2555
รายงานประจำ�ปี

อนันตรา วาเคชั่น คลับ, บาหลี

อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

ธุรกิจโรงแรม

ลงทุนโดยตรง

ไทย

มัลดีฟส์

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา - ไทย
แบรนด์อนันตราซึ่งได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน มีโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 10 แห่งในประเทศไทย ในปี 2555
รายได้จากโรงแรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ�ของทวีปเอเชีย โดยแบรนด์
อนันตรา เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยม มีโรงแรม
ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว จากแนวชายทะเลของจังหวัดภูเก็ต
สมุยถึงกรุงเทพฯ และในภาคเหนือถึงสามเหลี่ยมทองคำ� เชียงราย
ยอดขาย

ตะวันออกกลาง

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา - อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตะวันออกกลาง
บาหลี

มัลดีฟส์เป็นอีกตลาดท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก บริษัทได้เปิดโรงแรม
ทั้งหมด 4 แห่ง รวมนาลาดู
โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น
69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในทวีปตะวันออกกลาง รีสอร์ท
ภายใต้แบรนด์อนันตรา
สามแห่งมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41

รีสอร์ทภายใต้แบรนด์อนันตรา
ในบาหลี สองแห่งมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

994 1,598 2,525

34

2553 2554 2555

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

57

ล้านดอลลาร์สหรัฐอาหรับ

69

68

82

117

2553 2554 2555

2553 2554 2555

ตะวันออกกลาง

กรุงเทพฯ

โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัทเข้าซื้อโอ๊คส์ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในช่วงกลางปี 2554 ดังนั้น ปี 2555 เป็นปีแรกที่บริษัทรับรู้รายได้จากโอ๊คส์เต็มปี ด้วยจำ�นวน
40 โรงแรม และจำ�นวนห้องกว่า 5,000 ห้อง โอ๊คส์เป็นส่วนสำ�คัญของกลุม่ ธุรกิจโรงแรมของบริษทั และบริษทั ยังคงจะขยายธุรกิจของโอ๊คส์
ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของโอ๊คส์ และในตลาดอื่นๆ ที่โอ๊คส์มีธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งในนิวซีแลนด์และตะวันออกกลางต่อไป นอกจากนี้
ในปี 2555 บริษัทได้ขยายธุรกิจของโอ๊คส์มาในกรุงเทพฯ และจะยังคงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของโอ๊คส์ไปยังตลาดใหม่ๆ ต่อไป

ยอดขาย

82

พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย

60

65

78

2553 2554 2555

อาวานี่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ศรีลังกา
บริษัทเปิดตัวแบรนด์อาวานี่
ในช่วงปลายปี 2554 รายได้
จากโรงแรมอาวานี่ในปี 2555
มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมือ่ ปลายปี 2555
บริษัทเซ็นสัญญาเพื่อบริหาร
โรงแรมในมาเลเซียอีกหนึ่งแห่ง
ยอดขาย

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

-

บาหลี

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์

ยอดขาย

ล้านบาท

บริหารงาน/แฟรนไชส์

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

152

2553 2554 2555

-

-

5

2553 2554 2555

ลงทุนโดยตรง

อนันตรา วาเคชั่น คลับ

จีน

เวียดนาม

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จีน

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม

อนันตราเปิดรีสอร์ทแห่งแรก
ในประเทศจีนในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2555
โดยมีรายได้ 4 ล้านหยวน

บริษทั รับจ้างบริหารรีสอร์ท
แบรนด์อนันตราในเวียดนาม
หนึง่ แห่ง และได้เข้าซือ้ โรงแรม
อีก 2 แห่งในเวียดนาม
ในปี 2556

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านหยวน

-

อนันตรา วาเคชั่น คลับ

เซ็นต์ รีจิส

โฟร์ซีซั่นส์

บริษัทเปิดตัวอนันตรา วาเคชั่น
คลับ ในช่วงปลายปี 2553
และภายในปีที่สองของ
การดำ�เนินงาน รายได้ของ
อนันตรา วาเคชั่น คลับ
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 176
จากปี 2554

โรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
ซึ่งตั้งอยู่บนทำ�เลที่ดีที่สุด
แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ได้เปิดตัว
เมื่อต้นปี 2554 มีรายได้ 600
ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2555
บริษัทประสบความสำ�เร็จ
ในการขายเรสซิเดนซ์ คิดเป็น
ร้อยละ 73 ของพื้นที่ขายทั้งหมด

กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 4 แห่ง
ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่
สมุย และเชียงราย ได้รับรางวัล
จากหลายสถาบัน โดยสี่โรงแรม
รวมกัน สร้างรายได้รวม
2,204 ล้านบาท ในปี 2555

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

4

2553 2554 2555

-

ล้านบาท

2

2553 2554 2555

เอเลวาน่า แอฟริกา

โรงแรมแมริออทพัทยา
และเจ ดับบลิว แมริออท
รีสอร์ท ภูเก็ต มีรายได้รวม
1,345 ล้านบาท ในปี 2555

รีสอร์ทในรูปแบบซาฟารีแคมป์
ในแทนซาเนียและเคนยา
มีรายได้รวม 13 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2555 ซึง่ เพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 6 จากปี 2554

ยอดขาย

ยอดขาย

1,194 1,281 1,345

2553 2554 2555

-

5

แมริออท

ล้านบาท

12

แบรนด์ภายใต้บริษทั ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
แบรนด์โรงแรมอื่นของบริษัท
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
อันประกอบด้วยนาลาดู
ในมัลดีฟส์ และฮาเบอร์วิว
ในเวียดนาม มีรายได้รวม
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2555
ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9

บริหารงาน/แฟรนไชส์

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

13

2553 2554 2555

7

8

600

1,541 1,767 2,204

2553 2554 2555

2553 2554 2555

รอยัล การ์เด้น พลาซ่า

เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล

ศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ
โรงแรมในเครือของบริษัท
ทั้ง 3 แห่ง ในภูเก็ต พัทยา
และกรุงเทพฯ มีรายได้รวม
726 ล้านบาท ในปี 2555

ธุรกิจสปาซึ่งมีสาขากว่า
30 สาขา ใน 9 ประเทศ
มีรายได้รวม 527 ล้านบาท
ในปี 2555

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

7

2553 2554 2555

ล้านบาท

212

623

700

ล้านบาท

726

2553 2554 2555

487

480

527

2553 2554 2555

ธุรกิจร้านอาหาร

ลงทุนโดยตรง

บริหารงาน/แฟรนไชส์

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

สเวนเซ่นส์

ไทยเอ็กซ์เพรส

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

ริเวอร์ ไซด์

ประกอบด้วยสาขาที่ลงทุนเอง
198 สาขา และสาขาแฟรนไชส์
94 สาขา มียอดขายรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น
5,871 ล้านบาท ในปี 2555

ประกอบด้วยสาขาที่บริษัท
ลงทุนเอง 124 สาขา และ
สาขาแฟรนไชส์ 157 สาขา
มียอดขายรวม 3,389 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในปี 2555

ไทยเอ็กซ์เพรส และแบรนด์
ในเครือ ซึ่งรวมถึงนิวยอร์ค
นิวยอร์ค และซินวาง ฮ่องกง
คาเฟ่มียอดขายรวม
109 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ในปี 2555

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งมีสาขา
แฟรนไชส์ในสัดส่วนร้อยละ 92
ของจำ�นวนสาขาทั้งหมด
มียอดขายรวม 405 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย ในปี 2555
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

เป็นเครือร้านอาหารประเภท
Casual Dining ในประเทศจีน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอาหาร
จานปลาเสฉวนบาร์บีคิว
มียอดขายรวม 193 ล้านหยวน
ในปี 2555

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

105

4,439 5,109 5,871

2,576 2,847 3,389

103

2553 2554 2555

2553 2554 2555

2553 2554 2555

109

ซิซซ์เลอร์

แดรี่ ควีน

เบอร์เกอร์ คิง

ประกอบด้วยสาขาทั้งใน
ประเทศไทยและจีนรวม
45 สาขา มียอดขายรวม
2,414 ล้านบาท ในปี 2555
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

สาขาที่บริษัทลงทุนเอง
237 สาขา และสาขาแฟรนไชส์
72 สาขา ในประเทศไทย
แดรี่ ควีน มียอดขายรวม
1,595 ล้านบาท ในปี 2555

สาขาเบอร์เกอร์ คิงที่บริษัท
ลงทุนเอง 29 สาขา
มียอดขายเท่ากับ
1,056 ล้านบาท ในปี 2555

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย
ล้านบาท

ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ล้านบาท

292

334

ล้านหยวน

405

2553 2554 2555

986 1,202 1,595

816

953 1,056

2553 2554 2555

2553 2554 2555

2553 2554 2555

-

193

2553 2554 2555

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ จำ�กัด

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด

ธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน
มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 18 ในปี 2555

รายได้จากโรงงานผลิตไอศกรีม
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาก
ในอัตราร้อยละ 13 ในปี 2555
โรงงานผลิตชีสมียอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2555

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

1,958 2,247 2,414

-

661

ล้านบาท

717

846

1,272 1,432 1,624

2553 2554 2555

2553 2554 2555

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า

ลงทุนโดยตรง

แก๊ป

ชาร์ล แอนด์ คีธ

เพโดร

แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุด บอสสินี่ ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่น
ของบริษัท มียอดขาย
ชั้นน�ำ มียอดขาย 234 ล้าน
639 ล้านบาท ในปี 2555
บาทในปี 2555

ยอดขายของแก๊ปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 เป็น 452 ล้านบาท
ในปี 2555

ยอดขายของชาร์ล แอนด์ คีธ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เป็น 431
ล้านบาท ในปี 2555

เพโดรเป็นแบรนด์รองเท้า
และเครื่องประดับหรูสำ�หรับ
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
สไตล์โมเดิร์น ในปีแรกของ
การดำ�เนินงาน เพโดรเปิด
2 สาขา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา และเซ็นทรัล
เวิลด์ พลาซ่า

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

เอสปรี

บอสสินี่

ยอดขาย

ล้านบาท

565

ล้านบาท

592

639

2553 2554 2555

243

ล้านบาท

241

234

2553 2554 2555

154

ล้านบาท

349

144

452

2553 2554 2555

ล้านบาท

246

431

2553 2554 2555

-

-

22

2553 2554 2555

เรดเอิร์ธ

สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง

ทูมี่

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

แบรนด์เครื่องสำ�อางชั้นนำ�
ของบริษัท มียอดขายรวม
73 ล้านบาท ในปี 2555

สินค้าประเภทเครื่องใช้ในบ้าน
และเครื่องครัวมียอดขาย
40 ล้านบาท ในปี 2555

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง มียอดขาย
184 ล้านบาท ในปี 2555

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง
ระดับโลกเป็นแบรนด์สินค้า
ไลฟ์สไตล์หลักของบริษัท

ธุรกิจรับจ้างผลิตที่รองรับ
การผลิตให้กบั กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า
อุปโภคระดับโลกได้กลับมา
ด�ำเนินการผลิตเต็มที่
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2555
หลังจากได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการณ์น�้ำท่วม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

67

ยอดขาย

ล้านบาท

71

73

2553 2554 2555

36

ยอดขาย

ล้านบาท

39

40

2553 2554 2555

217

ยอดขาย

ล้านบาท

220

184

2553 2554 2555

29

ล้านบาท

39

58

2553 2554 2555

1,087 1,024 1,204

2553 2554 2555

สารบัญ
005
006
008
010
011
012
020
032
042
048
052
058
059
061
062
179
195
207
208
210
215
227
239
258

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
Minor International Footprint
จุดเด่นทางการเงิน
สถานะทางการเงินโดยสังเขป
รายงานจากประธานกรรมการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
การเดินทางบนเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รางวัล ปี 2554 - 2555
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2555
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เหตุการณ์ส�ำคัญ ในปี 2555
ปัจจัยความเสี่ยง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำในธุรกิจเพื่อการพักผ่อน ร้านอาหาร
และสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า พนักงาน
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
การน�ำเสนอบริการเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนและสันทนาการ ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ
และสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทุกๆ ปีพนักงานของเรากว่า 40,000 คน พร้อมทีจ่ ะให้บริการ ณ โรงแรม 82 แห่ง ร้านอาหาร 1,381 ร้าน
และร้านค้า 235 แห่ง ให้ลูกค้ากว่า 90 ล้านคน ใน 23 ประเทศ

ค่านิยมองค์กร

คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท โดย อนันตรา

มุ่งเน้นที่ลูกค้า
การท�ำงานต้องมีผล
มุ่งมั่นพัฒนาคน
ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน
ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รายงานกำ�ไรสุทธิจำ�นวน

3.4

พันล้านบาท
สูงสุดเป็นประวั ติการณ์ คิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลีย
่ ต่อปีรอ
้ ยละ
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

อัตร

6

ะ2
รี่ย ้อยล

เฉล

ิบโต
ต
เ
ร
า
าก

26

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา, มัลดีฟส์

ระบบปฏิบัติงาน
ที(Operational
่เป็นเลิศExcellence)
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีจุดมุ่งหมายที่จะมีระบบปฏิบัต ิงาน
ที่เป็นเลิศในทุกๆ โรงแรม ร้านอาหาร
และจุดจำ�หน่ายสินค้า โดยให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติการพื้นฐาน รวมถึง
ระบบการฝึกอบรม

“Driving to Unlock
the Impossibilities”
บุคลากร
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ความสำ�คัญในการบริหาร
บุคลากร (Talent Management)
เพื่อรักษาและพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถ และเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้กับ
ค่านิยมองค์กร ซึ่งมุ่งเน้น
ที่ผลงานและวัฒนธรรมขับเคลื่อน
(Drive Culture)

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งเน้น
ในการพัฒนาผูน
้ �ำ ในอนาคต
เพือ
่ ความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของชุมชน สังคม และประเทศ
เช่นกัน

Minor International
Footprint

จอร์แดน
อียิปต์

บาห์เรน
ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เคนยา
แทนซาเนีย

โรงแรมและสปา
ร้านอาหาร
08
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จีน

อินเดีย

ลาว
เวียดนาม

ไทย
กัมพูชา
ศรีลังกา
มัลดีฟส์

เกาหลีใต้

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย

นิวแคลิโดเนีย
ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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จุดเด่นทางการเงิน
			
ขายสุทธิ
(ล้านบาท)
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
		 และค่าเสื่อมราคา
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม

ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
(ร้อยละ)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สิน หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่อหุ้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

(บาท)

ทุนเรือนหุ้น
(พันหุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จำ�นวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน
จำ�นวนหุน้ สามัญชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุน้ บุรมิ สิทธิช�ำ ระแล้ว
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
จำ�นวนหุน้ บุรมิ สิทธิถวั เฉลีย่
จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ :
• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

2551

2552

2553

2554

2555

15,814
16,399
10,521

16,460
17,244
10,671

18,140
19,089
11,250

26,137
28,332
16,095

31,310
32,993
18,844

4,303
2,924
(64)
1,892
25,064
12,760
9,101
12,304
3,388

3,791
2,230
(15)
1,400
28,271
16,217
11,530
12,054
2,795

3,633
2,061
(3)
1,236
32,799
19,043
14,368
13,756
2,537

6,201
4,221
40
2,880
41,623
26,688
19,824
14,935
3,813

7,063
4,888
33
3,409
50,975
31,628
24,163
19,347
4,046

66.53
11.54
8.17
17.19

64.83
8.12
5.25
11.50

62.02
6.48
4.05
9.58

61.58
10.17
7.74
20.08

60.18
10.33
7.36
19.89

0.74
0.64
1.04

0.96
0.79
1.35

1.04
0.94
1.38

1.33
1.09
1.71

1.25
1.08
1.44

0.56
3.40
0.31
55.07

0.43
3.71
0.15
35.01

0.38
4.22
0.15
39.49

0.88
4.56
0.25
28.39

0.94
5.25
0.30
32.00

1
1
1
1
1
3,689,623 3,351,851 3,677,989 3,666,520 4,063,046
3,614,264 3,246,416 3,262,339 3,275,225 3,686,767
3,361,793 3,268,811 3,255,950 3,270,879 3,635,442
38,066

66,524

325,382
78,080

325,380
52,717

274,245
24,696

หมายเหตุ : 1. รวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในเอส แอนด์ พี จำ�นวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยม
		 ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน จำ�นวน 93 ล้านบาท ในปี 2554
2. เงินปันผลต่อหุ้นสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2555 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
		 และให้นำ�เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 3 เมษายน 2556
3. อัตราการจ่ายปันผลคำ�นวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
010
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สถานะทางการเงินโดยสังเขป
งบกระแสเงินสดรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
เงินสดสุทธิใช้ไปส�ำหรับกิจกรรมลงทุน
(1)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

งบแสดงฐานะการเงินรวม
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ล้านบาท)

สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,139
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
6,212
การลงทุนและอื่นๆ
16,389
สินทรัพย์ถาวร
17,876
รวมสินทรัพย์
41,616

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน
8,581
หนี้สินไม่หวุนเวียน
18,101
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำ�รอง
6,007
กำ�ไรสะสม (สุทธิ)
8,360
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควมคุม
567
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,616

(ล้านบาท)

4,046
(6,329)
4,834
2,551
1
1,139
3,691

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

			

(ล้านบาท)

รายได้
กำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

32,547
18,757
14,315

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

4,442
446

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

4,888
1,085

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

3,803
392
2

กำ�ไรสุทธิ

3,409

งบแสดงฐานะการเงินรวม
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ		
การลงทุนและอื่นๆ
(4)
สินทรัพย์ถาวร
(5)
รวมสินทรัพย์		

3,691
6,559
20,317
20,397
50,964

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(6)
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำ�รอง (7)
กำ�ไรสะสม (สุทธิ)		
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม (8)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

8,929
22,689
7,225
10,908
1,213
50,964

กำ�ไรสะสม

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		
สำ�รองตามกฎหมาย		
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2555		
เงินปันผลจ่าย
(3)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

หมายเหตุ

(1) กระแสเงินสดจ่ายใช้ไปสำ�หรับกิจกรรมการลงทุนจำ�นวน 6,329
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของโอ๊คส์ จำ�นวน 878 ล้านบาท
การลงทุนซื้อที่ดินและกิจการในภูเก็ตจำ�นวน 1,000 ล้านบาท
การลงทุ น ซื้ อ กิ จ การริ เ วอร์ ไ ซด์ จำ � นวน 1,200 ล้ า นบาท และ
การลงทุ น ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ โรงแรม ร้ า นอาหารและอื่ น ๆ
จำ�นวน 2,449 ล้านบาท
(2) กระแสเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น 4,834 ล้ า นบาท
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากเงิ น กู้ ยื ม จากธนาคารและ
การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ซื้อกิจการโรงแรม และกิจการร้านอาหาร
รวมถึ ง การไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ ที่ ค รบกำ � หนดชำ � ระ จำ � นวน 4,411
ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิด้วยงินปันผลจ่าย
จำ�นวน 413 ล้านบาท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

(3) บริ ษั ท มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในเดื อ นเมษายน 2555 รวมทั้ ง สิ้ น
822 ล้ า นบาท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น สดปั น ผล 499 ล้ า นบาท
(0.15 บาทต่อหุ้น) และหุ้นปันผล 329 ล้านบาท (0.10 บาทต่อหุ้น)
(4) การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 3,928 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่
เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ตามสั ญ ญาเช่ า ระยะยาว
จากยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของโครงการอนั น ตรา วาเคชั่ น คลั บ
จำ � นวน 815 ล้ า นบาท การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
จำ�นวน 1,420 ล้านบาท จากการลงทุนในสิทธิ ในการเข้าบริหาร
และค่ า ความนิ ย มจากการซื้ อ บริ ษั ท ย่ อ ย และการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 679 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากเงินให้กู้ยืมซึ่งสามารถแปลงสภาพแก่กิจการริเวอร์ไซด์
(5) สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น 2,521 ล้ า นบาท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
มาจากการเข้าซื้อที่ดินและโรงแรมบุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท

(ล้านบาท)

8,360

(39)

3,409
(822)
10,908
ในจังหวัดภูเก็ต การซือ้ ทีด่ นิ และอาคาร 3 แห่งในประเทศออสเตรเลีย
ของกลุ่มโอ๊คส์ และการเข้าซื้อเครือร้านอาหารแบรนด์ริเวอร์ไซด์
ในประเทศจีน
(6) หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 4,588 ล้านบาท เนื่องจากการออก
หุ้นกู้เพิ่มเพื่อใช้ไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ เพื่อการซื้อ
กิจการและเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
(7) ทุนและส่วนเกินของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,141 ล้านบาท ในปี 2555
สาเหตุ ห ลั ก มาจากการเพิ่ ม ทุ น จากใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงานจำ�นวน 912 ล้านบาท
และทุนที่เพิ่มจากการจ่ายหุ้นปันผลจำ�นวน 329 ล้านบาท
(8) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุน
ในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ของกลุม่ โอ๊คส์ และการเข้าซือ้ เครือร้านอาหาร
แบรนด์ร ิเวอร์ ไซด์ในประเทศจีน
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รายงานจากประธานกรรมการ

อนันตรา คีฮาวา วิลล่า, มัลดีฟส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมมี ค วามยิ น ดี
ที่ จ ะน�ำเสนอรายงานประจ�ำปี ข องบริ ษั ท ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2555 ผมภู มิ ใ จที่ จ ะเรี ย นท่ า นว่ า ปี 2555
นั บ เป็ น ปี ที่ ดี ที่ สุ ด ปี ห นึ่ ง ของเราจากผลประกอบการและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
นอกจากเราจะได้รบั ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศ
และจ�ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ส�ำคั ญ ไปกว่ า นั้ น
เรามี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น
ในการด�ำเนินงาน การประกอบธุรกิจ และการด�ำรงฐานะ
ทางการเงินอย่างเคร่งครัด เราสามารถผ่านทั้งสถานการณ์
น�้ำท่วมที่รุนแรงเมื่อปลายปี 2554 และความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจโลก โดยเรายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยประสบการณ์ความช�ำนาญของทีมผู้บริหารและทีมงาน
ของเราทุกคน ประกอบกับความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือ
ของบริษัท และจากการท�ำงานหนักมาตลอดทั้งปี ส่งผลให้
บริ ษั ท มี ก�ำไรสุ ท ธิ จ ากการด�ำเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 78
เป็ น จ�ำนวน 3,409 ล้ า นบาท สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์
อีกครั้งหนึ่ง
012

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีผลก�ำไรเพิม่ ขึน้
ถึงร้อยละ 80 จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรม
ประกอบกับผลการด�ำเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พัก
อาศัยและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาวาเคชั่น คลับ
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจร้านอาหารก็มกี �ำไรจากการด�ำเนินงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35 นอกจากความต้องการของผูบ้ ริโภคในสินค้า
และบริการของเราทีเ่ พิม่ ขึน้ เรายังมีการท�ำการตลาดในเชิงรุก
มีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) มีความสามารถ
ในการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และมีวัฒนธรรมระบบปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational
Excellence) ซึ่งได้ปลูกฝังให้กับพนักงานของเราในหลายปี
ที่ผ่านมา
ปี 2555 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลงปี ห นึ่ ง ของ
ไมเนอร์ จากการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตของผลก�ำไรและ
การเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอนาคต ผมขอกล่าวถึง
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของบริษัทในปี 2555 ดังต่อไปนี้
รายงานประจ�ำปี 2555

ทีมผู้บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

1. วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. พอล ชาลีส์ เคนนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

3. ปัทมาวลัย รัตนพล

ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และรักษาการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป

4. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

5. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง

6. สตีเฟ่น วอนนาวสกี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์
และกลุ่มงานกฎหมาย

7. จอห์น สก๊อต ไฮเนคกี้

รองประธาน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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• บริษัทได้เข้าลงทุนในโรงแรมในภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในโรงแรมระดั บ หรู ตั้ ง อยู ่ บ นหาดลายั น เราเล็ ง เห็ น ถึ ง
ศักยภาพของโครงการนี้ โดยจะเปิดเป็นโรงแรมอนันตรา
ภูเก็ตแห่งที่สอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานธุรกิจของเราที่มีอยู่ใน
ภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันเรามีโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต วิลล่า ตั้งอยู่บน
หาดไม้ขาว, โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต, ศูนย์การค้า
เทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า และโครงการอนันตรา วาเคชัน่ คลับ
นอกจากโรงแรมใหม่แห่งนี้แล้ว เรายังได้เข้าลงทุนซื้อที่ดิน
ติดกันกับโรงแรม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์อนันตรา เรสซิเดนซ์ ทั้งนี้
โครงการทั้งสองจะช่วยส่งเสริมการเป็นผู้น�ำในการประกอบ
กิจการรีสอร์ทในภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของโลก

• โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทในประเทศออสเตรเลีย ยังคงเป็นผู้น�ำในตลาด
การให้บริการที่พักอาศัยในออสเตรเลีย โดยได้มีการลงทุน
ในสิทธิในการรับจ้างบริหาร (Management Letting Rights
Contracts) เพิ่ ม เติ ม และมี ก ารเข้ า ลงทุ น ซื้ อ โรงแรมใน
ประเทศออสเตรเลีย ทัง้ นี้ เราได้เริม่ วางแผนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในระยะยาวของทั้งรูปแบบการท�ำธุรกิจและแบรนด์โอ๊คส์

ในประเทศอื่ น ๆ ของโลก ตั้ ง แต่ ก ่ อ นการเข้ า ซื้ อ โอ๊ ค ส์
จะเสร็จสิน้ ในปี 2554 โดยทวีปเอเชียเป็นตลาดเป้าหมายแรก
เนื่องจากเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโต
ที่สูงที่สุดและยังเป็นภูมิภาคที่เราคุ้นเคยและมีประสบการณ์
มากที่ สุ ด อี ก ด้ ว ย ในปลายปี 2555 เราได้ เ ปิ ด ตั ว โอ๊ ค ส์
แห่งแรกในกรุงเทพฯ ภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร การขยาย
ธุรกิจโอ๊คส์ เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของเราในการรวมธุ ร กิ จ ที่ เ ราซื้ อ เข้ า กั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
และการเพิ่มอัตราการท�ำก�ำไรโดยรวมของบริษัท

• อาวานี่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวได้หนึ่งปี และเริ่ม

เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยล่าสุด เราได้ท�ำสัญญารับจ้าง
บริหารโรงแรมระดับบนในเซปัง ประเทศมาเลเซีย เป้าหมาย
ของเราคือการท�ำให้แบรนด์อาวานี่เป็นแบรนด์ระดับภูมิภาค
เช่นเดียวกับแบรนด์อนันตรา โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ความพึ ง พอใจของทั้ ง เจ้ า ของโรงแรม
และแขกที่เข้ามาพัก

• โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา วาเคชัน่

คลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการเพิ่มจ�ำนวนวิลล่า

โอ๊คส์ บลูม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท, ออสเตรเลีย
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รายงานประจ�ำปี 2555

รายได้รวม

กำ�ไรสุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

32,993

3,409

28,332

2,880

19,089
16,399

1,892

17,244
1,611

14,029

1,400
1,236

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2550

2551

2552

2553

2554

2555

อาวานี่ เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท, มาเลเซีย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เพื่อรองรับสมาชิกในคลับที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีทั้งหมด
5 สถานทีใ่ นภูมภิ าคนี้ ตัง้ แต่เปิดตัวโครงการในเดือนธันวาคม
2553 โครงการนี้มีการเติบโตอย่างมาก และมียอดขายดี
เกินความคาดหมาย เราภูมิใจที่ได้เห็นธุรกิจนี้เริ่มท�ำก�ำไร
ภายในปีที่สองของการด�ำเนินงาน

• เรามีความภูมิใจกับความสามารถในการขยาย

ธุรกิจร้านอาหารในภูมิภาคใหม่ๆ ตลอดมา รวมถึงในปีนี้
เราได้เปิดร้านสเวนเซ่นส์ที่ลงทุนเอง 2 สาขาแรกที่ประเทศ
มัลดีฟส์ และร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ผ่านการให้แฟรนไชส์
ที่ริมชายฝังทะเลทางเหนื
่
อของประเทศอียิปต์ และประเทศ
จีน

• การให้แฟรนไชส์ในประเทศเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท การมี ส าขาร้ า นอาหาร
ทั่ ว ประเทศไทยยิ่ ง เป็ น ผลให้ เ ราได้ ป ระโยชน์ จ ากการมี
เครือข่าย คุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) และฐานของ
การด�ำเนินธุรกิจ (Operational Platform) จากความส�ำเร็จ
ของธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประเทศของแบรนด์ เ ดอะ พิ ซ ซ่ า
คอมปะนี และสเวนเซ่ น ส์ เราได้ น�ำกลยุ ท ธ์ เ ดี ย วกั น นี้
ไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์แดรี่ ควีน และ ณ สิ้นปี 2555

แดรี่ ควีนมีจ�ำนวนร้านแฟรนไชส์ในประเทศไทย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 177 เป็น 72 สาขา

• นอกจากการขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว เรายังได้เข้า

ลงทุ น ใน Beijing Riverside & Courtyard ซึ่ ง เป็ น
เครื อ ร้ า นอาหารกระทะร้ อ นประเภทปลาในประเทศจี น
การเข้าลงทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา
ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาดที่มีการบริโภคที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก การเข้ า ลงทุ น ในครั้ ง นี้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ความ
หลากหลายของธุ ร กิ จ อาหารและเพิ่ ม จ�ำนวนร้ า นอาหาร
ในประเทศจี น ของเราเป็ น สองเท่ า เท่ า นั้ น แต่ ริ เ วอร์ ไ ซด์
ยังท�ำก�ำไรให้แก่เราในทันทีอีกด้วย และจะเป็นจุดเปลี่ยน
ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนทัง้ ในเรือ่ งของการด�ำเนินงาน
และผลประกอบการในปี 2556

• เรายังคงมองหาโอกาสที่จะเพิ่มความหลากหลาย

ให้กับธุรกิจจัดจ�ำหน่ายของเรา จากความส�ำเร็จของรองเท้า
และเครื่ อ งประดั บ สตรี ภ ายใต้ แ บรนด์ ช าร์ ล แอนด์ คี ธ
ในประเทศไทย เราได้เปิดตัวเพโดร ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้า
และเครื่องประดับหรู สไตล์โมเดิร์น ในเครืออีกแบรนด์หนึ่ง
เพื่อรองรับตลาดใหม่

รอยัลวิลล่า
อนันตรา วาเคชั่น คลับ, บาหลี
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ทีมบริหารส่วนกลาง
1. จาเรด คลาร์ค โบเวน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

2. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

3. ชิน วุน โฮว์

รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์

4. นวลวรรณ ภู่ประเสริฐ

รองประธานฝ่ายการจัดการ

5. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล

รองประธานฝ่ายการเงิน

6. ซาค อวายู

รองประธานฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ ปี 2555

40
%
ธุรกิจร้านอาหาร
10
%
ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
และผลิตภัณฑ์

