   

กาํหนดชาํระคนื สกุลเงนิ ลา้น ล้าน เงื�อนไข อตัราดอกเบี�ย 
      

ในระหวา่งปี 2566-2569 บาท 4,000.0 4,000.0 มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ช้อสงัหาริมทรพัย ์

   ของโรงแรมและหลกัทรพัยเ์พื�อคํ�าประกนั  

   (หมายเหต ุ18 และหมายเหต ุ21) 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั BIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมริกา 30.0 30.0 ไมม่หีลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมริกา 205.3 205.3 ไมม่หีลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 ยโูร 145.6 145.6 ไมม่หีลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 

   อตัรารอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2569 ยโูร 180.0 180.0 ไมม่หีลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 

   อตัรารอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมริกา 19.5 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2565-2566 รูปีศรีลงักา 50.0 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยคงที� 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญออสเตรเลีย 171.7 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ช้สนิทรพัย ์

   เพื�อค ํ�าประกนั (หมายเหต ุ21 และหมายเหต ุ22) 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญออสเตรเลีย 18.7 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ช้อสงัหาริมทรพัย ์

   ของโรงแรมเพื�อค ํ�าประกนั (หมายเหต ุ21) 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2561-2582 ยโูร 8.9 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 

   อตัรารอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมริกา 4.4 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวัของตน้ทุนเงินทนุ  

   บวกดว้ยอตัรารอ้ยละคงที�ตอ่ปี 

ในระหวา่งปี 2564-2569 มาเลเซียริงกิต 132.9 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2563-2566 มาเลเซียริงกิต 46.8 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2565-2569 ยโูร 21.0 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ช้อสงัหาริมทรพัย ์

   ของโรงแรมเพื�อค ํ�าประกนั (หมายเหต ุ21) 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวัและคงที� 

ในระหวา่งปี 2565-2580 ยโูร 388.8 - ไมม่หีลกัประกนั  อตัราดอกเบี�ยลอยตวั 

ในปี พ.ศ. 2567 ยโูร 309.9 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 

   อตัรารอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2566-2574 บาท 1,419.7 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ช้อสงัหาริมทรพัย ์

   ของโรงแรมเพื�อค ํ�าประกนั (หมายเหต ุ21) 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2564-2568 ปอนดส์เตอรลิ์ง 3.7 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR บวกดว้ย 

   อตัรารอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสิงคโปร ์ 30.8 - มีหลกัประกนั 

 

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั SOR บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2567 เหรียญออสเตรเลีย 4.6 - มีหลกัประกนั อตัราดอกเบี�ยลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรา 

   รอ้ยละคงที�ต่อปี 
 

ราคาตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ�งมีอัตราดอกเบี �ยลอยตัว ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

มมีลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม ราคาตามบญัชีของเงินกูย้ืมระยะสั�นมีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรม 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ 

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

 

   

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

     31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   

  

ระยะเวลา พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 อตัรา 

 วันที�ออก กาํหนดชาํระคืน (ปี) ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ดอกเบี�ย เงื�อนไข 

   

ตลุาคม 2554 ตลุาคม 2564 10 - 300 - 300  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2559 มนีาคม 2564 5 - 2,800 - 2,800  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2559 มนีาคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

เมษายน 2560 ตลุาคม 2566 6 -(1) 13,590 - -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ มหีลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2570 10 1,671 1,502 1,671 1,502  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กนัยายน 2560 กนัยายน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กนัยายน 2560 กนัยายน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2561 มนีาคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ตลุาคม 2561 ตลุาคม 2576 15 3,032 2,950 3,032 2,950  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2562 มนีาคม 2564 2 - 1,500 - 1,500  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2562 มนีาคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

มีนาคม 2562 มนีาคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

มีนาคม 2562 มนีาคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

มีนาคม 2562 มนีาคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

มีนาคม 2562 มนีาคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

เมษายน 2564 เมษายน 2566 2 350 - 350 -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2566 2 3,059 - 3,059 -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2567 3 3,501 - 3,501 -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2568 4 3,440 - 3,440 -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2569 5 15,158 - - -  รอ้ยละคงที�  ไมด่อ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

   72,611 65,042 57,453 51,452   

 

(1)   ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษัิทย่อยแห่งหนึ�งของกลุม่กิจการไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท้ั�งจาํนวน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

การเปลี�ยนแปลงของหุน้กูส้ามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 

   31 ธันวาคม   
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 64,394,902,104 67,375,519,560 51,262,052,709 55,064,612,531 

ออกหุน้กูเ้พิ�ม 25,432,110,000 - 10,307,200,000 - 

การจา่ยชาํระคืน (18,823,843,083) (4,000,000,000) (4,600,000,000) (4,000,000,000) 

คา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 

   และคา่ตดัจาํหน่าย 

 

(97,367,439) 

 

131,453,912 (111,371,462) 54,571,299 

(กาํไร) ขาดทุนจาก 

   อตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ �น 250,612,000 142,868,880 250,612,000 142,868,879 

ปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม 

   จากการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง (619,196,800) (335,024,535) - - 

การแปลงค่างบการเงิน 537,530,524 1,080,084,287 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 71,074,747,306 64,394,902,104 57,108,493,247 51,262,052,709 

 

หุน้กูท้ั�งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเงื�อนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กูซ้ึ�งไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จาํกัดบางประการ 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรพัยส์ินอนัเป็น

สาระสาํคญัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกั 

 

จาํนวนรวมกบัหุน้กูเ้ดิมของบรษิัทที�ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั�งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 120,000 ลา้นบาท 

(ตามหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวียน) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีหุน้กูที้�ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 

27,495 ลา้นบาท ตามมตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

ราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรมของหุน้กูข้องกลุม่กิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี� 

 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลคา่ยุตธิรรม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หุน้กู ้ 71,075 64,395 71,680 65,525 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลคา่ยุตธิรรม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หุน้กู ้ 57,108 51,262 57,197 52,452 

 

มูลคา่ยุติธรรมคาํนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัราตลาดที�กาํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย ณ วนัที�ใน

งบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งถือเป็นการวัดเป็นมูลค่าระดบัที� 2 

 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ยของเงนิกูยื้มของกลุ่มกิจการและบรษิัท มีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิกูยื้ม     

   - อตัราดอกเบี �ยคงที� 71,399 64,866 56,950 51,452 

   - อตัราดอกเบี �ยลอยตวั 60,962 71,473 30,148 30,541 

รวมเงินกูยื้ม 132,361 136,339 87,098 81,993 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

 

อตัราดอกเบี �ยที�แทจ้ริง ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 
     

เงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2.31 2.05 2.11 1.95 

หุน้กู ้ 3.93 3.80 3.85 3.81 

 

ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาว สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 7,013 1,706 1,001 - 

ครบกาํหนดภายในระหว่าง 2 - 5 ปี 51,004 60,474 23,043 18,122 

ครบกาํหนดมากกว่า 5 ปี 2,787 9,624 - 7,230 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 60,084 71,804 24,044 25,352 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

วงเงินกู้ยมื 

 

กลุม่กิจการและบริษทัมีวงเงนิกูยื้มที�ยงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี� 

 
 วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้านเหรยีญ   ล้านเหรยีญ ล้านเหรยีญ 

ล้าน

มาเลเซยี  ล้านเหรยีญ  

 สหรัฐอเมริกา ล้านยูโร ล้านหยวน เรยีล ออสเตรเลีย รงิกติ ล้านบาท สหรัฐอเมริกา ล้านบาท 

          

อัตราดอกเบี�ยลอยตัว          

   ระยะสั�น 195 14 50 - 17 - 6,905 195 6,700 

   ระยะยาว - 225 - - - - 280 - - 

 195 239 50 - 17 - 7,185 195 6,700 

 
 วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้านเหรยีญ   ล้านเหรยีญ ล้านเหรยีญ 

ล้าน

มาเลเซยี  ล้านเหรยีญ  

 สหรัฐอเมริกา ล้านยูโร ล้านหยวน เรยีล ออสเตรเลีย รงิกติ ล้านบาท สหรัฐอเมริกา ล้านบาท 

          

อัตราดอกเบี�ยลอยตัว          

   ระยะสั�น 248 18 50 5 4 - 8,920 248 8,700 

   ระยะยาว - 3 - - 10 6 692 - - 

 248 21 50 5 14 6 9,612 248 8,700 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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26 เจา้หนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี�การคา้ - บริษัทอื�น 11,415,837,882 8,486,579,718 4,205,828 2,241,855 

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

   (หมายเหต ุ19) 67,987,073 40,038,689 23,966,750 11,822,512 

เจา้หนี�กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

   (หมายเหต ุ19) 8,986,620 3,836,386 49,836,393 31,067,955 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,074,832,958 4,986,888,391 761,559,343 588,783,250 

เจา้หนี�ค่าก่อสรา้ง 219,447,891 202,138,653 38,884 38,884 

เจา้หนี�อื�น 1,606,547,368 1,590,956,096 16,972,341 47,831,435 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี �อื�น 18,393,639,792 15,310,437,933 856,579,539 681,785,891 

 

27 หนี�สินหมุนเวียนอื�น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิมดัจาํค่าหอ้งพัก 1,601,045,963 1,387,891,196 11,387,070 16,294,051 

เจา้หนี�กรมสรรพากร 1,177,698,086 860,381,246 1,575,029 1,724,126 

เงนิกูยื้มอื�น 1,020,000,000 - - - 

อื�น ๆ 3,068,150,903 2,626,077,265 43,315,536 14,765,243 

รวมหนี�สินหมนุเวียนอื�น 6,866,894,952 4,874,349,707 56,277,635 32,783,420 

 

เงนิมดัจาํค่าหอ้งพักจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ�งปี และเงินกูย้ืมจากบรษัิทอื�นจะชาํระคืนภายในหนึ�งปี 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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28 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน  

 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ�งให้ผลประโยชนแ์ก่สมาชิกในรูปแบบการประกัน

ระดับเงินเกษียณอายุที�จะไดร้ับ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ �นอยู่กับระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของ

สมาชกิก่อนที�จะเกษียณอาย ุ

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,421,566,995 1,407,946,345 28,152,905 28,032,394 

 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชนที์�กาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดังนี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที� 1 มกราคม 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950 

(กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ     

   ภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 98,526,933 (58,136,616) - 4,803,619 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั 43,825,086 132,028,126 277,194 6,808,467 

ตน้ทนุดอกเบี �ย 5,618,882 6,716,366 358,320 462,403 

การจา่ยชาํระผลประโยชน ์ (110,621,500) (86,668,753) (515,003) (1,656,045) 

การแปลงค่างบการเงิน (23,728,751) 91,537,742 - - 

วนัที� 31 ธนัวาคม 1,421,566,995 1,407,946,345 28,152,905 28,032,394 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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28 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน (ตอ่) 

 

จาํนวนที�รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุสาํหรบัแตล่ะรายการมีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั 43,825,086 132,028,126 277,194 6,808,467 

ตน้ทนุดอกเบี�ย 5,618,882 6,716,366 358,320 462,403 

รวม (แสดงเป็นสว่นหนึ�งของค่าใชจ้่าย     

   เกี�ยวกบัพนกังาน) 49,443,968 138,744,492 635,514 7,270,870 

 

ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มีดงันี � 

 
 งบการเงินรวม (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2564 

  

 

ไทย 

สหรัฐ 

อาหรับ 

เอมิเรตส ์

 

 

แอฟรกิา 

 

 

ออสเตรเลีย 

 

 

ศรีลังกา 

 

ทวีป 

ยุโรป 

 

 

รวม 
        

มูลค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนั 367 13 3 12 5 1,022 1,422 

รวม 367 13 3 12 5 1,022 1,422 

 
 งบการเงินรวม (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2563 

  

 

ไทย 

สหรัฐ 

อาหรับ 

เอมิเรตส ์

 

 

แอฟรกิา 

 

 

ออสเตรเลีย 

 

 

ศรีลังกา 

 

ทวีป 

ยุโรป 

 

 

รวม 
        

มูลค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนั 303 9 6 8 3 1,079 1,408 

รวม 303 9 6 8 3 1,079 1,408 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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28 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน (ตอ่) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

อตัราคิดลด รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 1.6 รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 1.6 รอ้ยละ 1.4 รอ้ยละ 1.4 

อตัราเงนิเฟอ้ รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 

อตัราการเพิ�มขึ �นของเงินเดือน รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

 งบการเงนิรวม 

 การเปลี�ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนท์ี�กาํหนดไว ้

 ของข้อสมมต ิ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคิดลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 17.22 ลดลง รอ้ยละ 15.88 เพิ�มขึ �น รอ้ยละ 19.95 เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 18.62 

อตัราการเพิ�มขึ �น 

   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิ�มขึ �น รอ้ยละ 1.51 เพิ�มขึ �น รอ้ยละ 3.67 ลดลง รอ้ยละ 1.50 ลดลง รอ้ยละ 2.53 

อตัราการลาออก รอ้ยละ 10.0 รอ้ยละ 10.0 ลดลง รอ้ยละ 8.67 ลดลง รอ้ยละ 8.94 เพิ�มขึ �น รอ้ยละ 10.19 เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 10.44 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวข้างต้นนี�อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที�  ในทางปฏิบัติ

สถานการณด์งักล่าวยากที�จะเกิดขึ �น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพันธก์นั ในการคาํนวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�ก ําหนดไว้ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกัน  

(มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้คาํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี�สินบําเหน็จบ ํานาญที�รับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
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28 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน (ตอ่) 

 

 ธุรกจิโรงแรม 

ธุรกจิ

ร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี 

    

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการ    

   ผลประโยชน ์ 9 ปี 11 ปี 10 ปี 

 

ภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชนที์�ยงัไม่ไดค้ดิลดสาํหรบักลุ่มธุรกิจหลกัในประเทศไทย สามารถวิเคราะหต์ามกาํหนด

ชาํระมีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

ผลประโยชนเ์มื�อเกษียณอาย ุ 18 7 116 

รวม 18 7 116 

    

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

ผลประโยชนเ์มื�อเกษียณอาย ุ 20 18 78 

รวม 20 18 78 
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29 หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดร้อตดับญัชี 243,746,831 315,962,018 49,827 419,905 

เงนิมดัจาํค่าเชา่ 138,803,174 134,314,076 2,032,310 2,181,455 

ประมาณการรื �อถอน 311,694,488 332,933,351 887,672 887,672 

อื�น ๆ 2,806,949,294 2,242,370,396 2,874,769 2,879,617 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียนอื�น 3,501,193,787 3,025,579,841 5,844,578 6,368,649 

 

30 ทุนเรอืนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 

 งบการเงนิรวม 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น รวม 

 สามัญ บาท บาท บาท 

     

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145 

เพิ�มทุนหุน้สามญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

การใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,195,693,420 29,378,028,009 

การใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 31,435,204 31,435,204 696,972,246 728,407,450 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,213,769,793 5,213,769,793 24,892,665,666 30,106,435,459 
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30 ทุนเรอืนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น รวม 

 สามัญ บาท บาท บาท 

     

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769 

เพิ�มทุนหุน้สามญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,170,041,044 29,352,375,633 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31,435,204 31,435,204 696,972,246 728,407,450 

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,213,769,793 5,213,769,793 24,867,013,290 30,080,783,083 

 

ณ วันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทุนจดทะเบียนทั�งหมดประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 5,997,928,025 หุ้น (วันที�  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,887,815,947 หุน้) ซึ�งมีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยมีหุน้สามัญจาํนวน 5,213,769,793 

หุน้ (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,182,334,589 หุน้) ซึ�งมมีูลค่าหุน้ละ 1 บาท ที�ไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

การเปลี�ยนแปลงของทนุจดทะเบียนในระหว่างปีไดมี้การจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 มีการใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิซื �อหุ้นสามัญจาํนวน 31.4 ล้านหน่วย คิดเป็นจาํนวนเงิน  

728.4 ล้านบาท ทาํให้มีการออกหุน้สามัญจาํนวน 31.4 ล้านหุ้น ในมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวน 31.4  

ลา้นบาท และส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัจาํนวน 697 ลา้นบาท หุน้สามญัออกใหมท่ั�งหมดไดถ้กูชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 
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31 ใบสาํคัญแสดงสทิธซิื�อหุ้นสามัญ 

 

กลุม่กิจการไดม้ีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซื �อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบรษิัท โดยผ่านการอนมุัติจากการประชมุผูถ้ือหุน้ กลุม่กิจการไม่ไดบ้นัทึกตน้ทนุสาํหรบัมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่าที�แทจ้ริง

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุน้สามญัดงักลา่วในงบการเงนินี� 

 

    

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 

 

เพิ�มขึ�น 

 ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 

    พ.ศ. 2563 ระหว่างปี ลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2564 

   

 

 

กําหนดวนัที�ใช้สิทธิ 

 

 

จาํนวน

คงเหลือ จาํนวน

 

 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ซื�อหุน้สามัญ 

ต่อใบสําคญั 

แสดงสิทธิ 

หุ้นสามัญ 

ออกเพิ�ม 

ระหว่างปี 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซื�อ 

หุ้นสามัญ 

 

 

จํานวนเงิน หมดอายุ

 

 

จาํนวน

คงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วนัที�อนุมตั ิ ครั�งแรก ครั�งสุดท้าย ล้านหน่วย ล้านหน่วย ล้านหน่วย  1 หน่วย หุ้น บาท บาท ล้านหน่วย ล้านหน่วย 

     

บรษิัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W6) 4 มิถนุายน 2562 15 สิงหาคม 2562 30 กนัยายน 2564 231 - 0.10 1.027 0.10 41.878 4.3 (231) - 

บรษิัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 31 กรกฎาคม 2566 236 - 24.82 1.000 24.82 21.600 536.1 - 211 

บรษิัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W8) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 5 พฤษภาคม 2566 - 179 4.63 1.000 4.63 28.000 129.5 - 174 

บรษิัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W9) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 15 กมุภาพนัธ ์2567 - 162 1.89 1.000 1.89 31.000 58.5 - 160 

 รวมการออกโดยบรษิัท    467 341 31.44  31.44  728.4 (231) 545 

 

 



423

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

151 

31 ใบสาํคัญแสดงสทิธซิื �อหุ้นสามญั (ตอ่) 

 

เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทไดแ้จง้ปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อ

หุน้สามญัของบริษัท (MINT-W6) จากราคาหุน้ละ 43 บาท เป็น 41.878 บาทต่อหุน้ และอตัรา 1 หุน้สามญั เป็น 1.027 หุน้

สามญัต่อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย การปรบัสทิธินี �มผีลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 26 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

ที�ประชมุสามัญประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื�อวนัที� 19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ไดมี้มตอินุมตัิใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัท (MINT-W7) จาํนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื�อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบสาํคัญ

แสดงสทิธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที�ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิครั�งแรก และมีอตัราการใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ที�ราคาใชส้ทิธิ 21.6 บาทต่อหุน้ 

 

ที�ประชมุสามัญประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบรษิัทเมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ไดมี้มตอินมุตัิใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�

จะซื �อหุน้สามัญของบริษัท (MINT-W8) จาํนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม โดยใบสาํคัญ

แสดงสทิธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวันที�ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิครั�งแรก และมีอตัราการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ที�ราคาใชส้ิทธิ 28 บาทต่อหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท (MINT-W9) 

จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกนิ 3 ปี นบัจาก

วันที�ไดอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิครั�งแรก และมีอตัราการใชส้ิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ ที�ราคา 

ใชสิ้ทธิ 31 บาทต่อหุน้ 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื �อหุน้สามญั (MINT-W6) มีกาํหนดวนัใชส้ิทธิครั�งสดุทา้ย ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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32 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

วนัที� 1 มกราคม  588,781,595 484,986,001 

จดัสรรระหว่างปี 11,011,208 103,795,594 

วนัที� 31 ธนัวาคม 599,792,803 588,781,595 

 

ภายใตพ้ระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ

กาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ของบรษิัท สาํรองดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

33 รายได้อื�น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค้า่เช่า 157,365,523 85,833,359 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคณุ 123,692,423 124,085,939 - - 