50
%
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
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เราเชื่ อ ว่ า เรามี ค วามได้ เ ปรี ย บ ด้ ว ยพนั ก งานที่ มี
ความสามารถและฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้บริษัทเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต เรายังคง
ยึดมั่นในอุดมคติและเป้าหมาย ซึ่งท�ำให้เราประสบความ
ส�ำเร็จในปีที่ผ่านมา เราเห็นถึงความส�ำคัญของการขยาย
แบรนด์ ที่ เ ราเป็ น เจ้ า ของเองเพื่ อ เพิ่ ม ผลก�ำไร การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและผลตอบแทนให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ และการมอง
หาโอกาสในการเข้าซื้อหรือลงทุนในกิจการอื่น แม้เราจะ
ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว แต่เราก็ยังคงมีระเบียบวินัยทาง
การเงิ น และรั ก ษาอั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ที่ ค วบคุ ม ได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ของเราเพื่ อ
ที่ จ ะให้ มี ผ ลการด�ำเนิ น งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในระยะยาว
เรามี โ ครงการต่ า งๆ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ตั้ ง แต่ เ ดิ ม และ
โครงการใหม่ ๆ โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ มี ผ ลในทางบวกกั บ ชุ ม ชน
อย่ า งยั่ ง ยื น ปี นี้ เ ป็ น ปี แ รกที่ เ ราได้ จั ด ท�ำ รายงาน
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
โครงการต่ า งๆ และผลประโยชน์ ใ นระยะยาวของผู ้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง หมดของบริ ษั ท รวมถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของ
พนักงานไมเนอร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคุณ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลู ก ค้ า และผู ้ ร ่ ว มธุ ร กิ จ ทุ ก ท่ า นที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น
บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มาโดยตลอด
นอกจากนั้น ผมขอขอบคุณทีมงานมืออาชีพของผมทุกท่าน
ที่ท�ำงานอย่างทุ่มเทตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานเหล่านี้
ท�ำงานอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อเปลี่ยนโอกาสที่เราเล็งเห็น
ให้กลายเป็นความส�ำเร็จ ความมุ่งมั่นของพนักงานเหล่านี้
ต่ออนาคตของธุรกิจของเรา เป็นแรงส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัท
คงความเป็นผู้น�ำในทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และ
ธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยได้ ใ นระยะยาว และด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น
ที่มั่นคงและการสนับสนุนอย่างดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ผมเชื่อว่า เราจะท�ำให้ปี 2556 เป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีนาคม 2556
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ธุรกิจโรงแรม

อิสเทิร์น แมนโกรฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา,
อาบูดาบี

อนันตรา วาเคชั่น คลับ เกาะสมุย

ธุรกิจโรงแรมมีจำ�นวน

10,348

ห้อง

82 โรงแรม ใน 12 ประเทศ
จากแอฟริกาไปถึงออสเตรเลีย

อาวานี่ คาลูทารา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ศรีลังกา

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง มีกำ�ไรสุทธิ
2.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

ในปี 2555

โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร

อนันตรา วาเคชั่น คลับ มีสมาชิกกว่า

2,300

คน
บริษัทรับรู้รายได้จากการขาย
เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ไปแล้วทั้งสิ้น

อนันตรา บาหลี อูลูวาตู รีสอร์ต แอนด์ สปา

ร้อยละ

73

ณ สิ้นปี 2555

อนันตรา คีฮาวา วิลล่า มัลดีฟส์
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อนันตรา มุยเน รีสอร์ท แอนด์ สปา, เวียดนาม

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม
1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

9. แคโรไลน์ สตีเฟ่น

		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

		รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2. แฮโรลด์ เดอร่าห์*

10. ปลื้มจิตต์ ไชยา

		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนันตรา วาเคชั่น คลับ

		รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการในประเทศ

3. จอร์จ อัลเฟรด ดัททัน

11. ริค โอเว่น

		ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อนันตรา วาเคชั่น คลับ
4. จูน แฮริสัน*

		รองประธานฝ่ายขายและการตลาด,
		เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อนันตรา วาเคชั่น คลับ

5. ไมเคิล เดวิด มาร์แชล

		รองประธานฝ่ายขาย อนันตรา วาเคชั่น คลับ

		รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารคลับ อนันตรา วาเคชั่น คลับ
		รองประธานอาวุโสฝ่ายการค้า

12. โรเบิร์ต มาร์ตินี่

13. ทิโมธี่ วิลเลี่ยมส์

6. มิเชล แวน เดอ โฮเวน

		รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล อนันตรา วาเคชั่น คลับ

7. โรเบิร์ต จิม คุงเคลอร์

		รองประธานฝ่ายการเงิน

		รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

14. เวน วิลเลียมส์

		รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม

15. หยวน ชิน เซียว

		รองประธานฝ่ายกฎหมาย อนันตรา วาเคชั่น คลับ

8. รอส คาร์เดน คลาวเดอร์*

		รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ

16. เฮลมุท ไฮน์ อาร์ทโฮลด์

		ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายครัว

Anantara Golden Triangle
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หมายเหตุ : * ติดภารกิจ ไม่สามารถร่วมถ่ายรูปได้
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานจาก CEO ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
“ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเรา ทั้งอนันตรา อาวานี่ โอ๊คส์ และเอเลวาน่า
เรามีศักยภาพมากมายที่จะขยายสินทรัพย์ทางปัญญาซึ่งประเมินค่าไม่ได้เหล่านี้
ไปยังตลาดใหม่ๆ และใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากแบรนด์เหล่านี้ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เช่นธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย เราได้สร้างรากฐานที่มั่นคง
เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต”

ดิลิป ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2555 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 16,390 ล้านบาท และก�ำไร
ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
4,535 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 และร้อยละ 37 จากปี 2554
ตามล�ำดับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก โดยมีนกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จ�ำนวน 22.3 ล้ า นคน และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วท�ำรายได้
ให้ ป ระเทศ 965 พั น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 24
จากปี 2554 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความมั่นคง
ประกอบกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการประชาสัมพันธ์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและสร้างความเชือ่ มัน่
ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะหลั ง สถานการณ์ น�้ ำ ท่ ว ม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ธรุ กิจการท่องเทีย่ ว
มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2555
การเติ บ โตในเอเชี ย เนื่ อ งจากพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ
ที่แข็งแกร่ง เป็นผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยตลาดหลักๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น
อิ น เดี ย และเกาหลี ส่ ว นตลาดยุ โ รปและอเมริ ก ายั ง คงมี
อัตราการเติบโตที่เป็นบวกแม้จะเผชิญกับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจ ในปี 2555 บริษัทยังคงเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักๆ ของนักท่องเทีย่ วของบริษทั ทัง้ นี้ กลยุทธ์การขาย
และการตลาดเชิงรุกทีม่ งุ่ เน้นตลาดใหม่ทกี่ �ำลังพัฒนา เป็นผลดี
กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมโดยเห็นได้จากการเติบโตของรายได้
ที่แข็งแกร่ง ยกตัวอย่างเช่น จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 104 ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันคิดเป็น
ร้อยละ 6 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย บริษทั ยังคงมัน่ ใจว่าตลาดหลักเดิมของบริษทั
เช่ น ยุ โ รปและอเมริ ก าจะฟื ้ น กลั บ มาได้ เ มื่ อ สถานการณ์
เริ่มมีการคลี่คลายขึ้น
รัฐบาลไทยยังคงมีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ ซึ่งรวมถึงสนามบินและระบบคมนาคมขนส่ง
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้ เ ปิ ด เผยถึ ง กลยุ ท ธ์ ใ น
การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย การท�ำการตลาดและ
การเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ
ประกอบกั บ การขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ของการคมนาคม
ขนส่งแบบชั้นประหยัดจากภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตทั้งภูมิภาค และส่งผลให้

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ที่มา :
• กรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

พันล้านเหรียญออสเตรเลีย
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การด�ำเนิ น งานแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ในปี ต ่ อ ๆ ไป การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด 24.5 ล้านคน ในปี 2556
คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2555
นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นการเติบโตในประเทศอื่นๆ
อีกด้วยจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางเป็นบวก ในประเทศ
ออสเตรเลีย โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งบริษัทได้เข้าซื้อ
มีรายได้และก�ำไรที่แข็งแกร่ง เศรษฐกิจยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมทรัพยากร
ธรรมชาติ ธุรกิจการท่องเทีย่ วของออสเตรเลียมีผลการด�ำเนินทีด่ ี
ในระหว่างปี 2554 - 2555 โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตมากที่สุดตั้งแต่
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2552

เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
8 รายจ่ายทั้งหมด
ของนักท่องเที่ยว
ที่มา :
4 TRA’s National Visitor
Survey and International
Visitor Survey

2553

2554

2555

ต้ น ปี 2543 อี ก ทั้ ง ตลาดการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
ออสเตรเลียที่ยังคงแข็งแกร่ง มีส่วนช่วยผลการด�ำเนินงาน
ของโอ๊คส์ อีกด้วย
ในประเทศศรีลงั กา ปัจจุบนั บริษทั เปิดให้บริการโรงแรม
ทั้งหมด 4 แห่ง หลังจากบรรยากาศทางการเมืองในประเทศ
ศรีลังกาได้สงบลงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว เพราะศรีลังกาเป็นประเทศที่มีสิ่ง
ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ชายหาด วัฒนธรรม โบราณสถาน
สุขภาพ และสัตว์ ทัง้ นี้ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์จากการเพิม่ ขึน้
ของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วโดยเฉพาะจากทีร่ ฐั บาลมีความมุง่ มัน่
ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว

โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ผลประกอบการที่สำ�คัญ - โรงแรม

						
ภาพรวม
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
2555 2554 % เปลี่ยน 2555 2554 % เปลี่ยน 2555 2554 % เปลี่ยน
			
แปลง			
แปลง			
แปลง
รายได้รวม (ล้านบาท)
17,955 14,608
23 6,812 5,673
20 7,373 4,026*
83
จำ�นวนโรงแรมรวม
82
74
11
19
18
6
39
37
3
จำ�นวนห้องพักรวม
10,348 9,575
8 3,087 3,209
4 5,180 5,031
3
อัตราการเข้าพักโรงแรม (%)
69
65
5
65
56
9
77
79
-2
ค่าเฉลี่ยต่อห้อง (ADR)
5,589 5,385
4 4,819 4,640
4 5,160 4,977
4
รายได้เฉลีย่ ต่อห้อง (RevPar) 3,871 3,479
11 3,126 2,575
21 3,962 3,917
1
* รายได้รวมในประเทศออสเตรเลียในปี 2554 รวมถึงรายได้ของโอ๊คส์ 7 เดือน ตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ ในขณะที่ในปี 2555 เป็นรายได้ของโอ๊คส์ทั้ง 12 เดือน

รายได้ (ล้านบาท)
โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา)
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหมด

2555
12,346
3,109

2554
8,917
2,853

934
16,390

887
12,857

% เปลี่ยนแปลง
38
9
5
29

ก�ำไรสุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการขยาย
ธุรกิจโรงแรมไปยังหลากหลายประเทศมากขึ้น ประกอบกับ
การมีเ ครื อ ข่ า ยการขาย การตลาด และการจั ด จ�ำหน่ า ย
ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การรวมผลประกอบการของโอ๊คส์
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เต็มปีในปี 2555 เทียบกับ 7 เดือนของ
ปี 2554 เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ของการเพิม่ ขึน้ ของรายได้และก�ำไร

ส�ำหรับโรงแรมเปิดใหม่สองแห่ง ได้แก่ โรงแรมอนันตรา
คี ฮ าวา วิ ล ล่ า ประเทศมั ล ดี ฟ ส์ และโรงแรมเซ็ น ต์ รี จิ ส
กรุ ง เทพ มี ผ ลการด�ำเนิ น งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในปี ที่ ส องของ
การด�ำเนิ น งาน และผลการด�ำเนิ น งานที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง
ของทั้งสองแห่งจะช่วยส่งเสริมกลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท
จากการได้ ส ่ ว นแบ่ ง ของตลาดเพิ่ ม ขึ้ น และการมี ชื่ อ เสี ย ง
เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

โรงแรมและรีสอร์ทที่บริษัทลงทุนเอง

ในปี 2555 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ซื้ อ โรงแรมบนหาดลายั น
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้โรงแรมอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
และยกระดับ คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2556
ภายใต้ แ บรนด์ อ นั นตรา โดยจะมี จ�ำนวนห้ อ งพักทั้ง หมด
77 พูลวิลล่าและห้องจากุซซี่สวีท บนพื้นที่ 23 ไร่ริมชายหาด
ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท
ในจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นแบรนด์หา้ ดาวในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

โรงแรมที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น เองภายใต้ แ บรนด์ อ นั น ตรา,
อาวานี,่ โฟร์ซซี นั่ ส์, เซ็นต์ รีจสิ และแมริออท มีรายได้เพิม่ ขึน้
1,236 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 24 จากปี 2554
อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในที่ดินบนเขาติดกันอีก
32 ไร่ในภูเก็ต ซึ่งเห็นทัศนียภาพพร้อมพระอาทิตย์ตกในทะเล
อันดามัน บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินแห่งนี้เป็นโครงการ
เรสซิเดนซ์หรูแห่งแรกภายใต้แบรนด์อนันตรา ในประเทศไทย
เมื่ อ ต้ น ปี 2556 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ซื้ อ โรงแรมสองแห่ ง
ในเวียดนาม คือโรงแรมไลฟ์ เฮอริเทจ รีสอร์ท ฮอยอัน และ
ไลฟ์ เวลเนส รีสอร์ท ก๋วงนัง โดยบริษัทมีแผนจะเปลี่ยน
สองโรงแรมนี้เป็นแบรนด์ของบริษัทเองใน 6 - 12 เดือนต่อไป
026
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เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ในประเทศไทยกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย

เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานของโอ๊คส์
กับอุตสาหกรรมเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ในประเทศ
ออสเตรเลีย

อัตราการเข้าพักโรงแรม (%)
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บริษัท
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

0

2551

2552

2553

2554

2555

โอ๊คส์
อุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในประเทศออสเตรเลีย*
ที่มา :
Australian Bureau of Statistics
หมายเหตุ : * ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน ในปี 2555

การเข้ า ลงทุ น ในครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของ
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทตั้งแต่ตอนเหนือจนถึงชายฝั่งทะเล
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม

โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

จากการเปิดตัวแบรนด์อาวานี่ ในปี 2554 ในปีนี้บริษัท
ได้ท�ำการปรับปรุงและเปลี่ยนแบรนด์โรงแรมในประเทศ
ศรีลงั กาเป็นอาวานี่ คาลูทารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึง่ เป็นทีพ่ กั
แบบร่วมสมัย สะดวกสบายในการเดินทาง และเป็นแบรนด์
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น กั น เอง เพื่ อ ต่ อ ยอดความส�ำเร็ จ ของ
การลงทุ น ในประเทศศรี ลั ง กา ประกอบกั บ อุ ต สาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ข้ า ซื้ อ พื้ น ที่
ริ ม ชายหาดอี ก แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น โรงแรมอาวานี่
ในเมื อ ง Ambalangoda ซึ่ ง ก�ำลั ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
ที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ทางตอนใต้ ข องประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงแรมอีกสองแห่งภายใต้
แบรนด์เอเลวาน่า ในประเทศเคนยา ในปี 2556

โอ๊ ค ส์ เ ป็ น บทพิ สู จ น์ ถึ ง ความส�ำเร็ จ ของบริ ษั ท ได้
เป็นอย่างดี บริษัทได้เข้าลงทุนในโอ๊คส์เมื่อกลางปี 2554
และเข้าแก้ไขปัญหาหลักๆ ของโอ๊คส์ได้อย่างรวดเร็วตาม
แผนกลยุทธ์หลังการเข้าลงทุน นอกจากนี้ โอ๊คส์ยังแสดง
ผลการด�ำเนินงานอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 77 เป็น 5,115 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 31 ของรายได้ ทั้ ง หมดของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรม
เมื่อเปรียบเทียบการด�ำเนินงานของโอ๊คส์ ในครึ่งปีหลังของ
ปี 2555 รายได้หลักของโอ๊คส์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 14
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2555
โอ๊ ค ส์ เ ข้ า รั บ บริ ห ารจั ด การเซอร์ วิ ส อพาร์ ต เมนต์ ทั้ ง หมด
40 แห่ง ซึ่งมีห้องพักรวมกว่า 5,000 ห้อง

โอ๊คส์ มอนโคโม, ออสเตรเลีย
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บริษัทเข้าบริหารโอ๊คส์ในเชิงรุกเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งเดิม
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และเพิม่ จ�ำนวนสิทธิในการเข้าบริหารจัดการห้องชุด
มากขึ้ น รวมถึ ง เข้ าลงทุนเป็ นเจ้ าของโรงแรมอื่ นเพิ่ม เติ ม
บริษัทได้เริ่มพัฒนาโอ๊คส์ แกรนด์ โฮเต็ล ในเมือง Gladstone
ซึง่ จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 เข้าถือหุน้ ร้อยละ 50
ใน Tidal Swell บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
ซึง่ บริหารงานโดยโอ๊คส์รวม 4 แห่ง และเข้าซือ้ สิทธิในการจัดการ
ห้องชุดในเมืองซิดนีย์ บรูม และมอนโคโม นอกจากนี้ บริษัท
ยังเข้าลงทุนในหุน้ ทัง้ หมดของ Oaks Oasis Resort Caloundra
และห้องพักใน Oaks Hyde Park Plaza
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างประโยชน์จากรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจในการบริหารเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ ทีแ่ ตกต่าง
ออกไป (Management Letting Rights) บริษัทจึงได้เปิดตัว
แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศไทยภายใต้สญ
ั ญาการบริหารจัดการ
บริษัทคาดว่าจะสร้างแบรนด์โอ๊คส์ในตลาดอื่นๆ อีกด้วย
การรับจ้างบริหารโรงแรม

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
เป็น 355 ล้านบาท ซึ่งรายได้นี้ ไม่รวมรายได้จากโรงแรมและ
รีสอร์ทซึ่งบริหารงานภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ ในรูปแบบธุรกิจ
Management Letting Rights ปัจจุบัน บริษัทบริหารโรงแรม
และรีสอร์ททั้งหมด 15 แห่ง ใน 7 ประเทศ โดย 12 แห่ง
อยู่ภายใต้แบรนด์อนันตรา ในประเทศไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา
อิ น โดนี เ ซี ย เวี ย ดนาม จี น และสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์
นอกจากนี้ บริษัทได้เซ็นสัญญาเข้าบริหารโรงแรมแห่งแรก
ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้แบรนด์อาวานี่ และเข้าบริหาร
เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ภายใต้แบรนด์โอ๊คส์แห่งแรกในกรุงเทพฯ
อาบูดาบี และจีน

ปี 2555 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งในการขยายธุรกิจรับจ้าง
บริหารโรงแรม บริษัทได้เริ่มเข้าด�ำเนินธุรกิจในประเทศจีน
โดยเปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ท างตอนใต้ ข องเกาะไห่ ห นาน ประเทศจี น เป็ น
ตลาดหลั ก ของการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วขาเข้ า
และการท่ อ งเที่ ย วขาออก การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
ของจีนซึ่งยังคงแข็งแกร่งส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมของบริษัท
มีผลการด�ำเนินงานที่ดีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ขยายโรงแรมในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้ารับจ้าง
บริหารโรงแรมแห่งที่สอง โรงแรมอนันตรา บาหลี อูลูวาตู
รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งตั้งอยู่ริมชายหาดส่วนตัวทางตอนใต้
ของบาหลี และบริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โรงแรมอนั น ตราแห่ ง ที่ ส าม
ในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ชื่ อ Eastern Mangroves
Hotel & Spa by Anantara ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตสงวน
Eastern Mangroves ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ส�ำหรับปี 2556 บริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงแรมอนันตรา
เพิ่มในดูไบและประเทศจีน
ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวของบริ ษั ท คื อ
การขยายแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง โดยปี 2555 เป็นปี
ที่บริษัทได้มุ่งเน้นขยายโรงแรมภายใต้แบรนด์โรงแรมอื่นๆ
ของบริษัทมากขึ้น เห็นได้จากที่บริษัทได้เปิดโรงแรมภายใต้
สัญญารับจ้างบริหารแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย ซึง่ จะเปลีย่ น
เป็นแบรนด์อาวานี่ ทั้งนี้ อาวานี่ เซปัง โกลด์โคส รีสอร์ท
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซปัง ทางตอนใต้ของเขต Selangor ใกล้กับ
สนามแข่งรถเซปัง (Sepang International Circuit) ซึ่งเป็น
สนามแข่งรถของฟอร์มูล่าวัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิด
ให้บริการโอ๊คส์ กรุงเทพ สาทร ซึ่งเป็นโรงแรมโอ๊คส์แห่งแรก

อนันตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา, ประเทศจีน
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ในประเทศไทย ภายใต้ ก ารท�ำธุ ร กิ จ แบบสั ญ ญารั บ จ้ า ง
บริหารโรงแรม และในประเทศแทนซาเนีย บริษัทได้เปิด
โรงแรม Serengeti Pioneer Camp ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้
แบรนด์เอเลวาน่าแห่งที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยาน
แห่งชาติเซเรนเกติ
บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะรับจ้างบริหารโรงแรมและรีสอร์ท
กว่า 35 แห่ง ในกว่า 12 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ
ของบริษัท ภายในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการ
โรงแรมซึ่งก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 8 แห่งในปี 2556
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เซ็นสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมจ�ำนวน 6 แห่ง
ในปี 2555 ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนการขยายโรงแรม
ของบริษทั
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษั ท ประสบความส�ำเร็ จ ในการเปิ ด ตั ว และขาย
โครงการเซ็นต์ รีจสิ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพเป็นอย่างมาก โดยบริษทั
ได้รบั รูร้ ายได้รอ้ ยละ 73 ของจ�ำนวนพืน้ ทีข่ ายทัง้ หมด นอกจาก
นี้ ส�ำหรับโครงการดิ เอสเตท สมุย ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ บริษัทได้ขายวิลล่าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 64 ของ
ยูนิตทั้งหมด และรับรู้รายได้ร้อยละ 65 ของจ�ำนวนพื้นที่ขาย
ทั้งหมด รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญและช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรและ
ผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรม บริษัทยังคงมองหาโครงการ
ที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีรายได้จากธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง
และเพือ่ เสริมสร้างกลยุทธ์นี้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีต่ ดิ กับ
โรงแรมใหม่ทบี่ ริษทั เพิง่ เข้าซือ้ ตัง้ อยูร่ มิ หาดลายัน จังหวัดภูเก็ต
เป็นโครงการเรสซิเดนซ์ระดับบน ภายใต้แบรนด์อนันตรา

และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาแผนส�ำหรับโฟร์ซซี นั่ ส์ กรุงเทพฯ
หลังจากที่บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว
โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ

โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ เป็นโครงการส�ำหรับ
สมาชิ ก โดยสามารถส�ำรองห้ อ งพั ก ในอนาคตด้ ว ยราคา
ปั จ จุ บั น เป็ น โอกาสที่ ส มาชิ ก จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคลั บ
ที่ มี เอกสิทธิ์เฉพาะและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายเงิน
ค่ า ห้ อ งพั ก ล่ ว งหน้ า ในขณะเดี ย วกั น ธุ ร กิ จ พั ก ผ่ อ น
แบบปันส่วนเวลานี้ ก็เป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจโรงแรม
จากการที่สมาชิกสามารถใช้บริการของโรงแรม ซึ่งรวมถึง
ร้านอาหาร กิจกรรมต่างๆ และสปา ตัง้ แต่การเปิดตัวโครงการ
อนันตรา วาเคชั่น คลับ ในเดือนธันวาคม 2553 และยอดขาย
ซึ่งสูงกว่าเป้าในปี 2554 โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ
ยั ง แสดงผลการด�ำเนิ น งานที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี 2555
ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 176 และเริ่มท�ำก�ำไรภายใน
ปีที่สองของการด�ำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ แบรนด์อนันตรา
ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพของห้องพักและบริการ ประกอบกับ
การเพิม่ สถานทีใ่ หม่ๆ ทีน่ า่ สนใจเข้าไปในคลับ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีผ่ ลักดันให้โครงการมีรายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ ปัจจุบนั
โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ มีห้องพักซึ่งสร้างขึ้นมา
โดยเฉพาะที่ ภู เ ก็ ต และสมุ ย และยั ง มี ห ้ อ งพั ก ในคลั บ
ทีก่ รุงเทพฯ จีน ควีนส์ทาวน์ และบาหลี และบริษทั ยังคงมีแผน
ที่ จ ะเพิ่ ม จ�ำนวนห้ อ งพั ก ทั้ ง ในสถานที่ ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น
และสถานที่ใหม่ๆ อีกด้วย การเพิ่มจ�ำนวนห้องพักในคลับ
และการใช้ประโยชน์จากแบรนด์อนันตรา วาเคชั่น คลับ
จะช่ ว ยสร้ า งรายได้ แ ละก�ำไรให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ โรงแรม
อย่างต่อเนื่องต่อไป

เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
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โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย
60
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
265
พัทยา แมริออท
298
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
224
บุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท		
อาวานี่ คาลูทารา
105
รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง
2,335
อนันตรา เวลิ
50
อนันตรา ดิห์กู
110
นาลาดู มัลดีฟส์
19
ฮาร์เบอร์วิว
122
อาวานี่ เบนโตตา
90
คลับ โฮเท็ล ดอลฟิน
146
โฮเท็ล สิกิริยา
79
อรุชา คอฟฟี่ ลอดจ์
18
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์
20
ทางรางกิรี ทรีท็อป
20
เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร
20
แอฟโรชิค ดายนิ บีช
20
คิลินดิ ซานซิบาร์
19
รวมจ�ำนวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมทุน
733
อนันตรา สิเกา
139
อนันตรา บ้านราชประสงค์
97
อนันตรา ลาวาน่า เกาะสมุย
122
อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
436
อนันตรา รัสนันดา เกาะพะงัน
44
อนันตรา มุยเน
89
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
60
อนันตรา บาหลี อูรูวาตู 		
อนันตรา ซานย่า 		
อีสเทิร์น แมนโกรฟ โดย อนันตรา 		
เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ โดย อนันตรา
64
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท โดย อนันตรา
206
อาวานี่ เซปัง โกลด์ โคส 		
เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์ 		
โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 		
รวมจ�ำนวนห้องทีบ่ ริษทั รับจ้างบริหารฯ
1,257
โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
5,031
รวมจ�ำนวนสิทธิใ์ นการบริหารสินทรัพย์
5,031
รวมจ�ำนวนห้องทั้งหมด
9,356

2555
407
187
77
106
83
78
354
76
15
60
265
298
224
77
105
2,412
50
110
19
122
90
146
79
18
20
20
20
20
19
733
139
97
122
321
64
89
60
77
122
222
64
206
315
10
115
2,023
5,180
5,180
10,348

2556F
407
187
77
106
83
78
354
76
15
60
265
298
224
77
105
2,412
50
110
19
122
90
146
79
18
20
20
20
20
19
733
139
97
122
321
64
89
60
77
122
222
64
206
315
10
115
2,023
5,380
5,380
10,548

2557F
407
187
77
106
83
78
354
76
15
60
265
298
224
77
105
2,412
50
110
19
122
90
146
79
18
20
20
20
20
19
733
139
97
122
321
64
89
60
77
122
222
64
206
315
10
115
2,023
5,754
5,754
10,922

2558F
407
187
77
106
83
78
354
76
15
60
265
298
224
77
105
2,412
50
110
19
122
90
146
79
18
20
20
20
20
19
733
139
97
122
321
64
89
60
77
122
222
64
206
315
10
115
2,023
5,997
5,997
11,165

รายงานประจ�ำปี 2555

ประเทศ
เวียดนาม
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
ศรีลังกา
ศรีลังกา
ไทย
6
เคนยา
เคนยา
เคนยา
3
จีน
กาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จีน
จีน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จีน
โอมาน
จีน
ลาว
จีน
อินเดีย
โอมาน
โอมาน
เมอร์ริเชียส
อินเดีย
อินเดีย
19
28

ชื่อโรงแรม
2554
2555
2556F
2557F
ไลฟ์ เฮอร์ ริเทจ ฮอยอัน			
96
96
ไลฟ์ เวลเนส ก๋วงนัง			
63
63
แกรนด์ โฮเท็ล, กลาสโตน, ออสเตรเลีย 				
96
อาวานี่ อัมบาลังโกดา				
60
อนันตรา ศรีลังกา					
อาวานี่ กรุงเทพฯ 					
รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง
159
315
มาไซ มาร่า แคมป์			
16
16
แอมโบเซลี แคมป์			
16
16
เมรุ แมนเนอร์					
รวมจ�ำนวนห้องทีล่ งทุนผ่านการร่วมทุน
32
32
อนันตรา สิบสองปันนา			
103
103
อนันตรา เกาะโดฮา			
117
117
อนันตรา ปาล์ม จูมิราห์			
293
293
อนันตรา อัลยัม			
30
30
อนันตรา อัลซาฮัล			
30
30
อนันตรา อีเม่ย			
150
150
โอ๊คส์ ซานย่า			
120
120
โอ๊คส์ ลิวา			
54
54
อนันตรา ฉงชิ่ง				
150
อนันตรา ซาลาล่าห์				
136
อนันตรา เป่าติง				
130
อนันตรา หลวงพระบาง				
115
อนันตรา เคียนดาว เลค				
120
อนันตรา มหาบาลีปุรัม				
130
อนันตรา อัล มาดิน่า อะซาร์ค, บลูซิตี้				
120
อนันตรา อัล อัคคา				
123
อนันตรา ลา ชาแลนด์				
160
อนันตรา อูไดเปอร์					
อนันตรา วายานาต					
รวมจ�ำนวนห้องทีบ่ ริษทั รับจ้างบริหารฯ
897
2,081
รวมจ�ำนวนห้องทั้งหมด
1,088
2,428

							

2558F
96
63
96
60
141
249
705
16
16
16
48
103
117
293
30
30
150
120
54
150
136
130
115
120
130
120
123
160
70
95
2,246
2,999

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
3

ชื่อโรงแรม
2554
2555
ดิ เอสเตท สมุย
14
14
เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์
53
53
อนันตรา ภูเก็ต เรสซิเดนซ์			
รวมจ�ำนวนยูนิต
67
67

2556F
14
53
16
83

2557F
14
53
16
83

2558F
14
53
16
83

2556F
20
100
3
18
3
29
173

2557F
20
100
3
18
3
54
198

2558F
20
100
3
18
3
135
279

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ
ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
ไทย

ชื่อโรงแรม
2554
2555
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - สมุย
20
20
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - ภูเก็ต
2
2
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์
3
3
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - บาหลี		
18
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ		
3
อนันตรา วาเคชั่น คลับ - อื่นๆ			
รวมจ�ำนวนยูนิต
25
46