รายไดค้า่ขนสง่ 126,142,578 191,890,966 - - 

เงนิสนบัสนนุจากรฐับาล 3,142,997,955 - - - 

เงนิสนบัสนนุ 173,480,718 147,238,880 - - 

รายไดค้า่ที�ปรกึษา 189,300,377 113,112,849 - - 

ขายวตัถดุบิใหแ้ฟรนไชส ์ 31,280,981 58,335,154 - - 

รายไดค้า่ซอ่มบาํรุง 72,140,159 67,341,039 - - 

รายไดภ้าษีโรงเรือน 6,443,684 24,539,757 - - 

รายไดจ้ากเครื�องหมายการคา้ 106,526,591 98,074,492 - - 

กาํไรจากขายและบริหารจดัการโรงแรมกลบั 937,310,461 - - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบรษัิทย่อย - - 880,773,791 - 

อื�น ๆ 1,029,130,503 1,254,210,739 71,656,695 26,915,884 

รวมรายไดอื้�น 6,095,811,953 2,164,663,174 952,430,486 26,915,884 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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34 (กาํไร) ขาดทนุอื�น - สทุธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน - สทุธิ (961,976,947) (3,554,997,131) (1,037,346,042) (3,654,098,708) 

(กาํไร) ขาดทนุจากการวัดมลูค่า 

   เครื�องมอืทางการเงิน - สทุธิ (507,129,999) 4,180,212,226 (879,687,128) 4,017,433,038 

รวม (กาํไร) ขาดทนุอื�น - สทุธิ (1,469,106,946) 625,215,095 (1,917,033,170) 363,334,330 

 

35 ค่าใช้จา่ยตามลักษณะ 
 

รายการบางรายการที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

คา่เสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัย ์     

   เพื�อการลงทนุ (หมายเหต ุ20) 70,807,881 78,291,801 - - 

คา่เสื�อมราคาของที�ดนิ      

   อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตุ 21) 7,682,010,505 7,583,770,879 26,284,664 34,359,246 

การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของที�ดนิ      

   อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตุ 21) 6,113,773,502 (134,429,139) (100,301) - 

การตดัจาํหน่ายของที�ดิน อาคาร     

   และอปุกรณ ์(หมายเหต ุ21) 324,113,653 619,830,577 5,194 56,104 

คา่ตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     

   (หมายเหต ุ22) 1,292,619,851 1,175,268,267 4,691,092 4,770,792 

การดอ้ยค่า (กลบัรายการ)      

   ของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน (หมายเหต ุ22) 186,171,911 (1,922,133) - - 

คา่ตดัจาํหน่ายของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้     

   (หมายเหต ุ23) 10,896,324,103 9,403,873,177 74,809,545 50,934,843 

การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและ 

   ส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (หมายเหตุ 18) 296,898,438 

 

- - - 

ผลขาดทนุดา้นเครดิต 110,415,808 198,637,494 284,683 275,572 

คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน  23,160,333,422 22,169,850,822 280,389,049 324,700,205 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
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36 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี�สินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี � 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,110,001,054 7,731,939,377 - - 

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,082,433,388) (25,122,429,640) (244,221,311) (203,221,909) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (18,972,432,334) (17,390,490,263) (244,221,311) (203,221,909) 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหกัลบกลบกันไดเ้มื�อสินทรพัย์

และหนี�สินภาษีเงินไดด้งักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวมสนิทรพัยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชแีละหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดรวมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิสทุธิในแต่ละบริษัท 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี � 

 

 งบการเงินรวม 

  เพิ�ม / (ลด) เพิ�ม / (ลด)   

 1 มกราคม ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น การซื �อธุรกจิ พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี      

การขายสินคา้ฝากขาย 103,257,453 (7,294,581) - - 95,962,872 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 212,246,858 129,268,353 - - 341,515,211 

การประมาณการหนี �สินผลประโยชน ์      

   พนกังาน 351,419,116 7,428,820 (11,627,323) - 347,220,613 

ค่าเสื�อมราคา 74,342,241 7,730,754 - - 82,072,995 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 20,134,780 1,862,671 - - 21,997,451 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 3,200,751,666 2,168,042,275 - - 5,368,793,941 

หนี �สินตามสญัญาเช่า 804,343,009 1,106,062,872 - - 1,910,405,881 

สาํรองตน้ทุนของการป้องกนั      

   ความเสี�ยง 17,860,642 - 6,461,488 - 24,322,130 

อื�น ๆ 447,509,210 - (143,663,863) - 303,845,347 

 5,231,864,975 3,413,101,164 (148,829,698) - 8,496,136,441 

      

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญช ี       

ลกูหนี �การคา้ (55,667) (13,190,193) - - (13,245,860) 

สิทธิในการบริหารสินทรพัย ์ (1,050,170,972) (46,221,058) - - (1,096,392,030) 

รายไดภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (600,781,498) 10,891,595 - - (589,889,903) 

กาํไรจากหลกัทรพัยเ์ผื�อขายที�ยงัไม่เกดิขึ �น (210,976,886) - 403,195 - (210,573,691) 

กาํไรจากการขายสินทรพัย ์      

   ระหว่างกลุ่มกจิการที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (28,419,300) 4,253,412 - - (24,165,888) 

การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัย ์      

   ณ วนัที�ซื �อกจิการ (23,762,441,272) 924,542,054 - (220,834,068) (23,058,733,286) 

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรม 

   อนพุนัธที์�ยงัไมเ่กดิขึ �น (93,735,689) 87,654,546 - - (6,081,143) 

อื�น ๆ 2,602,179,630 22,937,601 (3,512,662,134) - (887,544,903) 

 (23,144,401,654) 990,867,957 (3,512,258,939) (220,834,068) (25,886,626,704) 

      

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (17,912,536,679) 4,403,969,121 (3,661,088,637) (220,834,068) (17,390,490,263) 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 
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36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 

 

 งบการเงินรวม 

  เพิ�ม / (ลด) เพิ�ม / (ลด)  

 1 มกราคม ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี     

การขายสินคา้ฝากขาย 95,962,872 2,449,065 - 98,411,937 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 341,515,211 599,881,729 29,464,949 970,861,889 

การประมาณการหนี �สินผลประโยชน ์     

   พนกังาน 347,220,613 (6,988,687) 24,787,097  365,019,023 

ค่าเสื�อมราคา 82,072,995 (23,795,041) (14,207,051) 44,070,903 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 21,997,451 (5,641,487) -  16,355,964 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 5,368,793,941 1,191,052,314 153,562,630  6,713,408,885 

หนี �สินตามสญัญาเช่า 1,910,405,881 1,188,959,000 3,894,186  3,103,259,067 

สาํรองตน้ทุนของการป้องกนั     

   ความเสี�ยง 24,322,130 - (12,719,704) 11,602,426 

อื�น ๆ 303,845,347 (27,303,660) 10,952,814 287,494,501 

 8,496,136,441 2,918,613,233 195,734,921 11,610,484,595 

     

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญช ี      

ลกูหนี �การคา้ (13,245,860) - - (13,245,860) 

สิทธิในการบริหารสินทรพัย ์ (1,096,392,030)  29,219,957 (54,140,878)     (1,121,312,951) 

รายไดภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (589,889,903) (74,786,072)  -   (664,675,975) 

กาํไรจากหลกัทรพัยเ์ผื�อขายที�ยงัไม่เกดิขึ �น (210,573,691) - (631,958) (211,205,649) 

กาํไรจากการขายสินทรพัย ์     

   ระหว่างกลุ่มกจิการที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (24,165,888) 9,412,743 - (14,753,145) 

การปรบัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัย ์     

   ณ วนัที�ซื �อกจิการ (23,058,733,286)  192,682,075 (1,128,173,282) (23,994,224,493) 

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรม 

   อนพุนัธที์�ยงัไมเ่กดิขึ �น 

 

(6,081,143) 

 

(37,507,323) 

 

 -   

 

(43,588,466) 

(กาํไร) ขาดทนุจากการตีมลูค่าที�ดิน 

   ที�ยงัไม่เกิดขึ �น 

 

 -   

 

703,281,826 

 

(4,370,373,782) 

 

(3,667,091,956) 

อื�น ๆ (887,544,903) 79,502,220 (44,775,751) (852,818,434) 

 (25,886,626,704) 901,805,426 (5,598,095,651) (30,582,916,929) 

     

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (17,390,490,263) 3,820,418,659 (5,402,360,730) (18,972,432,334) 
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36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิ�ม / (ลด) เพิ�ม / (ลด)  

 1 มกราคม ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 1,418,430 1,095,232 - 2,513,662 

การประมาณการหนี �สิน 5,646,322 (1,597,979) 960,724 5,009,067 

รายไดร้บัล่วงหนา้ - 91,482 - 91,482 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 4,317,695 3,022,722 - 7,340,417 

หนี �สินตามสญัญาเช่า 1,892,200 1,660,095 - 3,552,295 

 13,274,647 4,271,552 960,724 18,506,923 

     

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญช ี      

กาํไรจากหลกัทรพัยเ์ผื�อขายที�ยงัไม่เกดิขึ �น (211,520,648) - 469,355 (211,051,293) 

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธที์�ยงัไม่เกดิขึ �น (93,735,690) 83,058,151 - (10,677,539) 

 (305,256,338) 83,058,151 469,355 (221,728,832) 

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (291,981,691) 87,329,703 1,430,079 (203,221,909) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิ�ม / (ลด) เพิ�ม / (ลด)  

 1 มกราคม ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 2,513,662 36,876 - 2,550,538 

การประมาณการหนี �สิน 5,009,067 1,876,399 - 6,885,466 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 91,482 173,182 - 264,664 

ผลขาดทนุสะสมยกไป 7,340,417 (7,340,417) - - 

หนี �สินตามสญัญาเช่า 3,552,295 9,910,842 - 13,463,137 

 18,506,923 4,656,882 - 23,163,805 

     

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญช ี      

กาํไรจากหลกัทรพัยเ์ผื�อขายที�ยงัไม่เกดิขึ �น (211,051,293) - (631,958) (211,683,251) 

กาํไรจากการตีมลูค่าที�ดินที�ยงัไม่เกดิขึ �น - - (7,517,003) (7,517,003) 

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมอนุพนัธที์�ยงัไม่เกดิขึ �น (10,677,539) (37,507,323) - (48,184,862) 

 (221,728,832) (37,507,323) (8,148,961) (267,385,116) 

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (203,221,909) (32,850,441) (8,148,961) (244,221,311) 



430

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

158 

36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีสาํหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจาํนวนที�เป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั�น กลุ่มกิจการมีรายการขาดทุนทางภาษี 

ที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจาํนวน 2,125 ลา้นบาท ที�จะหมดอายใุนช่วงปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2569 และจาํนวน 5,566 ลา้นบาท ที� 

จะหมดอายุหลงัจากปี พ.ศ. 2569 เป็นตน้ไป ตามกฎหมายทางภาษีในประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้รับรูห้นี �สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับกาํไรที�ไม่ได้จัดสรรและผลต่างในการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ เนื�องจากกลุ่มกิจการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาการกลบัรายการของรายการดงักล่าวได ้

 

ภาษีเงนิได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษีเงินได ้:     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจบุนั 171,319,534 1,974,862,089 86,560,922 - 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนที�รบัรูใ้นปีปัจจบุนั 11,114,058 (16,205,099) - 2,995,290 

รวมภาษีเงนิได้ 182,433,592 1,958,656,990 86,560,922 2,995,290 

     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

การเปลี�ยนแปลงของรายการ     

   ที�เกิดจากผลแตกตา่งชั�วคราว (3,820,418,659) (4,403,969,121) 32,850,441 (87,329,703) 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (3,820,418,659) (4,403,969,121) 32,850,441 (87,329,703) 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (3,637,985,067) (2,445,312,131) 119,411,363 (84,334,413) 
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36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 
 

ภาษีเงินไดส้าํหรบักาํไรกอ่นหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคณูกบัภาษี 

ของประเทศที�บรษัิทใหญ่ตั�งอยู่ โดยมีรายละเอยีดดงันี� 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (17,813,354,672) (25,148,548,219) 4,821,447,308 1,465,385,149 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี 

   รอ้ยละ 20 (3,562,670,934) (5,029,709,644) 964,289,462 293,077,030 

ผลกระทบ :     

ผลการดาํเนินงานของบริษัทรว่ม 

   สทุธิจากภาษี 76,145,536 92,780,330 - - 

ผลกระทบของอตัราภาษีที�แตกต่าง (1,133,645,899) (1,211,273,643) (701,091,490) (267,456,534) 

คา่ใชจ้่ายทางภาษีที�หกัไดเ้พิ�มเติม (120,013,292) (100,260,105) (120,625,616) (100,260,105) 

คา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 1,228,050,481 3,004,463,767 39,727,616 1,867,996 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (326,228,727) (45,561,400) (14,053,186) (25,806,150) 

การปรบัปรุงจากปีก่อน 11,114,058 (16,205,099) - 2,995,290 

ผลประโยชนจ์ากการหกัภาษีได ้

   เพิ�มเติม (174,610,374) (160,182,795) (143,929) (2,984,353) 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่าง     

   ชั�วคราวที�ไม่ไดร้บัรู ้ (83,735,118) (25,817,042) - - 

การใชป้ระโยชนจ์ากการขาดทนุ 

   ปีก่อนที�ไม่ไดร้บัรู ้ (107,883,520) - (86,198,817) - 

การปรบัปรุงขาดทุนทางภาษี 

   จากปีก่อน - 36,187,929 - 3,817,556 

การรบัรูข้าดทุนทางภาษีปีก่อน 

   ที�ไม่ไดร้บัรู ้ - (3,186,319) - (6,840,278) 

การปรบัปรุงเกี�ยวกบัมลูคา่ยตุธิรรม 

   ของอนพุนัธท์างการเงิน 37,507,323 (83,058,151) 37,507,323 (83,058,151) 

ขาดทนุทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทกึเป็น     

   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 517,985,399 1,096,510,041 - 100,313,286 

ภาษีเงินได ้ (3,637,985,067) (2,445,312,131) 119,411,363 (84,334,413) 
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36 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงนิได้ (ตอ่) 

 

ภาษีเงินไดที้�เพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นมีดงันี � 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม หลังภาษ ี ก่อนภาษี ภาษเีพิ�ม หลังภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระ       

   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (98,526,933) 19,705,387 (78,821,546) 58,136,616 (11,627,323) 46,509,293 

กาํไร (ขาดทนุ) จากหลกัทรพัย ์       

   เผื�อขายที�ยังไมเ่กิดขึ �น 4,120,274 (631,958) 3,488,316 (1,957,600) 403,195 (1,554,405) 

กาํไรจากการตีมลูคา่ที�ดนิ 18,902,512,575 (4,370,373,782) 14,532,138,793 - - - 

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกัน       

   ความเสี�ยง 123,344,942 (12,719,704) 110,625,238 (9,201,708) 6,461,488 (2,740,220) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 18,931,450,858 (4,364,020,057) 14,567,430,801 46,977,308 (4,762,640) 42,214,668 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ�ม หลังภาษ ี ก่อนภาษี ภาษเีพิ�ม หลังภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระ       

   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - - - (4,803,619) 960,724 (3,842,895) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากหลกัทรพัย ์       

   เผื�อขายที�ยงัไมเ่กิดขึ �น 3,159,788 (631,958) 2,527,830 (2,346,775) 469,355 (1,877,420) 

กาํไรจากการตีมลูคา่ที�ดนิ 37,585,017 (7,517,003) 30,068,014 - - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 40,744,805 (8,148,961) 32,595,844 (7,150,394) 1,430,079 (5,720,315) 
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37 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ชาํระ

แลว้และออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างปี 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉลี�ยไดป้รบัปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดโดยถือว่า 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามัญทั�งหมด 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญที� เพิ�มขึ �นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคาํนวณว่าหากนาํเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิจาก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เหลืออยู่ดงักล่าวมาซื �อหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลี�ยของปีเพื�อกาํหนดจาํนวนหุน้สามัญที�

ตอ้งออกเพิ�ม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญัส่วนเพิ�มดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัที�มีอยู ่

 

 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 หุ้น หุ้น 

   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกัที�ใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ - สทุธิ 5,196,134,531 4,857,562,529 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดจากการใชส้ทิธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิซื �อหุน้สามญั 67,021,758 - 

   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกัที�ใชใ้นการคาํนวณ   

   กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 5,263,156,289 4,857,562,529 
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37 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปีที�เป็นของผูถ้ือหุน้สามญั (13,166,507,779) (21,407,335,947) 

ดอกเบี �ยจ่ายสะสมสาํหรบัหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (1,545,618,428) (1,460,595,046) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปีที�ใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด (14,712,126,207) (22,867,930,993) 
   

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (2.83) (4.71) 
   

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (2.80) (4.71) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

กาํไรสาํหรบัปีที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั 4,702,035,945 1,549,719,562 

ดอกเบี �ยจ่ายสะสมสาํหรบัหุน้กูท้ี�มีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (1,545,618,428) (1,460,595,046) 

กาํไรสาํหรบัปีที�ใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 3,156,417,517 89,124,516 
   

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื �นฐาน 0.61 0.02 
   

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.60 0.02 
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38 เงนิปันผล 

 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามัญประจาํปีของผู้ถือหุน้ของบริษัท ได้มีการอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 

เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามัญประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษัท ไดมี้การอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2562 

 

39 หุ้นกู้ที�มีลักษณะคล้ายทุน 

 

วันที� 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บริษัทประกาศคาํเสนอซื�อคืนหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิที�มีลักษณะคลา้ยทุนจาํนวนเงิน 300 ลา้น

เหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,993 ลา้นบาท เพื�อไถ่ถอนหุน้กู้ที�มีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวจากผูถื้อหุน้กูด้งักล่าว เมื�อวนัที� 

16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ผลของคาํเสนอซื �อเสร็จสิ �นลงและรอ้ยละ 97.59 ของหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวจะถูกไถ่

ถอนภายใตค้าํเสนอซื�อ ซึ�งส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเรียกไถ่ถอนคืนหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุนทั�งหมดภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิ

ของหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุน ตอ่มาวนัที�21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บรษัิทประกาศใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุน

ที�เหลือทั�งหมด และบรษิทัไดช้าํระคืนหุน้กูด้งักล่าวเสร็จสิ �นทั�งหมดแลว้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

วนัที� 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็นวนัเดียวกนักบัที�บริษัทประกาศคาํเสนอซื �อคืนหุน้กูด้งักล่าว บริษัทประกาศที�จะออก

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทุนจาํนวนเงิน 300 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 9,795 ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ในการออกหุน้กูจ้าํนวน 2,092 ลา้นบาท และการออกหุน้กูด้งักล่าวไดเ้สร็จสิ �นวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งรบัรูเ้ป็น

ส่วนหนึ�งของส่วนของเจา้ของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีอตัราดอกเบี �ยคงที�รอ้ยละ 2.70 ต่อปีใน 

5 ปีแรก และจะมีการกาํหนดอตัราดอกเบี �ยใหม่ทุก ๆ 5 ปีถดัไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ หุน้กูที้�มีลักษณะคลา้ย

ทุนดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัการทาํหนา้ที�ผูค้ ํ�าประกนัหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทุนโดยสถาบนัการเงิน ซึ�งสถาบนัการเงินดงักล่าว

รบัประกนัการรบัซื �อคืนตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูที้�มีลกัษณะคลา้ยทนุ 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมียอดคงเหลือหุน้กูที้�มลีกัษณะคลา้ยทนุจาํนวน 34,065 ลา้นบาทก่อนหกัค่าใชจ่้าย 

ในการออกหุน้กูจ้าํนวน 3,177 ลา้นบาท ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของส่วนของเจ้าของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 

ในปี พ.ศ. 2564 บรษัิทไดจ่้ายดอกเบี �ยใหก้บัผูถ้ือหุน้กูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 1,451 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,455 ลา้นบาท) 

 

กลุม่กิจการและบริษทัใชข้อ้ผ่อนผนัการจดัประเภทหุน้กูที้�มลีกัษณะคลา้ยทนุ ตามที�เปิดเผยในหมายเหต ุ6.16 
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40 การซื�อธุรกิจ 

 

การซื�อธุรกิจในปีก่อน 

 

Spoonful Pte. Ltd. และบรษัิท สพนูฟลู (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์�ระบุได้ที�ไดม้าและหนี�สินที�

รบัมาสุทธิของ Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จาํกดั เสร็จสิ �นแลว้ในปีปัจจบุนัภายในระยะเวลาที�

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์

กลุ่มกิจการได้กาํหนดวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี�สินที�รบัมา และพิจารณาถึงความเป็นไปไดที้�

กลุม่กิจการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากสินทรพัยอ์ย่างน่าเชื�อถือ  

 

รายละเอียดการปรบัปรุงราคาที�ตกลงซื �อขายเงนิลงทุนแสดงไดด้งันี � 

 

 ล้านบาท 

  

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ 2,575 

ปรบัปรุงราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ (12) 

รวมราคาที�ตกลงซื �อขายเงนิลงทุน 2,563 

  

รายละเอียดของรายการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมแสดงไดด้งันี � 

 ล้านบาท 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ �น 240 

สินทรพัยอื์�นเพิ�มขึ �น 2 

หนี�สินอื�นเพิ�มขึ �น (106) 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุเพิ�มขึ �น (148) 

 

(12) 
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40 การซื�อธุรกิจ (ต่อ) 

 

มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี �สินที�ไดม้าจากการลงทนุ มีดงันี� 

 

 

Spoonful 

Pte. Ltd. 

บรษัิท สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) 

จาํกัด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

เงนิสด 39 36 75 

ลกูหนี� 9 - 9 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 8 2 10 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ - 8 8 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 596 - 596 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 2 - 2 

เจา้หนี� (10) (37) (47) 

หนี�สินหมนุเวียนอื�น (1) (5) (6) 

หนี�สินไม่หมนุเวียนอื�น (101) - (101) 

    

รวม 542 4 546 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ   (164) 

มูลคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิที�ไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 382 
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40 การซื�อธุรกิจ (ต่อ) 
 

Roco Hospitality Group S.r.l., New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. 
 

ในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์�ระบุได้ที�ไดม้าและหนี�สินที�

รับมาสุทธิของ Roco Hospitality Group S.r.l., New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. เสร็จสิ �นแล้วในปีปัจจุบัน

ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่า

ยตุิธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจการไดก้าํหนดวิธีการวดัมูลค่าของสินทรพัยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี�สินที�รบัมา และพิจารณา

ถงึความเป็นไปไดท้ี�กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิจากสินทรพัยอ์ยา่งน่าเชื�อถือ การปรบัราคาซื �อขายเงินลงทุน

ไม่เปลี�ยนแปลงจากการปันส่วนราคาซื �อเริ�มแรก ณ วันที�ซื �อกิจการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างเป็น

สาระสาํคญัในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี �สนิที�ไดม้าจากการลงทนุจากวนัที�ซื �อกจิการ 
 

รายละเอียดการลงทนุแสดงไดด้งันี � 

 ล้านบาท 
  

ราคาที�ตกลงซื �อขายเงินลงทนุ 1,678 

มูลคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที�ไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุน 1,268 
  

คา่ความนิยม 410 

คา่ความนิยม - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 410 
  

ปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม - 
 

มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี �สินที�ไดม้าจากการลงทนุ มีดงันี� 

 ล้านบาท 
  

เงนิสด 100 

ลกูหนี� 58 

สินทรพัยห์มนุเวียน 19 

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 31 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,891 

สินทรพัยส์ทิธิการใช ้ 1,931 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 211 

เจา้หนี� (424) 

หนี�สินหมนุเวียน (165) 

หนี�สินภายใตส้ญัญาเชา่ (1,931) 

หนี�สินไม่หมนุเวียน (453) 
  

มูลคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิที�ไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 1,268 
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41 ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการมีภาระผกูพนัดงัต่อไปนี � 

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

- บริษัทไดท้าํสัญญาการใชส้ิทธิในเครื�องหมายการคา้และสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง ในการนี�

บรษัิทผูกพนัที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้ิทธิในเครื�องหมายการคา้ และค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอตัรารอ้ยละ

ของรายไดต้ามที�ระบุในสญัญา สญัญานี�มีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะสิ �นสดุในปี พ.ศ. 2569 

 

- บริษัทไดท้าํสัญญาบรกิารความช่วยเหลือทางเทคนิคและสญัญาการใชเ้ครื�องหมายการคา้และชื�อทางการคา้กับบริษัท

แห่งหนึ�งในต่างประเทศ โดยบริษัทจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซึ�งคาํนวณเป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

โดยสัญญาแรกมีผลตั�งแต่กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2537 โดยสัญญาจะมีผลจนกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ�งจะยกเลิกสัญญา  

ตามสญัญา บริษัทย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัรารอ้ยละของยอดขาย และปฏิบตัิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไวใ้น

สญัญา 

 

งบการเงนิรวม 

 

ธุรกจิโรงแรม 

 

- บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีการทาํสัญญาการใชเ้ครื�องหมายการคา้และการบริหารโรงแรมเพื�อประกอบธุรกิจ

โรงแรมภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ซึ�งมีระยะเวลาสัญญาตั�งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ในอตัราระยะเวลาและวิธีการคาํนวณตามที�กาํหนดในแต่ละสญัญา 

 

ธุรกจิแฟรนไชสอ์าหาร 

 

- บรษิัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชสอ์าหารมีการทาํสญัญาแฟรนไชส ์เพื�อประกอบธุรกิจรา้นอาหารภายใตเ้ครื�องหมาย

การคา้ ซึ�งมีระยะเวลาสญัญาโดยเฉลี�ยประมาณ 10 ปีและมีเงื�อนไขการต่ออายุ โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนโดยคิด

จากรอ้ยละของยอดขายและปฏบิตัิตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงตามที�ระบุไวใ้นสญัญา  

 

ธุรกจิค้าปลกี 

 

- บรษัิทย่อยในธุรกิจคา้ปลีกมีการทาํสญัญาภายใตส้ญัญาการจดัจาํหน่ายเพื�อประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใต้

เครื�องหมายการคา้ ซึ�งมีระยะเวลาสญัญาตั�งแต่ 2 ปี ถงึ 10 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าธรรมเนียมแประผนัและจะตอ้ง

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญา  
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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41 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 

ภาระผูกพนัภายใต้สัญญาอื�นๆ 

 

- ภาระผกูพันหลกัอื�น ๆ เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที�สาํนกังาน รา้นอาหาร และรา้นขายสินคา้ ซึ�ง

เป็นค่าธรรมเนียมคงที�ต่อเดือน ระยะเวลาสญัญามีตั�งแต่ 2 ปี ถึง 30 ปี รายละเอียดของภาระผูกพนัสามารถแสดงได้

ดงันี� 

 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 282 771 

ครบกาํหนดภายในระหว่าง 2 ปี - 5 ปี 408 537 

ครบกาํหนดมากกว่า 5 ปี 88 50 

รวม 778 1,358 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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42 หนังสือคํ�าประกัน 
 

หนงัสือคํ�าประกนัเพื�อการดาํเนินธุรกจิปกติ มีดงันี� 
 

 วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

          ล้าน 
 

        ล้าน   

  ล้าน ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน  ล้าน ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน 

 ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน ล้าน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี 

 บาท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรลีังกา บาท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลยี ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกติ ศรลีังกา 

หนงัสือค ํ�าประกนัที�ธนาคาร                     

   ออกใหบุ้คคลภายนอก 1,328.0 18.4 - 20.4 43.7 - - - - 0.5 - 844.7 - - - - - - 0.5 - 

หนงัสือค ํ�าประกนั ที�กลุ่มกิจการ                     

   ออกใหแ้กส่ถาบนัการเงิน                     

   เพื�อค ํ�าประกนัสินเชื�อ                     

   ของกลุ่มกิจการ 6,344.6 114.9 6.2 - 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 114.9 6.1 - 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 

 วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

          ล้าน 
 

        ล้าน   

  ล้าน ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน  ล้าน ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน 

 ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน ล้าน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี 

 บาท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรลีังกา บาท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลยี ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกติ ศรลีังกา 

หนงัสือค ํ�าประกนัที�ธนาคาร                     

   ออกใหบุ้คคลภายนอก 1,410.4 - - 20.9 32.2 - 30.0 - - 0.5 - 908.8 - - - - - - 0.5 - 

หนงัสือค ํ�าประกนั ที�กลุ่มกิจการ                     

   ออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน                     

   เพื�อค ํ�าประกนัสินเชื�อ                     

   ของกลุ่มกิจการ 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 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

170 

43 เหตุการณภ์ายหลังวนัที�ในงบการเงนิ 

 

เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 บริษัทออกหุน้สามัญจาํนวน 4,495,008 หุน้ จากการใชส้ิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในการจองซื�อหุน้สามญั MINT-W7 MINT-W8 และ MINT-W9 รวมเป็นเงนิจาํนวน 98 ลา้นบาท 
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บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

170 

43 เหตุการณภ์ายหลังวนัที�ในงบการเงนิ 

 

เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 บริษัทออกหุน้สามัญจาํนวน 4,495,008 หุน้ จากการใชส้ิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในการจองซื�อหุน้สามญั MINT-W7 MINT-W8 และ MINT-W9 รวมเป็นเงนิจาํนวน 98 ลา้นบาท เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	1		 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
 และผู้บริหาร
เอกสารแนบ	2	 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
 ของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ	3	 รายละเอียดเก่ียวกับ
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
 และหัวหน้างานกำากับดูแล 
 การปฏิบัติงานของบริษัท	
 (Compliance)
เอกสารแนบ	4	 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ	5	 นโยบายและแนวปฏิบัติ
 การกำากับดูแลกิจการ	ฉบับเต็ม 
 และจรรยาบรรณธุรกิจ	
เอกสารแนบ	6	 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ	7	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม 
 และกิจการร่วมค้า
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564  

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค  

อายุ 72 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 43 ปี 

- ประธานกรรมการ  

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2521) 

- ประธานคณะกรรมการจดัการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นบิดาของนายจอหน์ สก๊อต    

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก 

จงัหวดัลาํปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 64/2548

MINT: 
170,545,614 หุน้ 

(รอ้ยละ 3.27 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 
MINT-W7:  

7,737,276 หน่วย 
 

MINT-W8:  
5,876,387 หน่วย 

 
MINT-W9:  

5,325,476 หน่วย 
 
 

คู่สมรส 
MINT: 

5,834 หุน้ 
(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 
MINT-W7:  
265 หน่วย 

 
MINT-W8:  
201 หน่วย 

 
MINT-W9:  
182 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

2538-ปัจจบุนั 

2550-2553  

2540-2555 

2531-2544 

2516-2523 

- ประธานกรรมการและกรรมการ

บริษัทในเครือ     

- กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

-  บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ 

 

 

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

-  บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  

- บจก. ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ 

- บมจ. เสริมสขุ 

- บจก. โอกิลวี แอนด ์แมทเธอร ์(ประเทศไทย)

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              3 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       42 บริษัท      
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564  

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค  

อายุ 72 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 43 ปี 

- ประธานกรรมการ  

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2521) 

- ประธานคณะกรรมการจดัการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นบิดาของนายจอหน์ สก๊อต    

ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก 

จงัหวดัลาํปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 64/2548

MINT: 
170,545,614 หุน้ 

(รอ้ยละ 3.27 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 
MINT-W7:  

7,737,276 หน่วย 
 

MINT-W8:  
5,876,387 หน่วย 

 
MINT-W9:  

5,325,476 หน่วย 
 
 

คู่สมรส 
MINT: 

5,834 หุน้ 
(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 
MINT-W7:  
265 หน่วย 

 
MINT-W8:  
201 หน่วย 

 
MINT-W9:  
182 หน่วย 

 

ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

2538-ปัจจบุนั 

2550-2553  

2540-2555 

2531-2544 

2516-2523 

- ประธานกรรมการและกรรมการ

บริษัทในเครือ     

- กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

-  บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ 

 

 

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอรเ์นชั่นแนล  

-  บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  

- บจก. ซาทชิ แอนด ์ซาทชิ 

- บมจ. เสริมสขุ 

- บจก. โอกิลวี แอนด ์แมทเธอร ์(ประเทศไทย)

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              3 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       42 บริษัท      
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

อายุ 58 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 5 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่22 มกราคม 

2559) 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและกาํกบั

ดแูลกิจการ 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

และการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ

ธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class 

(SBM) รุน่ที่ 7/2562 และรุน่ที่ 2/2560  

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) ปี 2554  

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance 

Director (FN) รุน่ที่ 1/2546  

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 1/2543  

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

- หลกัสตูร Families in Business from 

Generation to Generation, Harvard 

Business School สหรฐัอเมริกา 

- หลกัสตูร TLCA Leadership 

Development Program, IMD 

Lausanne ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

MINT: 
35,000 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 
 
 
 

2565-ปัจจบุนั 

2564-ปัจจบุนั 

2563-ปัจจบุนั 

 

 

2562-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

 

2561-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

2559-ปัจจบุนั 

- 2558-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- อปุนายก 

- AirAsia Aviation Group Limited 

- บจก. เลิรน์ คอรป์อเรชั่น 

- บมจ. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์

 

 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- บมจ. เอสเอฟ คอรป์อเรชั่น 

- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น  

 

- บจก. อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) 

- บจก. กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์

- บจก. กรูเ์มต ์เอเชีย 

- บจก. แฟมิลี ่ออฟฟิศ 

- สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              3 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       7 บริษัท      

 2 องคก์ร 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 1 สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ

พลงังาน  รุน่ที่ 13/2562 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) 

รุน่ที่ 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

(TFPA)/ Financial Planning Standards 

Board (FPSB) 

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร 

อายุ 64 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 4 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่4 เมษายน 2560) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- ประธานกรรมการบริหารและกาํกบั

ความเสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

ฮารว์ารด์ สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขา Electrical 

Engineering and Computer Science, 

Massachusetts Institute of 

Technology สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 185/2557 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 66/2550  

MINT: 
- 
 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 
 
 
 

- 2564-ปัจจบุนั 

- 2564-ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2562-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

 

 

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

-  

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการบริหารจดัการทรพัยส์ิน 

-ประธานกรรมการ 

-ประธานกรรมการ 

-ที่ปรกึษา 

-กรรมการ 

-กรรมการคณะการเงิน  

 

-กรรมการบริหาร  

-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

-กรรมการ  

-กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  

- บมจ. โอสถสภา 

- วชิราวธุวทิยาลยั 

- บจก. มิตตา วสิาหกิจเพื่อสงัคม  

- บจก.  คลินิเซอร ์ 

- บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั  

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

- สภาสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- บมจ. สิงห ์เอสเตท 

 

 

- บจก. อตุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 

- ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 1 สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ

พลงังาน  รุน่ที่ 13/2562 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) 

รุน่ที่ 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย

(TFPA)/ Financial Planning Standards 

Board (FPSB) 

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร 

อายุ 64 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 4 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่4 เมษายน 2560) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

- ประธานกรรมการบริหารและกาํกบั

ความเสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

ฮารว์ารด์ สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขา Electrical 

Engineering and Computer Science, 

Massachusetts Institute of 

Technology สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 185/2557 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 66/2550  

MINT: 
- 
 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 
 
 
 

- 2564-ปัจจบุนั 

- 2564-ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2562-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

- 2561-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

 

 

- 2560-ปัจจบุนั 

- 2560-ปัจจบุนั 

-  

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการบริหารจดัการทรพัยส์ิน 

-ประธานกรรมการ 

-ประธานกรรมการ 

-ที่ปรกึษา 

-กรรมการ 

-กรรมการคณะการเงิน  

 

-กรรมการบริหาร  

-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

-กรรมการ  

-กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  

- บมจ. โอสถสภา 

- วชิราวธุวทิยาลยั 

- บจก. มิตตา วสิาหกิจเพื่อสงัคม  

- บจก.  คลินิเซอร ์ 

- บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั  

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

- สภาสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- บมจ. สิงห ์เอสเตท 

 

 

- บจก. อตุสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สนั) 

- ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 11 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวทิยาการ

พลงังาน   รุน่ที่ 1/2555 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั

รวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร 

- 2553-ปัจจบุนั 

- 2547-ปัจจบุนั 

- 2561-2564 

-กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

- มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              4 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       3 บริษัท      

 6 องคก์ร 

 
4. นางสาวคามิลล ์มา 

อายุ 64 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 1 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่19 มิถุนายน 

2563) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- MM, SASIN Graduate School of 

Business Administration  

- BA Political Science and East Asian 

Studies, Wellesley College, Wellesley 

Mass สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร  Advanced Audit Committee 

program (AACP) รุน่ที่ 36/2563  

- หลกัสตูร Board that Make a Difference 

(BMD) รุน่ที่ 2/2559  

MINT: 
- 
 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 

 
 

- 2547-2558 - Financial Advisor to Chairman, 

Finance Committee Member 

and Investment Committee 

Member 

- เครือเจริญโภคภณัฑ ์

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              1 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       -  บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) ปี 

2559 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 182/2556  
 

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท 

อายุ 70 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 3 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่3 เมษายน 2561) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริหารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- Diploma, Executive Coaching, 

Berkeley School for Executive 

Coaching Haas School of Business 

University of California สหรฐัอเมริกา 

- Diploma, International Finance, 

Thunder School of Global 

Management, Phoenix สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- Certificate, Executive Coaching, 

Cambridge University สหราช

อาณาจกัร 

- Intensive Program in Hotel 

Management with specific focus on 

marketing and branding, Cornell 

University, New York สหรฐัอเมริกา 

- Intensive Program in International 

Finance, Wharton School Executive 

MINT: 
- 
 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 
 
 
 

- 2558-ปัจจบุนั 

-  

-  

- Managing Director 

- Trustee 

- Chapter Member of the Board 

 

- OPA Associates 

- Waterkeeper Alliance 

- American Red Cross, San Francisco 

สหรฐัอเมริกา 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              1 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       1 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) ปี 

2559 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 182/2556  
 

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท 

อายุ 70 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 3 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่3 เมษายน 2561) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริหารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- Diploma, Executive Coaching, 

Berkeley School for Executive 

Coaching Haas School of Business 

University of California สหรฐัอเมริกา 

- Diploma, International Finance, 

Thunder School of Global 

Management, Phoenix สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- Certificate, Executive Coaching, 

Cambridge University สหราช

อาณาจกัร 

- Intensive Program in Hotel 

Management with specific focus on 

marketing and branding, Cornell 

University, New York สหรฐัอเมริกา 

- Intensive Program in International 

Finance, Wharton School Executive 

MINT: 
- 
 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 
 
 
 
 

- 2558-ปัจจบุนั 

-  

-  

- Managing Director 

- Trustee 

- Chapter Member of the Board 

 

- OPA Associates 

- Waterkeeper Alliance 

- American Red Cross, San Francisco 

สหรฐัอเมริกา 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              1 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       1 บริษัท      

 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Development, Philadelphia 

สหรฐัอเมริกา 

 

6. นายอานิล ธาดานี่ 

อายุ 75 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 23 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่26 มิถุนายน 

2541) 

- กรรมการ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of 

California, Berkeley สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์University 

of Wisconsin, Madison สหรฐัอเมริกา 

 

 

MINT: 
38,914,723 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.75 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
2,468,887 หน่วย 

 

MINT-W8:  
1,393,611 หน่วย 

 

MINT-W9:  
1,262,961 หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 

- ปัจจบุนั 

-  

- กรรมการ  

- ผูก้่อตัง้และประธานกรรมการและ

กรรมการบริษัทในเครือ 

- ผูก้่อตัง้และกรรมการ และกรรมการ

บริษัทในเครือ 

- ที่ปรกึษา 

 

 

- สมาชิก 

- บมจ. โรงแรมราชดาํริ 

- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ 

 

- บจก. ซิมโฟนี อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้

(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 

- SMU Committee for Institutional 

Advancement, Singapore 

Management University 

- International Institute for Strategic 

Studies 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร 1 

บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       45 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนนี่ 