หมายเหตุ : F = ประมาณการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

031

ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้านอาหารขยายธุรกิจ
ในประเทศจีนด้วยการเข้าลงทุนใน

Beijing Riverside
and Courtyard

ธุรกิจร้านอาหาร มีจำ�นวน

1,381

ร้าน

ใน 17 ประเทศ

ยอดขายรวมทุกสาขา
(Total-system-sales)
เพิ่มขึ้นร้อยละ

15.1

ในปี 2555

034

รายงานประจ�ำปี 2555

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
1. พอล ชาลีส์ เคนนี่

9. อรรถ ประคุณหังสิต

		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

		 รองประธานฝ่ายแฟรนไชส์ประเทศไทย
		 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

2. ปัทมาวลัย รัตนพล

		 ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊

10. วรรณวุธ อภินันท์รัตนกุล

3. ธนฑิต เจริญจันทร์

		 รองประธานฝ่ายลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ
		 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

4. แอนดรูว์ จอห์น โฮลแมน

11. ไมเคิล เดวิด ชิค

		 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

		 ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ประเทศไทย

		 รองประธาน และผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

12. โจอี้ เรเยส การ์เซีย

5. ชุมพจน์ ตันติสุนทร

		 ผู้จัดการทั่วไป แฟรนไชส์ต่างประเทศ

		 รองประธาน และกลุ่มผู้จัดการทั่วไป
		 สเวนเซ่นส์, ดีคิว, โรงงานไมเนอร์ แดรี่ และชีส

13. นครินทร์ ธรรมหทัย

6. จอห์น สก๊อต ไฮเนคกี้

		 ผู้จัดการทั่วไป แดรี่ ควีน

7. กัญญา เรืองประทีปแสง

		 ผู้จัดการทั่วไป เบอร์เกอร์ คิง

8. เลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์

		 ผู้จัดการทั่วไป เซอร์วิส ซีเลค พาร์ทเนอร์

		 รองประธาน บริษัท ซิซซ์เลอร์ และเบอร์เกอร์ คิง

14. ประพัฒน์ เสียงจันทร์

		 รองประธานฝ่ายการเงิน

15. อัครวินท์ จีรวัฒนวาทย์

		 รองประธานฝ่ายกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ
		 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

13

11

10

6

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

9

3

1

2

7

4

8

5

15

12

14
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รายงานจาก CEO ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
“ธุรกิจร้านอาหารของเรามีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา
และจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต การเข้าลงทุนในริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน
แสดงถึงความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของเรา ด้วยศักยภาพของแบรนด์ริเวอร์ไซด์
ที่จะขยายทั้งในประเทศจีนเอง และประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต”
พอล ชาลีส์ เคนนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ขยายธุรกิจร้านอาหาร
อย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วและ
การซือ้ กิจการใหม่ เป็นผลให้ธรุ กิจร้านอาหารของบริษทั ค่อยๆ
เปลีย่ นจากร้านอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurants)
เป็นร้านอาหารแบบนั่งทาน (Casual Dining Restaurants)
มากขึ้น ในปี 2555 รายได้จาก Casual Dining Restaurants
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 85 ของรายได้ ทั้ ง หมด
จากธุรกิจร้านอาหาร อุตสาหกรรมร้านอาหาร Casual Dining
Restaurants ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ต้อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกทีถ่ ดถอยและสถานการณ์อทุ กภัย
ในภาคกลางของประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ก็ตาม
แนวโน้มของอุตสาหกรรม Casual Dining Restaurants
ในประเทศไทยยังคงเป็นไปในทิศทางบวกในระยะยาว จากอัตรา
การขยายเมืองใหญ่มากขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
การใช้เวลาในการเตรียมอาหารในบ้านที่ลดลง และนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาหรือการมีโอกาสในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ การใช้อนิ เทอร์เน็ต และความหลากหลายของ

โซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคที่ อ ายุ น้ อ ย
และประชากรเมืองได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกมากขึ้น
และเปลีย่ นวิธกี ารบริโภคจากร้านอาหารพืน้ บ้านตามข้างทาง
เป็นร้านอาหารแบบนัง่ ทานหรือ Casual Dining Restaurants
โดยเฉพาะร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าแทน และจาก
การขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้คนไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด
สามารถเข้าใช้บริการร้านอาหารแบบ Casual Dining ได้
มากขึ้น และส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้
มีอัตราการเติบโตต่อไปในอนาคตเช่นกัน
ผลประกอบการที่สำ�คัญและแผนงานในอนาคต

ในปี 2555 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีรายได้ 13,192 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 จากรายได้จากการดำ�เนินงานซึง่ ไม่รวมกำ�ไร
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในเอส แอนด์ พี
ในปี 2554 จำ�นวน 11,697 ล้านบาท จากอัตราการเติบโตของ
ยอดขายต่อร้านที่แข็งแกร่ง (Same-store-sales) ร้อยละ 5.5
และการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มอีกร้อยละ 10 ในปี 2555
กำ�ไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย

						
2553
2554
2555F
(ล้านบาท)
รายได้ (ร้อยละ) รายได้ (ร้อยละ)
รายได้ (ร้อยละ)
คาเฟ่
2,476 7.2
3,107
7.7
3,645
7.8
ร้านอาหาร
17,335 50.6
19,495 48.6
22,303 47.9
ร้านอาหารจานด่วน
11,239 32.8
13,626 34.0
16,175 34.7
ไอศกรีมและเบเกอรี่
3,180 9.3
3,902
9.7
4,457
9.6
		 ตลาดรวม
34,230 100.0
40,131 100.0
46,581 100.0
		 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ในประเทศไทย
9,932 29.0
11,502 28.7
13,367 28.7
ที่มา :
บริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ : รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
036
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จากกำ�ไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ในปี 2554 ส่งผลให้อตั รา
การทำ�กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนเช่นกัน การเพิ่มขึ้น
ของทั้งกำ�ไรสุทธิและอัตราการทำ�กำ�ไรเป็นผลมาจากการที่
รายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
(Operating Leverage) และการเพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้น
ในบริษัท เอส แอนด์ พี และไทยเอ็กซ์เพรส ประกอบกับ
ความสามารถในการควบคุมต้นทุน ทุกแบรนด์ร้านอาหาร
มีผลการดำ�เนินงานที่ดี โดยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาสุทธิ
(Total-system-sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 เป็น 30,278
ล้านบาท
นอกจากสภาวะและแนวโน้มที่สดใสของอุตสากรรม
ร้านอาหารแล้ว บริษทั มีสนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วยระบบ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ (Operational Excellence) และวัฒนธรรม
ขับเคลื่อนของไมเนอร์ (Drive Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการดึงดูดลูกค้าและทำ�ให้เป็นการยากที่ผู้ประกอบการ
รายใหม่จะเข้าสู่ตลาดการแข่งขันได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
การขยายจำ�นวนสาขาร้ า นอาหารตามแผนที่ ว างไว้ และ
แผนการตลาดและโปรโมชั่นที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจร้านอาหาร
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
ปี 2555 จัดว่าเป็นปีทส่ี �ำ คัญปีหนึง่ สำ�หรับไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
เนือ่ งจากบริษทั ได้เข้าลงทุนใน Beijing Riverside & Courtyard
(“ริเวอร์ไซด์”) ซึง่ เป็นเครือร้านอาหารประเภท Casual-concept
ในประเทศจีน เมือ่ รวมร้านของริเวอร์ ไซด์แล้ว ปัจจุบนั บริษทั
มีร้านอาหารรวม 1,381 สาขา ในประเทศไทย สิงค์โปร์ จีน
ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ อีก 13 ประเทศ ภายใต้แบรนด์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ที่หลากหลายจำ�นวน 9 แบรนด์ การเข้าลงทุนในริเวอร์ไซด์
ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้และกำ�ไรให้แก่บริษัท
ในปี 2556 เป็นต้นไปเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งให้แก่
กลุม่ แบรนด์ซง่ึ เป็นของบริษทั เองอีกด้วย ซึง่ ทำ�ให้บริษทั สามารถ
เติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่บริษทั เพิม่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต บริษทั
ตั้งใจที่จะพัฒนาริเวอร์ ไซด์ควบคู่ไปกับแบรนด์เดอะ พิซซ่า
คอมปะนี, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และริบส์ แอนด์
รัมส์ ผ่านทั้งการขยายร้านอาหารที่ลงทุนของบริษัทเองและ
การให้แฟรนไชส์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
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รายได้รวมในธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มไมเนอร์

(พันล้านบาท)
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ประเทศไทย

ในปี 2555 ประเทศไทยยั ง คงเป็ น ตลาดใหญ่ ท่ีสุด
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นกว่ า ร้ อ ยละ 77 ของรายได้ ท้ั ง หมดของ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ปัจจุบันบริษัทมีร้านอาหารในประเทศไทย
รวม 914 สาขา ภายใต้ แ บรนด์ เ ดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี ,
สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เล่อร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์คงิ และเดอะ คอฟฟี่
คลั บ โดยมี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดที่ ใ หญ่ พ อสมควรสำ � หรั บ
ร้านอาหารต่างประเทศประเภท Western Casual Dining
ทั้งนี้ จากจำ�นวนร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย สาขาที่
บริษทั ลงทุนเองมีจ�ำ นวน 641 สาขา ส่วนทีเ่ หลืออีก 273 สาขา
เป็นสาขาแฟรนไชส์ ธุรกิจในประเทศไทยมีผลการดำ�เนินงาน
ทีแ่ ข็งแกร่งอย่างต่อเนือ่ ง โดยยอดขายต่อร้าน (Same-storesales) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.6 และยอดขายรวมทุ ก สาขา
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รายได้รวมของร้านอาหาร
ที่บริษัทเป็นเจ้าของ
รายได้รวม

2553

2554

หมายเหตุ :
รายได้รวมหมายถึง
รายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัท
เป็นเจ้าของและภายใต้
ลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
รายได้ของร้านอาหารที่บริษัท
เป็นเจ้าของหมายถึง
รายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัท
เป็นเจ้าของเท่านั้น

2555

(Total-system-sales) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.9 จากการเติบโตของ
การบริโภคภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ประชากรทีเ่ ป็นผลดีกบั ธุรกิจร้านอาหาร ความสามารถในการรุก
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายสาขาของบริษทั
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยังคงเป็นแบรนด์ที่ทำ�รายได้
และกำ�ไรมากที่สุดให้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
ในปี 2555 โดยมียอดขายรวมทุกสาขา (Total-system-sales)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายต่อร้าน (Same-storesales) ในอัตราร้อยละ 5.1 และการเปิดร้านอาหารเพิม่ จำ�นวน
17 สาขา นอกจากนี้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนีได้มีการเพิ่ม
เมนูอาหารประเภทไก่ทอด ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับอย่างดีหลังจาก
ทีเ่ ปิดตัวไปเมือ่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 การเพิม่ เมนูใหม่ในครัง้ นี้
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ถื อ เป็ น การเพิ่ ม ความหลากหลายของเมนู อ าหารของ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งครอบคลุมตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่
ได้ อีกด้ วย ขณะเดียวกัน แบรนด์หลักอื่นในประเทศไทย
ได้แก่ ซิซซ์เลอร์ และสเวนเซ่นส์ ก็มีผลการดำ�เนินงานที่ดี
โดยมีกำ �ไรจากการดำ �เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ 9
ตามลำ�ดับ
จากที่บริษัทได้เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แดรี่
ควีน ภายในประเทศในปี 2554 จำ�นวนร้านแดรี่ ควีนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยมีถึง 309 สาขา ณ สิ้นปี 2555 จากการเปิด
46 สาขาในระหว่างปี 2555 การเพิม่ จำ�นวนสาขาควบคูไ่ ปกับ
การตลาดและโปรโมชัน่ เชิงรุก ส่งผลให้ก�ำ ไรจากการดำ�เนินงาน
ของแดรี่ ควีนเพิม่ ขึน้ อย่างมากถึงร้อยละ 51 แดรี่ ควีนจะยังคง
ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2556 และปีต่อๆ ไป โดยคาดว่า
จะมีจำ�นวนสาขามากกว่า 500 สาขาในอีก 5 ปีข้างหน้า
ต่างประเทศ

ในขณะทีบ่ ริษทั รักษาความเป็นผูน้ �ำ ตลาดในประเทศไทย
ตลอดหลายปี ท่ีผ่า นมา บริ ษัท ยั ง มี แ ผนที่จ ะขยายธุ ร กิ จ
ร้านอาหารไปยังต่างประเทศ ซึง่ เป็นไปในทางเดียวกับแนวคิด
ของบริษัทที่จะกระจายความเสี่ยงและขยายไปในตลาดที่มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพื่อเพิ่มฐานรายได้และกำ�ไรของบริษัท
ณ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี จำ � นวนร้ า นอาหารรวม 467 สาขา
ในต่างประเทศ แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 119 สาขา
และสาขาแฟรนไชส์ 348 สาขา บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ในไทยเอ็ ก ซ์ เ พรส ในประเทศสิ ง ค์ โ ปร์ และร้ อ ยละ 50
ในเดอะ คอฟฟี่ คลับ และริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศ
ออสเตรเลีย และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในริเวอร์ ไซด์
ซึง่ เป็นเครือร้านอาหารประเภท Casual-concept ในประเทศจีน
มี ค วามเชี่ ย วชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์ บี คิ ว
บริ ษัท ได้ ข ยายธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ร้า นอาหารในต่ า งประเทศ
ถึง 12 ประเทศ ครอบคลุมทัง้ ตะวันออกกลาง อินเดีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสิงคโปร์

ไทยเอ็กซ์เพรส ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ยังคงเป็นหนึง่
ในกลุ่มร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำ�เร็จที่สุด
ในสิงค์โปร์ ด้วยร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเอง 56 สาขา และ
ร้านอาหารแฟรนไชส์อีก 8 สาขา ไทยเอ็กซ์เพรสมีสัดส่วน
กำ�ไรสุทธิคดิ เป็นร้อยละ 24 ของกำ�ไรสุทธิของไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
ตลอดปี 2555 บริษัทได้ใช้แผนการปรับกระบวนกลยุทธ์
(Rationalization) ซึง่ รวมถึงการปิดร้านอาหารทีม่ ผี ลประกอบการ
ไม่ดีและการปรับเปลี่ยนแบรนด์ร้านอาหารเป็นแบรนด์อื่น
ที่เหมาะสมในบางสถานที่ เพื่อเพิ่มความสามารถการทำ�
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไรให้มากขึ้น ซึ่งเริ่มเห็นผลจากการใช้กลยุทธ์นี้ โดยที่
ไทยเอ็กซ์เพรสมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานในปี 2555 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34 แม้ว่าจำ�นวนร้านอาหารไทยเอ็กซ์เพรสจะลดลง
5 สาขาในระหว่างปี บริษัทยังคงมีแผนที่จะปรับกลยุทธ์และ
เพิม่ เมนูใหม่ให้กับแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ไทยเอ็กซ์เพรสต่อไป
ในปี 2556 เพือ่ ให้ยอดขายของทุกแบรนด์ภายใต้ไทยเอ็กซ์เพรส
มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว และเพิม่ ผลประกอบการ
โดยรวมของไทยเอ็กซ์เพรส ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงมุง่ ทีจ่ ะเสริมสร้าง
ความเป็ น ผู้ นำ � ในประเทศสิ ง ค์ โ ปร์ และมี แ ผนที่ จ ะขยาย
ไทยเอ็กซ์เพรสไปสูต่ ลาดอืน่ ในต่างประเทศซึง่ มีศกั ยภาพต่อไป
039

ประเทศออสเตรเลีย

เดอะ คอฟฟี่ คลั บ ยั ง คงแสดงผลการดำ � เนิ น งาน
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี 2555 ด้ ว ยกำ � ไรจาก
การดำ�เนินงานที่ไม่รวมริบส์ แอนด์ รัมส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
ณ สิน้ ปี 2555 เดอะ คอฟฟี่ คลับ มีรา้ นอาหารจำ�นวน 313 สาขา
โดยร้ า นอาหารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นประเทศออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์ และทีเ่ หลืออยูใ่ นประเทศไทย, จีน, นิวแคลิโดเนีย
และอียปิ ต์ ส่วนแบรนด์รบิ ส์ แอนด์ รัมส์ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ
เดอะ คอฟฟี่ คลับ มีร้านอาหารจำ�นวน 11 สาขาในประเทศ
ออสเตรเลีย และอีกหนึง่ สาขาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ริ บ ส์ แอนด์ รั ม ส์ ยั ง อยู่ ใ นช่ ว งของการปรั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ง
เดอะ คอฟฟี่ คลับเข้าลงทุนในบริษัท โดยคาดว่าจะเห็นผล
ของการปรับเปลี่ยนในปี 2556 เป็นต้นไป และในระยะยาว
แบรนด์ ริ บ ส์ แอนด์ รั ม ส์ ยั ง สามารถใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง จาก
ความชำ�นาญของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ในการบริหารร้านอาหาร
ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง และความชำ�นาญของเดอะ คอฟฟี่
คลับ ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อขยายธุรกิจทั้งใน
ประเทศออสเตรเลียเองและในประเทศอื่นๆ ต่อไปได้อีกด้วย

บริษัทเชื่อว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง
เนื่ อ งจากกลุ่ ม คนที่ มี ฐ านะระดั บ กลางมี อั ต ราการเติ บ โต
อย่ า งรวดเร็ ว มี ค วามสามารถในการใช้ จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้เริ่มลงทุน
ในประเทศจีนตัง้ แต่ปี 2548 โดยได้ขยายสาขาร้านอาหารเป็น
17 สาขาในปัจจุบัน ภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี,
ซิซซ์เลอร์, ไทยเอ็กซ์เพรส และเดอะ คอฟฟี่ คลับ ประสบการณ์
ในประเทศจีนทำ�ให้บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของคนจีน
และวิธีการดำ �เนินธุรกิจในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่มี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บทเรียนเหล่านี้
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานในประเทศจีนดีขนึ้ ทุกปี บริษทั มัน่ ใจว่า
ริเวอร์ไซด์ จะช่วยเพิม่ ความหลากหลายให้แก่ธรุ กิจร้านอาหาร
ของบริษทั และจะช่วยสนับสนุนให้ธรุ กิจในประเทศจีนประสบ
ความสำ�เร็จอย่างมากอีกด้วย
ตลาดอื่นๆ

นอกจากประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน
บริษัทมีร้านอาหาร 61 สาขา ในอีก 11 ประเทศ ในเอเชีีย
และตะวันออกกลาง บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสการขยาย
ธุ ร กิ จ ผ่ า นการให้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ แ ละการเข้ า ร่ ว มลงทุ น
ในต่ า งประเทศ นอกจากนี้ บริ ษั ท หาโอกาสเข้ า ซื้ อ หรื อ
ร่ ว มลงทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นกิ จ การอื่ น พร้ อ มทั้ ง วางแผน
การเติบโตจากการขยายแบรนด์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมุ่งมั่น
ทั้ ง ผ่ า นการลงทุ น เองและแฟรนไชส์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งฐาน
รายได้และกำ�ไรให้แก่บริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ประเทศจีน

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได้เข้าลงทุนใน Beijing
Riverside & Courtyard ในประเทศจีนในสัดส่วนร้อยละ 49
และมีสิทธิที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้สูงสุดเป็นร้อยละ 80
ในอี ก 2 ปี ข้ า งหน้ า ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริ ษั ท
ริเวอร์ไซด์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยประสบความสำ�เร็จ
ในการสร้างแบรนด์ทแ่ี ข็งแกร่งและมีลกู ค้าจำ�นวนมากทีช่ น่ื ชอบ
อาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสาน
กันอย่างลงตัวระหว่างอาหารพื้นบ้าน การบริการที่ได้รับ
การฝึกฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้านอาหารแบบร่วมสมัย
ริเวอร์ไซด์ มีร้านอาหารรวม 21 สาขาในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้
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ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร
บริษัทลงทุนเอง
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ริบส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
อื่นๆ*
สาขาแฟรนไชส์
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ริบส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
อื่นๆ*
รวม

2554
711
189
118
45
237
27
19
7
54
15
546
88
149
26
268
15
1,257

2555
760
198
124
45
237
29
26
9
56
21
15
621
94
157
72
287
3
8
1,381

2556F
857
206
125
53
226
30
28
17
61
26
85
764
114
176
133
317
3
21
1,621

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร

2554

2555

2556F

616
215

641
273

718
355

95
331
1,257

119
348
1,381

139
409
1,621

ภายในประเทศ
- เปิดในนามบริษัทเอง
- แฟรนไชส์
ต่างประเทศ
- เปิดในนามบริษัทเอง
- แฟรนไชส์
รวม

หมายเหตุ : F = ประมาณการ, * อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสนามบินและโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

041

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า

Thaisale.co.th
มีสมาชิกกว่า

250,000

คน

เปิดตัวสินค้า

เพโดร

ในประเทศไทย

มียอดขายโดยรวมทุกสาขา
(Total-system-sales)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ

14.6
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รายงานประจ�ำปี 2555

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
7. ศวิศิษฐ์ เพื่อวงษ์

1. ปัทมาวลัย รัตนพล

		 ผู้จัดการทั่วไป ไทยเซล

		 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป

8. วีระศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์

2. จักร เฉลิมชัย

		 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

3. รมณีย์ ทวีรัตน์

		 ผู้จัดการ แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ

4. มา เบนด้า ลิน เพอเรส กอเบอร์โต้

		 ผู้จัดการ แบรนด์บอสสินี่

5. ปริศนา ศิริสมถะ

		 ผู้จัดการ แบรนด์เอสปรี

6. ศักดิ์ชัย สุวัตถิ

		 ผู้จัดการ แบรนด์แก๊ป

9. คลอเดีย วินเก้

		 รองประธาน และกลุ่มผู้จัดการทั่วไป

10. จารุวรรณ ตั้งสิทธิ์ชัยกุล

		 ผู้จัดการทั่วไป ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

11. จตุพล เกียรติระบิล

		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์

12. วิริยาภรณ์ มหาอุดมพันธ์

		 ผู้อำ�นวยการวางแผนจัดการสินค้า
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาร้านค้า

10

5

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

4

3

8

1

2

11

7

6

9

12
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รายงานจาก Acting CEO ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป
“ในขณะที่เรายังคงขยายธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องส�ำอาง
เรามั่นใจว่าธุรกิจสินค้าออนไลน์จะเติบโตผ่าน Thaisale.co.th
ซึ่งจะเป็นฐานในการเติบโตธุรกิจของเราต่อไป”
ปัทมาวลัย รัตนพล

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผลประกอบการและแผนงานในอนาคต

ปี 2555 นับเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งของธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
และผลิตสินค้าในประเทศไทย จากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมในหลาย
พื้นที่เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อ�ำนาจการซื้อ
และความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคลดลงในบางกลุม่ ธุรกิจ ผูบ้ ริโภค
มีการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง เนื่องจากหลายๆ ส่วน
ของประเทศได้ มุ ่ ง ใช้ ท รั พ ยากรไปกั บ สิ น ค้ า ที่ จ�ำเป็ น เพื่ อ
การซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าความเชื่อมั่น
ของผู ้ บ ริ โ ภคค่ อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากที่ ล ดลงไป แต่ ยั ง
ไม่สามารถกลับมาสูร่ ะดับก่อนเหตุการณ์นำ�้ ท่วมได้ ด้วยเหตุนี้
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยหลายแห่ ง จึ ง ต้ อ งเผชิ ญ
กั บ ภาวะสิ น ค้ า คงเหลื อ จ�ำนวนมากและต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์
การลดราคามากเป็นพิเศษเพือ่ ระบายสินค้าเหล่านัน้ ส่งผลให้
ความสามารถในการท�ำก�ำไรลดลง นอกจากนี้ การเปิดตัวของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งมีการหมุนรอบ
สินค้าแฟชัน่ ทีเ่ ร็ว ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้
เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ
รายเล็กที่ไม่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งพอ ในส่วนของธุรกิจผลิต
สินค้า โรงงานหลายแห่งได้ปิดตัวลงเนื่องจากเหตุการณ์
น�้ำท่วมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และหลายๆ แห่งไม่สามารถ
เปิดด�ำเนินการได้จนกระทั่งเข้าครึ่งปีแรกของปี 2555 จากที่
นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเผชิญกับภาวะน�้ำท่วม

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น�ำธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ย
และผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภคในประเทศไทย ซึ่ ง รวมถึ ง สิ น ค้า
แฟชั่นและเครื่องส�ำอางประกอบด้วยแก๊ป, เอสปรี, บอสสินี่,
ชาร์ ล แอนด์ คี ธ , ทู มี่ และเรดเอิ ร ์ ธ นอกจากนี้ บริ ษั ท
ยั ง รั บ จ้ า งผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ผู ้ จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคชั้นน�ำระดับสากลอีกด้วย ในปี 2555 รายได้
จากธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยและผลิ ต สิ น ค้ า รวมทั้ ง สิ้ น เพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 17 ขณะที่ ป ี 2555 แสดงผลก�ำไรเที ย บกั บ
ผลขาดทุ น ในปี 2554 จากการรั บ ค่า สิ น ไหมเงิ น ประกั น
จากสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ สี ย หายและผลประกอบการที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น�้ำท่วม บริษัทเริ่มเห็นการฟื้นตัว
ของธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยและรั บ จ้ า งผลิ ต ในไตรมาสที่ 4 ปี
2555 โดยธุรกิจจัดจ�ำหน่ายมีอัตราการเติบโตของยอดขาย
ต่ อ ร้ า นเดิ ม (Same-store-sales growth) เฉลี่ ย อยู ่ ที่
ร้ อ ยละ 7.2 และธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า
6 เท่าตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง
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ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายได้ ข องธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยสิ น ค้ า แฟชั่ น และ
เครื่องส�ำอางเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลัก
มาจากแบรนด์ แ ก๊ ป และชาร์ ล แอนด์ คี ธ ประกอบกั บ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ที่มา : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานประจ�ำปี 2555

การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในเครือชาร์ล แอนด์ คีธ จากประเทศ
สิ ง ค์ โ ปร์ ชื่ อ แบรนด์ เ พโดร ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ ร องเท้ า และ
เครื่ อ งประดั บ หรู สไตล์ โ มเดิ ร ์ น จากความส�ำเร็ จ ของ
ชาร์ล แอนด์ คีธ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้าน
(Same-store-sales) ร้อยละ 21.6 และยอดขายโดยรวม
ทุกสาขา (Total-system-sales) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.1 ในปี 2555
บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า เพโดรจะเป็ น แบรนด์ ร องเท้ า ระดั บ บน
ให้กับลูกค้าได้อีกทางเลือกหนึ่ง และคาดว่าน่าจะมีสัดส่วน
รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ให้ กั บ ธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ย
ในอนาคตต่อไป

กลั บ มาด�ำเนิ น งานเต็ ม รู ป แบบในไตรมาสที่ 3 ปี 2555
อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้ายังสามารถ
แสดงเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 18 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จากกลั บ มาด�ำเนิ น งานเต็ ม รู ป แบบ
อี ก ครั้ ง บริ ษั ท นวศรี เ ริ่ ม มี ย อดสั่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทั้งจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ ในครึ่งปีหลังของปี 2555
ส่ ง ผลให้ ร ายได้ จ ากการด�ำเนิ น งานในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์
(Thaisale.co.th) ผ่ า นการเข้ า ร่ ว มลงทุ น ในอั ต ราส่ ว น
ร้อยละ 50 เมื่อปลายปี 2554 โดยธุรกิจได้รับความนิยม
มากขึ้น ด้วยจ�ำนวนสมาชิกกว่า 250,000 คนในปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ ไทยเซลจะยั ง คงเป็ น ผู ้ น�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ฟชั่ น
แบรนด์เนมในเมืองไทยผ่านช่องทางการตลาดขายตรงบน
หน้าเว็บไซต์ จากบทบาทของมีเดียออนไลน์ต่อการใช้ชีวิต
ของคนในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อว่าไทยเซล
จะช่วยส่งเสริมและเพิม่ ผลการด�ำเนินงานทัง้ ในด้านยอดขาย
และผลก�ำไรให้แก่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายได้งานในปีถัดๆ ไป
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต สิ น ค้ า บริ ษั ท นวศรี
แมนู แ ฟคเจอริ่ ง จ�ำกั ด ได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมากจาก
เหตุ ก ารณ์ น�้ ำ ท่ ว มในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และเพิ่ ง เริ่ ม
จำ�นวนสาขาและจุดจำ�หน่ายของธุรกิจจัดจำ�หน่าย

จำ�นวนสาขา/จุดจำ�หน่าย

2551

2552

2553

2554

2555

เอสปรี
บอสสิน่ี
ทูมี่
ชาร์ล แอนด์ คีธ
แก๊ป
เพโดร
		 รวม - แฟชั่น
เรดเอิร์ธ
รวม - เครื่องสำ�อาง
อื่นๆ (สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลล์)
รวมทั้งสิ้น*

101
73
8
19
201
32
32
22
255

102
73
6
22
203
28
28
18
249

93
69
5
17
3
187
20
20
17
224

86
66
6
18
6
182
17
17
15
214

92
68
9
21
8
4
202
20
20
13
235

* ในระหว่างปี 2555 จุดจ�ำหน่ายของสแมชบ๊อกซ์และบลูมได้ปิดตัวลง เนื่องจากสัญญาที่ให้สิทธิในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าสิ้นสุดลง
ในขณะที่ลาเนจได้ถูกขายคืนให้กับบริษัทแม่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

047

การเดิ
น
ทาง
บนเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ยึดมั่นในคำ�สัญญาของการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้นจาก
การดำ�เนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
และได้ขยายผลเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นมีมากกว่า
การทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว
การที่บริษัทจะสามารถแสดงออกถึงการเป็นบริษัท
ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคมได้นน
้ั บริษท
ั ต้องมีความมุง่ มัน
่
048

รายงานประจ�ำปี 2555

ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ในการที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นั้นเราจะต้อง
มัน
่ ใจว่าผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียของบริษท
ั ทุกคน ไม่วา่ จะเป็นลูกค้า พันธมิตรของบริษท
ั ชุมชนและสังคมส่วนรวม
ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

049

บริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นรูปแบบจากกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต่างๆ มาเป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยมีเป้าหมายหลักสองข้อด้วยกันคือ เพือ่ นำ�ความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ประจำ � วั น
และเพือ่ จัดทำ�โครงการทีก่ อ่ ให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ ทุกภาคส่วน
ได้อย่างชัดเจน เส้นทางสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเราเริม่ ต้น
จากการบรรจุแผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไว้ในวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทและในแผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ กำ � หนดทิ ศ ทางเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ใช้
เป็นแนวทางไปสู่การบริหารให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
ของกิจการ เราเชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จสี่ประการ ได้แก่
บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร และสิง่ แวดล้อม จะเป็นแรงผลักดัน
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและสังคม
คื อ ทรั พ ยากรที่ มี ค วามสำ � คั ญ ที่ สุ ด ของ
บริษัทและของประเทศชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท มุ่ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ โดยมี เ ป้ า หมาย
ที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ
ที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ข้ า ไปดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ให้ มี ทั ก ษะทั้ ง ในเรื่ อ ง
ความรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นการทำ � งานและการใช้ ชี วิ ต
เราเชื่ อ ว่ า ถ้ า บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง ทางด้ า น
การวิเคราะห์ ทางเทคนิคและความเป็นผู้นำ�แล้ว จะสามารถ
เพิม่ ศักยภาพในตัวบุคคลให้สงู ขึน้ และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่องค์กรและสังคม ในปีนี้บริษัทได้ริเริ่ม
จัดทำ�โครงการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการทีไ่ ด้ผสมผสาน
ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมด้วย ตั้งแต่การทำ�
ปฐมนิเทศเรื่อง CSR และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึง
การดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุ ก ภาคส่ ว น โครงการนั กศึ กษาฝึ กงานของบริ ษั ท เป็ น
การสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการทำ�งานและสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือ
กั บ สถาบั น การศึ ก ษาหลายแห่ ง ทั้ ง ในระดั บ อาชี ว ะ
และระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมสร้างโครงการพัฒนา
ความรู้และการศึกษาที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางอาชีพ
ในอนาคตให้ แ ก่ เ ยาวชน ไมเนอร์ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องแก่โรงเรียนหลายแห่ง
เช่ น การปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกในโรงเรี ย น
บริจาคสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
เชิ ง โต้ ต อบ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และสนามเด็ ก เล่ น
บุ ค ลากร :
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การให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพและสุขอนามัยทีด่ ี และการมอบทุน
การศึกษาร่วมกับมูลนิธิทุนการศึกษา รอย อี. ไฮเน็ค
เราเชื่ อ ว่ า ประสบการณ์ ที่ ดี ข องลู ก ค้ า ที่ มี
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นถือเป็นรากฐานสำ�คัญในการที่
บริษทั จะพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไมเนอร์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจ
อี ก ทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้
เกิ น กว่ า ขอบเขตการทำ � ธุ ร กรรมระหว่ า งลู ก ค้ า กั บ บริ ษั ท
ไมเนอร์ มี พั น ธสั ญ ญาที่ จ ะส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยจิ ต สำ � นึ ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการสื่อสาร
ข้ อ มู ล จากองค์ ก รสู่ ป ระชาชน ตั ว อย่ า งพั น ธสั ญ ญาที่ เ รา
ให้แก่ลกู ค้า ได้แก่ การส่งเสริมเรือ่ งความปลอดภัยของอาหาร
และหลั ก การตรวจสอบต้ น ทางของอาหาร ร้ า นอาหาร
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ใช้กาแฟที่เพาะปลูกขึ้นตามหลัก UTZ
Certified มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ และโรงแรมในเครื อ อนั น ตรา
ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ วั ฒ นธรรมและประสบการณ์ ใ นท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ให้ แ ขกที่ ม าพั ก มี ค วามเข้ า ใจและชื่ น ชมในคุ ณ ค่ า
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่
ลู ก ค้ า :

พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ : บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จั ด จำ� หน่ า ย ผู้ ดำ� เนิ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ พั น ธมิ ต ร
ทางธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ รวมถึ ง ชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ได้
เข้าไปดำ�เนินธุรกิจด้วย เราตระหนักดีว่ากระบวนการสำ�คัญ
ในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้
หากปราศจากความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีจากพันธมิตร
ทางธุรกิจของเรา การคัดสรรวัตถุดิบของไมเนอร์ส่วนมาก
ล้วนเป็นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการสรรหา
วั ต ถุ ดิ บ จากผู้ ผ ลิ ต ในท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก ไมเนอร์ ส นั บ สนุ น
โครงการในพระราชดำ�ริฯ ในการช่วยเหลือชุมชนชาวเขา
ซึ่ ง ปลู ก พื ช ผั ก แบบอิ น ทรี ย์ แ ละหลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพ
ทั้งที่เป็นแขกของโรงแรมและลูกค้าในร้านอาหารซิซซ์เลอร์
ไมเนอร์ ไ ด้ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ โครงการหลวง
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เห็นได้จากมูลค่าการสัง่ ซือ้ ของเราทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง
7 เท่าภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุม่ โรงแรมในเครือ
ไมเนอร์ มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยพนักงาน
ของโรงแรมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนให้แขก
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ที่ เ ข้ า พั ก ได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ แ ละได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในที่ ตั้ ง ของแต่ ล ะโรงแรม นอกจากนี้
ทางโรงแรมยั ง สนั บ สนุ น สิ น ค้ า งานหั ต ถกรรมในท้ อ งถิ่ น
เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย
สิง่ แวดล้อม: กลุม
่ ไมเนอร์มคี วามห่วงใยเรือ่ งสิง่ แวดล้อม

อย่างมากและตระหนักดีถงึ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โรงแรม
ในกลุ่มอนันตราของไมเนอร์ทุกแห่งได้รับหรืออยู่ระหว่าง
การขอรับประกาศนียบัตรในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมจาก Green
Globe ซึ่งเป็นผู้นำ�ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
นอกจากนี้ ไมเนอร์ยังได้ดำ�เนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ งหลายโครงการ อาทิ มูลนิธโิ กลเด้น ไทรแองเกิล้
เอลเลเฟ่น และมูลนิธเิ พือ่ การอนุรกั ษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เป็นต้น
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากเราขาดจิตสำ�นึก
แห่งการรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
ของไมเนอร์ จ ะมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน ไมเนอร์มงุ่ เน้นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้แก่พนักงานและพันธมิตร
ผ่านการดำ�เนินธุรกิจและรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ บริษัท
เริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน
ตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อเข้าทำ�งาน ซึ่งจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์
ขององค์กรและหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พนักงานจะมีโอกาส
ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จุ บั น นี้ กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การทำ� งานเป็ นทีมของฝ่ายธุรกิจต่างๆ ล้วนเป็น กิ จ กรรม
ที่มุ่งเน้นเรื่องการทำ�ความดีเพื่อสังคม ทุกๆ ปี ในโอกาส
“Minor Founder’s Day” พนักงานทุกคนจะใช้เวลาหนึ่งวัน
ในการออกไปทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม นอกจากนี้ โรงแรมในเครือ
อนันตรายังได้ริเริ่มโครงการ “365 วันแห่งการทำ�ความดี”
(“365 Days of Good Deeds”) ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งความดี
จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ วัน ไทยเอ็กซ์เพรสได้ให้ความร่วมมือกับ
โครงการ Singapore’s Yellow Ribbon เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
อดี ต ผู้ ต้ อ งขั ง และครอบครั ว ให้ ก ลั บ มาใช้ ชี วิ ต อย่ า งปกติ
ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ในแต่ละฝ่ายธุรกิจและชมรม CSR
ของไมเนอร์ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี อาทิ
การบริจาคเลือด การให้ทุนแก่โรงเรียนต่างๆ และระดมทุน
เพื่อการกุศล

•

รางวัล “Corporate Social Responsibility Excellence
		 Recognition” (Silver Level) จากหอการค้าอเมริกนั
		 ในประเทศไทย

•

ประกาศนียบัตรด้าน CSR “Creative Partnership”
		 จากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา
มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น ได้รับรางวัล
•
		 “The Thailand Green Excellence Award for

		 Animal Welfare” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โรงแรม อนันตรา สามเหลีย่ มทองคำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา
•
		 ได้ รั บ รางวั ล “The World Savers Award”
		 โดย Conde Nast Traveler

โรงแรม อนันตรา สามเหลีย่ มทองคำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา
•
		 ได้รบั รางวัล “The HICAP Sustainable Hotel Award”
		 โดย Hotel Investment Conference Asia Pacific

บริษทั ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด ได้รบั เกียรติบตั รมาตรฐาน
•
		 ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ป ระกอบอุ ต สาหกรรม

		 ต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมแรงงาน กระทรวง
		 อุตสาหกรรม
แม้ ว่ า ไมเนอร์ จ ะเพิ่ ง เริ่ ม ต้ น การเดิ น ทางในเส้ น ทาง
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น แต่ เ ราก็ จ ะมุ่ ง หน้ า ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทสี่ งู สุดสำ�หรับองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สำ�หรับรายละเอียดของกลยุทธ์ และโครงการต่างๆ
สามารถดูได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2555

ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทได้รับการยกย่องในด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมจากหลายหน่วยงาน ดังนี้

•

รางวั ล “Most Improved CSR” ในกลุ่มบริษัท
		 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000
		 ล้านบาท จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัล ปี 2554 - 2555
รางวัลที่ได้รับ - องค์กร

• รางวัล Titanium - Excellence in Management and
Corporate Governance Awards, The Asset Magazine
• รางวัล 2012 Southeast Asia Challengers,
Boston Consulting Group
• รางวัล Investor Relations Award - Best in Sector,
•
•
•
•

Consumer Goods & Services (Including Retail)
in South East Asia in 2012, IR Magazine
รางวัล Most Improved Corporate Social Responsibility
Award, The Stock Exchange of Thailand
รางวัล Corporate Governance Asia Recognition
Awards Class of 2012 - The Best of Asia,
Corporate Governance Asia Magazine
รางวัล CSR-DIW Award, Ministry of Industry
รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility
Excellence Recognition for 2011,
American Chamber of Commerce, Thailand
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• รางวัล 2011 Top 10 Best Investor Relations in
Thailand, FinanceAsia
• รางวัล Asia’s Best Brand Award for “Outstanding

Consumer Products, Manufacturers and Companies
Focusing on the Trademarks and/or Brands
the Honorees Carry”, CMO Asia

รางวัลที่ได้รับ - ธุรกิจโรงแรม
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�

• รางวัล A World Savers Award 2012, Conde Nast
		 Traveler
• รางวัล Wildlife Conservation Category of the 2011
		 Condé Nast Traveler World Savers Awards,
		 Condé Nast Traveler
• รางวัล 2011 Certificate of Excellence, TripAdvisor
• รางวัล Top Resorts in Asia, Travel + Leisure World’s
		 Best Awards, 2011
• รางวัล Top Family Hotels in Asia, Travel + Leisure
		 World’s Best Awards, 2011
• รางวัล Top Hotel Spas in Asia, Travel + Leisure
		 World’s Best Awards, 2011
• รางวัล Thailand’s Leading Resort, World Travel
		 Awards, 2011
• รางวัล Thailand Service Excellence Award,
		 HAPA Awards, 2011
• รางวัล Signature Luxury Resort, Top 10 in Asia,
		 HAPA Awards, 2011
• รางวัล Resort of the Year, Top 10 in Asia,
		 HAPA Awards, 2011
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คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท โดย อนันตรา

• รางวัล Best International Resort Hotel,
		 International Hotel Awards, London, 2012
• รางวัล Best Resort Hotel Arabia, International
		 Hotel Awards, London, 2012
• รางวัล Best Resort Hotel Abu Dhabi, International
		 Hotel Awards, London, 2012
• รางวัล Top 25 Resorts/Hotels, 2011 Romance List,
		 Holidays for Couples, Australia
• รางวัล Most Romantic Desert Escape, Gourmet
		 Traveller’s Hot List 2011
• รางวัล The World’s Most Amazing Hotel Pools,
		 travel.yahoo.com, 2011
อนันตรา เซมินยัค บาหลี

• รางวัล Top 10 Most Luxurious Couples’ Vacations,
		 Reader’s Digest.ca website, 2012
• รางวัล World Hotel Best List 2011, World Hotel
		 Awards

อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

• รางวัล Top 15 Resorts - Asia, Best in the World 2012,
		 Conde Nast Traveler’s Readers Choice Awards
• รางวัล Best Hotel Asia, Go Asia Award 2011
• รางวัล Favourite High-tech Hospitality, Gourmet
		 Traveller’s Hot List 2011
• รางวัล Award for Excellence - Best Resort
		 in Thailand, HAPA Awards, 2011
• รางวัล Platinum Award Winner - Signature
		 Boutique Resort Asia, HAPA Awards, 2011
• รางวัล One of Phuket’s Best Pool Villas and Suites
		 and 15 Great Places to Skinny Dip, cnngo.com, 2011
อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย

• รางวัล Thailand’s Leading Spa Resort,
		 World Travel Awards 2012
• รางวัล Best Spas in Asia, Conde Nast Traveler
		 India, 2011
• รางวัล The World’s Most Amazing Hotel Pools,
		 foxnews.com and msn.com, 2011

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

อนันตรา ลาวาน่า เกาะสมุย

• รางวัล Best Wine List Koh Samui, Wine List of
		 the Year 2012 Award
• รางวัล Top 40 Trendy Hotels, The Nation, 2011
อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

• รางวัล Top 25 Bargain Hotels in Thailand in 2012,
		 Readers Poll by TripAdvisor
• รางวัล Bangkok Serviced Apartments: The Top

		 Brands, Boutiques and Locations, cnngo.com, 2011
อนันตรา หัวหิน

• รางวัล Excellence as a Hot 25 Spa Hotel/Resort,
		 Best in Travel 2012 in Asia, Smart Travel Asia
• รางวัล One of the Best Hotel Spa in Asia & the Indian
		 Subcontinent, Condé Nast Traveller UK, 2011
• รางวัล Top 25 Spa Hotels & Resorts in 2011 Best
		 in Travel Poll, Smart Travel Asia, 2011
• รางวัล Gold List for Spa, Conde Nast Traveler
		 Spain, 2011
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์

• รางวัล Excellence as a Hot 25 Spa Hotel/Resort and

		 Leisure Hotel/Resort, Best in Travel 2012 in Asia,
		 Smart Travel Asia
• รางวัล Best Spas Resorts in Asia and Top 25 Leisure
		 Hotels & Resorts, 2011 Best in Travel Poll of
		 Smart Travel Asia
อนันตรา คีฮาวา วิลล่า

• รางวัล Best Dining Location for Sea Underwater Wine
		 Cellar and Restaurant, Sharky Award (TravelShark’s
		 series of travel and hospitality awards for unique
		 and unexpected finds in the travel industry), 2012
• รางวัล Design Excellence in Resort, Hospitality
		 Architecture+Design Award, 2012
• รางวัล Indian Ocean’s Leading New Hotel - Asia,
		 Australasia & Indian Ocean, World Travel Awards
		 2012
• รางวัล Top Honours Leading Luxury Resort,
		 The Augural GMR Maldives Travel Awards, 2012
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• รางวัล 10 Extravagant Hotels for Travelers with
		 Expensive Taste, TripAdvisor, 2012
• รางวัล World Hotel Best List 2011, Anantara
		 Kihavah Villas, World Hotel Awards
• รางวัล 25 Most Romantic Hotels in the World,
		 Travel + Leisure, Southeast Asia, 2011
• Hot List 2011, Conde Nast Traveler Spain
อนันตรา มุยเน

• รางวัล Hot List 2012, Conde Nast Traveller UK
• รางวัล Hot List 2011, Conde Nast Traveler Spain

อนันตรา สิบสองปันนา

• รางวัล The Most Anticipating New Open Hotel
		 in 2012 Award, China Hotel Magazine
• รางวัล The Most Prestigious 2013 Best Destination
		 Hotel, City Traveller Magazine
• รางวัล The Best Design Hotel Award Appraisal,
		 The Bund Newspaper, 2012
อนันตรา วาเคชั่น คลับ

• รางวัล 2012 ARDY Awards for New Owner/
		 Membership Package, American Resort
		 Development Association
• รางวัล Best Shared Ownership Development,
		 Thailand Property Awards, 2012
• รางวัล Highly Recommended for Anantara
		 Vacation Club Bophut Koh Samui, Thailand
		 Property Awards, 2012
• รางวัล 2012 RCI President’s Award, 2011
นาลาดู มัลดีฟส์

• รางวัล Maldives’ Leading Spa Resort - Asia,
		 Australasia & Indian Ocean, World Travel Awards 2012
• รางวัล Top Honours Most Romantic Resort,
		 The Augural GMR Maldives Travel Awards 2012
อีสเทิรน
์ แมนโกรฟ โดย อนันตรา

• รางวัล Highly Commended Best New Hotel
		 Construction & Design Abu Dhabi, International
		 Hotel Awards, London, 2012
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โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

• รางวัล World’s Best Selection 2012 - The 10 Best of
		 Everything, National Geographic, USA
• รางวัล Certificate of Excellence and Travellers’
		 Choice Hotel 2012, TripAdvisor, USA
• รางวัล Certificate of Excellence 2011 for Spice
		 Market Restaurant, TripAdvisor, USA
• รางวัล The Best Restaurants in Thailand Tatler’s Award
		 2012 for Biscotti and Madison, Thailand Tatler, 2011
• รางวัล World’s Best Value Hotels 2011 in Asia,
		 Travel+Leisure, USA
โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่

• รางวัล World’s Best Hotels 2013 - Hall of Fame for
		 10 Consecutive Years in T+L 500, Travel+Leisure,
		 Southeast Asia
• รางวัล The Platinum Circle & Gold List 2013,
		 Conde Nast Traveler USA
• รางวัล Top Resorts 2012 in Asia/Australia - Best
		 Honeymoon 2012, Brides Magazine, USA
• รางวัล Top 10 International Spas 2012 - Readers’
		 Choice Platinum List, Celebrated Living
		 Magazine, USA
• รางวัล World’s Best Hotels 2012 in Asia,
		 Travel+Leisure, USA
• รางวัล World’s Best Spas 2011, Travel+Leisure, USA
โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย

• รางวัล Certificate of Excellence and Travellers’
		 Choice Hotel 2012, TripAdvisor, USA
• รางวัล Best Holiday Hotels Worldwide 2012,
		 Bilanz, Switzerland

โฟร์ซีซั่นส์ เต้นท์แคมป์ เชียงราย

• รางวัล The Gold Standard 2013, Conde Nast
		 Traveller UK
• รางวัล Top Resorts in Asia/Australia 2012 -

		 Best Honeymoon 2012 in Asia, Brides Magazine,
		 USA
• รางวัล Best Leisure Resort Worldwide - Gallivanter’s
		 Awards for Excellence 2011, Gallivanter’s Guide, UK
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เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

• รางวัล Top 15 Resorts in Asia - Reader’s Choice
		 Award - Best in the World 2012, Condé Nast
		 Traveler, USA
• รางวัล Top 25 Spa Hotels & Resort, Asia - Best in
		 Travel Poll 2012, Smart Travel Asia Reader’s
		 Awards, Hong Kong
• รางวัล Top 25 Leisure Hotels & Resort, Asia 		 Best in Travel Poll 2012, Smart Travel Asia
		 Reader’s Awards, Hong Kong
• รางวัล Top 25 Conference Hotels, Asia - Best in
		 Travel Poll 2012, Smart Travel Asia Reader’s
		 Awards, Hong Kong
• รางวัล Top 25 Hotels for Families in Thailand 		 Travelers’ Choice Awards 2012, TripAdvisor
• รางวัล The World’s Best Value 2012 in Asia,
		 Travel+Leisure, Southeast Asia
• รางวัล 2011 Reader’s Choice Award - Best in
		 the World 2012 - Top 20 Resorts in Asia,
		 Condé Nast Traveler USA
• รางวัล 2011 World’s Best Hotels, Top 10 Family
		 Hotels in Asia, Travel + Leisure, USA
• รางวัล One of the Best Spa Hotel/Resort, Asia,
		 Smart Travel Asia Reader’s Awards, Hong Kong,
		 2011
• รางวัล One of the Best Leisure Hotels & Resorts,
		 Asia, Smart Travel Asia Reader’s Awards,
		 Hong Kong, 2011
• รางวัล One of the Best Conference Hotel, Asia,
		 Smart Travel Asia Reader’s Awards, Hong Kong,
		 2011
• รางวัล Best Family Resort in Thailand, Holiday
		 with Kids Magazine, 2011
พัทยา แมริออท

• รางวัล Certificate of Excellence Award,
		 TripAdvisor, 2012
• รางวัล Spa Certificate Gold Level, Ministry of Public
		 Health, 2011

เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ

• รางวัล Hot List 2012, Conde Nast Traveller UK
• รางวัล The Best New Overseas Hotel,
		 Conde Nast Traveller India
• Top 15 Hotels in Thailand, Conde Nast Traveler
		 USA, 2012

เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

• รางวัล Best Residential Architectural Design,
		 Thailand Property Awards 2012
• รางวัล Best Developer, Thailand Property Awards 2011
• รางวัล Best Luxury Condo Development
		 (Bangkok), Thailand Property Awards 2011
• รางวัล Best Residential Interior Design,
		 Thailand Property Awards 2011
• รางวัล Best Interior Design, South East Asia
		 Property Awards 2011
• รางวัล Best Condo Development (Bangkok),
		 South East Asia Property Awards 2011
เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ โดย อนันตรา

• รางวัล 25 Secret Island Escapes, Travel + Leisure,
		 USA
อนันตรา สิเกา

• รางวัล Best Resort Spa, Anywhere Magazine, 2011
• รางวัล Top 40 Trendy Hotels, The Nation, 2011

อนันตรา รัสนันดา เกาะพะงัน

• รางวัล Best Luxury Resort Spa, World Luxury
		 Hotel Awards, 2011
• รางวัล Top 40 Trendy Hotels, The Nation, 2011
อนันตรา สปา

• รางวัล Best Luxury Resort Spa, World Luxury
		 Hotel Awards, 2011
• รางวัล Best Spa for Anantara at Emirates Palace,
		 Ahlan’s Best in Abu Dhabi, 2011
อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

• รางวัล Hot List 2011, Conde Nast Traveler Spain
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รางวัลที่ได้รับ - ธุรกิจร้านอาหาร
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

• รางวัล Thailand Franchise Quality Award,
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แดรี่ ควีน

• รางวัล DQ Chillympic Champion,
		 International Dairy Queen - Chillympics 2012
• รางวัล International Franchisee of the Year,
		 International Dairy Queen, 2011

เบอร์เกอร์ คิง

• รางวัล Comp Sales 2012 Champion,
		 Burger King Asia Pacific Convention, 2012

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

• รางวัล International Franchisor of the Year,
		 Franchising and Licensing Association Committee,
		 Singapore, 2012

ซิซซ์เลอร์

• รางวัล Best Steak Restaurant in Thailand,
นิตยสารการตลาด Marketeer, 2012
รางวั
• ล Gold Award (Marketing Campaign),
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, 2012
รางวั
• ล Best Employers in Thailand 2011 in

		 the Hospitality/Restaurants Industry, Aon Hewitt,
		 2011
สเวนเซ่นส์

• รางวัล Best Employers in Thailand 2011 in

		 the Hospitality/Restaurants Industry, Aon Hewitt,
		 2011

รางวัลที่ได้รับ - ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
เอสปรี

• รางวัล Asia Wholesale Award, Esprit Asia Pacific,
		 2012
• รางวัล Best in Fashion Show, Siam Center, 2012
• รางวัล Regional VM Champion, Esprit Asia
		 Pacific, 2011
• รางวัล Regional Architecture Champion, Esprit
		 Asia Pacific, 2011

เรด เอิร์ธ

• รางวัล Editor’s Choice Award, นิตยสารคลีโอ, 2012
• รางวัล Best Product, นิตยสารลิปส์, 2012

Minor Education Group

• รางวัล 2nd Top Salesperson,
		 ETL Conference, 2012
• รางวัล 2nd Top Regional Manager,
		 ETL Conference, 2012
• รางวัล 2nd Highest Sales Award,
		 ETL Conference, 2012

Minor Corporation

• รางวัล CRC Partnership Awards,
เซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอร์เรชัน่ , 2011
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งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อกำ�กับดูแล
งบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2555
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินส่วนกลาง ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นสมาชิก
ในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้คณะ
กรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้
บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำ�ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร
รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและ
การเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูล
รายงานทางการเงินสำ�หรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงทำ�การประเมินผลและนำ�เสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและ
ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
อนุมัตินโยบายการทำ�รายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษทั โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ได้ถูกนำ�เสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกำ�หนดแผนงานและการดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบ
ภายใน และการดำ�เนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำ�งานร่วมกับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้าน
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำ�หนดและหลักการประพฤติปฏิบัติของบริษัท
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจำ�ปี ทำ�การประเมินและให้คำ�แนะนำ�กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนผลการดำ�เนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความสำ�คัญกับบริษัทลูกในต่างประเทศ
3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
4. รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของแผนและกิจกรรมการดำ�เนินการ
ลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทและธุรกิจต่างๆ
5. ทบทวนแผนการลงทุนและช่วยกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสำ�หรับการลงทุนในอนาคต
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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6. เพิ่มการกำ�กับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ โดยขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม
ทุกธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแรมโอ๊คส์ในออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหารไทยเอ็กซ์เพลสในสิงคโปร์, กลุ่มธุรกิจอาหารใน
ประเทศจีน และธุรกิจโรงแรมร่วมทุนเอเลวาน่าในแอฟริกา
7. ช่วยส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น
8. ทบทวนแผนการจัดการในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS) เพื่อให้มีความมั่นใจว่า แผนการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจน ครบถ้วน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำ�งาน
ให้ เ ป็ น ไปตามเวลาที่กำ�หนด โดยจะมีการรายงานแผนการจั ด การในการเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานบั ญ ชี ใ หม่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
9. พิ จ ารณาความเหมาะสมและเพี ย งพอของการทำ�ประกั น ภั ย ต่ อ ความเสี่ ย งของทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ใน
ประเทศไทย
10. พิจารณาโครงสร้างภาษีในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากร
ของทั้งกลุ่มบริษัท
11. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นสำ�คัญจะมี
การหารือกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงินในปี 2555 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากร
ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
6. ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบ
ภายในและการดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่ประชุม

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
3. นายพาที สารสิน*

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
1/4

* แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เริ่มประชุมครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2555

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้น
อยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2556

นายเคนเนธ ลี ไวท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการนำ�เสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
พิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ตามที่ปรับใหม่
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

2,214,930,902
499,369,843
6,340,290
78,265,317
2,798,906,352

160,384,206
743,132,460
6,420,370
83,886,800
993,823,836

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7 3,702,393,557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
8 2,954,819,005
สินค้าคงเหลือ
9 1,616,110,908
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 10 1,046,572,999
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11
941,060,802
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
10,260,957,271
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,145,782,127
2,344,322,742
1,465,953,495
1,595,818,271
806,288,205
7,358,164,840

8 1,063,904,577 248,520,120
12
355,418,423 159,987,700
160,604
121,849
13
- 5,808,901,033 5,658,569,135
13 4,013,919,808 3,829,126,710 2,150,195,880 2,150,195,880
13
197,120,062
96,003,822
24,284,460
24,284,460
12
100,014,176
13,224
100,000,000
14
629,535,156 507,373,802 17,724,254,808 14,833,186,192
15 1,303,593,809
33,097,764
16
904,796,009 928,788,761
17 18,189,031,577 16,913,936,124
481,747,022 477,523,400
18 10,148,478,914 8,728,493,120
20,187,510
11,691,572
19 2,150,808,717 1,840,833,908
3,737,937
4,360,956
20 1,657,404,651 978,304,775
39,125,479
47,055,236
40,714,025,879 34,264,479,830 26,352,594,733 23,206,988,680
50,974,983,150 41,622,644,670 29,151,501,085 24,200,812,516

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ตามที่ปรับใหม่
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี  
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี  
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกำ�หนดรับรู้ภายในหนึ่งปี   
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

21
22
14
21
21
21
23

910,379,095 1,097,347,519
4,639,864,970 3,992,364,487
64,867,334

- 580,000,000
351,535,501 276,058,903
1,448,554,317 1,549,601,374

141,235,490

295,311,214 382,164,249
2,000,000,000 1,840,000,000
68,798,178
42,673,862
183,337,872 210,162,426
776,769,231 880,780,953
8,939,327,894 8,586,728,986

-

-

60,000,000
2,000,000,000 1,840,000,000
14,348,757
16,797,903
3,814,438,575 4,322,458,180

21
34,911,743
80,061,460
21 6,497,324,691 5,923,300,380
21 14,360,000,000 10,360,000,000 14,360,000,000 10,360,000,000
24
179,779,620 151,386,706
14,053,685
11,537,689
25 1,617,109,625 1,586,660,072
6,565,630
2,387,347
22,689,125,679 18,101,408,618 14,380,619,315 10,373,925,036
31,628,453,573 26,688,137,604 18,195,057,890 14,696,383,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ตามที่ปรับใหม่
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 4,063,046,327 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2554 : 3,666,519,673 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,686,766,688 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2554 : 3,275,224,580 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก
โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

26

4,063,046,327 3,666,519,673

4,063,046,327 3,666,519,673

26

3,686,766,688 3,275,224,580

3,686,766,688 3,275,224,580

26

3,995,897,997 3,215,325,916
48,803,886
-

3,970,245,621 3,189,673,540
48,803,886
-

104,788,723

104,788,723

-

-

406,309,113
10,908,349,949
29 (1,017,521,513)
18,133,394,843
1,213,134,734
19,346,529,577
50,974,983,150

367,799,113
8,360,372,348
(956,159,502)
14,367,351,178
567,155,888
14,934,507,066
41,622,644,670

406,309,113
3,422,222,354
(577,904,467)
10,956,443,195
10,956,443,195
29,151,501,085

367,799,113
3,249,675,289
(577,943,222)
9,504,429,300
9,504,429,300
24,200,812,516

28
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากกิจการบันเทิง
รายได้จากกิจการสปา
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการจัดจำ�หน่ายและการผลิตสินค้า
รายได้จากการบริหารจัดการ
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไซส์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

11,582,406,073
440,136,627
150,363,072
323,086,238
11,841,097,010
2,898,522,014
3,294,206,700
355,214,609
425,125,328
320,846
80,774,828
30 1,155,956,078
32,547,209,423

8,134,806,546
423,343,817
148,063,066
298,419,740
10,707,906,421
2,820,830,458
2,925,539,697
329,588,532
348,296,036
83,786,267
42,739,709
1,804,724,872
28,068,045,161

462,639,513 446,866,374
150,363,072 148,063,066
191,846,153 215,008,300
1,207,142,179 492,932,543
727,794,129 653,836,566
49,136,198 1,534,329,308
2,788,921,244 3,491,036,157

ค่าใช้จ่าย

14

4,141,358,554
218,790,063
39,440,139
183,584,968
3,573,832,477
1,332,394,229
1,777,920,590
9,501,027,824
3,342,751,331
24,111,100,175

200,081,139
88,670,261
406,886,243
385,319,040
1,080,956,683

หมายเหตุ
รายได้

ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ต้นทุนโดยตรงของกิจการสปา
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายการจัดจำ�หน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

14

6,128,789,242
222,051,051
49,052,662
199,802,535
3,885,578,365
1,194,996,570
2,109,959,627
10,394,832,392
3,920,437,685
28,105,500,129

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

191,153,620
77,159,862
354,610,013
352,622,270
975,545,765
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