อายุ 72 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 24 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่29 เมษายน 

2540) 

- กรรมการ 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- General Management Program, 

Ashridge Management College 

สหราชอาณาจกัร  

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่28/2546  

MINT: 
9,074,171 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.17 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
26,734 หน่วย 

 

MINT-W8:  
312,902 หน่วย 

 

MINT-W9:  
283,567 หน่วย 

 

- ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2552-ปัจจบุนั 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- Seafood Alliance Limited 

- บจก. ดบัเบิล พี คอนซลัแท็นท ์

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              1 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       11 บริษัท      
 

8. นายธีรพงศ ์จันศิริ 

อายุ 56 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 8 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่26 สิงหาคม 

2556) 

- กรรมการ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก 

สหรฐัอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่10/2544  
 
 

MINT: 

- 

 

MINT-W7:  

- 

 

MINT-W8:  

- 

 

MINT-W9:  

- 

 

 

- 2564-ปัจจบุนั 

-  

- ปัจจบุนั 

 

 

- ปัจจบุนั 

- ปัจจบุนั 

- ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา 

- ประธานกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ

กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- กรรมการอาํนวยการ 

- กรรมการ 

- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 

- บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

 

 

- บมจ. ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์

- สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              4 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       38 บริษัท      

 2 องคก์ร 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนนี่ 

อายุ 72 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 24 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่29 เมษายน 

2540) 

- กรรมการ 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- General Management Program, 

Ashridge Management College 

สหราชอาณาจกัร  

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่28/2546  

MINT: 
9,074,171 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.17 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
26,734 หน่วย 

 

MINT-W8:  
312,902 หน่วย 

 

MINT-W9:  
283,567 หน่วย 

 

- ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2552-ปัจจบุนั 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- Seafood Alliance Limited 

- บจก. ดบัเบิล พี คอนซลัแท็นท ์

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              1 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       11 บริษัท      
 

8. นายธีรพงศ ์จันศิริ 

อายุ 56 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 8 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่26 สิงหาคม 

2556) 

- กรรมการ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก 

สหรฐัอเมริกา  

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 10/2544  
 
 

MINT: 

- 

 

MINT-W7:  

- 

 

MINT-W8:  

- 

 

MINT-W9:  

- 

 

 

- 2564-ปัจจบุนั 

-  

- ปัจจบุนั 

 

 

- ปัจจบุนั 

- ปัจจบุนั 

- ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา 

- ประธานกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ

กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- กรรมการอาํนวยการ 

- กรรมการ 

- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 

- บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 

 

 

- บมจ. ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์

- สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

- สภาวิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              4 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       38 บริษัท      

 2 องคก์ร 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) รุน่ที่ 62 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ 

 

คู่สมรส 
MINT: 

 14,400 หุน้ 
(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

MINT-W7:  
 - 
 

MINT-W8:  
496 หน่วย 

 
MINT-W9:  
 450 หน่วย 

 

9. นายนิติ โอสถานุเคราะห ์

อายุ 48 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 3 ปี 

(แต่งตั้งเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 

2561) 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขากฎหมาย

เศรษฐกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

และการเมือง Amherst College 

สหรฐัอเมริกา 

- มธัยมตอนปลาย Deerfield Academy 

สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 253/2561  

MINT: 
497,600,851 หุน้ 

(รอ้ยละ 9.54 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
22,393,220 หน่วย 

 

MINT-W8:  
17,096,581 หน่วย 

 

MINT-W9:  
15,493,776 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

 

 

2562-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2558-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

 

2534-ปัจจบุนั 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล 

- กรรมการ คณะกรรมการการเงิน  

- กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มอาเซียน

และเอเชียตะวนัออก คณะกรรมการ

กลุ่มคา้ปลีกและบริการ และคณะ 

กรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎ 

ระเบียบ 

- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- บมจ. โอสถสภา   

 

 

- มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- หอการคา้ไทย 

 

 

 

 

- บจก. บางกอกรินเวสท ์ 

- บจก. พิชยัสวสัดิ์  

- มลูนิธิโอสถานเุคราะห ์

- บมจ. คุม้ภยัโตเกียวมารีน ประกนัภยั  

(ประเทศไทย)  

- บจก. โอสถานเุคราะหโ์ฮลดิง้ 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ที่ 42/2556 

- หลกัสตูร Role of Compensation 

Committee (RCC) รุน่ที่ 13/2554  

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 27/2547  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 20 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Global Business Leader รุน่ที่ 1  

(GBL 1), Lead Business Institute 

- หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบั

ผูบ้ริหาร รุน่ที่ 9 (พสบ.บก.ทท.9), 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ

พลงังาน รุน่ที่ 15/2563 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.)   

- หลกัสตูร Top Executive Program for 

Creative and Amazing Thai Services 

(TopCATS) รุน่ที่ 1/2562 สถาบนั

วิทยาการการคา้ 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       4 บริษัท      

 3 องคก์ร 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ที่ 42/2556 

- หลกัสตูร Role of Compensation 

Committee (RCC) รุน่ที่ 13/2554  

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 27/2547  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 20 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Global Business Leader รุน่ที่ 1  

(GBL 1), Lead Business Institute 

- หลกัสตูรพฒันาความสมัพนัธร์ะดบั

ผูบ้ริหาร รุน่ที่ 9 (พสบ.บก.ทท.9), 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ

พลงังาน รุน่ที่ 15/2563 สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.)   

- หลกัสตูร Top Executive Program for 

Creative and Amazing Thai Services 

(TopCATS) รุน่ที่ 1/2562 สถาบนั

วิทยาการการคา้ 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       4 บริษัท      

 3 องคก์ร 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และ

การพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 11/2561 

สถาบนัวิทยาการการคา้ 

 

10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ  

ราชากาเรีย  

อายุ 56 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 13 ปี 

- กรรมการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2551) 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุ่ม

บริษัท 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราช

อาณาจกัร 

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่103/2551 
 

MINT: 
10,279,109 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.20 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 
 

MINT-W7:  
668,726 หน่วย 

 

MINT-W8:  
517,494 หน่วย 

 

MINT-W9:  
468,978 หน่วย 

 
 
 

 

- ปัจจบุนั 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ - บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              3 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลงักา 1บริษัท

และประเทศสเปน 1 บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       112 บริษัท      
 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 

อายุ 50 ปี 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง: 8 ปี 

- กรรมการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 

2556) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ Washington State 

University, Pullman, WA, สหรฐัอเมริกา  

MINT: 
3,869,252 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.07 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
122,825 หน่วย 

- 2563-ปัจจบุนั 

-  

- 2556-ปัจจบุนั 

- 2556-ปัจจบุนั 

- 2554-ปัจจบุนั 

- 2555-2562 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฎิบตัิการ 

ต่างประเทศ 

- กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัในเครือ  

- กรรมการ 

- Trustee 

- กรรมการ 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

  

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

- บมจ. คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย) 

- โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ  

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- บตุรนายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการจดัการ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, 

WA, สหรฐัอเมริกา  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP)  รุน่ที่ 47/2547 

 

MINT-W8:  
131,659 หน่วย 

 

MINT-W9: 
119,316 หน่วย 

 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       28 บริษัท      

 1 องคก์ร 
 

12. นายไบรอัน เจมส ์เดลานี่ 

อายุ 45 ปี 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- 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 
 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่235/2560 

 

MINT: 
355,181 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
15,787 หน่วย 

 

MINT-W8:  
10,516 หน่วย 

 

MINT-W9:  
9,530 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

- 2559-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2555-2558 

-  

- 2553-2555 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 

- หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป 

- โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ควีนสแ์ลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย 

- เงินกองทนุ AMP Capital ซิดนีย ์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       3 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหารและกาํกบัความ

เสี่ยง 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- บตุรนายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการจดัการ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

Washington State University, Pullman, 

WA, สหรฐัอเมริกา  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP)  รุน่ที่ 47/2547 

 

MINT-W8:  
131,659 หน่วย 

 

MINT-W9: 
119,316 หน่วย 

 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

- บริษัททั่วไป       28 บริษัท      

 1 องคก์ร 
 

12. นายไบรอัน เจมส ์เดลานี่ 

อายุ 45 ปี 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- 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 
 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 235/2560 

 

MINT: 
355,181 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
15,787 หน่วย 

 

MINT-W8:  
10,516 หน่วย 

 

MINT-W9:  
9,530 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

- 2559-ปัจจบุนั 

- 2558-2559 

- 2555-2558 

-  

- 2553-2555 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

- ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 

- หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป 

- โอ๊คส ์โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ควีนสแ์ลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย 

- เงินกองทนุ AMP Capital ซิดนีย ์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       3 บริษัท      

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

การพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัชี ปี 2564 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงที่มีเนือ้หา

เกี่ยวขอ้งกบัดา้นบญัชี) 

หลักสูตร ชั่วโมง 

Update Deferred Tax / 
Financial instrument / Digital 
Assets/Business Combination 
by online (Online) 

3.45 

Lease Modification and 
Concession/ Impairment of 
Assets (Online) 

3.45 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. นายชัยพัฒน ์ไพฑูรย ์

อายุ 50 ปี 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายพฒันา

เชิงกลยทุธ ์

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขา Finance and 

International Business, University of 

Notre Dame, Indiana, สหรฐัอเมริกา  

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 176/2556 
 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

MINT: 
 993,829 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.02 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
38,897 หน่วย 

 

MINT-W8:  
31,755 หน่วย 

 

MINT-W9:  
28,778 หน่วย 

- ปัจจบุนั 

- 2562-2563 

-  

- 2559-2563 

-  

-  

- 2553-2559 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการและกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

- รองประธานเจา้หนา้ที่การเงิน

ส่วนกลางและรองประธานฝ่าย

วางแผนกลยทุธ ์

- รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ ์

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       29 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน่ที่ 20/2559  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ ์

- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) รุน่ที่ 

12/2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
 

14. นายโกศิน ฉันธิกุล 

อายุ 39 ปี 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์

2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- Bachelor of Arts in Economics, 

Wesleyan University สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่192/2557 

MINT: 
182,993 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
9,309 หน่วย 

 

MINT-W8:  
4,579 หน่วย 

 

MINT-W9:  
4,149 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

- ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2561-2563 

-  

- 2558-2561 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- รองประธานอาวโุสฝ่ายการลงทนุ

และการควบรวม 

- รองประธานฝ่ายการลงทนุและการ

ควบรวม 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       12 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน่ที่ 20/2559  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ ์

- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) รุน่ที่ 

12/2556 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
 

14. นายโกศิน ฉันธิกุล 

อายุ 39 ปี 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์

2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- Bachelor of Arts in Economics, 

Wesleyan University สหรฐัอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 192/2557 

MINT: 
182,993 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
9,309 หน่วย 

 

MINT-W8:  
4,579 หน่วย 

 

MINT-W9:  
4,149 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

- ปัจจบุนั 

- 2563-ปัจจบุนั 

- 2561-2563 

-  

- 2558-2561 

 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการ 

- รองประธานอาวโุสฝ่ายการลงทนุ

และการควบรวม 

- รองประธานฝ่ายการลงทนุและการ

ควบรวม 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              2 บริษัท 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) 

- บริษัททั่วไป       12 บริษัท      

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณก์ุล 

อายุ 57 ปี 

- รองประธานฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2564) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 179/2556 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

-  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) รุน่ที่ 62 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 23/2559 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และ

การพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 11/2561 

สถาบนัวิทยาการการคา้ 

MINT: 
 761,164 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
31,398 หน่วย 

 

MINT-W8:  
25,318 หน่วย 

 

MINT-W9:  
22,944 หน่วย 

 
 
 

 

ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

2555-2563 

- กรรมการบริษัทในเครือ 

- กรรมการและเหรญัญิก 

- กรรมการชมรมเลขานกุารบริษัท

ไทย  

- กรรมการและเหรญัญิก  

- รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่าย

เลขานกุารบริษัท 

 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- มลูนิธิไมเนอร ์

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

- มลูนิธิโกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น 

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       1 บริษัท      

      3 องคก์ร    
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุน่ที่ 7/2554 ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA) 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน่ที่ 10/2552  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูรการบริหารการท่องเที่ยวสาํหรบั

ผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 3 การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย 

 

16. นางสาวจุฑาทพิ อดุลพันธุ ์

อายุ 49 ปี 

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2559) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขา  Finance, 

Management and Strategy, Kellogg 

School of Management, Northwestern 

University สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการเงินและการธนาคาร 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 

Committee Program รุน่ที่ 7/2551 

MINT: 
 261,085 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
9,167 หน่วย 

 

MINT-W8:  
8,185 หน่วย 

 

MINT-W9:  
7,417 หน่วย 

 
 
 

 

2549-2553, 

2546-2547 

2547-2548 

- 2543-2546 

 

- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานกุารบริษัทและ       

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

- ผูอ้าํนวยการ สาํนกัประธาน 

- Associate, Investment Banking 

- บมจ. โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

 

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       2 บริษัท      
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุน่ที่ 7/2554 ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA) 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุน่ที่ 10/2552  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูรการบริหารการท่องเที่ยวสาํหรบั

ผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 3 การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย 

 

16. นางสาวจุฑาทพิ อดุลพันธุ ์

อายุ 49 ปี 

- รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2559) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขา  Finance, 

Management and Strategy, Kellogg 

School of Management, Northwestern 

University สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการเงินและการธนาคาร 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 

Committee Program รุน่ที่ 7/2551 

MINT: 
 261,085 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.01 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
9,167 หน่วย 

 

MINT-W8:  
8,185 หน่วย 

 

MINT-W9:  
7,417 หน่วย 

 
 
 

 

2549-2553, 

2546-2547 

2547-2548 

- 2543-2546 

 

- ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานกุารบริษัทและ       

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

- ผูอ้าํนวยการ สาํนกัประธาน 

- Associate, Investment Banking 

- บมจ. โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

 

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       2 บริษัท      
 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program  

รุน่ที่ 20/2549 

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) รุน่ปี 

2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 

17. นางสาวรวิกานต ์อินชัยวงศ ์

อายุ 37 ปี 

- รองประธานฝ่ายการเงิน 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2564) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 10762 

- Master of Business Administration, 

University of Leeds สหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการสอบบญัชี  จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

MINT: 
 31,704 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
595 หน่วย 

 

MINT-W8:  
623 หน่วย 

 

MINT-W9:  
565 หน่วย 

 
 
 

 

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. คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์ 

 

 

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ 

 

 
จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       - บริษัท      
 



460

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

18. นายพลพิพัฒ อัศวนิก 

อายุ 46 ปี 

- รองประธานฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนั

เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 

 

MINT: 
 134,528 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
23 หน่วย 

 

 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 

2558-2564 

 

2555-2558 

 

2553-2555 

 

2552-2553 

- ผูช้่วยรองประธานฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

- กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้และกระจาย

สินคา้ 

- ผูอ้าํนวยการดา้นคาํปรกึษา 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บจก. อิเมอรร์ิทิส (ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       - บริษัท      
 

19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์ 

อายุ 52 ปี 

- รองประธานฝ่ายการจดัการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม

2556) 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํ

บญัชี 

- เป็นผูท้าํบญัชีที่มีคณุสมบตัิและ

เงื่อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตาม

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

 

การพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัชี ปี 2564 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงที่มีเนือ้หา

เกี่ยวขอ้งกบัดา้นบญัชี) 
 

หลักสูตร ชั่วโมง 
Update Deferred Tax / 
Financial instrument / 
Digital Assets/Business 
Combination by online 
(Online) 
 

3.30 

MINT: 
80,141 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 

 

2556-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รองประธานฝ่ายการจดัการ -  บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

18. นายพลพิพัฒ อัศวนิก 

อายุ 46 ปี 

- รองประธานฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนั

เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 

 

MINT: 
 134,528 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
23 หน่วย 

 

 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 

2558-2564 

 

2555-2558 

 

2553-2555 

 

2552-2553 

- ผูช้่วยรองประธานฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

- กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้และ

กระจายสินคา้ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้และกระจาย

สินคา้ 

- ผูอ้าํนวยการดา้นคาํปรกึษา 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

 

- บจก. อิเมอรร์ิทิส (ประเทศไทย) 

จาํนวนบริษัททีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- บริษัทจดทะเบียน              - บริษัท 

- บริษัททั่วไป       - บริษัท      
 

19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์ 

อายุ 52 ปี 

- รองประธานฝ่ายการจดัการ 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม

2556) 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํ

บญัชี 

- เป็นผูท้าํบญัชีที่มีคณุสมบตัิและ

เงื่อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตาม

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

 

การพฒันาความรูต้่อเนื่องดา้นบญัชี ปี 2564 

(หลกัสตูรและจาํนวนชั่วโมงที่มีเนือ้หา

เกี่ยวขอ้งกบัดา้นบญัชี) 
 

หลักสูตร ชั่วโมง 
Update Deferred Tax / 
Financial instrument / 
Digital Assets/Business 
Combination by online 
(Online) 
 

3.30 

MINT: 
80,141 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
- 
 

MINT-W8:  
- 
 

MINT-W9:  
- 
 

 

2556-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รองประธานฝ่ายการจดัการ -  บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

หลักสูตร ชั่วโมง 
Lease Modification and 
Concession/ Impairment 
of Assets (Online) 

3.30 

รา่งมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 1 เรื่อง 
การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครัง้แรก (ปรบัปรุง
เพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน) (Online) 

2 

เสวนาชีแ้จง การนาํการผ่อน
ปรนในทางปฏิบตัิมาถือ
ปฏิบตัิกบัการยินยอมลดค่า
เช่าจากสถานการณ ์Covid-
19 ตาม TFRS 16 ฉบบั
ปรบัปรุง (Online) 

2 

สรุปประเด็นการรบัรูร้ายได้
ที่มกัเขา้ใจผิดและปัญหา
สญัญาเช่า Lease 
accounting (Online) 

6 

การเสวนา “ ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลดเพื่อ
พิจารณาการดอ้ยค่าตาม 
TAS 36 หลงัสิน้สดุ
มาตรการผ่อนปรนฯ 
(Online) 

2 

การบรรยายเคล็ดลบั
ความสาํเรจ็ของธุรกิจ
โรงแรมไทยฝ่าวิกฤต Covid-
19 ดว้ย Digital 
Transformation (Online) 

2 

เสวนา "ฝ่ากระแส 
Disruption ความทา้ทาย
ของนกับญัชีในยคุดิจิทลั" 
(Online) 

2 
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

20. นางสาวสรัญญา สุนทรส 

อายุ 49 ปี 

- เลขานกุารบริษัท 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2554) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola 

University Chicago สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program 

(ELP) รุน่ที่ 17/2562 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP)  รุน่ที่ 240/2560 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที่ 49/2556  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) รุน่ปี 

2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

 

MINT: 
 182,336 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
101 หน่วย 

 

MINT-W8:  
5,684 หน่วย 

 

MINT-W9:  
5,151 หน่วย 

 
 
 

 

2554-ปัจจบุนั - Group Director of Corporate 

Secretary      

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

20. นางสาวสรัญญา สุนทรส 

อายุ 49 ปี 

- เลขานกุารบริษัท 

(แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2554) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola 

University Chicago สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program 

(ELP) รุน่ที่ 17/2562 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP)  รุน่ที่ 240/2560 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที่ 49/2556  

 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

- หลกัสตูร TLCA Executive 

Development Program (EDP) รุน่ปี 

2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

 

MINT: 
 182,336 หุน้ 

(รอ้ยละ 0.00 ของทนุที่ออก

และเรียกชาํระแลว้) 

 

MINT-W7:  
101 หน่วย 

 

MINT-W8:  
5,684 หน่วย 

 

MINT-W9:  
5,151 หน่วย 

 
 
 

 

2554-ปัจจบุนั - Group Director of Corporate 

Secretary      

- บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / จาํนวนปี

ทีด่าํรงตาํแหน่ง / ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (หุ้น) 

ประสบการณก์ารทาํงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Fundamental Practice for 

Corporate Secretary (FPCS) รุน่ที่ 

25/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

(TLCA) 
 

นอกจากนี ้ในปี 2564 นางสาวสรญัญา สนุทรส เลขานกุารบริษัท ไดเ้ขา้รว่มประชมุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสมัมนาออนไลน ์ดงัต่อไปนี ้

- Roadmap and action plan for a post-pandemic world จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- บทบาทเลขานกุารบริษัทในการยกระดบั CG ดา้น Anti-Corruption จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Company Secretary Forum 2564 “Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens” จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชนในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC) 

- บทบาทหนา้ที่ของกรรมการตรวจสอบ ในการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC) 

- วิสยัทศัน ์ความทา้ทาย กบักา้วต่อไปของกรรมการหญิง จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC) 

- ESG: โอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทควรรู ้จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

- วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั 2564 ภายใตแ้นวคิด “คบเด็กสรา้งชาติ” จดัโดยองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
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  ประสบการณใ์นอุตสาหกรรมของกรรมการบริษัท อ้างอิงตามการจัดหมวด GICS ระดับ 1 Sector 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

2 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

3 นายจรัมพร โชติกเสถียร

4 นางสาวคามิลล์ มา

5 นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท 

6 นายอานิล ธาดานี่

7 นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

8 นายธีรพงศ์ จันศิริ

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห์

10 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

11 นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

 R
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e

หมายเหตุ         ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ              ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

กรรมการ

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม (GICS Sector)
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  นายวิลเลียม เอ็ลลวู๊์ด ไฮเน็ค 

ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการจดัการ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน)  

ปัจจบุนั    ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  

2516-2523 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โอกิลวี แอนด ์  
แมทเธอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   
  นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

2544-2558       กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2539-2544       กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ชโรเดอร ์จาํกดั 

2536-2539       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์เอกธาํรง จาํกดั (มหาชน) 

2533-2536       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท มอรแ์กน เกรนเฟลลไ์ทย จาํกดั 

  
  นายจรัมพร โชติกเสถียร 

2560-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2557-2560      กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

2553-2557      กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2542-2553      ผูบ้ริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2535-2537      กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ไทยพาณิชย ์
จาํกดั 

  
  นางสาวคามิลล ์มา 

2547-2558      Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member 
and Investment Committee Member of Charoen Pokphand 
Group 

2541-2543      Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan 
Stanley (Asia) Ltd. 