065

งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

13
31
32

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

พ.ศ. 2554
บาท

4,441,709,294 3,956,944,986

การแบ่งปันกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นส่วน

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

33

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

1,707,964,561 2,515,490,392

446,296,266 263,814,915
4,888,005,560 4,220,759,901 1,707,964,561 2,515,490,392
(1,085,377,361) (879,402,380) (674,843,431) (616,220,000)
3,802,628,199 3,341,357,521 1,033,121,130 1,899,270,392
(392,573,212) (414,526,997)
3,410,054,987 2,926,830,524 1,033,121,130 1,899,270,392
3,408,551,666 2,880,142,740
1,503,321
46,687,784
3,410,054,987 2,926,830,524
0.9376
0.9152

1,033,121,130 1,899,270,392
1,033,121,130 1,899,270,392

0.8001
0.7962

0.2842
0.2774

0.5276
0.5251
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กำ�ไรสำ�หรับปี

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

3,410,054,987 2,926,830,524

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

1,033,121,130 1,899,270,392

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(5,131,575)
21,746,245
38,755
(2)
หัก โอนไปบัญชีอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนประเภท
ของเงินลงทุน
- (1,053,812,318)
- (1,053,812,318)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(59,473,635)
76,599,238
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
2,613,337
9,438,377
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
(64,605,210) (952,853,498)
38,755 (1,044,373,943)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
3,345,449,777 1,973,977,026 1,033,159,885 854,896,449
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

3,353,126,017 1,926,088,745
(7,676,240)
47,888,281
3,345,449,777 1,973,977,026

1,033,159,885
1,033,159,885

854,896,449
854,896,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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-

81,531,962
-

-

3,275,224,580 3,215,325,916

(4,218,918)

4,218,918

12,885,207

3,262,339,373 3,133,793,954

104,788,723

-

-

104,788,723

-

-

- 2,880,142,740
367,799,113 8,360,372,348 (755,412,590)

- (490,413,269)

-

367,799,113 5,970,642,877 (755,412,590)

ส่วนต�่ำ
จากรวมกิจการ
ภายใต้
ส�ำรองตาม ก�ำไรสะสมที่ยัง
การควบคุม
กฎหมาย
ไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน

4,992,405

-

-

4,992,405

ส่วนเกินจาก
การลดสัดส่วน
จากการลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

-

-

-

-

(339,219,687)

- (1,032,066,073) 75,398,741
(32,750,744) 88,219,036 (263,820,946)

(32,750,744)
-

-

- 1,120,285,109

90,198,251

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

90,198,251

881,817,346 13,756,045,541

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

47,888,281 1,973,977,026
567,155,888 14,934,507,066

- (350,167,424) (350,167,424)
(32,750,744) (32,750,744)
(32,750,744)
- (490,413,269) (12,382,315) (502,795,584)

-

30,645,237 12,874,228,195

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

2,613,337 (954,053,995) 1,926,088,745
2,613,337 (956,159,502) 14,367,351,178

-

-

-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการตี
ก�ำไร
มูลค่ายุติธรรม
จากการ
รวม
ส่วนต�่ำจาก ของเงินลงทุน ส่วนปรับปรุงจาก ประมาณการ
องค์ประกอบ
การลงทุนเพิ่ม ในหลักทรัพย์
การแปลงค่า
ตามหลัก อื่นของส่วนของ
ในบริษัทย่อย
เผื่อขาย
งบการเงิน
คณิตศาสตร์
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ
26
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนตํ่าจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า
บริษัทย่อย
มูลค่าหุ้น
ค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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82,716,994 780,572,081
328,825,114
3,686,766,688 3,995,897,997

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
สำ�รองตามกฎหมาย
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อธุรกิจ
การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
48,803,886
48,803,886

-

104,788,723

104,788,723

38,510,000 (38,510,000)
- (822,064,065)
- 3,408,551,666
406,309,113 10,908,349,949 (755,412,590)

367,799,113 8,360,372,348 (755,412,590)

ส่วนต�่ำ
จากรวมกิจการ
ภายใต้
ส�ำรองตาม ก�ำไรสะสมที่ยัง
การควบคุม
กฎหมาย
ไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน

(4,992,405)
-

4,992,405

ส่วนเกินจาก
การลดสัดส่วน
จากการลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

(943,957)
(33,694,701)

(32,750,744)

(263,820,946)

(5,131,575) (50,294,074)
83,087,461 (314,115,020)

88,219,036

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

567,155,888 14,934,507,066

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

- 863,289,075
- 863,289,075
48,803,886
48,803,886
(4,992,405)
(4,992,405)
467,906
(4,524,499)
- 655,282,444 655,282,444
(943,957)
(943,957)
(36,939)
(980,896)
3,570,000
3,570,000
- (822,064,065) (5,628,325) (827,692,390)
- 328,825,114
- 328,825,114
- (55,425,649) 3,353,126,017
(7,676,240) 3,345,449,777
2,613,337 (1,017,521,513) 18,133,394,843 1,213,134,734 19,346,529,577

2,613,337 (956,159,502) 14,367,351,178

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการตี
ก�ำไร
มูลค่ายุติธรรม
จากการ
รวม
ส่วนต�่ำจาก ของเงินลงทุน ส่วนปรับปรุงจาก ประมาณการ
องค์ประกอบ
การลงทุนเพิ่ม ในหลักทรัพย์
การแปลงค่า
ตามหลัก อื่นของส่วนของ
ในบริษัทย่อย
เผื่อขาย
งบการเงิน
คณิตศาสตร์
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
34
34

28

26

3,275,224,580 3,215,325,916

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า
บริษัทย่อย
มูลค่าหุ้น
ค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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3,108,141,578

3,262,339,373

12,885,207
3,275,224,580

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ
26
เงินปันผลจ่าย
34
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(4,218,918)
-

4,218,918

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

367,799,113

367,799,113

สำ�รองตาม
กฎหมาย

(490,413,269)
1,899,270,392
3,249,675,289

1,840,818,166

(587,397,515)

(587,397,515)

ส่วนต�่ำจาก
การรวมกิจการ
กำ�ไรสะสม ภายใต้การควบคุม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

81,531,962
3,189,673,540

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(1,053,812,320)
15,916

1,053,828,236

9,438,377
9,438,377

-

(1,044,373,943)
(577,943,222)

466,430,721

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจาก
ก�ำไรจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม การประมาณการ
ของเงินลงทุนใน
ตามหลัก รวมองค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
คณิตศาสตร์ ของส่วนของผู้ถือหุ้น

90,198,251
(490,413,269)
854,896,449
9,504,429,300

9,049,747,869

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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3,189,673,540

3,275,224,580

82,716,994
328,825,114
3,686,766,688

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
48,803,886
48,803,886

-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

38,510,000
406,309,113

367,799,113

สำ�รองตาม
กฎหมาย

(38,510,000)
(822,064,065)
1,033,121,130
3,422,222,354

3,249,675,289

(587,397,515)

(587,397,515)

ส่วนต�่ำจาก
การรวมกิจการ
กำ�ไรสะสม ภายใต้การควบคุม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28
34
34

26

780,572,081
3,970,245,621

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

38,755
54,671

15,916

9,438,377

9,438,377

9,504,429,300

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

863,289,075
48,803,886
(822,064,065)
328,825,114
38,755
1,033,159,885
(577,904,467) 10,956,443,195

(577,943,222)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจาก
ก�ำไรจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม การประมาณการ
ของเงินลงทุนใน
ตามหลัก รวมองค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
คณิตศาสตร์ ของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
31
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์อื่น
ตัดจำ�หน่ายต้นทุนการกู้ยืม
21
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากสัญญา
ที่สร้างภาระ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
13
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกู้ยืม
จากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
   (กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
   กำ�ไรจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
30
   ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
   กำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 30
   การด้อยค่าและขาดทุน (กำ�ไร) จากการขาย
      และตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   การด้อยค่าและขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
      ไม่มีตัวตน
   หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
24

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554
บาท

3,802,628,199 3,341,357,521
2,201,092,428 1,980,192,301
29,996,837
43,024,766
9,670,708
4,981,684
12,425,424
7,706,314
(69,967,704) 137,400,095
(32,598,944) (39,008,424)
(94,657,243)
(446,296,266)
1,085,377,361
(80,774,828)
(320,846)

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

1,033,121,130 1,899,270,392
89,590,071
13,015,193
12,306
-

87,827,387
26,324,550
(187,901)
-

-

-

(263,814,915)
879,402,380
674,843,431
(42,739,709) (727,794,129)
(83,786,267) (1,207,142,179)

616,220,000
(653,836,566)
(492,932,543)

-

48,905,581
(52,257,756)
(3,631,726)
9,560,606
(15,572,662)
312,500
- (1,257,036,173)

- (418,150,898)
- (1,053,811,504)

59,418,636

45,376,083

(1,556,318)

47,890

24,443,901
33,108,756

117,120,403
25,966,426

2,612,029

77,280
3,284,612

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(573,863,748) (596,444,087) (337,617,707)
สินค้าคงเหลือ
(91,033,969) (564,647,717)
80,079
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
737,894,565 1,191,417,138
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(179,439,610) (38,749,578)
2,714,081
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,241,341,105) (171,636,727)
(5,085,435)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
476,846,764 416,215,890
78,471,090
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(105,906,736) (112,926,349)
(2,449,143)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
46,583,388 116,565,285
4,082,248
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
5,632,987,161 5,093,551,690
(383,103,253)
จ่ายดอกเบี้ย
(1,077,374,560) (827,611,914) (674,905,446)
จ่ายภาษีเงินได้
(509,780,736) (608,215,914)
(15,494,976)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
4,045,831,865 3,657,723,862 (1,073,503,675)

(35,700,865)
(1,044,653)
(2,799,898)
(13,975,605)
17,796,918
(5,287,076)
(4,260,018)
(31,138,498)
(596,157,854)
(17,482,026)
(644,778,378)

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
(สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหว่าง
การพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

14

(175,377,884)

14

36,584,645
(489,844,450)

37,497,375
(86,581,810)

-

-

13

(123,485,935)

(918,665,032)

(205,955,288)

(346,736,371)

35
13
13
12

16

(138,987,900) (2,891,068,616) (1,764,643,915)

(1,279,130,411) (2,520,549,496)
15,486,920
52,053,390 1,390,035,298
83,107,813
28,723,524
727,794,129 653,836,566
274,917,575 197,984,293 1,792,080,197 407,035,108
(300,562,297) (27,797,214) (100,000,000)
(97,898)
312,500
(986,993,625) (547,779,486)
(115,059,776) (10,246,529)
(3,224,756,312) (2,319,348,116)

(74,755,222)

(116,452,251)

98,543,461
(175,985,536)

3,141,140
(13,046,312)

46,075
(6,385,563)

43,963,613
(6,329,050,095) (6,382,879,966)

(709,756,582)

216,637,049

156,323,395
(244,223,366)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

14
21

7,170,469,335 2,658,299,350

(101,047,057)
5,960,000,000

173,221,341
580,000,000

21

(7,351,605,975) (2,185,045,800) (6,540,000,000)
(120,870,234) (132,919,134)
-

-

21

2,945,642,361 5,273,868,884

-

21
21
21
26

(2,392,416,829) (3,831,820,641)
(60,000,000) (1,236,000,000)
6,000,000,000 2,300,000,000 6,000,000,000 2,300,000,000
(1,840,000,000) (1,000,000,000) (1,840,000,000) (1,000,000,000)
863,289,075
90,198,251
863,289,075
90,198,251
48,803,886
48,803,886
-

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

34

-

9,667,464
(5,627,830) (12,382,315)
(493,239,440) (490,413,269) (493,238,951)
4,834,111,813 2,669,785,326 3,837,806,953

(490,413,269)
417,006,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

2,550,893,583
(55,370,778) 2,054,546,696
1,138,648,208 1,154,232,290
160,384,206
1,216,431
39,786,696
3,690,758,222 1,138,648,208 2,214,930,902

(11,135,006)
171,519,212
160,384,206

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7
21

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

3,702,393,557 1,145,782,127 2,214,930,902
(11,635,335)
(7,133,919)
3,690,758,222 1,138,648,208 2,214,930,902

160,384,206
160,384,206

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที่ดินและ
โครงการระหว่างการพัฒนา โดยยังไม่ชำ�ระเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 34)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

271,149,751
31,775,700
328,825,114
3,570,000

227,186,732
5,170,784
-

199,045
328,825,114
3,570,000

3,131,522
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 77 ถึง 178 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ปสุระกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะบริ
ษัท
สำหมำยเหตุ
�หรับปีสิ้น
ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและอำศัยอยู่ในประเทศไทยตำมที่อยู่
ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
กรุงเทพฯ : ชั้น 16 อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
พัทยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำน
ข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มบริษัท”
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ำ กลุ่ม
บริษัทประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำงๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลังกำ และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำร
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุน ในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นเงินลงทุนบำงประเภทซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2.1

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฎิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องกำรดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะบริษัทในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรนำเสนอรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบันตำมที่อธิบำยใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 เรื่องกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 ลูกหนี้กำรค้ำ
เนื่องจำกกำรปรับย้อนหลังดังกล่ำวไม่มีผลกระทบกับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทจึงมิได้
แสดงงบกำรเงินดังกล่ำวเปรียบเทียบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก

2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ และกำรปรับปรุง
มำตรฐำนกำรบัญชี

ก)

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ และกำรปรับปรุงมำตรฐำน
กำรบัญชี ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมำถือปฏิบัติ
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20
เรื่อง กำรบัญ ชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21
เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำ
ใหม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

16
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ และกำรปรับปรุง
มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เกี่ ยวข้องกับภำษีเงิ นได้ ซึ่งรวมถึ งภำษี เงินได้ของงวดปัจจุ บั น และภำษีเงิ นได้ รอกำรตัดบั ญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดคำนวณจำกจำนวนที่ต้องเสียภำษีและจำนวนที่สำมำรถหักภำษีได้ซึ่งแสดงอยู่ในแบบกำรคำนวณภำษี
เงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยแก่ หรือได้รับคืนจำก
หน่วยงำนจัดเก็บภำษี โดยใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในวันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวของฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบกำรเงิน กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำหนดให้กิจกำรต้องกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน ซึ่งคือสกุ ลเงินที่ใช้ใน
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจกำรดำเนินงำนอยู่ สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนถือเป็นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศต้องแปลงค่ำให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำร ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรชำระเงินของรำยกำรที่เป็นตัวเงินหรือจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่เป็น
ตัวเงินในสกุลเงินต่ำงประเทศให้รับรู้เป็นกำไรหรือ ขำดทุนในงวดบัญชีนั้น มำตรฐำนกำรบัญชีนี้อ นุญำตให้กิจกำรแสดงงบ
กำรเงินด้วยสกุลเงินใดก็ได้ กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินและฐำนะกำรเงินของกิจกำรในกลุ่มบริษัทซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
แตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินต้องแปลงค่ำโดย ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้แปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ข) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้แปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร และ ค) ผลต่ำงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผู้บริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนงำนตำมเกณฑ์กำรเสนอรำยงำนภำยในเพื่อให้ผู้มีอำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่นี้มีผลกระทบต่อกำรเปิดเผยข้อมูล
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ยกเว้นกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 13 ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับกรณีที่ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรพร้อมกับให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้ำ
โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็นรำยกำรที่มีหลำยองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้ำงรับจำกลูกค้ำต้องปันส่วนให้แต่ละ
องค์ประกอบของรำยกำรโดยมูลค่ำยุติธรรม ผู้บริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้
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2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
(1)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ ) ที่กลุ่มบริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำร
ดำเนินงำน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีกำร
ควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจกำรต้องพิจำรณำถึงกำรมีอยู่และผลกระทบจำกสิทธิในกำรออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจกำร
สำมำรถใช้สิทธิหรือแปลงสภำพตรำสำรนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในกำรออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจกำรอื่นถืออยู่ ด้วย
กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนำจควบคุม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยใช้ วิธีกำรซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึง
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ ต้นทุ นที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดขึ้น และวัดมูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง
กรณีที่มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำ ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอน
ให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เ สียในส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจน้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจำกมี
กำรต่อรองรำคำซื้อ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุน
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่ม
บริษัท นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท
รำยชื่อของบริษัทย่อยของบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 ก)
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2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
(2)

รำยกำรและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำหรับ
กำรซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และหุ้นที่ได้มำของมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนได้
เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุมหรือมีอิทธิพลมี นัยสำคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้รำคำ
ยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่ำของเงินลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรับ ทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขำดทุนเสมือนมีกำรขำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ กิจกำรต้องจัดประเภทรำยกำรที่เคย
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ำกำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง

(3)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือกำรที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด กิจกำรร่วมค้ำเป็นกิจกำรที่กลุ่มบริษัทมี
อำนำจควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม กลุ่ม
บริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำซึ่งได้รวมค่ำควำมนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มำ สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สะสม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.14 เรื่องกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์รวมถึงค่ำควำมนิยม
ส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในงบกำไร
ขำดทุน และควำมเคลื่อนไหวในบัญชี กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำจะปรับปรุงกับรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำ
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพัน
ในหนี้ของบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำหรือรับว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ
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2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
รำยกำรกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำจะตัดบัญชีเท่ำที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้
เสียในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำนั้น รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำร
นั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ
บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่ม
บริษัท กำไรและขำดทุนเงินลงทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยใช้วิธีรำคำทุน
รำยชื่อของบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 ข) - 13 ค)

2.4

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำง ๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินประเทศนั้น ๆ งบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
บริษัทแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร และแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่
เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในงบกำไรขำดทุน
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้รวมไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และเมื่อมีกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทั้งหมดดังกล่ำว ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรำยกำรกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2.5

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนทำงธุรกิจ และส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ของกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของกลุ่ม
บริษัท
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2.6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำก
ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวั นที่ได้มำ และเงิน
เบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะบริษัท

2.7

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบกับ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขำดทุนโดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

2.8

สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ แสดงด้วยรำคำทุนหรือ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ ประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม สินค้ำสำเร็จรูป และวัตถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ำประเภทสปำ คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ส่วนสินค้ำ
ประเภทแฟชั่นและเครื่องสำอำง คำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรซื้ อสิ นค้ ำนั้ น เช่ นค่ ำอำกรขำเข้ำ และค่ ำขนส่ ง หั กด้ วยส่ว นลดจำกกำรจ่ ำยเงิ นตำมเงื่ อ นไข ส่ วนลดจำกกำร
รับประกันสิน ค้ำ หรือ ส่วนลดกำรนำบัตรส่วนลดไปขึ้นเป็นเงินสด (rebate) ต้นทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ประกอบด้วยค่ำออกแบบ ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ย ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑ์กำร
ดำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยืม มูลค่ำสุทธิ ที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ ำ
ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็น

2.9

ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย
ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุน
คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเข้ำมำเป็นต้นทุนเมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
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2.10 เงินลงทุนอื่น
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็นสำมประเภทคือเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำย
บริหำรจะเป็นผู้กำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำ
ดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ ในสินทรั พย์ไม่ห มุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ ฝ่ำยบริห ำรแสดงเจตจำนงที่จะถือ ไว้ใ น
ช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่
ฝ่ำยบริหำรมีควำมจำเป็นที่ต้องกำรขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบ
กำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนก็
จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
3. เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ
ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบันทึกเริ่มต้นในรำคำต้นทุน ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้อที่อ้ำงอิงจำกตลำด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุดท้ำ ยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินลงทุนทีถ่ ือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำเกิดขึ้น
หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำรวมไว้ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขำดทุน กรณีที่จำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ด้วยรำคำตำม
บัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.11 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้ นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือทั้ง
สองอย่ ำ ง และไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ใ ช้ ง ำนโดยกิ จ กำรในกลุ่ ม บริ ษั ท จะถู ก จั ด ประเภทเป็ น อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุ น รวมถึ ง
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพื่อเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื้อหรือกำรก่อสร้ำงและจะหยุดพักทันทีเมื่อ
สินทรัพย์นั้นก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือระหว่ำงที่กำรดำเนินกำรพัฒนำสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้ว ยวิธีรำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและส่วนปรบปรุงอำคำร

อำยุสัญญำเช่ำ
อำยุสัญญำเช่ำ และ 20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.12 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้อ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของ
สินทรัพย์ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อ
ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อ ย่ำง
น่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะ
รับรู้ต้นทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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2.12 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ
อำคำรและอุปกรณ์ประกอบ
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
อุปกรณ์อื่น
ยำนพำหนะ

อำยุสัญญำเช่ำ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี
อำยุสัญญำเช่ำ 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
อำยุสัญญำเช่ำและ 10 ปี
5 - 15 ปี
4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
4 ปี 5 ปี และ 10 ปี
4 - 5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมำะสม
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนทันที
เครื่องใช้ในกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนสุทธิหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนที่ซื้อเพิ่ มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้ใน
โรงแรมและถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีเมื่อมีกำรเบิกใช้
เมื่อมีกำรซื้ออุปกรณ์ในกำรดำเนินงำนและเครื่องใช้ในครัวของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงด้วยรำคำทุน โดยที่ยังไม่มีกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำจนกระทั่งเมื่อมีกำรเบิกครั้งแรกเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก กำรเบิกใช้ครั้งต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที
ในกรณีที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรหรือค่ำปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุที่เหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 3 - 7 ปี
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขำดทุน
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (Management letting rights)
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำ ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำวตัดจำหน่ำยตำมอำยุกำรใช้งำนของอำคำรที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 40 ปี
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมูลค่ำเนื่องจำกไม่ได้มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจำหน่ำยจะมี
กำรทบทวนทุกสิ้นงวดบัญชี
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำวั ด มู ล ค่ ำ ด้ ว ยรำคำซื้ อ และประกอบด้ ว ยสิ ท ธิ ก ำรใช้ ร ะบบ สำรสนเทศเพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรสิ น ทรั พ ย์
(Management letting rights) และดำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์อ ย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและ
อุปกรณ์ที่พัฒนำขึ้นเอง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทได้เปรียบกว่ำคู่แข่ง
ทรัพย์สินทำงปัญญำจะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีหรือเมื่อไรก็ตำมที่มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำบัญชีอำจต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงปัญญำสูงกว่ำมูลค่ำ
สุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ รำยกำรขำดทุนดังกล่ำวจะไม่มีกำรกลับรำยกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำมีอำยุกำรใช้งำนไม่จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีกำรตัดจำหน่ำย
ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนชำยส์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำ
อื่นรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนกำรพัฒนำที่ได้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงว ด
ถัดไป กำรทยอยตัดจำหน่ำยต้นทุนกำรพัฒนำที่ บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเริ่มดำเนินงำนแฟรนชำยส์เพื่อ กำร
พำณิชย์โดยตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 20 ปี ต้นทุนกำร
พัฒนำที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชี ใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อย
ค่ำเกิดขึ้น
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ค่ำลิขสิทธิแ์ ฟรนชำยส์
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ และใบอนุญำตของแฟรนชำยส์ต่ำง ๆ บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนและตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวจะไม่มีกำรตี
รำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ณ วันที่ได้มำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ จะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริษั ทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในงบกำไรขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ซึ่งค่ำควำมนิยมเกิดขึ้นจำกส่วนงำน
ปฏิบัติกำรที่ระบุได้
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ตรำสินค้ำ ชื่อทำงกำรค้ำหรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรที่ได้รับควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลูกค้ำในเชิงพำณิชย์โดย
ไม่มีกำรตัดจำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำร
ดำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถนำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัด จำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่ งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
26
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
 มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้
 ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรือขำย
 กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมำใช้ประโยชน์หรือขำย
 สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นได้เพียงพอที่จะนำมำใช้เพื่อทำให้กำรพัฒนำ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมำใช้ประโยชน์หรือนำมำขำยได้
 กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ
ต้ น ทุ น โดยตรงที่ รั บ รู้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จะรวมถึ ง ต้ น ทุ น พนั ก งำนที่ ท ำงำนในที ม พั ฒ นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่ อ นหน้ำนี้รับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลำภำยหลัง
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
2.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจำ
ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูง
กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
หน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวั ตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
2.15 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำ
นั้นถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ ) จะ
บันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
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2.15 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ (ต่อ)
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือ บทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำย
จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุ
ของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำ
เช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำก
สัญ ญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อ นอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุน
ทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตัดค่ำ
เสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้ให้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้
เช่ำ
2.16 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่
เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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2.17 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็นภำระผูกพันใน
ปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรชำระภำระผูกพันนั้นมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำประมำณกำรหนี้สินเป็นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แ ยก
ต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะได้รับรำยจ่ำยนั้นคืนอย่ำงแน่นอน
2.18 ผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริษัทจัดให้มีทั้งโครงกำรผลประโยชน์ และโครงกำรสมทบเงิน สำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำม
กฎหมำยที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน
หนี้สินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภำระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปีด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิ ดลดกระแสเงินสดออกใน
อนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบ
กำหนดของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระภำระผูกพันกองทุนบำเหน็จบำนำญ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
สำหรับโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีกำรบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกกลุ่มบริษั ทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
2.19 ภำษีเงินได้
กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยและภำษีเงินได้ค้ำงรับที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีข อง
สินทรัพย์และหนี้สิน และมูลค่ำตำมงบกำรเงิน ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่สำคัญเกิดจำกค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน ยอดยกมำของผลขำดทุนทำง
ภำษี และผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำและฐำนภำษี
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2.20 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสำมัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่ หรือสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีกำรรวมธุรกิจ แสดงรำยกำร
ดังกล่ำวด้วยจำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไว้เป็นรำยกำรหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุ้น
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรที่บริษัทใดก็ตำมในกลุ่มบริษัทซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งรวมถึงต้นทุน
เพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจำกกำรขำยหรือนำ
หุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง จะ
แสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
2.21 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทได้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหลังจำก
หักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องแล้วได้แสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่เสนอให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
พนักงำนและผู้บริหำรจำนวนหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้รับกำรอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ในกรณีที่มีกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะไม่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อมีกำรใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว เงินที่
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้น
2.22 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้ค่ำห้องพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำรที่
เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนที่พักอำศัย จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรง รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทคงที่ จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมสัดส่วนที่ตกลงในสัญญำสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทผันแปร จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อขำย
สินค้ำหรือได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่มรับรู้เป็นรำยได้เมื่อส่งของและให้บริกำรแล้วที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
30
092

รายงานประจำ�ปี 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2.22 กำรรับรู้รำยได้ (ต่อ)
รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำจะ
รับรู้เป็นรำยได้ในจำนวนที่เท่ำ ๆ กัน ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
รำยได้จำกกิจกำรบันเทิงจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อมีกำรแสดง
รำยได้จำกกิจกำรสปำรับรู้เป็นรำยได้เมื่อส่งของและให้บริกำรแล้วที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินและรำยได้จำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตั้งรับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับ
โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระสำคัญของควำมเป็นเจ้ำของแก่ผู้ซื้อ
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระสำคัญในกำร
เป็นเจ้ำของสิทธิดังกล่ำวไปให้กับผู้ซื้อสิทธิ และสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน
แล้ว กลุ่มบริษัทจะยังไม่รับรู้รำยได้จำกกำรขำยสิทธิดังกล่ำวถ้ำสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้
รำยได้ จำกกำรผลิ ตและจั ดจ ำหน่ ำย จะรั บรู้ เป็ นรำยได้ เมื่ อส่ งมอบสิ นค้ ำให้ แก่ ลู กค้ ำ และรั บรู้ รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำให้ แก่
ห้ำงสรรพสินค้ำตำมจำนวนสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำขำยได้ รำยได้จำกกำรขำยเป็นจำนวนที่สุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำร จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- รำยได้ค่ำสิทธิ และแฟรนชำยส์
- รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำนำยหน้ำ
- รำยได้เงินปันผล

- รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเป็นไปตำมเนื้อหำของสัญญำที่เกี่ยวข้อง
- รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับชำระ
- รับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ำยประจำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยระหว่ ำ งกำล บั น ทึ ก ในงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ในรอบระยะเวลำบั ญ ชี ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น
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3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

3.1

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กิ จ กรรมของกลุ่ ม บริ ษั ท ย่ อ มมี ค วำมเสี่ ย งทำงกำรเงิ น ที่ ห ลำกหลำยซึ่ ง ได้ แ ก่ กำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ย งโดยรวมของกลุ่มบริษัท จึงแสวงหำวิ ธีกำรลด
ผลกระทบที่ทำให้เสียหำยต่อ ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้
เครื่องมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กำรจัด กำรควำมเสี่ย งทำงกำรเงิ นของกลุ่มบริษั ทดำเนินงำนโดยฝ่ำ ยบริห ำรเงิน ส่วนกลำงของกลุ่มบริษัท ฝ่ ำยบริห ำรเงิ น
ส่วนกลำงของกลุ่มบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทปฏิบัติตำมหลักกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทั้งยังปฏิบัติตำมนโยบำยที่
เขียนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย และ
กำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งกำไรหรือซื้อขำย
3.1.1 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่เกิดรำยกำร
ในกำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้ทำข้อตกลงกับคู่สัญญำที่จะแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ำ กำรแลกเปลี่ยนเงินต้นในสกุลเงินที่ต่ำงกันจะทำเมื่อ วัน
เริ่มแรกของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกันไว้ และจะทำกำรแลกเปลี่ยนสกุล
เงินที่ตรงข้ำมกันในจำนวนเดียวกันระหว่ำงระยะเวลำของสัญญำและเมื่อถึงกำหนดตำมสัญญำ รำยกำรลูกหนี้และ
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ
เงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะจ่ำยและรับ ดอกเบี้ยตำมที่ตกลงกัน
ล่วงหน้ำในรูปของสกุลเงินที่แตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญญำ ส่วนแตกต่ำงที่จะต้องจ่ำยหรือรับตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตรำดอกเบี้ยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง
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3.1

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1.2 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่เกิดรำยกำร
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มบริษัทจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำร
กำหนดอั ตรำที่ จ ะใช้รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ นต่ ำ งประเทศซึ่ ง จะได้ รั บ จริ ง หรื อ ที่ จะใช้ รั บ รู้ หนี้ สิ น ที่ เ ป็น สกุ ล เงิ น
ต่ำงประเทศซึ่งจะต้องจ่ำยชำระ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกจำนวนเงินที่จะได้รับจริงจำกสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ำย
ชำระหนี้สิน จะนำไปหักกลบกับมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญำซื้อ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อ ง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่องมืออนุพันธ์จะนำมำหักกลบกันในกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำย
ที่ก่อให้เกิดสัญญำแต่ละฉบับจะถูกตัดจำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ กลุ่มบริษัทไม่มีภำระผูกพันในกำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
3.1.3 สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยช่วยป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย ส่วนต่ำงที่จะต้องจ่ำย
หรือที่จะได้รับจำกสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของดอกเบี้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง
3.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อทำให้
เชื่อมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมำะสม คู่สัญญำในอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
และรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบำยจำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรให้สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม

3.2

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม
บริษัทเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
เพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น กำร
ออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
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3.3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมมีปัจจัยควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น
สถำนกำรณ์กำรเมือง กำรก่อกำรร้ำย กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชำติ รวมถึงเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำม
ไม่สงบภำยในประเทศ กลุ่มบริษัทมีนโยบำยลดควำมเสี่ยงโดยกำรกระจำยโรงแรมตำมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ กำรกำหนด
ควำมสมดุลของสัดส่วนรำยได้ระหว่ำงค่ำห้องพักและรำยได้ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่เหมำะสม รวมถึงนโยบำยกำรเพิ่มสัดส่วน
ลูกค้ำที่เป็นนักท่องเที่ยวภำยในประเทศ และกำรขยำยฐำนลูกค้ำต่ำงชำติให้ครอบคลุมหลำกหลำยประเทศมำกขึ้น นอกจำกนี้กลุ่ม
บริษัทยังมีกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจอำหำรเพื่อลดควำมผันผวนของธุรกิจโรงแรม ซี่งโดยลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
อำหำรจะมีควำมแน่นอนและควำมผันผวนน้อยกว่ำธุรกิจโรงแรม

4

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น

4.1

กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ
กลุ่มบริษัทได้กำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้กำรค้ำซึ่งเกี่ยวพันกับประมำณกำรผล
ขำดทุนอันเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัท
ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึ่ งกำรประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำมทวง
ถำม ควำมมีชื่อเสียง และกำรผิดนัดชำระหนี้และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด

4.2

กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัททดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัย
กำรประมำณกำรของผู้บริหำร

4.3

อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนสำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ำยบริหำร
จะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
4.4

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
มูลค่ำปัจจุบันของกำรประมำณกำรหนี้สินค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุ ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ ใช้ในกำรคำนวณตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัวรวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ จะมีผลต่อยอดประมำณกำรหนี้สิน ค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุ
กลุ่มบริษัทได้กำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน ในกำรกำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมดั งกล่ำว กลุ่มบริษัท
ใช้อัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและมีอำยุครบ
กำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระของหนี้สินค่ำตอบแทนพนักงำน
ข้อสมมติฐำนอื่น ๆ สำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุอ้ำงอิงจำกสภำวะปัจจุบันในตลำด

5

กำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลัง
ตำมที่อธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35 เกี่ยวกับกำรซื้อกิจกำร OAKS ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2554 ในระหว่ำงไตร
มำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัททำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินรับมำสุทธิของ Oaks Hotels &
Resorts Limited ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ โดยผู้ซื้อต้องปรับปรุง
งบกำรเงินย้อนหลังสำหรับประมำณกำรที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่ มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำของจำนวนต่ำง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ และ
ระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำต้องไม่เกินกว่ำหนึ่งปีนับจำกวันที่ซื้อ
ผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 สรุปได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
บำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (หมำยเหตุ 20)
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิลดลง (หมำยเหตุ 16)
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง (หมำยเหตุ 17)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิเพิ่มขึ้น (หมำยเหตุ 18)
(รวมค่ำควำมนิยมจำนวน 619,791,454 บำท)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (หมำยเหตุ 25)

(176,885,045)
(4,683,714)
(223,436,554)
1,162,445,647
757,440,334

เนื่องจำกผลกระทบต่องบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 0.1 ล้ำนบำทไม่มีสำระสำคัญ กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทำกำร
ปรับปรุงย้อนหลังงบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบ
35
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ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ

6.1

4,021

(27)

3,994

5,490

(36)

5,454

ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน

รำยกำรระหว่ำงกัน

ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนสุทธิ

73

-

73

1,098

88

-

88

1,024

-

-

1,024

2554

355

(1,978)

2,333

355

(1,978)

1,978

355

2555

1096

330

2554

330

(1,096)

1,426

330

(1096)

ธุรกิจกำรจัดกำร

รวม

(14,315)

17,520

(2,001)

19,521

31,310

(2,906)

2,906

31,310

2555

กำไรสำหรับปี

36

(415)
2,927

(393)
3,410

ภำษีเงินได้

264
3,342

446
3,803

และกิจกำรร่วมค้ำ

กำไรก่อนภำษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม

1,888

2,025

(12,843)

14,869

(1,107)

15,976

26,137

(1,554)

1,554

26,137

2554

(836)

1,059

-

1,059

1,902

-

-

1,098

2555

ธุรกิจกำรผลิต

(1,004)

1,111

-

1,111

2,196

-

-

1,902

2554

ต้นทุนทำงกำรเงินสุทธิ

1,489

27

1,462

2,821

-

-

2,196

2555

43

1,704

30

1,674

2,899

(309)

309

2,821

2554

(879)

7,482

-

7,482

11,056

(747)

747

2,899

2555

(1,085)

8,381

-

8,381

12,266

-

-

11,056

2554

ดอกเบี้ยจ่ำย

114

33

81

298

-

-

12,266

2555

81

123

43

80

323

(5)

5

298

2554

ธุรกิจ
จัดจำหน่ำย

ดอกเบี้ยรับ

109

38

71

148

(7)

7

323

2555

ธุรกิจขำย
อสังหำริมทรัพย์

1,156

101

39

62

150

-

-

148

2554

และเครื่องดื่ม

ธุรกิจขำยอำหำร

รำยได้อื่น

204

(82)

286

423

-

-

150

2555

ธุรกิจสปำ

3,205

218

440

(97)

97

423

2554

ธุรกิจบันเทิง

กำไรจำกกำรดำเนินงำน

ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้

317

(99)

8,135

11,583

รำยได้สุทธิ

(115)

(47)

(59)

รำยกำรระหว่ำงกัน

115

440

47

8,135

2555

59

11,583

2554

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลภำยนอก

2555

ธุรกิจให้เช่ำ

อสังหำริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรมและ

บริกำรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท)

กลุ่มบริษัทและบริษัทดำเนินกิจกำรในหลำยธุรกิจ ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของงบกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน

6

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

099

14,855
12,385

27,240

โครงกำรรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์รวม

25,515

13,409
12,106

1,116

50
1,066

1,294

22
1,272

ธุรกิจให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
2555
2554

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ (ต่อ)

6.1

ธุรกิจโรงแรมและ
บริกำรที่เกี่ยวข้อง
2554
2555

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน

6

216

194
22
171

142
29

ธุรกิจบันเทิง
2555
2554

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

415

19
396
369

26
343

ธุรกิจสปำ
2555
2554

11,804

2,677
9,127
8,694

2,371
6,323

ธุรกิจขำยอำหำร
และเครื่องดื่ม
2555
2554

6,634

1,304
43
5,287
3,661

33
424
3,204
1,298

268
1,030
1,191

236
955

ณ วันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท)
ธุรกิจขำย
ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
จัดจำหน่ำย
2555
2554
2555
2554

529

175
354
250

127
123

ธุรกิจกำรผลิต
2555
2554

7,710

30
7,680
6,602

21
6,581

ธุรกิจ
กำรจัดกำร
2555
2554

37,720

73
37,647

34,095

80
34,015

ธุรกิจลงทุน
ในบริษัทอื่น
2555
2554

(43,707)

(195)
(43,512)

(40,219)

56
(40,275)

รำยกำรระหว่ำงกัน
2555
2554

50,975

1,304
18,189
31,482

รวม
2555

37

41,623

33
16,914
24,676

2554

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)

6.2

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์
กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน ส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนี้ดำเนินงำนในเขตภูมิศำสตร์หลัก มีดังนี้
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่และดำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลักของบริษัท ขอบเขตกำรดำเนินงำนหลักในเขต
ภูมิศำสตร์นี้ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจัดกำร
ประเทศออสเตรเลีย - กลุ่มบริษัทดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มบริษัทดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปำ
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน - กิจกรรมที่สำคัญเด่นชัดคือ ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และธุรกิจสปำ
อื่น ๆ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปำ ในทวีปเอเชียนี้มีประเทศหลักที่กลุ่มบริษัทดำเนินงำนอยู่คือ ประเทศศรี
ลังกำ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
ล้ำนบำท
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วน
งำน
รำยได้
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ประเทศศรีลังกำ
ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส์
ประเทศอื่น
รำยกำรระหว่ำงกัน

สินทรัพย์รวม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

25,207
4,908
2,321
1,105
449
62
46
118
(2,906)

21,423
2,601
2,200
749
495
104
26
93
(1,554)

14,554
1,743
2,031
719
296
38
46
94
(2,001)

11,984
1,374
1,657
473
330
62
23
73
(1,107)

56,445
14,180
8,952
2,356
420
414
11,915
(43,707)

49,591
12,622
7,377
2,435
292
200
9,325
(40,219)

31,310

26,137

17,520

14,869

50,975

41,623

38
100

รายงานประจำ�ปี 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

เงินฝำกธนำคำร

123,000,764 112,955,845
10,727,442
3,579,392,793 1,032,826,282 2,204,203,460

7,279,953
153,104,253

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

3,702,393,557 1,145,782,127 2,214,930,902

160,384,206

เงินสดในมือ

ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรมีอัตรำถัวเฉลี่ยประมำณร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 3.3 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 3.5 ต่อปี)
8

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
หมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

1,447,130,149 1,289,892,466
(92,779,969) (88,811,024)

23,041,315
(12,567)

18,801,728
(260)

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 14)

1,354,350,180 1,201,081,442
479,464,220 380,583,358
878,761,353 540,315,564
242,243,252 222,342,378

23,028,748
12,427,732
14,602,817
449,310,546

18,801,468
7,995,801
5,178,129
711,157,062

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2,954,819,005 2,344,322,742

499,369,843

743,132,460

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น

39
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
8

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงชำระได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

1,047,754,600

887,571,050

22,333,756

16,254,018

น้อยกว่ำ 90 วัน

213,001,216

211,078,013

644,723

2,543,682

91 ถึง 180 วัน

125,260,866

88,921,121

62,836

2,726

181 ถึง 365 วัน

29,024,469
32,088,998

70,011,610
32,310,672

-

1,302
-

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,447,130,149 1,289,892,466
(92,779,969) (88,811,024)

23,041,315
(12,567)

18,801,728
(260)

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ

1,354,350,180 1,201,081,442

23,028,748

18,801,468

ค้ำงชำระ

มำกกว่ำ 365 วัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว
หัก รำยได้ดอกเบี้ยรอกำรรับรู้

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,402,507,902 399,278,697
(329,753,768) (142,784,164)
(7,974,413)
(8,849,557)

-

-

ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว - สุทธิ

1,063,904,577

248,520,120

-

-

40
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
9

สินค้ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
อำหำรและเครื่องดื่ม
สินค้ำสำเร็จรูป (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
วัตถุดิบ (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำระหว่ำงทำง
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ
รวมสินค้ำคงเหลือ

102,764,034
465,933,656
661,149,736
50,016,864
98,989,264
237,257,354

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

97,448,205
350,588,967
694,406,774
16,005,115
99,803,200
207,701,234

2,751,100
3,589,190

2,978,666
3,441,704

1,616,110,908 1,465,953,495

6,340,290

6,420,370

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจำนวน 8,056 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 6,920 ล้ำนบำท)
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทกลับรำยกำรค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเสียหำยในงบกำไรขำดทุนเป็นจำนวน 60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554
: รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 66 ล้ำนบำท)
10

ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย
ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

อสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย
ที่ดิน
ที่ดินภำยใต้สัญญำเช่ำ
ค่ำก่อสร้ำง
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน
อื่น ๆ
รวม
บริษัท ไมเนอร์
เตอร์นต้เนชั
หัก ส่วนทีอิ่โนอนเป็
นทุ่นนแนล
ขำย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะบริษัท
อสังปหำริ
มทรัพย์เพื่ออยูน่อำศั
ย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
สถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ
10

31,633,736
454,313,183
2,042,991,539
577,603,902
158,731,872
50,159,055

31,633,736
455,214,701
1,828,114,044
685,010,777
158,736,008
38,530,650

3,315,433,287 3,197,239,916
(2,412,732,107) (1,623,143,927)

รวมที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย
ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย (ต่อ)

902,701,180
143,871,819

1,574,095,989
21,722,282

1,046,572,999

1,595,818,271

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 1.1 ล้ำน
41
บำท (พ.ศ. 2554 : 0.9 ล้ำนบำท)
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 1.1 ล้ำน
บำท (พ.ศ. 2554 : 0.9 ล้ำนบำท)
11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

12

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ภำษีเงินได้จ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับค่ำก่อสร้ำง
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
อื่น ๆ

240,724,748
6,329,721

144,980,057
118,589,611

15,494,976
2,211,626

17,493,362
20,614,005

11,656,651
682,349,682

13,139,237
529,579,300

60,558,715

45,779,433

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

941,060,802

806,288,205

78,265,317

83,886,800

เงินลงทุนระยะยำว
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
บริษัทอื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

238,504,987
116,913,436

133,849
159,853,851

160,604
-

121,849
-

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

355,418,423

159,987,700

160,604

121,849

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

100,000,000
14,176

13,224

100,000,000
-

-

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

100,014,176

13,224

100,000,000

-

รวมเงินลงทุนระยะยำว

455,432,599

160,000,924

100,160,604

121,849

42
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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เงินลงทุนระยะยำว (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริษัทอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
ขำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

133,849
200,562,298
-

656,315
97,898
(625,000)

121,849
-

24,765
97,898
-

37,808,840

4,636

38,755

(814)

238,504,987

133,849

160,604

121,849

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยใน
บริษัทอื่น - รำคำทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยใน
บริษัทอื่น - สุทธิ
ข)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

200,669,830

107,532

105,933

105,933

37,835,157

26,317

54,671

15,916

238,504,987

133,849

160,604

121,849

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำคำตำมบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

159,853,851 1,914,936,740
27,699,316
- (1,804,523,000)

- 1,804,523,000
- (1,804,523,000)

(42,940,415)

21,740,795

-

-

116,913,436

159,853,851

-
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12

เงินลงทุนระยะยำว (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยใน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - รำคำทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยใน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ค)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

71,658,763

71,658,763

-

-

45,254,673

88,195,088

-

-

116,913,436

159,853,851

-

-

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด

ลงทุนเพิ่ม

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
100,000,000

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

100,000,000

รำคำตำมบัญชีต้นปี

-

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
100,000,000
100,000,000

-

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ 2555 เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่และ
มีกำหนดไถ่ถอนภำยในปี พ.ศ. 2565
ง)

เงินลงทุนทั่วไป
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ลงทุนเพิ่ม

13,224
952

13,224
-

-

-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

14,176

13,224

-

-
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
12

เงินลงทุนระยะยำว (ต่อ)
เงินลงทุนทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินลงทุนทั่วไป - รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

13

2,164,526
(2,150,350)

2,163,574
(2,150,350)

14,176

13,224

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
ก)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

- 5,808,901,033 5,658,569,135
4,013,919,808 3,829,126,710 2,150,195,880 2,150,195,880
96,003,822
24,284,460
24,284,460
197,120,062
4,211,039,870 3,925,130,532 7,983,381,373 7,833,049,475

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
ขำยเงินลงทุน
กำรคืนทุนของบริษัทย่อย
กำรจัดสรรคืนทุนของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

5,658,569,135 6,629,390,044
205,955,288
1,063,491
(3,570,000)
- (928,262,396)
(52,053,390) (43,622,004)

วันที่ 31 ธันวำคม

5,808,901,033 5,658,569,135
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมเป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยและหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่

บริษัท
บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จำกัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำกัด
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำกัด
บริษัท รอยัล กำร์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด
บริษัท โรงแรมรำชดำริ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด
บริษัท บ้ำนโบรำณเชียงรำย จำกัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จำกัด
บริษัท โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำกัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“MFG”)
บริษัท รอยัลกำร์เด้น พลำซ่ำ จำกัด
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(“MST”)
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำกัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อำร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์
จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
โรงแรมและศูนย์กำรค้ำ
โรงแรม
โรงแรม
อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

81.24
100
45.30(1)
100
100
99.22
100
100
100
100
100

81.24
100
45.30(1)
100
100
98.91
100
100
100
100
100

โรงแรม
โรงแรมและให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

100
100

ประเทศไทย

99.72

99.72

ศูนย์กำรค้ำ
ธุรกิจสปำ

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
51(2)

100
51(2)

ขำยอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์
บริหำรโรงแรม
บริหำรงำน
บริหำรงำน
โรงแรมและขำย
อสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
(“MINOR”)
RGR International Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M&H Management Limited

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
จำหน่ำยสินค้ำ

ประเทศไทย

91. 35(3)

91. 35(3)

บริหำรงำน

หมู่เกำะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศฮ่องกง
ประเทศ
สำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศมำเลเชีย
ประเทศมำเลเชีย
ประเทศ
สำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศ
สำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100

100

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

99.90
100
100
49(4)

99.90
99.86
100
100
-

บริหำรงำน
บริหำรงำน

Lodging Investment (Labuan) Limited
Minor International (Labuan) Limited
AVC Club Developer Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
ขำยหน่วยของสิทธิในสถำนที่
พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ

AVC Vacation Club Limited

ขำยหน่วยของสิทธิในสถำนที่
พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
กองทุนรวมบริหำรสินทรัพย์ไทย
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด

ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
บริหำรงำน
โรงแรม
ธุรกิจบันเทิง

(1) สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำกัด อีกร้อยละ 25.84 เป็น
กำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย
(2) สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย
(3) สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน
บริษัทย่อย
(4) สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด เท่ำกับร้อยละ 49 แต่บริษัทมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67

47
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

109

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
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13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัทย่อยของ MFG
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
International Franchise Holding (Labuan)
Limited
บริษัท เอส.แอล.อำร์.ที จำกัด
Primacy Investment Limited
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
ผลิตและขำยเนย
ผลิตและขำยไอศครีม
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
ให้บริกำรด้ำนอำหำร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
เจ้ำของลิขสิทธิ์
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
ลงทุนในบริษทั อื่น
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100

100
100
100

ประเทศไทย

51

51

ประเทศไทย

95

95

ประเทศมำเลเซีย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศไทย

100

100

100

100

100

100

100

100

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited
Franchise Investment Corporation of Asia
เจ้ำของลิขสิทธิ์ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน
Ltd.
The Minor Food Group (China) Limited
ขำยอำหำรและ
ประเทศสำธำรณรัฐ
เครื่องดื่ม
ประชำชนจีน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดังต่อไปนี้
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลงทุนในบริษทั อื่น
ลงทุนในบริษทั อื่น
ลงทุนในบริษทั อื่น

ประเทศมำเลเซีย
ประเทศมำเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์

100
100
100

100
100
100

ลงทุนในบริษทั อื่น
ลงทุนในบริษทั อื่น

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

100
100

100
-

บริษัทย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
Over Success Enterprise Pte. Ltd.
ลงทุนในบริษทั อื่น

ประเทศสิงคโปร์

49*

-

บริษัท
บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited
Delicious Beverage (Labuan) Limited
Delicious Food Holding (Singapore) Pte.
Ltd.
ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.
MFG International Holding (Singapore)
Pte. Ltd.

* สัดส่วนกำรถือหุ้นใน Over Success Enterprise Pte. Ltd. เท่ำกับร้อยละ 49 แต่กลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงร้อยละ
66.67
บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ลงทุนในบริษทั อื่น
Delicious Food Holding (Australia) Pty.
Ltd.
Delicious Food Australia Finance Pty.
บริหำรจัดกำร
Ltd.
ลงทุนในบริษทั อื่น
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริกำรด้ำนที่พักอำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็ม สปำ เวนเจอร์ จำกัด
ธุรกิจสปำ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน
MSpa Enterprise Management
ธุรกิจสปำ
ประเทศสำธำรณรัฐ
(Shanghai) Limited
ประชำชนจีน

100
100

100
100

100

100

100

-

100

-

100
100

100
100

93.3

93.3

ประเทศศรีลังกำ
ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส

80.1
100

80.1
100

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

100
100

ประเทศฮ่องกง

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

-

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด
Hospitality Investment International
ลงทุนในบริษทั อื่น หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน
Limited
MHG International Holding
บริหำรจัดกำร
ประเทศสิงคโปร์
(Singapore) Pte. Ltd
MHG IP Holding (Singapore) Pte.
บริหำรจัดกำร
ประเทศสิงคโปร์
Ltd.
บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited
Lodging Management (Labuan) Limited
บริหำรโรงแรม
Lodging Management (Mauritius) Limited
บริหำรโรงแรม
PT Lodging Management (Indonesia)
Limited
Jada Resort and Spa (Private) Limited
Elewana Investment Limited

บริหำรโรงแรม
โรงแรม
ลงทุนในบริษทั อื่น

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด
บริษัท รำชดำริ เรสซิเด้นท์ จำกัด
ขำยอสังหำริมทรัพย์
บริษัท รำชดำริ ลอดจ์จิ้ง จำกัด
โรงแรม
บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited
Anantara Vacation Club (HK) Limited
AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.

บริกำรด้ำน
กำรตลำด
ขำยและบริกำรด้ำน
กำรตลำด

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ประเทศมำเลเซีย
ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศอินโดนีเซีย

50
112

รายงานประจำ�ปี 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited
PT MHG Indonesia Limited
ขำยและบริกำรด้ำน
ประเทศอินโดนีเซีย
-*
กำรตลำด
PT MHG Bali Limited
โรงแรมและพัฒนำ
ประเทศอินโดนีเซีย
-*
อสังหำริมทรพัย์
* กลุ่มบริษัทให้เงินกู้ยืมแก่กรรมกำรทั้งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมกำรทั้งสองคน
ได้ใช้หุ้นของบริษัทดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวและให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นแก่กลุ่มบริษัท ทำให้กลุ่มบริษัทมีอำนำจ
ควบคุมในบริษัทดังกล่ำว ดังนั้น บริษัทดังกล่ำวจึงถือรวมเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited
Paradise Island Resorts (Private) Limited
โรงแรม
บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited
Sanya Anantara Consulting Limited
บริกำรให้คำปรึกษำ
Sanya Anantara Real Estate Limited

โรงแรม

ประเทศศรีลังกำ

80.1

-

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

100

-

100

-
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บริษัทย่อยของ ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.
BBZ Design International Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
NYS Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
PS07 Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
TES07 Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
XWS Pte. Ltd.
Shokudo Concepts Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
Shokudo Heeren Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
The Bund Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
Lotus Sky Sdn Bhd.
Thai Express Malaysia Sdn Bhd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมำเลเซีย
ประเทศมำเลเซีย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

บริษัทย่อยของ BBZ Design International Pte. Ltd.
Element Spice Cafe Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศไทย
กำรจัดจำหน่ำย เครื่องครัว
เสื้อผ้ำและรองเท้ำ
ผลิตสินค้ำอุปโภค
ประเทศไทย
กำรพัฒนำ
ประเทศไทย
อสังหำริมทรัพย์
กำรจัดจำหน่ำย ประเทศไทย
เครื่องสำอำง
และกระเป๋ำเดินทำง
กำรจัดจำหน่ำย ประเทศไทย
เครื่องสำอำงและน้ำหอม
กำรจัดจำหน่ำย - เสื้อผ้ำ
ประเทศไทย
กำรจัดจำหน่ำย ประเทศไทย
เครื่องสำอำงและน้ำหอม
ลงทุนในบริษทั อื่น หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน
ลงทุนในบริษทั อื่น
ประเทศสิงคโปร์

100

100

100
100

100
100

100

100

100

100

90.8
-

90.8
51

100
100

100
-

บริษัทย่อยของ MINOR
บริษัท อำร์มิน ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์
เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำกัด
บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำกัด
บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด
Marvelous Wealth Limited
MCL International Holding (Singapore)
Pte. Ltd.
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่อยของ OAKS
Boathouse Management Pty. Ltd.
Calypso Plaza Management Pty. Ltd.
Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.
Goldsborough Management Pty. Ltd.
IMPROPERTY Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.
Queensland Accommodation Corporation
Pty. Ltd.
Seaforth Management Pty. Ltd.
183 on Kent Management Pty. Ltd.
187 Kent Pty. Ltd.
361 Kent Pty. Ltd.
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.
Pacific Blue Management Pty. Ltd.
Queen Street Property Management Pty.
Ltd.
The Oaks Resort & Hotel Management
Pty. Ltd.
Furniture Services Australia Pty. Ltd.
Brisbane Apartment Management Pty.
Ltd.
Housekeepers Pty. Ltd.
Kent Street Sydney Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.
187 Cashel Apartments Ltd.
Cashel Management Ltd.
Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd.

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศนิวซีแลนด์
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศนิวซีแลนด์
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศนิวซีแลนด์
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศสำธำรณรัฐ
อำหรับเอมิเร็ตส์

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่อยของ OAKS
Oaks Hotels & Resorts Investment Pty. Ltd.
The Grand Hotel, Gladstone (หมำยเหตุ 35)
Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.
(หมำยเหตุ 35)
Mon Komo Management Pty. Ltd.
Oaks Oasis, Caloundra
Regis Towers, Sydney (หมำยเหตุ 35)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ลงทุนในบริษทั อื่น ประเทศออสเตรเลีย
โรงแรม ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย

100
80
80

100
-

บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย
บริหำรด้ำนที่พักอำศัย ประเทศออสเตรเลีย

80
80
80

-

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

49

-

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise
Beijing Qian Bai Ye Investment
Counsultation Ltd.
Beijing Riverside & Courtyard
Investment Management Ltd.
Beijing Riverside & Courtyard Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Longkai Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Three Two One Fastfood Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing JiangShang Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Red Matches Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Yunyu Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Xiejia Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Dejianhua Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Shanghai Riverside& Courtyard Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

Shanghai Riverside& Courtyard &Gongning
Catering Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น

54
116

รายงานประจำ�ปี 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้จำหน่ำยเงินลงทุนทั้ง หมดใน บริษัท
อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด ให้แก่บริษัท Amore Pacific Global Operations Limited คิดเป็นจำนวนเงิน 12.05
ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวมีหนี้สินสุทธิเท่ำกับ 3.52 ล้ำนบำท มีผลทำให้บริษัทมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
จำนวน 15.57 ล้ำนบำท
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนเลิก
กองทุนตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทน. 23/2552 กำรเลิกกองทุนดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินแต่อย่ำงใดเนื่องจำกบริษัทบันทึกเสมือนเป็นกำรกู้ยืมเงิน (หมำยเหตุ 17 และหมำยเหตุ 21)
บริษัท โรงแรมรำชดำริ จำกัด (มหำชน)
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มเติมจำกผู้ถือ หุ้นส่วนน้อยของบริษัท
โรงแรมรำชดำริ จำกัด (มหำชน) จำนวน 138,721 หุ้น และ 1,200 หุ้น ตำมลำดับ คิดเป็นจำนวนเงิน 8,955,288 บำท
ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 98.91 เป็นร้อยละ 99.22 และบริษัทรับรู้ส่วนต่ำจำกกำรลงทุนเพิ่มในบริษัท
ย่อยดังกล่ำวจำนวน 943,957 บำท ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวม
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 1,900,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจำนวนเงิน 190 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 70,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นจำนวนเงิน 7 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทขำยหุ้นสำมัญในบริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด จำนวน 35,700 หุ้น
โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจำนวนเงิน 3.6 ล้ำนบำท ดังนั้น สัดส่วนกำรลงทุนลดลงเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้
บริษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 66.67
MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ในระหว่ ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งของกลุ่มบริษัท ได้ ลงทุ นซื้อ หุ้น สำมั ญ ของ MHG
International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 1 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1
เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ MHG IP Holding
(Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 1 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
MCL International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ MCL International
Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึง่ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 1 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ MFG International
Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 1,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
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AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ AVC Vacation
Club (Singapore) Pte. Ltd เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 1,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
Sanya Anantara Consulting Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ Sanya Anantara
Consulting Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระ
แล้วของบริษัทดังกล่ำว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ชำระค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
Sanya Anantara Real Estate Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ Sanya Anantara
Real Estate Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 2,400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่
ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ชำระค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
กองทุนรวมบริหำรสินทรัพย์ไทย
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมบริหำรสินทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนเลิกกองทุน
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทน. 23/2552 กำรเลิกกองทุนดังกล่ำวไม่มีผลกระทบ
ต่องบกำรเงินแต่อย่ำงใดเนื่องจำกบริษัทบันทึกเสมือนเป็นกำรกู้ยืมเงิน (หมำยเหตุ 21)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
โอนจำกเงินลงทุนระยะยำว
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

3,829,126,710 1,521,253,975 2,150,195,880
- 353,832,580
- 345,672,880
- 1,804,523,000
- 1,804,523,000

เงินปันผลรับ

441,698,473 263,715,181
(256,905,375) (114,198,026)

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

4,013,919,808 3,829,126,710 2,150,195,880 2,150,195,880
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม - วันที่ 31 ธันวำคม
จัดตั้งขึ้น
บริษัท

Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited
Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
The Coffee Club Holdings Pty.
Ltd.
Sizzler China Pte. Ltd.
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จำกัด
Harbour View Corporation Limited
บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
(มหำชน)

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554

ประเภทธุรกิจ

ในประเทศ

ธุรกิจสปำ

49

49

โรงแรม
ลงทุนในบริษทั อื่น

ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเร็ตส์
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์
หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน

50
50

50
50

ลงทุนในบริษทั อื่น

หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน

50

50

ลงทุนในบริษทั อื่น

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

เจ้ำของลิขสิทธิ์
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
โรงแรม
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย

50
51

50
51

ประเทศเวียดนำม
ประเทศไทย

30.4

30.4

ประเทศไทย

(1)

51

51(1)

31.3

31.3

(1) สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จำกัด เท่ำกับร้อยละ 51 แต่ตำมสัญญำของกำรถือหุ้น กลุ่มบริษัทมี
สิทธิออกเสียงเพียงร้อยละ 35

บริษัท
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
(มหำชน)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
จัดตั้งขึ้น
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม

ประเทศไทย

31.3

31.3
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ส่วนแบ่งรำยได้จำกบริษัทร่วมที่สำคัญของกลุ่มบริษัท และส่วนแบ่งในสินทรัพย์และหนี้สิน สำมำรถแสดงได้ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์
บำท

หนี้สิน
บำท

รำยได้ กำไร(ขำดทุน)
บำท
บำท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
1,164,721,633 821,728,777 697,828,754
1,947,813,486 1,012,504,000 3,780,794,201
กลุ่มธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

45,305,789
396,392,684

3,112,535,119 1,834,232,777 4,478,622,955

441,698,473

สินทรัพย์
บำท

หนี้สิน
บำท

รำยได้ กำไร(ขำดทุน)
บำท
บำท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
1,380,404,419 1,177,445,749 801,122,313
1,620,439,494 827,985,669 2,996,094,424
กลุ่มธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
3,000,843,913 2,005,431,418 3,797,216,737

58,227,960
205,437,221
263,665,181
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทภำยใต้บริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

บริษัท

งบกำรเงินรวม - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนในส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัท (ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554

บริษัทย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Elewana Afrika (T) Limited
โรงแรม
ประเทศสหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย
Elewana Afrika Limited
ลงทุนในบริษทั อื่น
ประเทศเคนย่ำ
บริษัทย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
Elewana Afrika (Z) Limited
โรงแรม
ประเทศสหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย
The Grande Stone Town Limted
ลงทุนในบริษทั อื่น
ประเทศสหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย

50

50

50

50

50

50

50

50

บริษัทย่อยของ Elewana Afrika Limited
Flora Holding Limited
ลงทุนในบริษทั อื่น
Rocky Hill Limited
โรงแรม
Sand River Eco Camp Limited
โรงแรม

ประเทศเคนย่ำ
ประเทศเคนย่ำ
ประเทศเคนย่ำ

50
50
50

50
50
50

บริษัทย่อยของ Flora Holding Limited
Parrots Limited

ประเทศเคนย่ำ

50

50

ประเทศสหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย

50

50

ประเทศสำธำรณรัฐ
กัมพูชำประชำธิปไตย

51

51

โรงแรม

บริษัทย่อยของ The Grande Stone Town Limited
Parachichi Limited
โรงแรม
บริษัทย่อยของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จำกัด
ขำยอำหำรและ
Select Service Partner (Cambodia)
Limited
เครื่องดื่ม
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
งบกำรเงินรวม - วันที่ 31 ธันวำคม

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยของ The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.
Expresso Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
เจ้ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club Franchising
ธุรกิจแฟรนชำยส์
Company Pty. Ltd.
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
The Coffee Club Properties (NSW)
ลงทุนใน
Pty. Ltd.
อสังหำริมทรัพย์
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee
เจ้ำของลิขสิทธิ์
for The Coffee Club Unit Trust)
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
เจ้ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
เจ้ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
เจ้ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
เจ้ำของลิขสิทธิ์
First Avenue Company Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม
บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Operating
ขำยอำหำรและ
Company Pty. Ltd.
เครื่องดื่ม
Ribs and Rumps Property
ขำยอำหำรและ
Pty. Ltd.
เครื่องดื่ม
Ribs and Rumps International
ขำยอำหำรและ
Pty. Ltd.
เครื่องดื่ม

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

50
50

50
50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

-

ประเทศออสเตรเลีย

50

-

ประเทศออสเตรเลีย

50

-

61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

123
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จำกัด
เงินลงทุนในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จำกัด ถือเป็นบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวม เนื่องจำกกลุ่มบริษัทไม่มีอำนำจ
ควบคุมเหนือ บริษัทดังกล่ำว ถึงแม้ว่ำกลุ่มบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่ ำวในอัตรำร้อยละ 51 บริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในกำร
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม
ค)

ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำร
ร่วมค้ำ

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

96,003,822
114,530,647

14,605,306
81,298,782

24,284,460
-

24,284,460
-

เงินปันผลรับ

4,597,793
(18,012,200)

99,734
-

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

197,120,062

96,003,822

24,284,460

24,284,460

กิจกำรร่วมค้ำ มีดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัท ไม้ขำว เวเคชั่น วิลล่ำ จำกัด
บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ
ดอท ทีเอช จำกัด
Harbour Residences Oaks Ltd.
Tidal Swell Pty. Ltd.