2537-2541      Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and 
Derivatives Business Development of Securities One Pcl. 

  
  นายอานิล ธาดาน่ี 

2548-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ซิมโฟนี 
เอเชีย โฮลดิง้ จาํกดั 

 

  นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท 

2558-ปัจจบุนั    Managing Director of OPA Associates 

2553-2558       Vice President United Kingdom & Ireland of Marriott Hotels 
International 

2549-2557       Vice President Hawaii & South Pacific of Marriott Hotels 
International-Honolulu, Hawaii 

  
  นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

2545-2563       ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  
  นายธีรพงศ ์จันศิริ 

ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บริษัท  
ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  
  นายนิติ โอสถานุเคราะห ์

2558-ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บางกอกรินเวสท ์จาํกดั 

2558-ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พิชยัสวสัดิ์ จาํกดั 

  
  นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

ปัจจบุนั    ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่บริษัท  บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน)   

ปัจจบุนั    ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  

2555-ปัจจบุนั     ประธานเจา้หนาที่บริหาร ไมเนอร ์โฮเทลส ์

  

  นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 

2563-ปัจจบุนั   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฎิบตัิการ ตา่งประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2545-2558       ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

2543-2545       ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคล่า จาํกดั สหรฐัอเมริกา 
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  ประสบการณใ์นอุตสาหกรรมของกรรมการบริษัท อ้างอิงตามการจัดหมวด GICS ระดับ 1 Sector 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

2 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

3 นายจรัมพร โชติกเสถียร

4 นางสาวคามิลล์ มา

5 นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท 

6 นายอานิล ธาดานี่

7 นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

8 นายธีรพงศ์ จันศิริ

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห์

10 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

11 นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
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หมายเหตุ         ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ              ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

กรรมการ

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม (GICS Sector)
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  นายวิลเลียม เอ็ลลวู๊์ด ไฮเน็ค 

ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการจดัการ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน)  

ปัจจบุนั    ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  

2516-2523 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โอกิลวี แอนด ์  
แมทเธอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

   
  นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

2544-2558       กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2539-2544       กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ชโรเดอร ์จาํกดั 

2536-2539       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์เอกธาํรง จาํกดั (มหาชน) 

2533-2536       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท มอรแ์กน เกรนเฟลลไ์ทย จาํกดั 

  
  นายจรัมพร โชติกเสถียร 

2560-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2557-2560      กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

2553-2557      กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2542-2553      ผูบ้ริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2535-2537      กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ไทยพาณิชย ์
จาํกดั 

  
  นางสาวคามิลล ์มา 

2547-2558      Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member 
and Investment Committee Member of Charoen Pokphand 
Group 

2541-2543      Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan 
Stanley (Asia) Ltd. 

2537-2541      Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and 
Derivatives Business Development of Securities One Pcl. 

  
  นายอานิล ธาดาน่ี 

2548-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ซิมโฟนี 
เอเชีย โฮลดิง้ จาํกดั 

 

  นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท 

2558-ปัจจบุนั    Managing Director of OPA Associates 

2553-2558       Vice President United Kingdom & Ireland of Marriott Hotels 
International 

2549-2557       Vice President Hawaii & South Pacific of Marriott Hotels 
International-Honolulu, Hawaii 

  
  นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

2545-2563       ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  
  นายธีรพงศ ์จันศิริ 

ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บริษัท  
ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  
  นายนิติ โอสถานุเคราะห ์

2558-ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บางกอกรินเวสท ์จาํกดั 

2558-ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พิชยัสวสัดิ์ จาํกดั 

  
  นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

ปัจจบุนั    ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่บริษัท  บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั (มหาชน)   

ปัจจบุนั    ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
(มหาชน)  

2555-ปัจจบุนั     ประธานเจา้หนาที่บริหาร ไมเนอร ์โฮเทลส ์

  

  นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 

2563-ปัจจบุนั   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฎิบตัิการ ตา่งประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2545-2558       ผูบ้ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

2543-2545       ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคล่า จาํกดั สหรฐัอเมริกา 

 

 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
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บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(มหาชน) 
X         ∗ ∗             

บรษิัท สยาม ซคัเซส เรียลตี ้จาํกดั   

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 ์เรสซเิดน้ท ์

จาํกดั 
 

Eutopia Private Holding Limited   

Harbour View Corporation Limited  
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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 เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 



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) (LLC)  

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  

Bai Dai Tourism Company Limited  

Hoi An Riverpark Hotel Company 

Limited  
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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 เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 



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) (LLC)  

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  

Bai Dai Tourism Company Limited  

Hoi An Riverpark Hotel Company 

Limited  
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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 เอ็มสปา เมดิคลั จาํกดั  

Minor Hotel Group (Maldives) Private 

Limited 



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 

บรษิัท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จาํกดั  

Sizzler China Pte. Ltd.  
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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          

 

X = ประธานกรรการ • = กรรมการ   * = กรรมการบรหิาร 
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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          

 

X = ประธานกรรการ • = กรรมการ   * = กรรมการบรหิาร 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ นายต่อพงษ์ เหมือดชยัภูมิ 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง 

คณุวฒุกิารศึกษา • ปรญิญาโท สาขา Business Economics and Auditing, Copenhagen Business School 

• อนปุรญิญา สาขาการบรหิารการเงินและบญัชี University of Southern Denmark 

• อนปุรญิญา สาขาการบรหิารธุรกิจ Copenhagen Business School 

ประวติัการอบรม • How to Develop Risk Management Plan (HRP รุน่ 14/2017) จดัโดย สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุน่ 18/2019) จดัโดย สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน • ผูจ้ดัการ ฝ่าย Business Operational Risk Management ธนาคาร สแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

• ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท อิออน ธนสนิทรพัย ์(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)] 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิตัิงานของบริษัท (Compliance) 

ชื่อ: นายสตีเฟ่น แอนดรูว ์ฮอยนาสกี ้

ตาํแหน่ง: ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพาณชิยแ์ละกลุ่มงานกฎหมาย 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวตัิการอบรม: 

• นิติศาสตรบ์ญัฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลยัเวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา 

• ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐกิจและการต่างประเทศ มหาวิทยาลยัเวอรจ์ิเนีย 

สหรฐัอเมรกิา 

• Bar Admission นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 123/2552  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน: • Counsel of Linklaters, Bangkok, Thailand 

• Associate of Linklaters, Hong Kong 

• Associate of Linklaters, New York, USA 

• Project Manager of Sinai Wildlife Projects, Sinai, Egypt 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพยส์ิน 

 

(1) ทรัพยส์ินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบรษิัทมทีรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธรุกิจ โดยแยกเป็นธรุกิจไดด้งันี ้

ธุรกิจโรงแรม  

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บมจ. ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

11 218/2-3 หมู ่10  

เมอืงพทัยา 

สิทธิการเช่า 11 ปี 

(สิน้สดุปี 2572) 

- อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้ 

และ 10 ชัน้ จาํนวน 298 หอ้ง 

78.25 44.42  

  

-ไมม่-ี 

 
- 88 ถ.รชัดาภิเษก แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 6.84 8.89 -ไมม่-ี 

บรษิัทย่อย        

บจก. หวัหิน วิลเลจ  36 43/1 ถ.เพชรเกษม  

หวัหิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั 

จาํนวน 187 หอ้ง 

118.25  127.67  

 

-ไมม่-ี 

บจก. บา้นโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู ่1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

สิทธิการเขา้ทาํประโยชน ์5 

ปี  (สิน้สดุปี 2566)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั  

มหีอ้งพกั 61 หอ้ง 

46.18 67.65 -ไมม่-ี 

  499 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

 - เตน้ทแ์คมป์ 15 หลงั 11.17 20.23 -ไมม่-ี 

บจก. สมยุ รซีอรท์ แอนด ์

สปา 

14 99/9 หาดบ่อผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

- หอ้งพกั 106 หอ้ง 

865.18 337.78  

 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพยส์ิน 

 

(1) ทรัพยส์ินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

กลุ่มบรษิัทมทีรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธรุกิจ โดยแยกเป็นธรุกิจไดด้งันี ้

ธุรกิจโรงแรม  

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บมจ. ไมเนอร ์ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 

11 218/2-3 หมู ่10  

เมอืงพทัยา 

สิทธิการเช่า 11 ปี 

(สิน้สดุปี 2572) 

- อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้ 

และ 10 ชัน้ จาํนวน 298 หอ้ง 

78.25 44.42  

  

-ไมม่-ี 

 
- 88 ถ.รชัดาภิเษก แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 6.84 8.89 -ไมม่-ี 

บรษิัทย่อย        

บจก. หวัหิน วิลเลจ  36 43/1 ถ.เพชรเกษม  

หวัหิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั 

จาํนวน 187 หอ้ง 

118.25  127.67  

 

-ไมม่-ี 

บจก. บา้นโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู ่1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

สิทธิการเขา้ทาํประโยชน ์5 

ปี  (สิน้สดุปี 2566)  

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั  

มหีอ้งพกั 61 หอ้ง 

46.18 67.65 -ไมม่-ี 

  499 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

 - เตน้ทแ์คมป์ 15 หลงั 11.17 20.23 -ไมม่-ี 

บจก. สมยุ รซีอรท์ แอนด ์

สปา 

14 99/9 หาดบ่อผดุ  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

- หอ้งพกั 106 หอ้ง 

865.18 337.78  

 

-ไมม่-ี 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 
 

4.76 53/5 หมู ่4 ต.ตลิ่งงาม 

อ.เกาะสมยุ 

จ.สรุาษฎรธ์านี 

เป็นเจา้ของ 

 

-     ที่ดินและอาคารโรงแรม  

จาํนวน 58 หอ้ง 

294.1 - -ไมม่-ี 

 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ 27 257/1-3 ถ.เจรญินคร 

แขวงสาํเหร ่เขตธนบุร ี

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั 

จาํนวน 408 หอ้ง และอาคารที่

จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

311.16   341.66  -ไมม่-ี 

  257 ถ.เจรญินคร แขวง

สาํเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 

 - อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลงั 

จาํนวน 248 หอ้ง 

- ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

1,124.79  

 

12.44 

1,185.54 

 

- 

-ไมม่-ี 

 

-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 

354.81 393.04 -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 

267.25  313.83  

 

-ไมม่-ี 



472

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร ์ 46 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง  

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้  

83 หลงั  

2,814.69 1,183.67  2,815* 

 37 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง  

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 

8 หลงั จาํนวน 265 หลงั และ

อาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

2,187.11 703.07 2,526* 

    - สาํนกังานขาย 4.19 12.11 -ไมม่-ี 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

- เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลงั - 1,089.83  -ไมม่-ี 

Minor Hotel Group 

(Maldives) Private Limited 

- เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

-     อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 79 หลงั 1,159.63 - -ไมม่-ี 

 

Jada Resort and Spa 

(Private) Ltd. 

21 

 

ประเทศศรลีงักา สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586) 

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จาํนวน 6 หลงั  

จาํนวน 105 หอ้ง 

981.08 972.09 -ไมม่-ี 

 

บจก. ราชดาํร ิลอดจจ์ิง้ 3 159 ถ.ราชดาํร ิ 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584)  

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 

จาํนวน 224 หอ้ง 

1,577.84 1,666.26  -ไมม่-ี 

 72 หาดแหลมใหญ่  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 10.43 11.56   -ไมม่-ี 

Oaks Hotels & Resort 

Limited และบรษิัทย่อย 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์ 

และประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ/ สิทธิการเช่า 

 

- ที่ดิน อาคารโรงแรม หอ้งพกั

อาศยั สาํนกังาน สว่นปรบัปรุง

อาคาร และส่วนปรบัปรุงสิทธิ

การเช่า 

2,692.87  2,675.30  

 

2,147 

 

 

* รวมสิง่ปลกูสรา้งในอนาคตตามเงื่อนไขในสญัญา 
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บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร ์ 46 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง  

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้  

83 หลงั  

2,814.69 1,183.67  2,815* 

 37 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง  

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 

8 หลงั จาํนวน 265 หลงั และ

อาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

2,187.11 703.07 2,526* 

    - สาํนกังานขาย 4.19 12.11 -ไมม่-ี 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

- เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลงั - 1,089.83  -ไมม่-ี 

Minor Hotel Group 

(Maldives) Private Limited 

- เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

-     อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 79 หลงั 1,159.63 - -ไมม่-ี 

 

Jada Resort and Spa 

(Private) Ltd. 

21 

 

ประเทศศรลีงักา สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2586) 

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จาํนวน 6 หลงั  

จาํนวน 105 หอ้ง 

981.08 972.09 -ไมม่-ี 

 

บจก. ราชดาํร ิลอดจจ์ิง้ 3 159 ถ.ราชดาํร ิ 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584)  

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 

จาํนวน 224 หอ้ง 

1,577.84 1,666.26  -ไมม่-ี 

 72 หาดแหลมใหญ่  

เกาะสมยุ 

เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 10.43 11.56   -ไมม่-ี 

Oaks Hotels & Resort 

Limited และบรษิัทย่อย 

- 

 

 

ประเทศนิวซีแลนด ์ 

และประเทศออสเตรเลีย 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ/ สิทธิการเช่า 

 

- ที่ดิน อาคารโรงแรม หอ้งพกั

อาศยั สาํนกังาน สว่นปรบัปรุง

อาคาร และส่วนปรบัปรุงสิทธิ

การเช่า 

2,692.87  2,675.30  

 

2,147 

 

 

* รวมสิง่ปลกูสรา้งในอนาคตตามเงื่อนไขในสญัญา 

 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์ - 

 

 

หาดไมข้าว อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ 

 

 

- สาํนกังานขาย สาํนกังาน

ตอ้นรบัรา้นอาหาร และสระ

ว่ายนํา้ 

2,336.55 1,656.17  -ไมม่-ี 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินเปล่า 

- อาคารโรงแรม จาํนวน 77 หอ้ง 

775.40  

719.72 

266.98  

 750.23 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 1 219 หมู ่5 ต.อ่างทอง  

อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

เป็นเจา้ของ 

 

- ที่ดิน และอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 

60 หลงั 

3,390.53 624.70 3,397* 

  53/5 หมู ่4 ต.ตลิ่งงาม  

อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 

 - อาคารโรงแรม จาํนวน 34 หอ้ง - 315.24 -ไมม่-ี 

บจก. โคโค ปาลม์ โฮเต็ล  

แอนด ์รสีอรท์ 

60 ต.บางมว่ง อ.ตะกั่วป่า  

จ. พงังา 

 เป็นเจา้ของ - ที่ดินเปล่า 1,916.09  286.30  

 

3,834* 

MHG Australia Investment 

Pty. Ltd 

-  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม  

จาํนวน 301 หอ้ง 

942.13   916.38   

 

942 

Hoi An Riverpark Hotel 

Company Limited 

- ประเทศเวียดนาม  เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั 

จาํนวน 94 หอ้ง 

236.72   239.77  

  

-ไมม่-ี 

Bai Dai Tourism Company 

Limited 

- ประเทศเวียดนาม เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลงั

จาํนวน 63 หอ้ง 

481.09  441.89  

 

-ไมม่-ี 

Sothea Pte. Ltd - ประเทศกัมพชูา เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั 

จาํนวน 39 หอ้ง 

175.90 168.45  -ไมม่-ี 

* รวมสิง่ปลกูสรา้งในอนาคตตามเงื่อนไขในสญัญา 

 



474

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

- ประเทศนามเิบีย เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม  

จาํนวน 173 หอ้ง 

511.03  549.62  

 

-ไมม่-ี 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร ์

ประเทศบอสวานา เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 

จาํนวน 196 หอ้ง 

 

1,767.71  1,731.18  

 

-ไมม่-ี 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซิล เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง 

จาํนวน 504 หอ้ง 

1,058.07   1,057.19  

  

-ไมม่-ี 

Minor Hotels Portugal, S.A. 

และบรษิัทย่อย 

- ประเทศโปรตเุกส เป็นเจา้จอง - ที่ดิน และอาคารโรงแรม  2,810.88   2,746.69  

  

2,568 

Corbin & King Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ - รา้นอาหาร  639.78 571.62  - ไมม่-ี 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

- ประเทศแซมเบีย เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง 

จาํนวน 385 หอ้ง 

1,277.82  934.34  

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. โกโก ้รคีรเีอชั่น  - ตาํบลบ่อผดุ  

อ.เกาะสมยุ  

สรุาษฎรธ์านี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2593) 

- รา้นอาหาร 68.39  70.72  

 

  

-ไมม่-ี 

MHG Desaru Hotel Sdn. 

Bhd and MHG Desaru 

Villas Sdn. Bhd. 

100,368 

ตาราง

เมตร 

ประเทศมาเลเซีย สิทธิการเช่า 99 ปี  

 

- ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ

อาคารโรงแรม จาํนวน 90 หอ้ง 

845.00   

 

832.24  

  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ราชดาํร ิเรสซิเดน้ท ์ - แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 

 

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร 199.44 209.80  

  

-ไมม่-ี 



475

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

Sands Hotels Holdings 

(Namibia) (Proprietary) 

Limited 

- ประเทศนามเิบีย เป็นเจา้ของ - อาคารโรงแรม  

จาํนวน 173 หอ้ง 

511.03  549.62  

 

-ไมม่-ี 

Minor Hotel Group 

Gaborone (Proprietary) 

Limited 

12.3088 

เอเคอร ์

ประเทศบอสวานา เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 

จาํนวน 196 หอ้ง 

 

1,767.71  1,731.18  

 

-ไมม่-ี 

Pojuca S.A 291,400 

ตารางเมตร  

ประเทศบราซิล เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง 

จาํนวน 504 หอ้ง 

1,058.07   1,057.19  

  

-ไมม่-ี 

Minor Hotels Portugal, S.A. 