งบกำรเงินรวม - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ขำยสิทธิในสถำนที่
พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ
กำรจัดจำหน่ำย

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

50.1

50.1

บริกำรด้ำนที่พักอำศัย
บริกำรด้ำนที่พักอำศัย

ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

50
50

25
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

บริษัท
บริษัท ไม้ขำว เวเคชั่น วิลล่ำ จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท - วันที่ 31 ธันวำคม
สัดส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ขำยสิทธิในสถำนที่
พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ

ประเทศไทย

50

50

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบ
กำไรขำดทุน มีดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน

349,384,258
138,513,408

161,324,559
23,136,256

รวมสินทรัพย์

487,900,666

184,460,815

หนี้สินหมุนเวียน

(220,466,464)
(46,357,973)

(123,779,495)

รวมหนี้สิน

(266,824,437)

(123,779,495)

221,076,229
77,337,278
(72,739,485)

60,681,320
13,205,635
(13,105,901)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ
รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
กลุ่มบริษัทไม่มีภำระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นในภำยหน้ำของกิจกำรร่วมค้ำ

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
Harbour Residences Oaks Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่ อยแห่ งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสำมัญ ของ Harbour
Residences Oaks Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียหรือ 12.1 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยเซล ดอท ซี
โอ ดอท ทีเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 150,298 หุ้น หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมัญที่เรียกชำระแล้ว
ร้อยละ 50 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทดังกล่ำวได้เรียกชำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ดังนั้น เงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่ำวรวมเป็นจำนวนเงิน 15 ล้ำนบำท
Tidal Swell Pty. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 25ในหุ้นสำมัญของ
Tidal Swell Pty. Ltd. ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 และกลุ่มบริษัทยังคงมีกำรควบคุม
ร่วมในบริษัทดังกล่ำว
ง)

ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่ม บริษัทมีประมำณกำรหนี้สินสำหรั บเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.75 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ(พ.ศ. 2554 : 0.75 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

14

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่ว่ำจะ
โดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษั ท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ลำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญเหนือ
กิจกำร ผู้บริหำรสำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำร
และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขั้นสุดท้ำย
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดังนั้น บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท
64
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุป ได้ดังนี้
14.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
บริษัทร่วม

106,974,275

84,228,626

-

-

รวมรำยได้

106,974,275

84,228,626

-

-

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

136,457,250

-

-

รวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

-

136,457,250

-

-

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

66,826
558,547

462,977

43,733,664
-

43,049,477
-

รวมรำยได้ค่ำเช่ำ

625,373

462,977

43,733,664

43,049,477

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

152,217,301
2,653,577
3,501,345

148,589,614
648,150
7,343,444

184,225,428
832,000
-

206,805,183
600,000

รวมรำยได้ค่ำบริกำรจัดกำร

158,372,223

156,581,208

185,057,428

207,405,183

รำยได้ค่ำเช่ำ
บริษัทย่อย
กิจกำรร่วมค้ำ

รำยได้ค่ำบริกำรจัดกำร
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยได้ค่ำบริกำรจัดกำรส่วนใหญ่ เป็นรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม ระบบสำรสนเทศและกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

256,905,375
18,012,200
-

- 1,076,593,632
114,198,026 130,547,607
83,784,050
-

409,147,880
83,784,050

รวมเงินปันผลรับ

274,917,575

197,982,076 1,207,141,239

492,931,930

ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

15,272,205

13,048,268

711,950,861
-

647,232,838
-

รวมดอกเบี้ยรับ

15,272,205

13,048,268

711,950,861

647,232,838

บริษัทร่วม

4,834,919

6,434,340

4,204,208
29,925

7,263,814
180,536

รวมรำยได้อื่น

4,834,919

6,434,340

4,234,133

7,444,350

กำไรจำกกำรคืนทุน
บริษัทย่อย

-

-

-

418,150,898

รวมกำไรจำกกำรคืนทุน

-

-

-

418,150,898

รำยได้อื่น
บริษัทย่อย
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
14.2 กำรซื้อสินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ซื้อสินค้ำ
บริษัทร่วม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

50,341,839
-

11,586,630
37,170,477

-

-

รวมค่ำซื้อสินค้ำ

50,341,839

48,757,107

-

-

ค่ำเช่ำ
บริษัทย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

15,536,808

13,683,088

77,130,648
-

65,631,410
-

รวมค่ำเช่ำ

15,536,808

13,683,088

77,130,648

65,631,410

บริษัทร่วม

2,818,717
-

-

56,832,838
-

66,879,391
157,433

รวมค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย

2,818,717

-

56,832,838

67,036,824

-

-

987,333

646,456

-

-

987,333

646,456

ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทย่อย

-

-

35,015,262

27,028,995

รวมดอกเบี้ยจ่ำย

-

-

35,015,262

27,028,995

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

25,399,886

23,561,198

193,424
12,134,645

55,819
8,094,123

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น

25,399,886

23,561,198

12,328,069

8,149,942

ค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย
บริษัทย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
บริษัทย่อย
รวมค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำย
กำรค้ำ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริษัทย่อย
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นเฉพำะบริษัท
ร์ อินเตอร์เนชั่นหมำยเหตุ
บริแนล
ษัท จไมเนอร์
ำกัปดระกอบงบกำรเงิ
(มหำชน)
อินเตอร์เนชัน่นรวมและงบกำรเงิ
แนล จำกัด (มหำชน)
ำหรับปีสปิ้นระกอบงบกำรเงิ
สุดวันนทีเฉพำะบริ
่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
ะกอบงบกำรเงินสหมำยเหตุ
รวมและงบกำรเงิ
นษรวมและงบกำรเงิ
ัท พ.ศ. 2555 และ
นเฉพำะบริ
ษัท
ดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรัพ.ศ.
บปีส2555
ิ้นสุดวัและ
นที่ 31
พ.ศ.
ธัน2554
วำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รค้ำกับบุคคลหรื14อกิจกำรที
รำยกำรค้
่เกี่ยวข้
ำกัอบงกับุนคคลหรื
(ต่อ) อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทและเฉพำะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 มีจำนวน 171,481,171
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มบริค่บำท
ษำัทตอบแทนผู
และเฉพำะบริ
้บริหษำรของกลุ
ัทสบำท
ำหรับตำมล
่มปีบริ
สิ้นษำดั
สุัทดและเฉพำะบริ
ที่ 312554
ธันวำคม
ษ: ัท148,049,646
สำหรั
พ.ศ.บปี2555
สิ้นสุบำท
ดมีวัจนำนวน
ที่ 3181,208,366
171,481,171
ธันวำคม พ.ศ.
171,481,171
และ 77,439,762
บวัน(พ.ศ.
และ
บำท2555
ตำมลมีำดัจำนวน
บ) โดยค่
ำตอบแทน
บำท และ 77,439,762 บำท ตำมลบำท
2554 : 148,049,646
บำท
ตำมล
บ (พ.ศ.
2554
: 148,049,646
บำท ตำมล
ำดับและ
81,208,366
ำตอบแทนบำท ตำมลำดับ) โดยค่ำตอบแทน
ดัำดั
งกล่บและ
ำ(พ.ศ.
วเป็77,439,762
นผลประโยชน์
ระยะสั
้น ำดั
ซึบำท
่งได้
แและ
ก่เงิน81,208,366
เดือนโบนั
สและสวั
สดิบำท
กำรอื
่น) โดยค่
ดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นดัซึงกล่
่งได้ำแวเป็
ก่เงินนผลประโยชน์
เดือนโบนัสและสวั
ระยะสัส้นดิซึก่งำรอื
ได้แ่นก่เงินเดือนโบนัสและสวัสดิกำรอื่น
14.3 ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้อและขำยสินค้ำและบริกำร
ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื
14.3 ยอดค้
้อและขำยสิ
ำงชำระที
นค้ำ่เและบริ
กิดจำกกำรซื
กำร ้อและขำยสินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิ
เฉพำะบริ
ษัท
งบกำรเงิ
นเฉพำะบริ
ษัท2554
พ.ศ.งบกำรเงิ
2555 นนรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ.
บำท 2555 พ.ศ. 2554
บำท 2554 พ.ศ. 2555
บำท
บำท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท บำท
บำท บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกั
น
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกษหนี
บริ
ัทย่้กอิจยกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่ย่วอมย
ัทร่ววมมค้ำ 239,866,221
กิบริจษกำรร่
กิจกำรร่
ำ องกัน 400,946
กำรทีว่เกีมค้่ยวข้
กิรวมลู
จกำรที
องกั่เนกี1,976,085
กหนี่เกี้ก่ยิจวข้กำรที
่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รวมลูกหนี้กิจกำรที242,243,252
่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน บริ
เจ้ำษหนี
ัทย่้กอิจยกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่ร่วอมย
บริษัทร่วม
ัทร่ววมมค้ำ
7,122,417
กิบริจษกำรร่
กิจกำรร่วมค้ำ
กิกิจจกำรร่
ำ องกัน
กำรทีว่เกีมค้่ยวข้
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิรวมเจ้
จกำรที
่เกี้ก่ยิจวข้กำรที
องกั18,258,837
ำหนี
่เนกี่ยวข้องกัน

- 424,190,223
- 424,190,223
- 213,278,135
640,911,198
- 424,190,223
239,866,221
24,912,726
213,278,135239,866,221
24,912,726213,278,135
70,236,720 24,912,726400,946
8,307,106
8,307,106 1,976,085
400,946 - 8,307,106
757,137 - 207,597757,137242,243,252
1,976,085
207,597222,342,378
757,1379,144449,310,546
207,597

640,911,198
640,911,198
70,236,720
70,236,7209,1449,144
711,157,062

24,461,615
- 7,122,417
24,461,615
4,588,935
24,461,615
19,748,474
52,025
19,748,474 7,122,41752,025
19,748,474
610,8585,172 52,025610,858 18,258,837- - 11,088,121
610,858 - 183,74111,088,121 18,258,837
183,741 11,088,121
1,994,714 24,697,381
183,741
25,381,254
31,447,453

4,588,935
4,588,935
5,172
5,1721,994,7141,994,714
6,588,821

222,342,378242,243,252
449,310,546222,342,378
711,157,062449,310,546

711,157,062

31,447,453 25,381,254
24,697,381 31,447,453
6,588,821 24,697,381
6,588,821
รวมเจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รวมเจ้ำหนี้กิจกำรที25,381,254
่เกี่ยวข้องกัน
14.4 เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที14.4
่เกี่ยวข้อเงิงกั
นให้
น กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิ
นรวม
นเฉพำะบริ
งบกำรเงิ
นเฉพำะบริพ.ศ.
ษัท 2554
พ.ศ.งบกำรเงิ
2555
พ.ศ. 2554ษัท
พ.ศ. 2555
บำท
บำท
บำท
บำท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท บำท
บำท บำท
บำท
บำท
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที
เงินษ่เให้
กีัท่ยย่กอวข้
ู้ยยืมอระยะยำวแก่
งกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ
- 17,724,254,808 14,833,186,192
บริษัทย่อย
- 17,724,254,808
- 507,373,802
14,833,186,192
- 17,724,254,808- 14,833,186,192บริษัทร่ย่วอมย
627,571,218
บริษัทร่วม
บริ
ัทร่ววมมค้ำ 627,571,218 507,373,802627,571,218
1,963,938 507,373,802
กิจษกำรร่
1,963,938
- 1,963,938
กิจกำรร่วมค้ำ
กิรวมเงิ
จกำรร่
นให้วมค้
กู้ยำืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่
629,535,156 507,373,802 17,724,254,808 14,833,186,192
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที
รวมเงิ
นให้องกั
กู้ยนืมระยะยำวแก่กิจกำรที่
เกี่ ่ยวข้
17,724,254,808
507,373,802
14,833,186,192
17,724,254,808 14,833,186,192
เกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวข้องกัน 629,535,156 507,373,802629,535,156
68
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

บริษัทย่อย
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
จ่ำยชำระคืน

-

- 1,549,601,374 1,376,380,033
- 173,221,341
- (101,047,057)
-

วันที่ 31 ธันวำคม

-

- 1,448,554,317 1,549,601,374

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และมี
อัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยธนำคำรพำณิชย์
15

ที่ดินและโครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนกำรกู้ยืม
รวมที่ดินและโครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ

33,097,764

2,390,494

1,239,294,462
31,201,583

24,626,975
6,080,295

1,303,593,809

33,097,764
งบกำรเงินรวม
ล้ำนบำท

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงและกำรซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงและกำรซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

165.2
1

70
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง อำคำรและส่วน
ที่ดิน ปรับปรุงอำคำร
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน

รวม
บำท

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

356,642,414
(1,453,900)

1,452,978,101
(858,037,560)

1,809,620,515
(859,491,460)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

355,188,514

594,940,541

950,129,055

355,188,514
-

594,940,541
10,246,529
57,412,511

950,129,055
10,246,529
57,412,511

(115,647)
-

(4,683,714)
(84,796,432)
596,459

(4,683,714)
(84,912,079)
596,459

355,072,867

573,715,894

928,788,761

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

356,642,414
(1,569,547)

1,516,560,343
(942,844,449)

1,873,202,757
(944,413,996)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

355,072,867

573,715,894

928,788,761

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนใน OAKS - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์จำกกำรลงทุนใน OAKS
(หมำยเหตุ 5)
ค่ำเสื่อมรำคำ
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน

รำคำยุติธรรม

1,824,186,050
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง อำคำรและส่วน
ที่ดิน ปรับปรุงอำคำร
บำท
บำท

รวม
บำท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนไปบัญชีอื่น
ค่ำเสื่อมรำคำ
กำรด้อยค่ำ
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

355,072,867
(115,647)
-

573,715,894
115,059,776
(281,841)
(3,740,294)
(79,558,989)
(54,615,805)
(739,952)

928,788,761
115,059,776
(281,841)
(3,740,294)
(79,674,636)
(54,615,805)
(739,952)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

354,957,220

549,838,789

904,796,009

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

356,642,414 1,626,736,460 1,983,378,874
(1,685,194) (1,022,281,866) (1,023,967,060)
(54,615,805)
(54,615,805)
-

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

354,957,220

รำคำยุติธรรม

549,838,789

904,796,009
1,499,186,050

รำคำยุติธรรมถูกประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในทำเลที่ตั้งและ
ประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่มีกำรประเมินนั้น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อ กำรลงทุนจำนวนเงิน 5.4 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 172 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 1.8 ล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 58 ล้ำนบำท) ได้นำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 21 )
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่อ)
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน ได้แก่

รำยได้ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำสำหรับปี

พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

370,894,088

350,601,220

81,535,854

87,078,697

ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทไม่มีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (พ.ศ. 2554 : 0.7 ล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 23 ล้ำนบำท)
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รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ขำยบริษัทย่อย

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรลงทุนในบริษัยย่อย
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนใน OAKS - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
บริษัท ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรลงทุนใน OAKS
หมำยเหตุ(หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
5)
สำหรับจปีำหน่
สิ้นำสุยสิดนวัทรันพทีย์ ่ -31
สุทธิธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
17 โอนมำจำกที
ที่ดิน อำคำรและอุ
ปกรณ์ำงพั(ต่ฒอนำที
) ่สร้ำงเสร็จแล้ว
่ดินและโครงกำรระหว่
โอนมำจำก(ไป)บัญชีอื่น
ค่ำเสื่อมรำคำ
กลับรำยกำรกำรด้อยค่ำ (กำรด้อยค่ำ)

17

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

7,908,265,512
206,694,505
220,439,953
(19,966,735)
(3,862,285)
-

7,908,265,512

2,969,159,700

2,969,159,700
338,579,154
185,360,550
(8,302)
-

12,300,825,434
(4,370,616,387)
(21,943,535)

3,201,388,531
(232,228,831)
-

7,908,265,512
ประกอบ

(223,436,554)
(5,841)
(10,128,238)
74,537,641
2,676,349,857
(452,151,335)
(21,943,535)
อำคำรและ
6,837,831
อุปกรณ์

85,000
1,529,341,065
(32,060,866)
(78,825,983)
ทีด่ 75,079,400
ินและส่วน
2,969,159,700
ปรับปรุงที่ดิน

5,082,323,474
111,835,091
(20,297,175)
684,344,296

5,082,323,474

1,098,244,363
1,098,244,363
256,221,518
121,075,203
-

9,021,349,107
(3,939,025,633)
-

อำคำรและ
อุปกรณ์
ประกอบ

1,249,128,558
(150,884,195)
-

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

2,148,068,779
250,636,728
18,277,079
(27,487,750)
(54,348,369)
(814,781)

2,148,068,779

4,612,340,496
(2,452,323,714)
(11,948,003)

2,148,068,779
อำคำรเช่ำ

(37,733,055)
(24,045,084)
388,233,840
1,782,946
(408,990,953)
ส่(11,797,945)
วนปรับปรุง
17,167,893
อำคำรและ

1,886,254,473
192,183,293
145,013,371

1,886,254,473

4,198,934,735
(2,312,530,204)
(150,058)

ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
อำคำรเช่ำ

2,469,420,677
219,779,770
(50,375,031)
(6,238,386)
(1,463,328)

2,469,420,677

6,658,868,569
(4,159,557,996)
(29,889,896)

2,469,420,677
สำนักงำน

596,293,282
113,006,437
(1,344,464)
(4,290,595)
274,309

596,293,282

2,202,728,885
(1,606,347,025)
(88,578)

596,293,282
อุปกรณ์อื่น

519,650,883
148,343,655
-

519,650,883

2,043,930,747
(1,509,736,401)
(14,543,463)

(21,039,533)
(705,533)
(8,809,446)
(522,233)
444,857,893
35,140,444
381,370,832
8,426,345งบกำรเงินรวม
(14,022)
(บำท)
(523,062,685)
(123,513,078)
เครื่องตกแต่ง
14,454,886
ติ(576,563)
ดตั้งและ
17,457,444
3,458,280
อุปกรณ์

1,237,284,416
313,215,534
620,296,440

1,237,284,416

4,830,483,675
(3,563,885,926)
(29,313,333)

งบกำรเงินรวม (บำท)
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
อุปกรณ์อื่น

87,926,122
19,321,590
2,881,715
(2,272,221)
(217,130)
-

87,926,122

271,052,899
(183,126,777)
-

87,926,122
ยำนพำหนะ

(3)
(75,513)
14,649,493
(27,526,902)
31,276

74,341,590
26,506,181
-

74,341,590

231,154,941
(156,813,351)
-

ยำนพำหนะ

371,322,822
165,176,845
23,213,159
(14,034,442)
(1,514,366)
-

371,322,822

802,555,922
(430,658,578)
(574,522)

371,322,822
กำรด
ำเนินงำน

(18,381,613)
(461,196)
(27,356,159)
(40,156,431)
(46,346,617)
(574,522)
2,514,720
เครื
่องใช้ใน

276,120,334
93,704,145
132,260,161

276,120,334

507,479,517
(231,359,183)
-

เครื่องใช้ใน
กำรดำเนินงำน

363,479,230
2,044,482,553
10,294,453
(17,960,962)
(2,073,541)
(295,300)

363,479,230

363,479,230
-

363,479,230
ก่อสร้ำง

(1,275,700)
(306,449)
(930,148,152)
(1,826)
426,806
งำนระหว่
ำง

58,311,535
1,196,098,349
40,374,667

58,311,535

58,311,535
-

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

16,913,936,124
3,357,677,582
460,466,909
(133,441,605)
(72,552,974)
(2,299,100)

74

16,913,936,124

30,413,239,966
(13,434,859,308)
(64,444,534)

16,913,936,124
รวม

(223,436,554)
(79,141,278)
(44,348,159)
4,587,061,754
(62,023,854)
(1,660,417,553)
(20,437,679)
122,973,650

10,232,531,068
2,338,107,766
100,778,028
1,622,288,935

10,232,531,068

22,140,772,815
(11,864,234,893)
(44,006,854)

รวม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

137

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ปกรณ์ (ต่อ)
วัทีน่ดทีิน
่ 31อำคำรและอุ
ธันวำคม พ.ศ. 2554

2,969,159,700(8,302)
2,969,159,700
(1,445,275,721)
338,579,154
(240,484,815)
185,360,550
(17,792,293)
ที่ดินและส่วน
(8,302)
(58,723,510)
ปรับปรุงที่ดิน
1,730,814,763(1,445,275,721)
(240,484,815)
1,901,245,361
(17,792,293)
(170,430,598)
(58,723,510)
1,730,814,763
1,730,814,763

3,201,388,531
2,969,159,700
(232,228,831)
338,579,154
185,360,550-

3,201,388,531
(232,228,831)
ทีด่ ินและส่วน
2,969,159,700
ปรับปรุงที่ดิน

ทีด่ ินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

4,612,340,496
2,148,068,779
(2,452,323,714)
250,636,728
(11,948,003)
18,277,079

4,612,340,496
(2,452,323,714)
ส่(11,948,003)
วนปรับปรุง
อำคำรและ
2,148,068,779
อำคำรเช่ำ

ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
อำคำรเช่ำ

7,908,265,512
2,148,068,779
(19,966,735)
(27,487,750)
(3,862,285)
(54,348,369)
(814,781)
7,908,265,512
2,148,068,779
1,568,288,222
579,588,581
206,694,505
250,636,728
(168,232,642)
7,265,229
220,439,953
18,277,079
(560,712,692)
(444,342,431)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
(19,966,735)
(27,487,750)
21,118,422
(25,476,430)
อุปกรณ์
อำคำรและ
(3,862,285)
(54,348,369)
(7,453,014)
(14,512,422)
ประกอบ
อำคำรเช่ำ
9,164,579,246- 2,436,854,213
(814,781)
1,568,288,222
579,588,581
(168,232,642)
7,265,229
13,897,825,612
5,118,462,542
(560,712,692)
(444,342,431)
(4,732,421,252) (2,637,525,338)
21,118,422
(25,476,430)
(825,114)
(44,082,991)
(7,453,014)
(14,512,422)
9,164,579,246 2,436,854,213
9,164,579,246 2,436,854,213

12,300,825,434
7,908,265,512
(4,370,616,387)
206,694,505
(21,943,535)
220,439,953

12,300,825,434
(4,370,616,387)
(21,943,535)
อำคำรและ
อุปกรณ์
7,908,265,512
ประกอบ

อำคำรและ
อุปกรณ์
ประกอบ

2,202,728,885
596,293,282
(1,606,347,025)
113,006,437
(88,578)-

2,469,420,677
596,293,282
(50,375,031)
(1,344,464)
(6,238,386)
(4,290,595)
(1,463,328)
274,309
2,469,420,677
596,293,282
371,591,815
125,606,951
งบกำรเงินรวม (บำท)
219,779,770
113,006,437
347,309
4,520,503
เครื่องตกแต่ง
(584,351,907)(110,585,685)ติดตั้งและ
(50,375,031)
(1,344,464)
11,660,055
(714,580)
อุปกรณ์
(6,238,386)
(4,290,595)
(20,444,206)
(1,651,812)
สำนักงำน
อุปกรณ์อื่น
2,409,926,768
721,114,346
(1,463,328)
274,309
371,591,815
125,606,951
347,309
4,520,503
6,855,722,237
2,372,407,005
(584,351,907)
(110,585,685)
(4,382,691,091) (1,650,489,502)
11,660,055
(714,580)
(63,104,378)
(803,157)
(20,444,206)
(1,651,812)
2,409,926,768
721,114,346
2,409,926,768
721,114,346

6,658,868,569
2,469,420,677
(4,159,557,996)
219,779,770
(29,889,896)-

นรวม (บำท)
6,658,868,569งบกำรเงิ
2,202,728,885
(4,159,557,996)
(1,606,347,025)
เครื่องตกแต่ง
(29,889,896)
(88,578)
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
2,469,420,677
596,293,282
สำนักงำน
อุปกรณ์อื่น

งบกำรเงินรวม (บำท)
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
อุปกรณ์อื่น

802,555,922
371,322,822
(430,658,578)
165,176,845
(574,522)
23,213,159

802,555,922
(430,658,578)
(574,522)
เครื่องใช้ใน
371,322,822
กำรดำเนินงำน

เครื่องใช้ใน
กำรดำเนินงำน

87,926,122
371,322,822
(2,272,221)
(14,034,442)
(217,130)
(1,514,366)
87,926,122
371,322,822
2,730,283
75,351,696
19,321,590165,176,845
(2,536,772)
2,881,715
23,213,159
(23,514,318)
(78,646,272)
(2,272,221)(14,034,442)
(378,209)
เครื่องใช้ใน
(217,130)
(1,514,366)
(344,024)
(1,037,203)
ยำนพำหนะ
กำรดำเนินงำน
86,512,017536,917,2582,730,283
75,351,696
(2,536,772)
284,999,504 1,060,620,400
(23,514,318)
(78,646,272)
(198,487,487) (510,024,236)
(378,209)
(13,678,906)
(344,024)
(1,037,203)
86,512,017
536,917,258
86,512,017
536,917,258

271,052,899
87,926,122
(183,126,777)
19,321,590
2,881,715-

87,926,122
ยำนพำหนะ

271,052,899
(183,126,777)
-

ยำนพำหนะ

30,413,239,966
16,913,936,124
(13,434,859,308)
3,357,677,582
(64,444,534)
460,466,909

16,913,936,124
รวม

30,413,239,966
(13,434,859,308)
(64,444,534)

รวม

363,479,230
16,913,936,124
(17,960,962)
(133,441,605)
(2,073,541)
(72,552,974)
(295,300)
(2,299,100)
363,479,230
16,913,936,124(1,277,881,827)
2,044,482,553
3,357,677,582
(16,820,836)
(419,601,175)
10,294,453- (1,819,945,598)
460,466,909
(17,960,962)
(133,441,605)
(5)
6,209,253
งำนระหว่ำง
(2,073,541)
(72,552,974)
(910,799)
(105,076,991)
ก่อสร้ำง
รวม
1,102,312,966
18,189,031,577
(295,300)
(2,299,100)
(1,277,881,827)
(16,820,836)
(419,601,175)
1,102,312,971
32,593,595,622
- (1,819,945,598)
- (14,282,069,504)
(5)
6,209,253
(5)
(122,494,551)
(910,799)
(105,076,991)
1,102,312,966
18,189,031,577
1,102,312,966
18,189,031,577

363,479,230
363,479,230
2,044,482,55310,294,453-

363,479,230
งำนระหว่ำง
363,479,230
ก่อสร้ำง

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

75

75
ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 1,120,512,299 บำท (พ.ศ. 2554 : 1,021,798,968 บำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 650,115,764 บำท (พ.ศ. 2554 : 606,114,287 บำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และ
จำนวน 49,317,535 บำท (พ.ศ. 2554 : 32,504,298 บำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

วัสนำหรั
ที่ 31
บปีธัสนิ้นวำคม
สุดวันพ.ศ.
ที่ 31 2554
ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุ
น ญชีต้นปี - สุทธิ
รำคำตำมบั
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หัซื้อกสิค่นำทรัเสืพ่อย์มรำคำสะสม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ย์ไ่อด้กำรด้
มำจำกกำรลงทุ
หัสิกนทรัค่พำเผื
อยค่ำ นในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
สำหรับจปีำหน่
สิ้นำสุยสิดนวัทรันพทีย์่ -31
ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชี - สุทสุธิทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ำหรับษปีัทสย่ิ้นอสุยดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
17 ทีสขำยบริ
่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
รำคำตำมบั
ญชีต้นปี - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ซืโอนมำจำก(ไป)บั
้อสินทรัพย์ ญชีอื่น
สิค่นำเสื
ทรั่อพมรำคำ
ย์ได้มำจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
จกลัำหน่
ำยสินทรัพย์ อ- ยค่
สุทำธิ(กำรด้อยค่ำ)
บรำยกำรกำรด้
จำหน่
ำยสิงจำกกำรแปลงค่
นทรัพย์ - สุทธิ ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ส่ตัวดนปรั
บปรุ
ขำยบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
โอนมำจำก(ไป)บัญชีอื่น
รำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำ
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
กลับรำยกำรกำรด้อยค่ำ (กำรด้อยค่ำ)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