และบรษิัทย่อย 

- ประเทศโปรตเุกส เป็นเจา้จอง - ที่ดิน และอาคารโรงแรม  2,810.88   2,746.69  

  

2,568 

Corbin & King Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ - รา้นอาหาร  639.78 571.62  - ไมม่-ี 

Minor Hotels Zambia 

Limited 

- ประเทศแซมเบีย เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง 

จาํนวน 385 หอ้ง 

1,277.82  934.34  

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. โกโก ้รคีรเีอชั่น  - ตาํบลบ่อผดุ  

อ.เกาะสมยุ  

สรุาษฎรธ์านี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2593) 

- รา้นอาหาร 68.39  70.72  

 

  

-ไมม่-ี 

MHG Desaru Hotel Sdn. 

Bhd and MHG Desaru 

Villas Sdn. Bhd. 

100,368 

ตาราง

เมตร 

ประเทศมาเลเซีย สิทธิการเช่า 99 ปี  

 

- ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ

อาคารโรงแรม จาํนวน 90 หอ้ง 

845.00   

 

832.24  

  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ราชดาํร ิเรสซิเดน้ท ์ - แขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ 

 

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร 199.44 209.80  

  

-ไมม่-ี 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

NH Hotel Group S.A. และ

บรษิัทย่อย 

- ประเทศในยโุรปและ 

ละตินอเมรกิา 

เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงแรม  และ

ส่วนปรบัปรุงอาคาร  

78,397.45 76,209.02  11,634 

 

บจก. ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊  - 88 ถ.รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า 3 ปี 

(สิน้สดุปี 2566) 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 

 

17.42  21.65 

 

-ไมม่-ี 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ และ 

เรสซิเดน้ท ์

- ประเทศไทย  - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 21.14 23.19 -ไมม่-ี 

บจก.หวัหิน รซีอรท์ 2 107/1 ถ.เพชรเกษม  

อ.หวัหิน  

จ.ประจวบครีขีนัธ ์

เป็นเจา้ของ - ที่ดิน 48.01 - -ไมม่-ี 

รวม     113,554.52 101,777.97  

อื่น ๆ     35.97 37.24  

รวมธุรกิจโรงแรม     113,590.49 101,815.21  
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 (ลา้นบาท) 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ - 

 

สิทธิการเช่า

รา้นอาหาร 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 473.68 578.19 -ไมม่-ี 

 45 ตรว 66/71-73 หมูท่ี่ 2  

ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ  

สรุาษฏรธ์านี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 4 ชัน้ 50.59 70.75 -ไมม่-ี 

 

บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 93.89 113.77 -ไมม่-ี 

 

บจก. เอส.แอล.อาร.์ที - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 214.88 220.26 -ไมม่-ี 

 

บจก. เบอรเ์กอร ์ประเทศไทย - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 413.59 439.29 -ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ชีส  29 อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงงาน  และส่วน

ปรบัปรุงอาคาร  

99.72  39.75   

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แดรี่ - อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - อาคารโรงงาน 86.43  92.98  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์ดีคิว - ประเทศไทย ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า  29.64 39.25  

 

-ไมม่-ี 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 (ลา้นบาท) 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ - 

 

สิทธิการเช่า

รา้นอาหาร 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 473.68 578.19 -ไมม่-ี 

 45 ตรว 66/71-73 หมูท่ี่ 2  

ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ  

สรุาษฏรธ์านี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 4 ชัน้ 50.59 70.75 -ไมม่-ี 

 

บจก. สเวนเซ่นส ์(ไทย) - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 93.89 113.77 -ไมม่-ี 

 

บจก. เอส.แอล.อาร.์ที - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 214.88 220.26 -ไมม่-ี 

 

บจก. เบอรเ์กอร ์ประเทศไทย - สิทธิการเช่า

รา้นอาหารประเทศ

ไทย 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 413.59 439.29 -ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ชีส  29 อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - ที่ดิน และอาคารโรงงาน  และส่วน

ปรบัปรุงอาคาร  

99.72  39.75   

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แดรี่ - อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 

เป็นเจา้ของ - อาคารโรงงาน 86.43  92.98  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์ดีคิว - ประเทศไทย ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 14 ปี 

(สิน้สดุปี 2571) 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า  29.64 39.25  

 

-ไมม่-ี 

 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 (ลา้นบาท) 

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลบั  

(ประเทศไทย) 

- ประเทศไทย สิทธิการเช่า 9 ปี 

(สิน้สดุปี 2569) 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3 ปี 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่า 78.62 188.13 -ไมม่-ี 

 

 

Minor Food Group 

(Singapore) Pte. Ltd. 

- ประเทศสิงคโปร ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร  29.33   46.19  

 

-ไมม่-ี 

The Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 80.14  88.28  

 

-ไมม่-ี 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 478.02  350.47  -ไมม่-ี 

 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. - ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 106.52 98.58 -ไมม่-ี 

The Minor Food Group 

(Myanmar) Limited 

- ประเทศพมา่ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร - 

 

2.31  

 

-ไมม่-ี 

Primacy Investment Limited - ประเทศมลัดิฟส ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 27.47 30.46  -ไมม่-ี 

Minor Food (Seychelles) 

Limited 

- ประเทศเซเชลส ์ เป็นเจา้ของ - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 13.51  8.20   

 

-ไมม่-ี 

Benihana (U.K.) Limited - ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของ -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 0.13 16.98  ไมม่ี 

บจก ชิคเกน้ ไทม ์ - ประเทศไทย สิทธิการเช่า -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 64.64 101.20  -ไมม่-ี 

บจก. สพนูฟลู (ประเทศไทย) - ประเทศไทย สิทธิการเช่า -  ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่ารา้นอาหาร 133.88 104.22 -ไมม่-ี 

รวม 

อื่นๆ 

    2,478.68 

- 

2,629.26 

0.04 

 

รวมธรุกิจอาหารและเครือ่งดื่ม     2,478.68 2,629.3  
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ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ - 60/185 หมู ่19 ซอย 17  

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร  

อ.คลองหลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 108.08  74.36  

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอสมโิด แฟชั่น - ศนูยก์ารคา้ เอ็มโพเรีย่ม  

หอ้งเลขที่ 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี 

 

- สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 

-  

1.14 

16.4 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

บจก. อารม์นิ ซิสเท็มส ์ - 88 ถ.รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

 

65.69  97.40  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แฟชั่น - 38,39 หมู6่, ถ.บางนา-ตราด  

ต.บางแกว้ อ.บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

4.33  

 

6.20 

 

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. สโกมาดิ (ประเทศไทย) - 2467-2461/1 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 1.27 -ไมม่-ี 

 

บจก. มารนิ เอ็นจิเนียรงิ - 371/1 หมูท่ี่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี

ราชา จ.ชลบรุ ี

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 8.26 -ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ - 88 ถ. รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

2.73 2.32 -ไมม่-ี 

 

รวมธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต   180.60 207.35  
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ธุรกิจจดัจาํหน่ายและรับจ้างผลิต 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ - 60/185 หมู ่19 ซอย 17  

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร  

อ.คลองหลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 108.08  74.36  

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอสมโิด แฟชั่น - ศนูยก์ารคา้ เอ็มโพเรีย่ม  

หอ้งเลขที่ 2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี 

 

- สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

- ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 

-  

1.14 

16.4 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

บจก. อารม์นิ ซิสเท็มส ์ - 88 ถ.รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

 

65.69  97.40  

 

-ไมม่-ี 

บจก. ไมเนอร ์แฟชั่น - 38,39 หมู6่, ถ.บางนา-ตราด  

ต.บางแกว้ อ.บางพลี  

จ.สมทุรปราการ 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

4.33  

 

6.20 

 

 

-ไมม่-ี 

 

บจก. สโกมาดิ (ประเทศไทย) - 2467-2461/1 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 1.27 -ไมม่-ี 

 

บจก. มารนิ เอ็นจิเนียรงิ - 371/1 หมูท่ี่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี

ราชา จ.ชลบรุ ี

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

- 8.26 -ไมม่-ี 

 

บจก. ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ - 88 ถ. รชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

สิทธิการเช่า - ส่วนปรบัปรุงสิทธิการเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ 

2.73 2.32 -ไมม่-ี 

 

รวมธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิต   180.60 207.35  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 

บรษิัท ขนาดที่ดิน 

(ไร)่ 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรพัยส์ินถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ลา้นบาท)  ภาระผกูพนั 

(ลา้นบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บจก. รอยลั การเ์ดน้ พลาซ่า  8 218 หมู ่10 เมอืงพทัยา สิทธิการเช่า 11 ปี  

(สิน้สดุปี 2572)  

- อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั  

3 ชัน้  

49.80 54.38 -ไมม่-ี 

 2 889 หมู ่3 หาดไมข้าว  

จ. ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 1 หลงั  

2 ชัน้ 

70.98  78.73 

 

-ไมม่-ี 

บจก ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ 3 ไร ่ 

30 ตรว. 

101/97 นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร หมู ่20 ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ. ปทมุธานี 

เป็นเจา้ของ - ที่ดินและอาคาร 7.99 7.99 

 

-ไมม่-ี 

 

 

บจก. เจา้พระยา รซีอรท์ 

ส่วนอาคารศนูยก์ารคา้ 

- 257/6  ถ.เจรญินคร แขวง

สาํเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 839.88 873.91 

 

-ไมม่-ี 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร ์ 1 ไร ่ 

122 ตรว. 

889/1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง     

จ.ภเูก็ต  

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 81.11 86.08 

 

-ไมม่-ี 

บจก. สมยุ บีช คลบั โอนเนอร ์ 20 ไร ่ 239-239/1 หมู ่3 ต.ไมข้าว  

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจา้ของ - อาคารศนูยก์ารคา้ 72.74 76.68 -ไมม่-ี 

บจก.อารม์นิ ซีสเท็มส ์ 81.1 ตรม. 779/207 ต.ชะอาํ อ.ชะอาํ 

จ.เพชรบรุ ี

เป็นเจา้ของ - คอนโดมเินียม 4.00 - -ไมม่-ี 

NH Hotel Group S.A. - ประเทศสเปน เป็นเจา้ของ -   ที่ดินและอาคาร 110.08 108.77 -ไมม่-ี 

รวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   1,236.58 1,286.54  
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มลูค่าสทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์มดีงันี ้                     

 หน่วย:  ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิท 

และบรษัิทย่อย 

ราคาทนุ ณ วนัท่ี อายกุารใชง้าน*  มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 (ปี) 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 63,035.74  45,797.84  - 59,086.83  45,287.07  

อาคารและปรบัปรุงอาคาร 118,481.16  112,613.62  อายสุญัญาเช่า 

และ 5-60 ปี 

57,162.93  59,364.78  

เครือ่งจกัร เครือ่งตกแต่ง

ติดตัง้และอปุกรณอ่ื์น 

38,617.56  38,574.02  3-15 ปี 9,118.66  11,623.40  

ยานพาหนะ 514.4  501.12  4-5 ปี 108.13  130.27  

งานระหว่างก่อสรา้ง 4,572.97  6,312.86  - 4,572.97  6,312.70  

รวม 225,221.83    203,799.46 
 

130,049.54    122,718.22  

* ยกเวน้ท่ีดินซึ่งมอีายกุารใหป้ระโยชนไ์มจ่าํกัด 

 

มลูค่าสทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนมดีงันี ้                       

 หน่วย:   ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิท 

และบรษัิทย่อย 

ราคาทนุ ณ วนัท่ี 
อายกุารใชง้าน (ปี) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน  183.38            182.10   อายสุญัญาเช่า   109.56  113.87  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  2,692.62  2,670.77  อายสุญัญาเช่า 

และ 20 ปี 

 1,127.02  1,172.67  

รวม  2,876.00        2,852.87     1,236.58       1,286.54  

 

  

(2) ทรัพยส์ินทีไ่ม่มตีัวตนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทัยอ่ย 

 ทรพัยส์ินท่ีไม่มตีวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อย มดีงันี ้          

หน่วย : ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินท่ีไม่มตีวัตน ราคาทนุ ณ วนัท่ี อายกุารใชง้าน 

(ปี) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

สิทธิในการบรหิารสินทรพัย ์  8,885.06   7,955.11  ไมม่ากกว่า 40 ปี  6,562.93   6,169.80  

ทรพัยส์ินทางปัญญา  706.12   614.72  10 ปี และ 40 ปี  576.78   508.69  

ตน้ทนุการพฒันาแฟรนไชส ์  639.41   8.66  3-30 ปี  558.18   5.65  

ค่าลิขสิทธิแ์ฟรนไชส ์  129.24   264.67  10-20 ปี  67.29   76.26  

ค่าความนิยม  13,459.92   12,945.20  -  13,007.75   12,578.83  

เครือ่งหมายการคา้  47,313.27   45,946.65  -  47,152.67   45,799.51  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  6,235.96   5,816.63  3-10 ปี  1,532.68   1,866.47  

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่างติดตัง้  217.63   227.69  -  119.97   227.69  

รวม 77,586.61 73,779.33  69,578.25 67,232.90 

 

(3) ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย 

  ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย มดีงันี ้

                  หน่วย:   ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 2564 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออยู่อาศยั 1,560.12 1,919.15 - 

สถานท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลา 7.54 38.51 - 

รวม 1,567.66 1,957.66 - 

 

(4) นโยบายการลงทุน 

 จากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมเีงินลงทุนในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนรวม 10,890 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.74 ของสินทรพัยร์วม ทั้งนี ้

บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบ้ริษัทสามารถ

พัฒนารูปแบบสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้และบริการในระดบัท่ีสมบูรณ ์เหนือความพึงพอใจ

ของลกูคา้ 
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มลูค่าสทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์มดีงันี ้                     

 หน่วย:  ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิท 

และบรษัิทย่อย 

ราคาทนุ ณ วนัท่ี อายกุารใชง้าน*  มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 (ปี) 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 63,035.74  45,797.84  - 59,086.83  45,287.07  

อาคารและปรบัปรุงอาคาร 118,481.16  112,613.62  อายสุญัญาเช่า 

และ 5-60 ปี 

57,162.93  59,364.78  

เครือ่งจกัร เครือ่งตกแต่ง

ติดตัง้และอปุกรณอ่ื์น 

38,617.56  38,574.02  3-15 ปี 9,118.66  11,623.40  

ยานพาหนะ 514.4  501.12  4-5 ปี 108.13  130.27  

งานระหว่างก่อสรา้ง 4,572.97  6,312.86  - 4,572.97  6,312.70  

รวม 225,221.83    203,799.46 
 

130,049.54    122,718.22  

* ยกเวน้ท่ีดินซึ่งมอีายกุารใหป้ระโยชนไ์มจ่าํกัด 

 

มลูค่าสทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนมดีงันี ้                       

 หน่วย:   ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิท 

และบรษัิทย่อย 

ราคาทนุ ณ วนัท่ี 
อายกุารใชง้าน (ปี) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน  183.38            182.10   อายสุญัญาเช่า   109.56  113.87  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  2,692.62  2,670.77  อายสุญัญาเช่า 

และ 20 ปี 

 1,127.02  1,172.67  

รวม  2,876.00        2,852.87     1,236.58       1,286.54  

 

  

(2) ทรัพยส์ินทีไ่ม่มตีัวตนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทัยอ่ย 

 ทรพัยส์ินท่ีไม่มตีวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อย มดีงันี ้          

หน่วย : ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินท่ีไม่มตีวัตน ราคาทนุ ณ วนัท่ี อายกุารใชง้าน 

(ปี) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

สิทธิในการบรหิารสินทรพัย ์  8,885.06   7,955.11  ไมม่ากกว่า 40 ปี  6,562.93   6,169.80  

ทรพัยส์ินทางปัญญา  706.12   614.72  10 ปี และ 40 ปี  576.78   508.69  

ตน้ทนุการพฒันาแฟรนไชส ์  639.41   8.66  3-30 ปี  558.18   5.65  

ค่าลิขสิทธิแ์ฟรนไชส ์  129.24   264.67  10-20 ปี  67.29   76.26  

ค่าความนิยม  13,459.92   12,945.20  -  13,007.75   12,578.83  

เครือ่งหมายการคา้  47,313.27   45,946.65  -  47,152.67   45,799.51  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  6,235.96   5,816.63  3-10 ปี  1,532.68   1,866.47  

โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่างติดตัง้  217.63   227.69  -  119.97   227.69  

รวม 77,586.61 73,779.33  69,578.25 67,232.90 

 

(3) ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย 

  ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย มดีงันี ้

                  หน่วย:   ลา้นบาท 

ทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 2564 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออยู่อาศยั 1,560.12 1,919.15 - 

สถานท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลา 7.54 38.51 - 

รวม 1,567.66 1,957.66 - 

 

(4) นโยบายการลงทุน 

 จากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมเีงินลงทุนในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ 

ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนรวม 10,890 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.74 ของสินทรพัยร์วม ทั้งนี ้

บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุนใหบ้ริษัทสามารถ

พัฒนารูปแบบสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้และบริการในระดบัท่ีสมบูรณ ์เหนือความพึงพอใจ

ของลกูคา้ 
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 สาํหรบัการกํากับดแูลบริษัทย่อยและบรษัิทร่วม บริษัทไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารใน

บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม เพื่อรว่มดาํเนินธรุกิจของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบหมายใหต้วัแทนของบรษัิทในฐานะผู้

ถือหุน้ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามนโยบายและหลกัการของบรษัิท  

(5) การประเมนิมลูคา่ทรัพยส์ิน 

รายการ 

มลูค่ายตุิธรรม 

(ลา้นบาท) พืน้ท่ี 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ 

ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน

หรอืผูป้ระเมนิหลกั 

วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคาทรพัยส์ิน วนัท่ีรายงาน 

     

เพื่อแสดงมลูค่าของ

ท่ีดินดว้ยวิธีการตีราคา

ใหมต่ามนโยบายการ

บญัชีของบรษัิท 

 

 

ท่ีดิน - ทวีปยโุรป 

 

47,028.10 842,109  

ตารางเมตร 

Kroll Advisory, S.L.U. 31 ธนัวาคม 2564 

     

ท่ีดิน - ทวีปอ่ืนๆ 

 

11,922.06 137,790  

ตารางวา 

บรษัิท เอเจนซี่ ฟอร ์เรยีล

เอสเตท แอฟแฟรส์ 

จาํกัด 

31 ธนัวาคม 2564 
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 สาํหรบัการกํากับดแูลบริษัทย่อยและบรษัิทร่วม บริษัทไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารใน

บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม เพื่อรว่มดาํเนินธรุกิจของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบหมายใหต้วัแทนของบรษัิทในฐานะผู้

ถือหุน้ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามนโยบายและหลกัการของบรษัิท  

(5) การประเมนิมลูคา่ทรัพยส์ิน 

รายการ 

มลูค่ายตุิธรรม 

(ลา้นบาท) พืน้ท่ี 

ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน/ 

ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน

หรอืผูป้ระเมนิหลกั 

วตัถปุระสงคก์าร

ประเมินราคาทรพัยส์ิน วนัท่ีรายงาน 

     

เพื่อแสดงมลูค่าของ

ท่ีดินดว้ยวิธีการตีราคา

ใหมต่ามนโยบายการ

บญัชีของบรษัิท 

 

 

ท่ีดิน - ทวีปยโุรป 

 

47,028.10 842,109  

ตารางเมตร 

Kroll Advisory, S.L.U. 31 ธนัวาคม 2564 

     

ท่ีดิน - ทวีปอ่ืนๆ 

 

11,922.06 137,790  

ตารางวา 

บรษัิท เอเจนซี่ ฟอร ์เรยีล

เอสเตท แอฟแฟรส์ 

จาํกัด 

31 ธนัวาคม 2564 

 

เอกสารแนบ 5     นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เปิดเผยไว้บนเว็บไซตข์องบริษัท: 

https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines 

https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct 

https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines
https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจรมัพร โชติกเสถียร และ นางสาว คามลิล ์มา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

มีประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้าํนวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเขา้รว่มประชุมดว้ยในฐานะ

เลขานกุารและผูป้ระสานงาน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีในการสอบทานข้อมลูต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้ยายามสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหบ้รษัิทมกีารกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนใหก้ารแนะนาํในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในท่ีดีต่อผูบ้รหิารรวมทั้งไดท้บทวนถึงกิจกรรมอ่ืนๆของบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกับกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกาํกับดแูลทัง้หลายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธรุกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บและหารอืกับฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท เพื่อทบทวน

และประเมนิผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคมุ

ภายในและแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทอยา่งอิสระหน่ึงครัง้ โดยไมม่ี

ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ท่ี รวมถึงประเด็นท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความเสียหายหรือทจุรติ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้บทวนและรบัรองขอ้มลูรายงานทางการเงินสาํหรบัทกุๆ สิน้ไตรมาส 

รวมถึงทาํการประเมินผลและนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการทาํให้มั่นใจได้ว่า

ขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในต่าง ๆ จะไดร้บัการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกันอย่างมปีระสิทธิภาพภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกัน

หรอืลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการทบทวนและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทใน

การอนมุตัินโยบายและหลกัการทางบญัชรีวมถึงการรายงานรายการระหว่างกัน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษัิทมีหนา้ท่ีประเมนิความมปีระสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธรุกิจและขอ้บกพร่อง

ในการควบคมุภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยใหค้วามสาํคญักับความเสี่ยงดา้นการดาํเนินกลยุทธของ

บรษัิท ดา้นรายงานทางการเงิน ดา้นการดาํเนินงานและดา้นการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัภายในกลุ่มบรษัิท ผลการตรวจสอบภายใน

จะถกูนาํเขา้หารอืกับผูบ้รหิารของหน่วยงานรบัตรวจเพื่อกาํหนดแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปรบัปรุงรว่มกันและรายงานใหผู้บ้ริหารระดับสูง

และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นผูก่้อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสาํหรับการ

ปรบัปรุงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกลุ่มบริษัท ผ่านกระบวนการการตรวจสอบ

ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยง นอกจากนี ้ยงัทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรกึษาแก่

ธุรกิจในเรื่องการควบคุมภายในท่ีสาํคัญและการบริหารความเสี่ยงสาํหรบัการดาํเนินโครงการต่าง ๆ  ซึ่งรวมทั้งการใหค้าํแนะนาํในการ

ป้องกันการทจุรติใหก้ับหน่วยงานในบรษัิทและยงัทาํงานอย่างใกลช้ิดรว่มกับแต่ละหน่วยธรุกิจเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบตัิตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณทางธรุกิจของบรษัิทเพ่ือส่งเสรมิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของกลุ่มบรษัิทในภาพรวม 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจรมัพร โชติกเสถียร และ นางสาว คามลิล ์มา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

มีประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้าํนวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเขา้รว่มประชุมดว้ยในฐานะ

เลขานกุารและผูป้ระสานงาน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีในการสอบทานข้อมลูต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้ยายามสนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหบ้รษัิทมกีารกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนใหก้ารแนะนาํในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในท่ีดีต่อผูบ้รหิารรวมทั้งไดท้บทวนถึงกิจกรรมอ่ืนๆของบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกับกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกาํกับดแูลทัง้หลายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธรุกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บและหารอืกับฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท เพื่อทบทวน

และประเมนิผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคมุ

ภายในและแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทอยา่งอิสระหน่ึงครัง้ โดยไมม่ี

ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ท่ี รวมถึงประเด็นท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความเสียหายหรือทจุรติ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดท้บทวนและรบัรองขอ้มลูรายงานทางการเงินสาํหรบัทกุๆ สิน้ไตรมาส 

รวมถึงทาํการประเมินผลและนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการทาํให้มั่นใจได้ว่า

ขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในต่าง ๆ จะไดร้บัการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกันอย่างมปีระสิทธิภาพภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกัน

หรอืลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการทบทวนและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทใน

การอนมุตัินโยบายและหลกัการทางบญัชรีวมถึงการรายงานรายการระหว่างกัน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษัิทมีหนา้ท่ีประเมนิความมปีระสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธรุกิจและขอ้บกพร่อง

ในการควบคมุภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยใหค้วามสาํคญักับความเสี่ยงดา้นการดาํเนินกลยุทธของ

บรษัิท ดา้นรายงานทางการเงิน ดา้นการดาํเนินงานและดา้นการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัภายในกลุ่มบรษัิท ผลการตรวจสอบภายใน

จะถกูนาํเขา้หารอืกับผูบ้รหิารของหน่วยงานรบัตรวจเพื่อกาํหนดแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปรบัปรุงรว่มกันและรายงานใหผู้บ้ริหารระดับสูง

และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นผูก่้อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสาํหรับการ

ปรบัปรุงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอ้กําหนดของกลุ่มบริษัท ผ่านกระบวนการการตรวจสอบ

ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยง นอกจากนี ้ยงัทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรกึษาแก่

ธุรกิจในเรื่องการควบคุมภายในท่ีสาํคัญและการบริหารความเสี่ยงสาํหรบัการดาํเนินโครงการต่าง ๆ  ซึ่งรวมทั้งการใหค้าํแนะนาํในการ

ป้องกันการทจุรติใหก้ับหน่วยงานในบรษัิทและยงัทาํงานอย่างใกลช้ิดรว่มกับแต่ละหน่วยธรุกิจเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบตัิตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณทางธรุกิจของบรษัิทเพ่ือส่งเสรมิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของกลุ่มบรษัิทในภาพรวม 

การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีทีผ่า่นมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานและอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษัิทสาํหรบัรายไตรมาสและประจาํปีโดยไดพ้ิจารณารายการเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึน้

ในรอบปี 2564 มคีวามสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งไดท้าํการประเมินและให้

คาํแนะนาํกับคณะกรรมการบรษัิท

2. ทบทวนสถานะของบริษัทดา้นการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์ลอดจนกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ

ไตรมาส

3. พิจารณาความสาํเร็จของบริษัทในดา้นประสิทธิภาพของผลการดาํเนินงานโดยใหค้วามสําคัญกับการบริหารจัดการ

โครงการใหม่ๆ และบรษัิทลกูในต่างประเทศ

4. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการ

พิจารณาความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยงัอนมุตัิแผนการตรวจสอบ

ภายในของกลุ่มบรษัิทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแกไ้ขปรบัปรุงจากฝ่ายบรหิาร

5. ประสานงานกับคณะกรรมการกาํกับดูแลและบรหิารความเสี่ยง สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้

6. พิจารณาอย่างอิสระและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2564 ทั้งนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุรว่มกับผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตโดยไมม่เีจา้หนา้ท่ีบรษัิทเขา้รว่ม

7. พิจารณาและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัโครงสรา้งของคณะกรรมการกาํกับดแูล และปรบัปรุงกระบวนการสื่อสารและการรายงาน

ขอ้มลูการทจุรติท่ีอาจเกิดขึน้ในองคก์รใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้

8. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นสาํคญัจะถกูนาํขึน้หารอืในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท

ทัง้นี ้จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2564 มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได ้ทั้งนีร้ะบบการควมคุมภายในสาํหรบัการจดัทาํ

รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. บรษัิทไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธรุกิจ

3. บรษัิทมรีะบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ สินทรพัย์

ของบรษัิทไดร้บัการป้องกันและดแูลรกัษาเป็นอย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมคีวามเหมาะสม และทรพัยากรไดถ้กูใช้

อย่างมปีระสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษัิท ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ

5. ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ไดแ้ก่ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม

6. รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึน้ในปี 2564 มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิท

7. ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็นการทบทวนและสอบทานขอ้มลูรายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงของทัง้กลุม่บรษัิท
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รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี ้

รายชือ่ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางสาว คามลิล ์มา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

8. คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฏบตัรท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหแ้ต่งตั้งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทสาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจาํปี  

   นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี ้

รายชือ่ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางสาว คามลิล ์มา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

8. คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฏบตัรท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหแ้ต่งตั้งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทสาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจาํปี  

   นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 คน ทุกคนไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็น

กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกาํหนด

ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

ในปี 2564 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ (การเขา้ร่วมประชุุมของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

แต่ละคนไดร้ายงานไว้ในหัวขอ้สรุปผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย

จาก คณะกรรมการบริษัท และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทดว้ยทุกครัง้ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้ังนี ้
• พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดับสูง* จากการประเมินผลงานในส่วนที่

เก่ียวกับเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่กาํหนด และทบทวนและอนุมติัขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทน

ประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทตามการแนะนาํเบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

• พิจารณาทบทวนแนวทางการถือหุน้ของบริษัท (Stock Ownership Guidelines) สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู

• ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทนของบริษัทโดยคาํนึงถึงมาตรการ

ชั่วคราวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใตส้ถานการณโ์ควิด 19

• ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงรวมถึง ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร

• ร่วมกับผูบ้ริหารในการพิจารณาจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ของผูบ้ริหารที่มีศกัยภาพสงู (Top Performers)

• พิจารณาอนุมติัการขยายอายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และรายช่ือผูบ้ริหารที่มีสิทธิเข้า

ร่วมโครงการเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long-term Incentive Plan) สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนั้น 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส และคาํนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น

เป็นสาํคญั 

นางสาวคามิลล ์มา  
ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน ทุกคนไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการมีหนา้ที่สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยมี

ขนาดและองคป์ระกอบรวมถึงค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวิธีการประเมินการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงการปรบัปรุงและดาํเนินการใหบ้ริษัทปฏิบติัตามแนวทางกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 2 ครัง้ (การเขา้ร่วมประชุุมของกรรมการสรรหาและ

กาํกับดูแลกิจการแต่ละคนไดร้ายงานไวใ้นหัวขอ้สรุปผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) เพื่อดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทหนา้ที่ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ซ่ึงการดาํเนินการที่สาํคัญสรุปไดด้ังนี ้

• ร่วมกับคณะกรรมการจัดการพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการกาํกับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ (Compliance Committee)

และปรบัปรุงโครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส (Whistleblower Committee)

• พิจารณาทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความหลากหลายทัง้ใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชนกั์บบริษัท ฯลฯ ตลอดจนความหลายหลายทางเพศที่

เหมาะสม เพือ่ใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทในการพจิารณาสรรหากรรมการ *

• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ * และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจัดทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานและดูแลการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการ

ปฏิบติังานในปีที่ผ่านมา

• พิจารณาทบทวนการนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรบัใชแ้ละใหข้อ้เสนอแนะ

เก่ียวกับแนวปฏิบติัของบริษัทและแนวปฏิบติัของกรรมการตามหลักเกณฑก์ารกาํกับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณาทบทวนแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขหลัก

จรรยาบรรณ นโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั และอืน่ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั

และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัสากล ตลอดจนแนวปฏิบติัของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบัติงานตามหนา้ที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการนัน้

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการไดป้ฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยเช่ือมั่นว่า การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นส่ิงสาํคญัที่จะช่วยส่งเสริมการ

ดาํเนินงานของบริษัทใหมี้ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน 

นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

หมายเหต:ุ *สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน ทุกคนไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการมีหนา้ที่สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมี

ขนาดและองคป์ระกอบรวมถึงค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวิธีการประเมินการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงการปรบัปรุงและดาํเนินการใหบ้ริษัทปฏิบติัตามแนวทางกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 2 ครัง้ (การเขา้ร่วมประชุุมของกรรมการสรรหาและ

กาํกับดูแลกิจการแต่ละคนไดร้ายงานไวใ้นหัวขอ้สรุปผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) เพื่อดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทหนา้ที่ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ซ่ึงการดาํเนินการที่สาํคัญสรุปไดด้ังนี ้

• ร่วมกับคณะกรรมการจัดการพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการกาํกับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ (Compliance Committee)

และปรบัปรุงโครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส (Whistleblower Committee)

• พิจารณาทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความหลากหลายทัง้ใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชนกั์บบริษัท ฯลฯ ตลอดจนความหลายหลายทางเพศที่

เหมาะสม เพือ่ใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทในการพจิารณาสรรหากรรมการ *

• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ * และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจัดทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานและดูแลการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการ

ปฏิบติังานในปีที่ผ่านมา

• พิจารณาทบทวนการนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรบัใชแ้ละใหข้อ้เสนอแนะ

เก่ียวกับแนวปฏิบติัของบริษัทและแนวปฏิบติัของกรรมการตามหลักเกณฑก์ารกาํกับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณาทบทวนแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขหลัก

จรรยาบรรณ นโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั และอืน่ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั

และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัสากล ตลอดจนแนวปฏิบติัของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการนัน้

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการไดป้ฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยเช่ือมั่นว่า การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นส่ิงสาํคญัที่จะช่วยส่งเสริมการ

ดาํเนินงานของบริษัทใหมี้ประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน 

นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

รายงานคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง และได้

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียง ขึน้มาเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการในการควบคมุการบริหารจดัการ

ความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีสาํคญัของบรษัิท ซึง่รวมถงึความเส่ียงดา้นกลยทุธแ์ละความเส่ียงดา้นปฏบิตัิการ ตลอดจนการกาํหนดแนวทาง นโยบาย

และกระบวนการหรือการตดิตามผล และการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้  

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียงมีสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และ 

กรรมการบรหิารจาํนวน 1 ทา่น โดยมีนายจรมัพร โชตกิเสถียร ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียง ในปี 2564  

คณะกรรมการบริหารและกาํกบัความเส่ียงไดจ้ดัใหมี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียงจาํนวน 4 ครัง้ ในระหว่าง

เดือนมกราคมถึงธันวาคม โดยเป็นไปตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารและกาํกบัความ

เส่ียง ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียงไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการควบคมุการบรหิารจดัการความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

สาํคญัของบรษัิท ไดแ้ก่ การกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัดงักล่าวใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

รบัทราบ 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง มีดงันี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นายจรมัพร โชตกิเสถียร ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 4/4 

2. นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 1/4 

3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห ์ กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 4/4 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 4/4 

 

ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง มีดงัตอ่ไปนี ้

• ติดตามผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษัทอย่างใกลชิ้ด รวมทัง้แผนบริหารความ

ตอ่เน่ืองของบรษัิท และแผนงานสาํหรบัการฟ้ืนฟธูุรกิจหลงัจากโรคโควิด-19 

• สอบทานและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการใชง้านระบบบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษัท รวมทัง้ขอ้มลูความเส่ียงและรายงานท่ี

แสดงในระบบ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถใชข้อ้มลูความเส่ียงเป็นเครื่องมือ

ในการบรหิารจดัการความเส่ียงและโอกาสเกิดความเส่ียงได ้

• สอบทานและพิจารณาทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกบัโครงสรา้งการกาํกับดแูลความเส่ียงท่ีดีของ

บริษัท แนวทางการประเมินความเส่ียง นโยบายและกระบวนการปฎิบัติการจัดการความเส่ียง ร่วมกับฝ่ายบริหารและ

คณะอนกุรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง  

• รบัรายงานกิจกรรมการจดัการบรหิารความเส่ียงรายไตรมาส และพิจารณารว่มกบัฝ่ายบรหิารเก่ียวกบัความเส่ียงโดยรวมท่ีบริษัท

ยอมรบัได ้และกลยุทธข์องบรษัิทเก่ียวกบัความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ความเส่ียงดา้นการเงิน ความ

เส่ียงดา้นปฏิบตัิการ ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี 

ความเส่ียงดา้นองคก์ร ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และความเส่ียงภายนอก ตลอดจนแผนดาํเนินการจดัการความเส่ียง 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงซึ่งจะถูกระบุในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจาํปี (56-1 One Report) 
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โดยสรุปแลว้ คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเส่ียงมีความเห็นว่า ในปี 2564 บริษัทมีระบบบริหารจัดการความเส่ียงท่ี

เหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ยโครงสรา้งการกาํกับดูแลความเส่ียงท่ีดี เครื่องมือบริหารความเส่ียง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมกิจ

กรรมการบริหารจดัการความเส่ียง ซึ่งวิธีการดงักล่าวทาํใหบ้ริษัทสามารถกาํหนดแผนดาํเนินการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม และมี

การตดิตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการและกาํกบัความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง 

นายจรมัพร โชตกิเสถียร 

ประธานคณะกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 
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โดยสรุปแลว้ คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยงมคีวามเห็นว่า ในปี 2564 บริษัทมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี

เหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ยโครงสรา้งการกํากับดูแลความเสี่ยงท่ีดี เครื่องมือบริหารความเสี่ยง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมกิจ

กรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง ซึ่งวิธีการดงักล่าวทาํใหบ้รษัิทสามารถกาํหนดแผนดาํเนินการจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมี

การติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการและกาํกับความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

นายจรมัพร โชติกเสถียร 

ประธานคณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

 

 

 

เอกสารแนบ 7  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมคา้ 

 

 

ไมเนอร ์โฮเทลส ์

   
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

ถอืหุ้น

โดย 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

1 บรษิัท สยาม ซคัเซส เรียลตี ้จาํกดั (“SSR”) ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศไทย 6,261,000 MINT 60.0% 

2 บรษิัท เจา้พระยา รีซอรท์ จาํกดั โรงแรมและ

ศูนยก์ารคา้ 

ประเทศไทย 12,000,000 SSR 81.2% 

3 บรษิัท หวัหนิ รีซอรท์ จาํกดั ("HHR") ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 2,000,000 MINT 100.0% 

4 บรษิัท เอ็มเอชจี เอ็นพารค์ ดีเวลอปเมน้ท ์

จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 10,000,000 HHR 50.0% 

5 บรษิัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 500,000 HHR 50.0% 

 
   

รวมหุน้ท่ีถือโดย PBCO 

6 บรษิัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอรท์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 3,000,000 MINT 71.0% 

     รวมหุน้ท่ีถือโดย RHC 

7 บรษิัท สมุย รีซอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 

8 บรษิัท โรงแรม ราชดาํร ิจาํกดั (มหาชน) 

(“RHC”) 

โรงแรม ประเทศไทย 45,000,000 MINT 99.2% 

9 บรษิัท เอ็มไอ สแควร ์จาํกดั ("MI") โรงแรม ประเทศไทย 100,000 MINT 100.0% 

10 บรษิัท หวัหนิ วลิเลจ จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 3,500,000 MINT 100.0% 

11 บรษิัท บา้นโบราณ เชียงราย จาํกดั ("BBC") โรงแรม ประเทศไทย 1,650,000 MINT 100.0% 

12 บรษิัท เฮชแอนดเ์อ พารค์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 4,000,000 BBC 50.0% 

13 บรษิัท สมุย วลิเลจ จาํกดั (“SV”) อยู่ระหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 375,000 MINT 0.0% 

14 บรษิัท โคโค ้ปาลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รีสอรท์ 

จาํกดั 

โรงแรม ประเทศไทย 1,730,000 MINT 100.0% 

15 บรษิัท โกโก ้รีครีเอชั่น จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 40,000 MINT 100.0% 

16 บรษิัท สมุย บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  โรงแรมและพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ 

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

17 บรษิัท รอยลั การเ์ด้น พลาซ่า จาํกดั 

("RGP") 

ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 750,000 MINT 100.0% 

18 บรษิัท นายณ ์แอนด ์อารจี์พี ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั  

ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 100,000 RGP 40.0% 

19 บรษิัท เอ็มสปา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(“MST”)  

ธุรกิจสปา ประเทศไทย 410,000 MINT 100.0% 

20 บรษิัท สมุย บีช เรสซเิดน้ท ์จาํกดั ("SBR") ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

21 บรษิัท ลายัน ฮิลล ์เรสซเิด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 500,000 SBR 50.0% 

 
   

รวมหุน้ท่ีถือโดย PBCO 

22 บรษิัท โกโก ้เรสซเิด็นซ ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

23 บรษิัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั ("MHG") บรหิารโรงแรม ประเทศไทย 1,079,307 MINT 100.0% 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

ถอืหุ้น

โดย 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

24 บรษิัท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์

จาํกดั 

บรหิารงานจดัซือ้ ประเทศไทย 262,515 MINT 100.0% 

25 บรษิัท เจา้พระยา รีซอรท์ แอนด ์เรสซเิดน้ท ์

จาํกดั 

โรงเรียนการบริหาร

จดัการโรงแรม 

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

26 RGR International Limited ("RGRI") บรหิารจดัการ หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 100,000 MINT 100.0% 

27 Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 

มลัดีฟส ์

1,000,000 RGRI 50.0% 

28 Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 11,000,000 RGRI 30.4% 

29 R.G.E. (HKG) Limited บรหิารจดัการ ประเทศฮ่องกง 100,000 MINT 100.0% 

30 M & H Management Limited บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

31 Lodging Investment (Labuan) Limited 

("LIL") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 1,000 MINT 100.0% 

32 Serendib Hotels Pcl. โรงแรม ประเทศศรีลงักา 75,514,738 LIL 25.0% 

33 Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 12,501,000 MINT 100.0% 

34 AVC Club Developer Limited ขายหนว่ยการเขา้

พกัในสถานท่ี

พกัผอ่น 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

35 AVC Vacation Club Limited ("AVC V") ขายหนว่ยการเขา้

พกัในสถานท่ี

พกัผอ่น 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

36 Anantara Vacation Club (HK) Limited 

("AVC (HK)") 

บรกิารดา้น

การตลาด 

ประเทศฮ่องกง 10,000 AVC V 100.0% 

37 Sanya Anantara Consulting Limited  บรกิารให้

คาํปรกึษา 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

USD 500,000 AVC (HK) 100.0% 

38 บรษิัท ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  

("PBCO") 

บรหิารจดัการ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

39 บรษิัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 17,443,000 MINT 60.0% 

40 บรษิัท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั ธุรกิจบนัเทงิ ประเทศไทย 290,000 MINT 100.0% 

41 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 490,408,365 MINT 35.9% 

42 Minor Continental Holding (Mauritius) 

("MCHM") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

EUR 13,500 MINT 100.0% 

43 Minor Continental Holding 

(Luxembourg) S.A.R.L ("MCHL") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศลกัเซมเบริก์ EUR 12,500 MCHM 100.0% 

44 Pojuca S.A.  โรงแรม ประเทศสหพนัธ์

สาธารณรฐับราซิล 

หุน้สามัญ 

91,138,377 

หุน้บรุมิสิทธิ 

68,505,744 

MCHL 100.0% 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

ถอืหุ้น

โดย 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

24 บรษิัท ไมเนอร ์ซพัพลาย เชน โซลชูั่นส ์

จาํกดั 

บรหิารงานจดัซือ้ ประเทศไทย 262,515 MINT 100.0% 

25 บรษิัท เจา้พระยา รีซอรท์ แอนด ์เรสซเิดน้ท ์

จาํกดั 

โรงเรียนการบริหาร

จดัการโรงแรม 

ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

26 RGR International Limited ("RGRI") บรหิารจดัการ หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 100,000 MINT 100.0% 

27 Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 

มลัดีฟส ์

1,000,000 RGRI 50.0% 

28 Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 11,000,000 RGRI 30.4% 

29 R.G.E. (HKG) Limited บรหิารจดัการ ประเทศฮ่องกง 100,000 MINT 100.0% 

30 M & H Management Limited บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

31 Lodging Investment (Labuan) Limited 

("LIL") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 1,000 MINT 100.0% 

32 Serendib Hotels Pcl. โรงแรม ประเทศศรีลงักา 75,514,738 LIL 25.0% 

33 Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 12,501,000 MINT 100.0% 

34 AVC Club Developer Limited ขายหนว่ยการเขา้

พกัในสถานท่ี

พกัผอ่น 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

35 AVC Vacation Club Limited ("AVC V") ขายหนว่ยการเขา้

พกัในสถานท่ี

พกัผอ่น 

ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MINT 100.0% 

36 Anantara Vacation Club (HK) Limited 

("AVC (HK)") 

บรกิารดา้น

การตลาด 

ประเทศฮ่องกง 10,000 AVC V 100.0% 

37 Sanya Anantara Consulting Limited  บรกิารให้

คาํปรกึษา 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

USD 500,000 AVC (HK) 100.0% 

38 บรษิัท ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จาํกดั  

("PBCO") 

บรหิารจดัการ ประเทศไทย 10,000 MINT 100.0% 

39 บรษิัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 17,443,000 MINT 60.0% 

40 บรษิัท ไมเนอร ์สกาย ไรเดอร ์จาํกดั ธุรกิจบนัเทงิ ประเทศไทย 290,000 MINT 100.0% 

41 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซนิดิเคท จาํกดั 

(มหาชน) 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 490,408,365 MINT 35.9% 

42 Minor Continental Holding (Mauritius) 

("MCHM") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

EUR 13,500 MINT 100.0% 

43 Minor Continental Holding 

(Luxembourg) S.A.R.L ("MCHL") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศลกัเซมเบริก์ EUR 12,500 MCHM 100.0% 

44 Pojuca S.A.  โรงแรม ประเทศสหพนัธ์

สาธารณรฐับราซิล 

หุน้สามัญ 

91,138,377 

หุน้บรุมิสิทธิ 

68,505,744 

MCHL 100.0% 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

ถอืหุ้น

โดย 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

45 Minor Hotels Portugal, S.A. ("MHP") โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตุเกส 

1,000,000 MCHL 100.0% 

46 Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

โปรตุเกส 

3,650,000 MHP 100.0% 

47 บรษิัท ราชดาํร ิเรสซเิด็นซ ์จาํกดั ("RRL") ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 5,000,000 MI 100.0% 

48 บรษิัท ราชดาํร ิลอดจจิ์ง้ จาํกดั (“RLL”) โรงแรม ประเทศไทย 300,000 MI 100.0% 

49 บรษิัท สตาร ์เทรเวลเลอร ์จาํกดั จดัการดา้นการ

ทอ่งเท่ียว 

ประเทศไทย 10,000 MI 49.0% 

50 บรษิัท ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 160,000 RLL 51.0% 

51 Corbin and King Limited และบรษิัทย่อย ลงทนุในบรษิัทอ่ืน สหราชอาณาจกัร 23,335,391 MI 74.0% 

52 บรษิัท อวาดีนะ ฮิลส ์จาํกดั ขายอสงัหารมิทรพัย์ ประเทศไทย 50,000 RRL 50.0% 

รวมหุน้ท่ีถือโดย SBR 

53 Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

300 MST 49.0% 

54 Hospitality Investment International 

Limited ("HIIL") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

10,000,000 MHG 100.0% 

55 MHG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MHGIH") 

บรหิารจดัการ ประเทศสงิคโปร ์ 59,059,572 MHG 100.0% 

56 MHG International Holding (Mauritius) 

("MHGIHM") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทสสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1,000 MHG 100.0% 

57 บรษิัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จาํกดั ลงทนุในบรษิัทอ่ืน 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 ประเทศศรีลงักา 412,877,494 HIIL 87.0% 

64 Paradise Island Resorts (Private) 

Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักา 6,000,000 Jada 100.0% 

65 Kalutara Luxury Hotel and Resort 

(Private) Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักา 193,709,415 Jada 100.0% 

โรงแรม ประเทศศรีลงักา 271,767 HIIL 49.9% 66 PH Resorts (Private) Ltd. 

67 Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 2 HIIL 50.0% 
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68 Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 2 HIIL 50.0% 

69 Sothea Pte. Ltd.  โรงแรม ราชอาณาจกัรกมัพชูา 1,450 LMM 80.0% 

70 Minor Hotel Group South Africa (PTY) 

Limited 

บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

แอฟรกิาใต ้

1,000 LMM 100.0% 

71 O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

1,050,000 LMM 50.0% 

72 MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บรหิารจดัการ ประเทศสงิคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

73 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")  ลงทนุในบรษิัทอ่ืน 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 ประเทศสาธารณรฐัอนิเดีย 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 ประเทศสงิคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

79 MHG Australia Investments Pty. Ltd. บรหิารสินทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 MHGAH 100.0% 

80 PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

170,000 MHGIH 50.0% 

81 MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 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") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 3,518,000 MHGIH 100.0% 

84 NH Hotel Group S.A. และบรษิัทย่อย โรงแรม  ประเทศในยุโรปและ

ละตินอเมรกิา 

392,180,243 MHGCHS 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 หุน้สามัญ 

7,000,000 

MHGIHM 60.0% 

   หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพท่ีสามารถเรียกคืนได ้ 

74,000,012 
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68 Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited  

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน หมู่เกาะบรติิช เวอรจิ์น 2 HIIL 50.0% 

69 Sothea Pte. Ltd.  โรงแรม ราชอาณาจกัรกมัพชูา 1,450 LMM 80.0% 

70 Minor Hotel Group South Africa (PTY) 

Limited 

บรหิารจดัการ ประเทศสาธารณรฐั

แอฟรกิาใต ้

1,000 LMM 100.0% 

71 O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

สาธารณรฐัมลัดีฟส ์

1,050,000 LMM 50.0% 

72 MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บรหิารจดัการ ประเทศสงิคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

73 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")  ลงทนุในบรษิัทอ่ืน 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 ประเทศสาธารณรฐัอนิเดีย 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 ประเทศสงิคโปร ์ 1 MHGIH 100.0% 

79 MHG Australia Investments Pty. Ltd. บรหิารสินทรพัย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 MHGAH 100.0% 

80 PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย 

170,000 MHGIH 50.0% 

81 MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 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") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 3,518,000 MHGIH 100.0% 

84 NH Hotel Group S.A. และบรษิัทย่อย โรงแรม  ประเทศในยุโรปและ

ละตินอเมรกิา 

392,180,243 MHGCHS 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 หุน้สามัญ 

7,000,000 

MHGIHM 60.0% 

   หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพท่ีสามารถเรียกคืนได ้ 

74,000,012 
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89 MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขาย

อสงัหารมิทรพัย์ 

ประเทศมาเลเซีย หุน้สามัญ 

3,000,000 

MHGIHM 60.0% 

    หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพท่ีสามารถเรียกคืนได ้ 

37,000,008 

  

90 MHG Lesotho (Proprietary) Limited  โรงแรม  ประเทศเลโซโท 12,628 MHGIHM 46.9% 

91 MHG Signity Assets Holding (Mauritius) 

Limited 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน 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 ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

อาหรบัเอมิเรตส ์

50,000 MHGIHM 49.0% 

94 Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลา้จ ์ ประเทศสาธารณรฐั

เซเชลส ์

100 MHG 

DMCC 

40.0% 

95 บรษิัท เวอรติา เอ็มเอ็ชจี จาํกดั ธุรกิจบรกิารดา้นสขุภาพ ประเทศไทย 50,000 MST 50.0% 

96 บรษิัท เอ็มสปา เมดิคลั จาํกดั ธุรกิจบรกิารดา้นสขุภาพ ประเทศไทย 10,000 MST 100% 

97 Minor Hotel Group (Maldives) Private 

Limited 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั 

มลัดีฟส ์

100 MHG DMCC 100% 

 

 

ไมเนอร ์ฟู้ด 

  
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย

แล้ว (หุ้น) 

ถอืหุ้น

โดย 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น 

1 บรษิัท เดอะ ไมเนอร ์ฟูด้ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) ("MFG") 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 32,730,684 MINT 99.7% 

2 บรษิัท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 1,000,000 MFG 100.0% 

3 บรษิัท ไมเนอร ์ชีส จาํกดั ผลติและขายชีส ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 

4 บรษิัท ไมเนอร ์แดร่ี จาํกดั ผลติและขายไอศครีม ประเทศไทย 600,000 MFG 100.0% 

5 บรษิัท ไมเนอร ์ดีคิว จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 160,000 MFG 100.0% 

6 บรษิัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 3,700,000 MFG 97.0% 

7 บรษิัท เอสแอลอารที์ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 4,000,000 MFG 100.0% 

8 บรษิัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 5,220,000 MFG 100.0% 

9 บรษิัท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลติสว่นผสมอาหาร ประเทศไทย 1,050,000 MFG 49.9% 

10 บรษิัท ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 450,000 MFG 51.0% 

11 บรษิัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 800,000 MFG 50.0% 

12 International Franchise Holding 

(Labuan) Limited ("IFH") 

เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศมาเลเซีย 1,800,000 MFG 100.0% 
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13 Primacy Investment Limited 

("Primacy") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

134,069,606 MFG 100.0% 

14 The Pizza Company Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1 MFG 100.0% 

15 บรษิัท อารต์ ออฟ เบคกิง้ จาํกดั ผลติสว่นประกอบอาหาร ประเทศไทย 3,100,000 MFG 51.0% 

16 MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสงิคโปร ์ SGD 1 

 USD 63,500 

MFG 100.0% 

17 บรษิัท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ("MF 

Holding") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศไทย 2,000,000 MFG 100.0% 

18 Franchise Investment Corporation of 

Asia Ltd. ("FICA") 

เจา้ของลขิสทิธิ์ หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

22,387,802 IFH 100.0% 

19 Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสงิคโปร ์ 2 IFH 50.0% 

20 The Minor (Beijing) Restaurant 

Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

RMB 

135,000,000 

FICA 100.0% 

21 Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("DFHS") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 9,201,000 Primacy 100.0% 

22 MFG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MFGIHS") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 73,823,745 Primacy 100.0% 

23 Minor Food Group (Singapore) Pte. 

Ltd. ("MFGS") และบรษิัทย่อย 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 326,086 Primacy 92.0% 

24 Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์

3,000 Primacy 49.0% 

25 Minor Food (Seychelles) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัเชเชลส ์

2,400,000 Primacy 100.0% 

26 The Food Theory Group Pte. Ltd. 

("Food Theory") 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 338,000 MFGS 100.0% 

27 Dining Collective Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 200,000 MFGS 50.0% 

28 Ya Hua International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 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") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

15,300,100 DFHS 100.0% 

31 Delicious Food Holding (Australia) Pty. 

Ltd. ("DFHA") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

10 DFHS 100.0% 

32 Oaks Hotels & Resorts Limited และ

บรษิัทย่อย 

บรหิารดา้นท่ีพกั

อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย

และประเทศนวิซีแลนด ์

189,131,898 MHH 100.0% 
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13 Primacy Investment Limited 

("Primacy") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

134,069,606 MFG 100.0% 

14 The Pizza Company Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสาธารณรฐั

มอรเิชียส 

1 MFG 100.0% 

15 บรษิัท อารต์ ออฟ เบคกิง้ จาํกดั ผลติสว่นประกอบอาหาร ประเทศไทย 3,100,000 MFG 51.0% 

16 MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสงิคโปร ์ SGD 1 

 USD 63,500 

MFG 100.0% 

17 บรษิัท ไมเนอร ์ฟูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ("MF 

Holding") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศไทย 2,000,000 MFG 100.0% 

18 Franchise Investment Corporation of 

Asia Ltd. ("FICA") 

เจา้ของลขิสทิธิ์ หมู่เกาะบรติิช 

เวอรจิ์น 

22,387,802 IFH 100.0% 

19 Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลขิสทิธิ์ ประเทศสงิคโปร ์ 2 IFH 50.0% 

20 The Minor (Beijing) Restaurant 

Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

RMB 

135,000,000 

FICA 100.0% 

21 Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("DFHS") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 9,201,000 Primacy 100.0% 

22 MFG International Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ("MFGIHS") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 73,823,745 Primacy 100.0% 

23 Minor Food Group (Singapore) Pte. 

Ltd. ("MFGS") และบรษิัทย่อย 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 326,086 Primacy 92.0% 

24 Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์

3,000 Primacy 49.0% 

25 Minor Food (Seychelles) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัเชเชลส ์

2,400,000 Primacy 100.0% 

26 The Food Theory Group Pte. Ltd. 

("Food Theory") 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 338,000 MFGS 100.0% 

27 Dining Collective Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 200,000 MFGS 50.0% 

28 Ya Hua International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 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") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

15,300,100 DFHS 100.0% 

31 Delicious Food Holding (Australia) Pty. 

Ltd. ("DFHA") 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศ

ออสเตรเลีย 

10 DFHS 100.0% 

32 Oaks Hotels & Resorts Limited และ

บรษิัทย่อย 

บรหิารดา้นท่ีพกั

อาศยั 

ประเทศออสเตรเลีย

และประเทศนวิซีแลนด์ 

189,131,898 MHH 100.0% 
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33 Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 

("DKL")  

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย

และประเทศนวิซีแลนด ์

46,000,000 DFHA 70.0% 

34 The Minor Food Group (India) Private 

Limited 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัอินเดีย 

24,077,144 MFGIHS 70.0% 

35 Over Success Enterprise Pte. Ltd. และ

บรษิัทย่อย 

ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

10,000 MFGIHS 100.0% 

36 Patara Fine Thai Cuisine Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม สหราชอาณาจกัร 13,700,000 MFGIHS 50.0% 

37 The Minor Food Group (Myanmar) 

Limited 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

สาธารณรฐัแหง่

สหภาพเมียนมาร ์

2,000,000 MFGIHS 100.0% 

38 TCC Holding Joint Stock Company ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศ

เวียดนาม 

2,500,000 MFGIHS 50.0% 

39 Benihana Holding Pte. Ltd.  ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 23,085,331 MFGIHS 75.0%  

40 บรษิัท ชิคเกน้ ไทม ์จาํกดั  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 1,000,000 MF Holding 100.0% 

41 บรษิัท สพนูฟูล (ประเทศไทย) จาํกดั  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 50,000 MF Holding 70.0% 

    รวมหุน้ท่ีถือโดย SPS 

42 Spoonful Pte. Ltd. (“SPS”) ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์ 21,000 Primacy 70.0% 

43 Le Kein Investment Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ VND 

2000,000,000 

MFGS 50.0% 

44 City Donut Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 100,000 Food 

Theory 

50.0% 

45 Minor BT Holding (Singapore) Pte. 

Ltd. (“Minor BT”) 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์  79,955,600  Primacy 100.0% 

46 BTG Holding Company Pte. Ltd. 

(“BTG”) 

ลงทนุในบรษิัทอ่ืน ประเทศสงิคโปร ์  1,000  Minor BT 25.1% 

47 BreadTalk Group Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสงิคโปร ์ 563,450,160 BTG 98.0% 

  
หมายเหต:ุ สามารถคน้หาบรษิัทในกลุม่ DKL เพิม่เติมไดใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์    

 
 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 

จาํนวนหุ้นที่

ออกจาํหน่าย

แล้ว (หุ้น) 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนการ

ถอืหุ้น 

1 บรษิัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  จาํหน่ายสนิค้า ประเทศไทย 489,770,722 MINT 99.9% 
 

("MCL") 
  

รวมหุน้ท่ีถือโดย MFG 

2 บรษิัท อารม์ิน ซสิเทม็ส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสนิคา้ ประเทศไทย 1,100,000 MCL 100.0% 

3 บรษิัท นวศรี แมนแูฟคเจอริง่ จาํกดั ผลติสนิคา้อุปโภค ประเทศไทย 100,000 MCL 100.0% 

4 บรษิัท ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั พฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ 

ประเทศไทย 40,000 MCL 100.0% 

5 บรษิัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จาํกดั จดัจาํหน่ายสนิคา้ ประเทศไทย 700,000 MCL 100.0% 

  
  

รวมหุน้ท่ีถือโดย MLL 

6 บรษิัท ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จาํกดั ("MLL") จดัจาํหน่ายสนิคา้ ประเทศไทย 350,000 MCL 100.0% 

7 บรษิัท เอสมิโด แฟชั่นส ์จาํกดั จดัจาํหน่ายสนิคา้ ประเทศไทย 13,000,000 MCL 90.8% 

8 บรษิัท ไมเนอร ์แฟชั่น จาํกดั จดัจาํหน่ายสนิคา้ ประเทศไทย 300,000 MCL 100.0% 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ช้ัน 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500 www.minor.com

รำยงำนประจ� ำปี 2564
แบบ 56-1 One Report

รำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือกำรฟ้ืนตัวอย่ำงก้ำวกระโดด


	วิสัยทัศน์
	รากฐานที่แข็งแกร่ง
เพื่อการฟื้ นตัวอย่างก้าวกระโดด
	แบรนด์ของบริษัท
	ฐานธุรกิจของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
	จุดเด่นทางการเงิน
	สถานะทางการเงินโดยสังเขป
	รายงานจากประธานกรรมการ
	คณะกรรมการบริษัท
	รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
	ไมเนอร์ โอเทลส์
	ไมเนอร์ ฟู้ด
	ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
	สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน
	รางวัลปี 2564
	ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
	ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
	ส่วนที่ 3
	เอกสารแนบ