17

17 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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อำคำรและ
อุปกรณ์
ประกอบ

217,491,469

จัดประเภทใหม่

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ค่ำเสื่อมรำคำ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที
อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่ำ่ดเสืิน่อมรำคำ

183,284,514

9,693,151

9,693,151

183,284,514

10,011,983 618,695,066
(318,832) (435,410,552)

217,491,469
(34,206,955)

9,759,264
(66,113)

10,011,983 618,695,065
อำคำรและ
ที่ดิน(252,719)
และส่วน (401,203,596)
อุปกรณ์
ปรับ9,759,264
ปรุงที่ดิน 217,491,469
ประกอบ

(71,655)
9,759,264

17

248,310,025
225,000
3,166,715
(34,210,271)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

บริษัท ไมเนอร์
นชีเตอร์
รำคำตำมบัอิญ
ต้นปีเ-นชั
สุท่นธิ แนล จำกัด (มหำชน)
9,830,919
หมำยเหตุ
ป
ระกอบงบกำรเงิ
น
รวมและงบกำรเงิ
น
เฉพำะบริ
ษ
ท
ั
ซื้อสินทรัพย์
สำหรับจปีำหน่
สิ้นสุ
ดวันนทรัทีพ่ 31
ำยสิ
ย์ - ธัสุน
ทธิวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
-

10,011,983 615,303,393
(181,064) (366,993,368)

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

248,310,025

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

9,830,919

17

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

46,096,107

99,727,305
(53,631,198)

46,096,107

52,121,191
3,743,299
(9,768,383)

95,984,006
ส่วนปรับปรุง
(43,862,815)
อำคำรและ
52,121,191
อำคำรเช่ำ

52,121,191

39,166,738
1,345,836
21,596,440
(9,987,823)

39,166,738

73,041,687
(33,874,949)

ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
อำคำรเช่ำ

12,989,237
1,242,254
42,005,459
(5,392,072)

12,989,237
5,624,600
14,000,000
(4,296,395)

5,624,600

49,809,440

9,821,760

15,328,205
(1,547,492)
(3,958,953)

108,995,850

49,809,440

9,821,760

414,156,030 83,658,543 33,630,668
(305,160,180) (33,849,103) (23,808,908)

108,995,850

124,388,581 50,844,878
9,912,592
9,649,872
(37,330)
(25,267,993) (10,685,310)

124,388,581 50,844,878 15,328,205
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (บำท)
เครื่องตกแต่ง
404,421,096 74,080,720 39,284,874
ติดตั้งและ
(280,032,515)
อุปกรณ์ (23,235,842) (23,956,669)
124,388,581
50,844,878
15,328,205
สำนักงำน อุ
ปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ

130,227,208
8,999,474
(93,965)
13,145,127
(27,889,263)

130,227,208

383,040,595 30,833,006 25,284,874
(252,813,387) (17,843,769) (19,660,274)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (บำท)
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน อุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ

4,577,937

17,273,021
(12,695,084)

4,577,937

5,009,990
30,919
(462,972)

17,242,101
(12,232,111)
เครื่องใช้ใน
กำรด5,009,990
ำเนินงำน

5,009,990

รวม

11,355,864

481,747,022

477,523,400
90,225,123
(1,584,822)
(84,416,679)
77

477,523,400
รวม

69,468,263

481,747,022

69,468,263 1,346,620,879
- (864,873,857)

69,468,263

2,579,822
66,888,441
-

2,579,822
ก่อสร้ำง

477,523,400
2,579,822 1,262,299,667
งำนระหว่ำง- (784,776,267)

2,579,822

462,932,604
97,388,824
(93,965)
(82,704,063)

462,932,604

11,355,864 1,165,674,942
- (702,742,338)

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

5,428,013 11,355,864
293,841 71,282,419
144,720 (80,058,461)
(856,584)
-

5,428,013

16,803,540
(11,375,527)

เครื่องใช้ใน
กำรดำเนินงำน

78

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
17

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทย่อยบำงแห่งได้ทำสัญญำขำยและเช่ำกลับคืนกับกองทุนรวมบริหำร สินทรัพย์
ไทยและกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี กำรขำยดังกล่ำวมีเงื่อนไขให้บริษัทย่อยไถ่ถอนคืนได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดใน
สัญญำ โดยบริษัทย่อยได้รับสิทธิในกำรเช่ำและซื้อคืนเป็นอันดับแรก งบกำรเงินของกองทุนรวมดังกล่ำวได้ถูกรวมในกำรจัดทำ
งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัท รำยกำรฝำกขำยและเช่ำกลับคืนเสมือนเป็นกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม (หมำยเหตุ 21) กำรแสดงที่ดิน
และอำคำรในงบกำรเงินรวมจึงไม่เปลี่ยนแปลงจำกผลกำรทำสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ไม่มียอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์ ซึ่งนำไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวอื่นโดยบริษัทย่อยเหล่ำนี้ (พ.ศ. 2554 : 841 ล้ำนบำท) เนื่องจำกกำรเลิก
กองทุน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ใช้อำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 40.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 1,286 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554
: 21 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่ำ 687 ล้ำนบำท) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 21)
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ล้ำนเหรียญ
ล้ำนบำท ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุงอำคำรและกำร
ซื้ออุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

45.6

23.3

-

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุงอำคำรและ
กำรซื้ออุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

145.8

16.0

4.6

79
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย์

ต้นทุน
กำรพัฒนำ
แฟรนชำยส์

- 164,727,049
- (161,527,416)
3,199,633

ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ
ค่ำควำมนิยม

140,643,090 3,640,255,553
(97,441,547) (391,808,039)
43,201,543 3,248,447,514

ค่ำลิขสิทธิ์
แฟรนชำยส์

งบกำรเงินรวม (บำท)

560,030,233
560,030,233

เครื่องหมำย
กำรค้ำ
451,922,456
(140,453,053)
(1,250,130)
310,219,273

133,668,735
133,668,735

โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง

5,091,247,116
(791,230,055)
(1,250,130)
4,298,766,931

รวม

ซืซื้อซื้อสิ้อซืสินสิ้อนทรั
ซืนสิทรั
้อซืทรั
นพสิ้อพทรั
นย์พสิย์ทรั
นย์พทรัย์พพย์ ย์
สิสินสินทรั
นสิทรั
ทรั
นพสิพทรั
นย์พสิย์ไทรั
นย์พด้ไทรั
ได้มย์พด้มไำจำกกำรลงทุ
มพย์ด้ำจำกกำรลงทุ
ำจำกกำรลงทุ
ไย์มด้ไำจำกกำรลงทุ
มด้ำจำกกำรลงทุ
มำจำกกำรลงทุ
นนบริ
นบริ
บริ
นษษบริ
นัทษัทบริ
ย่นัทษย่อบริ
ย่ัทษอยอย่ยษัทยอย่ัทยอย่ยอย

87,501,322
87,501,322
87,501,322
87,501,322
87,501,322
87,501,3224,649,071
4,649,071
4,649,071
4,649,071
4,649,071
4,649,071

70,180
70,180
70,180
70,180
70,180
70,180 2,161,815
2,161,815
2,161,815
2,161,815
2,161,815
2,161,815

- -- - - -

- -- - - 32,032,152
-32,032,152
32,032,152
32,032,152
32,032,152
32,032,152
110,950,096
110,950,096
110,950,096
110,950,096
110,950,096
110,950,096 237,364,636
237,364,636
237,364,636
237,364,636
237,364,636
237,364,636

สสำหรั
สำหรั
ำหรั
สำหรั
สบบำหรั
สบปีปีำหรั
ปีสบสิ้นสปีบิ้นิ้นสุบสปีสุดสุิ้นปีสดวัดสุิ้นสวันวัดิ้นสุนทีวัดสุทีที่ น31
วัด่ ่ 31
ทีน31
วั่นทีธั31
ธัทีน่ ธั31
น่นวำคม
ธั31
วำคม
วำคม
นธัวำคม
นธันวำคม
พ.ศ.
วำคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2555
2555
พ.ศ.
2555
2555
2555
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853 3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,37442,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,8098,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
ญญญชีชีตชีญต้นตญชี้นปี้นญ
ตปีชีปี-้นตชี-สุ-ปี้นตสุทสุปี้น-ทธิทปีสุ-ธิธิทสุ- ธิทสุทธิ ธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
3,199,633
43,201,543 3,248,447,514
560,030,233
310,219,273 133,668,735 4,298,766,931
ซื้อสินทรัพย์
38,637
3,368,054
41,810,863 114,834,066
160,051,620
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำ
จำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย
- (80,723,201)
(80,723,201)
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนใน OAKS - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
2,683,739,077
16,329,234
- 645,924,770
11,819,716
- 3,357,812,797
ปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำ
จำกกำรลงทุ
OAKS
5)ำกั
- 619,791,454
318,603,000
- 1,162,445,647
บริ
บริ
บริษบริ
ษษัทบริ
ัทัทบริ
ษไมเนอร์
ษัทไมเนอร์
ไมเนอร์
ษัทไมเนอร์
ัทไมเนอร์
ไมเนอร์
อิอิอินนนเตอร์
อิใน
เตอร์
เตอร์
อินอินเตอร์
นเตอร์
เเตอร์
นชั
เเนชั
นชั
เ(หมำยเหตุ
่นนชั
เ่น่นนชั
แนล
เแนล
นชั
แนล
่น่นแนล
่นแนล
จแนล
จจำกั
ำกั
จดำกั
จดดจำกั
(มหำชน)
ดำกั
(มหำชน)
(มหำชน)
ด(มหำชน)
ด(มหำชน)
(มหำชน) 224,051,193
ขำยสิ
ทรั
พประกอบงบกำรเงิ
ย์ ระกอบงบกำรเงิ
- สุทธิ
(136,568)
(136,568)
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
หมำยเหตุ
ปปปนระกอบงบกำรเงิ
ระกอบงบกำรเงิ
ระกอบงบกำรเงิ
ปประกอบงบกำรเงิ
นนนรวมและงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ
นนรวมและงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ
นนนเฉพำะบริ
เฉพำะบริ
เฉพำะบริ
นนเฉพำะบริ
นเฉพำะบริ
เฉพำะบริ
ษษษัทัทัทษษัทษัทัท ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
(729,241)
(323,951)
(1,053,192)
สสสำหรั
ำหรั
ำหรั
สสำหรั
บสำหรั
บบปีำหรั
ปีปีบสสบสิ้นปีิ้นบิ้นปีสุสสุปีสุสดิ้นดสดิ้นวัสุวัิ้นวัสุดนนสุทีดวัทีทีดน่วั31
่ น่วัที31
31
นที่ 31
ธัที่ ธัธั31
น่ น31
นวำคม
ธัวำคม
วำคม
ธันธันวำคม
นวำคม
วำคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2555
2555
2555
2555
และ
2555
และ
และ
และ
และ
พ.ศ.
และ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2554
2554
2554
2554
2554
กำรจัดประเภทใหม่
112,108,452 (112,108,452)
โอนมำจำกบัญชีอื่น
4,271,402
41,516,411
45,787,813
ค่
ำ
ตั
ด
จ
ำหน่
ำ
ย
(43,869,558)
(250,538)
(4,971,339)
(77,967,395)
(127,058,830)
1818
18181818สิสิสินนนทรั
สิทรั
ทรั
สินสิพนทรั
พพนทรั
ย์ย์ทรั
ย์พ
ไไม่ไพย์ม่ม่มพย์ไมมม่ีตย์ไีตีตม่ัวมไัวม่ตน
ัวมีตตน
ตน
มีตัวีตตน
ัว(ต่ตน
ัว(ต่
(ต่ตน
ออ(ต่
)อ)(ต่
)อ(ต่)ออ) )
กำรด้อยค่ำ
- (115,808,680)
(101,834)
(115,910,514)
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
นนนรวม
รวม
รวม
นรวม
น(บำท)
นรวม
(บำท)
(บำท)
รวม
(บำท)
(บำท)
(บำท)
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำ
ต้ต้นต้นทุนต้ทุทุนนต้นนทุนต้นทุทุนน
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
25,696,178
172,619
59,279
547,370
320,971
1,714,200
28,510,617
ต่ำงประเทศ
สิสิทสิททธิสิธิใธิทสินกำร
ใในกำร
ธิทสินกำร
ใทธินกำร
ใธินกำร
ในกำร ทรัทรั
ทรัพทรั
พพย์ทรั
ย์สย์พทรั
สินสพย์ินินสพย์ินสย์ินสิน กำรพั
กำรพั
กำรพั
กำรพั
กำรพั
ฒฒ
กำรพั
ฒนำนำ
ฒ
นำฒนำ
ฒนำนำ ค่ค่ำค่ำลิำค่ลิขลิำขค่สิขลิสิำค่ทสิขลิทำทธิสิขลิธิ์ ธิทสิข์ ์ ธิทสิ์ ทธิ์ ธิ์
เครื
เครื
เครื่อเครื
่องหมำย
่อเครื
งหมำย
งหมำย
เครื
่องหมำย
่องหมำย
่องหมำย โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิ
คอมพิ
คอมพิ
คอมพิ
คอมพิ
วคอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
เตอร์
วเตอร์
วเตอร์
วเตอร์
2,889,655,527
16,501,853
3,008,374
42,145,628 4,317,952,828
878,633,233
403,008,868 177,586,809 8,728,493,120
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
บริ
บริ
บริหบริ
หำรสิ
หบริ
ำรสิ
ำรสิ
หบริำรสิ
หนนหำรสิ
นทรัทรั
ำรสิ
ทรั
นพทรั
นพพย์นทรั
ย์ย์พทรัพย์พย์ย์ทำงปั
ทำงปั
ทำงปั
ทำงปั
ทำงปั
ญญ
ทำงปั
ญญำ
ญำ
ญำ
ญญ
ญำ
ญญำ
ญำแฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์
แฟรนชำยส์ค่ค่ำค่ำควำมนิ
ำค่ควำมนิ
ควำมนิ
ำค่ควำมนิ
ำค่ควำมนิ
ำควำมนิ
ยยมยมมยมยมยม
กำรค้
กำรค้
กำรค้
กำรค้
ำกำรค้
ำกำรค้
ำ ำ ำคอมพิ
ำคอมพิ
คอมพิ
คอมพิ
คอมพิ
วคอมพิ
วเตอร์
วเตอร์
เตอร์
วเตอร์
วเตอร์
วเตอร์
ระหว่
ระหว่
ระหว่
ระหว่
ำระหว่
ำงติ
ำระหว่
งติ
งติ
ำดงติ
ดตัำดตังติ
้งำตัด้งงติ
้งตัด้งตัด้งตั้ง
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
วัวันวันนทีวัทีที่ น31
วั่ ่ 31
ทีน31
วั่นทีธั31
ธัทีน่ ธั31
น่นวำคม
ธั31
วำคม
วำคม
นธัวำคม
นธันวำคม
พ.ศ.
วำคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2554
2554
พ.ศ.
2554
2554
2554
รำคำทุ
รำคำทุ
รำคำทุ
รำคำทุ
รำคำทุ
นรำคำทุ
นน น น น
3,421,315,140
3,421,315,140
3,421,315,140
3,421,315,140
3,421,315,140
3,421,315,14016,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853164,727,049
164,727,049
164,727,049
164,727,049
164,727,049
164,727,049144,079,938
144,079,938
144,079,938
144,079,938
144,079,938
144,079,938
4,825,569,547
4,825,569,547
4,825,569,547
4,825,569,547
4,825,569,547
4,825,569,547878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233723,978,225
723,978,225
723,978,225
723,978,225
723,978,225
723,978,225
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
10,352,391,794
10,352,391,794
10,352,391,794
10,352,391,794
10,352,391,794
10,352,391,794
หัหักหักกหัค่กค่หัำค่ตัำกหัำค่ตัดตักำดจค่ดตัจำหน่
ำค่จดำหน่
ตัำหน่
ำจดตัำหน่
ำจดยสะสม
ำำหน่
ำจยสะสม
ยสะสม
ำหน่
ำยสะสม
ำยสะสม
ำยสะสม
(444,790,202)
(444,790,202)
(444,790,202)
(444,790,202)
(444,790,202)
(444,790,202)
- -- - -(161,718,675)
(161,718,675)
-(161,718,675)
(161,718,675)
(161,718,675)
(161,718,675)
(101,934,310)
(101,934,310)
(101,934,310)
(101,934,310)
(101,934,310)
(101,934,310)
(391,808,039)
(391,808,039)
(391,808,039)
(391,808,039)
(391,808,039)
(391,808,039)
- -- - (319,617,393)
-(319,617,393)
(319,617,393)
- (319,617,393)
(319,617,393)
(319,617,393)
- -- - -(1,419,868,619)
(1,419,868,619)
-(1,419,868,619)
(1,419,868,619)
(1,419,868,619)
(1,419,868,619)
(86,869,411)
(86,869,411)
(86,869,411)
(86,869,411)
(86,869,411)
(86,869,411)
- -- - - - -- - - - -- - -(115,808,680)
-(115,808,680)
(115,808,680)
(115,808,680)
(115,808,680)
(115,808,680)
- -- - - -(1,351,964)
(1,351,964)
(1,351,964)
(1,351,964)
(1,351,964)
(1,351,964)
- -- - - -(204,030,055)
(204,030,055)
(204,030,055)
(204,030,055)
(204,030,055)
(204,030,055)
หัหักหักกหัค่กค่หัำค่เผื
ำกหัำค่เผืเผื
ก่อำค่่อกำรด้
่อเผืำค่กำรด้
กำรด้
เผื่อำเผื
กำรด้
่ออกำรด้
่ออยค่
อกำรด้
ยค่
ยค่
อำยค่
ำอำยค่
อำยค่ำ ำ
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,527
2,889,655,52716,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853
16,501,853 3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,374
3,008,374 42,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
42,145,628
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828
4,317,952,828878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233
878,633,233403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
403,008,868
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,809
177,586,8098,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
8,728,493,120
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
รำคำตำมบั
ญญญชีชีชีญ
- -สุญ
-ชีสุทสุญชี-ทธิทสุชีธิ-ธิทสุ- ธิทสุธิทธิ
80
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

141

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
16,501,853
16,501,853
ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

ค่ำควำมนิยม

(115,808,680)
4,317,952,828
494,306,539

4,825,569,547
4,317,952,828
(391,808,039)878,633,233
357,250,011

878,633,233
878,633,233
--

878,633,233
878,633,233
เครื่องหมำย
กำรค้ำ

เครื่องหมำย
กำรค้ำ

ต้นทุน
(30,344,770)(194,187)(28,429)สิทธิในกำร
ทรัพย์สิน
กำรพัฒนำ
2,975,722,256
2,857,943บริ
หำรสินทรัพย์- 473,025,601
ทำงปัญญำแฟรนชำยส์
(78,713,492)
(385,496)
(192,182)
3,569,431,456- 473,025,601- 165,120,576(510,401,744)
- (162,262,633) (106,909,354) (391,808,039)
(30,344,770)
(194,187)
(28,429)(371,526) (128,983,077)
(3,073,157)
(83,307,456)
(1,855,372)
2,975,722,256 473,025,601
473,025,601
2,857,943
29,771,095 4,796,011,813
4,796,011,813
2,975,722,256
2,857,943
29,771,095

-1,235,883,244
1,235,883,244

(8,456,544)
42,145,628 4,317,952,828
878,633,233
2,161,815
494,306,539357,250,011(3,852,906)(1,855,372) (13,174,397)(8,456,544)
งบกำรเงินรวม (บำท)
(371,526)(3,073,157)ค่ำลิขสิทธิ์
เครื่องหมำย
29,771,095
แฟรนชำยส์- 4,796,011,813
ค่ำควำมนิยม- 1,235,883,244
กำรค้ำ(3,852,906)
(1,855,372) 5,316,802,929
(13,174,397) 1,235,883,244138,535,821

144,079,938
42,145,628
(101,934,310)
2,161,815
42,145,628-

144,079,938 4,825,569,547
(101,934,310) งบกำรเงิ
(391,808,039)
นรวม (บำท)
(115,808,680)
42,145,628
4,317,952,828
ค่ำลิขสิทธิ์
ค่ำควำมนิยม
แฟรนชำยส์

ค่ำลิขสิทธิ์
แฟรนชำยส์

งบกำรเงินรวม (บำท)

177,586,809-

10,352,391,794
8,728,493,120
(1,419,868,619)
237,364,636
(204,030,055)
8,728,493,120
1,451,443,631

10,352,391,794
(1,419,868,619)
(204,030,055)
8,728,493,120
รวม

รวม

134,027
134,027
(906,296)
(9,362,840)
403,008,868 177,586,809 8,728,493,120
(362,145) (4,585,361)
(44,756,558)
32,032,152 110,950,096
237,364,636
99,387,170 (99,387,170)
(252,211)1,563,374- 1,451,443,631
1,311,163
(84,729,991)
(167,874,067)
134,027
134,027
491,962
(14,537,807)
(906,296)
(9,362,840)
(362,145) (4,585,361)
(44,756,558)
โปรแกรม
275,678
(33,736,391)99,387,170
โปรแกรม (99,387,170)
คอมพิวเตอร์
449,079,214
186,127,748
(252,211)
1,563,374
1,311,163
คอมพิ
วเตอร์ ระหว่
ำงติดตั้ง 10,148,478,914
รวม
(84,729,991)
(167,874,067)
491,962 186,127,748- 11,930,191,987
(14,537,807)
845,264,612
(395,325,396)
- (1,566,707,166)
81
275,678
(33,736,391)
(860,002)
(215,005,907)
449,079,214
186,127,748
10,148,478,914
449,079,214 186,127,748 10,148,478,914

(1,351,964)
403,008,868-

723,978,225 177,586,809
177,586,809
403,008,868
(319,617,393)
32,032,152 110,950,096-

723,978,225 177,586,809
(319,617,393)
(1,351,964)
โปรแกรม403,008,868
177,586,809
โปรแกรม คอมพิ
วเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง

โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง

กำรตัดจำหน่ำยจำนวน 100,604,816 บำท (พ.ศ. 2554 : 63,605,018 บำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 19,703,018 บำท (พ.ศ. 2554 : 20,115,932 บำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจำนวน
81
47,566,233 บำท (พ.ศ. 2554 : 43,337,880 บำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

กลับรำยกำรกำรด้
อยค่ำ (กำรด้อยค่ำ)
รำคำทุ
น
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำ
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ต่ำงประเทศ
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญ
ญชีชีป- ลำยปี
รำคำตำมบั
สุทธิ - สุทธิ

โอนมำจำก(ไป)บั
ญชีอื่น- สุทธิ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
จำหน่
ย พ.ศ. 2555
วัค่นำตัทีด่ 31
ธันำวำคม

ต่ำงประเทศ
กำรจั
ดประเภทใหม่

3,008,374
70,180
(192,182)-

164,727,049
(161,718,675)
ต้นทุน3,008,374
กำรพั
ฒนำ
แฟรนชำยส์

จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
ขำยสินทรัพย์ - สุทธิ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) 2,889,655,527- 16,501,853บริษัท ไมเนอร์
รำคำตำมบัอิญนชีเตอร์
ต้นปี - สุทธิ
(39,809,052)
ตัดจปำหน่
ำยสินทรัพย์ - สุทธินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
ษัท
87,501,322
4,649,071
ซื้อสินทรัพย์
สำหรับสิกำรจั
ปีนสทรัิ้นดพสุประเภทใหม่
ที่ 31 ธันวำคม
ย์ดได้วัมนำจำกกำรลงทุ
นบริษัทพ.ศ.
ย่อย 2555 และ พ.ศ. 2554
โอนมำจำก(ไป)บั
147,432,721- 452,454,360(หมำยเหตุ 35)ญชีอื่น
(78,713,492)(385,496)ำตัดำจยเงิ
ำหน่นำลงทุ
ย นในบริษัทย่อย
จค่ำหน่
18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
กลับรำยกำรกำรด้
ขำยสิ
นทรัพย์ - สุทอธิยค่ำ (กำรด้อยค่ำ)
(39,809,052)
ตัส่วดนปรั
จำหน่บปรุ
ำยสิงจำกกำรแปลงค่
นทรัพย์ - สุทธิ ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำ

(86,869,411)
2,889,655,527
16,501,853
147,432,721 452,454,360

3,421,315,140
2,889,655,527
(444,790,202)
87,501,322

3,421,315,140
(444,790,202)
(86,869,411)
2,889,655,527
สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย์

ต้นทุน
กำรพัฒนำ
แฟรนชำยส์

164,727,049
3,008,374
(161,718,675)
70,180
3,008,374-

วัสนำหรั
ที่ 31
บปีธัสนิ้นวำคม
สุดวันพ.ศ.
ที่ 31 2554
ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุ
น
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
หัซื้อกสินค่ทรั
ำตัพดย์จำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนบริษัทย่อย
รำคำตำมบั
ชี - สุทธิ
(หมำยเหตุญ35)

หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

สิรำคำทุ
นทรันพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

16,501,853
16,501,853
4,649,071-

18

บริหำรสินทรัพย์

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สิทธิในกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
18

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (บำท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ำงติดตั้ง
คอมพิวเตอร์
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จัดประเภทใหม่
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รวม

30,814,505
(20,930,911)

-

30,814,505
(20,930,911)

9,883,594

-

9,883,594

9,883,594
3,176,267
(77,280)
(4,500,305)

3,209,296
-

9,883,594
6,385,563
(77,280)
(4,500,305)

8,482,276

3,209,296

11,691,572

33,913,492
(25,431,216)

3,209,296
-

37,122,788
(25,431,216)

8,482,276

3,209,296

11,691,572

8,482,276
78,290
5,110,027
(4,550,374)

3,209,296
12,968,022
(5,110,027)
-

11,691,572
13,046,312
(4,550,374)

9,120,219

11,067,291

20,187,510

39,101,809
(29,981,590)

11,067,291
-

50,169,100
(29,981,590)

9,120,219

11,067,291

20,187,510

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์จำนวนเงิน 86.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,752 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 83 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลียหรือเทียบเท่ำ 2,666 ล้ำนบำท) ได้นำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 21)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรซื้อสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 5.1 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลียหรือเทียบเท่ำ 161.2 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 1.91 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่ำ 61.5 ล้ำนบำท)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
18

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้กำรคำนวณดังกล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่
สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงำนอยู่
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้

กำไรขั้นต้น1
อัตรำกำรเติบโต2
อัตรำคิดลด3

ธุรกิจโรงแรมและ
บริกำรที่เกี่ยวข้อง
50% - 64%
3% - 33%
10.00%

ธุรกิจสปำ

ธุรกิจขำยอำหำร
และเครื่องดื่ม

ธุรกิจกำรจัดกำร

71% - 75%
9% - 15%
9.93%

56%
5%
10.00%

100%
9%
9.46%

1

กำไรขั้นต้นจำกงบประมำณ
2
อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลำที่ครอบคลุมโดยงบประมำณหรือประมำณกำรทำง
กำรเงินล่ำสุด
3
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ได้ถูกใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำกำไรขั้นต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำร
เติบโตของตลำด อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอัตรำ
คิดลดต้องเป็นอัตรำก่อนหักภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนั้น ๆ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
19

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงินเฉพำะ
บริษัท
บำท

3,646,284,291
(1,798,526,085)

18,690,531
(13,706,558)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,847,758,206

4,983,973

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนมำจำกบัญชีอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำย
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

1,847,758,206
70,444,611
(20,127)
31,803,447
(125,204,832)
16,052,603

4,983,973
(623,017)
-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

1,840,833,908

4,360,956

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

3,728,549,255
(1,887,715,347)

18,690,531
(14,329,575)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,840,833,908

4,360,956

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

1,840,833,908
28,389,100
427,438,055
(272,653)
(133,598,127)
(11,981,566)

4,360,956
(623,019)
-

2,150,808,717

3,737,937

4,067,476,445
(1,916,667,728)

18,690,531
(14,952,594)

2,150,808,717

3,737,937

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

กำรตัดจำหน่ำยจำนวน 55,438,471 บำท (พ.ศ. 2554 : 55,784,697 บำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 65,945,282
บำท (พ.ศ. 2554 : 57,068,881 บำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจำนวน 12,214,374 บำท (พ.ศ. 2554 : 12,351,254 บำท) อยู่
ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
เงินมัดจำ
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี
อื่น ๆ - ตำมที่ปรับใหม่ (หมำยเหตุ 5)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

749,867,501
706,213,426
162,495,600
38,828,124

73,442,573
685,021,679
187,107,037
32,733,486

7,889,855
31,235,624
-

7,549,462
39,505,774
-

1,657,404,651

978,304,775

39,125,479

47,055,236

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตรำ Mininum Leading Rate
21

เงินกู้ยืม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 14)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมอื่น
รวม
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมอื่น
หุ้นกู้
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน
รวมเงินกู้ยืม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

11,635,335
898,743,760
910,379,095

7,133,919
1,090,213,600
1,097,347,519

-

580,000,000
580,000,000

-

-

1,448,554,317

1,549,601,374

64,867,334
295,311,214
360,178,548

141,235,490
218,453,609
163,710,640
523,399,739

-

60,000,000
60,000,000

2,000,000,000
3,270,557,643

1,840,000,000
3,460,747,258

2,000,000,000
3,448,554,317

1,840,000,000
4,029,601,374

34,911,743
80,061,460
6,497,324,691 5,898,400,380
24,900,000
14,360,000,000 10,360,000,000 14,360,000,000 10,360,000,000
20,892,236,434 16,363,361,840 14,360,000,000 10,360,000,000
24,162,794,077 19,824,109,098 17,808,554,317 14,389,601,374
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืม (ไม่รวมเงินเบิกเกินบัญชีและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน) สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี
กำรกู้ยืมเพิ่ม
กำรจ่ำยชำระคืน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
เงินกู้ยืมที่ลดลงจำกกำรขำยบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษัท
บำท

19,595,678,229
16,116,111,696
(11,584,022,804)
9,670,708
(3,000,000)
(83,058,164)

14,389,601,374
11,960,000,000
(8,541,047,057)
-

24,051,379,665

17,808,554,317

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมจำนวน 6,793 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
ก)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจำนวน 60 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยในอัตรำเงินฝำกประจำ 12 เดือนบวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีเงื่อนไขในกำรชำระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี จำนวน 10
งวด งวดละ 60 ล้ำนบำท โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญ
บำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมครบจำนวน 60 ล้ำนบำท

ข)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศสำขำในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประเภทไม่มีหลักประกัน คงเหลือ
จำนวน 2.24 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมีอัตรำดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีเงื่อนไขกำรชำระคืน
เงินต้นทุกครึ่งปี จำนวน 9 งวด งวดละ 2.22 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยเริ่มกำรชำระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภำคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency Swap)
สำหรับเงินกู้ยืมข้ำงต้นจำนวน 2.24 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ส กุลเงินดอลลำร์ออสเตรเลียจำนวน 2.56 ล้ำน
เหรียญ ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทยังได้ทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อซื้อเงินดอลลำร์
ออสเตรเลียจำนวนดังกล่ำว ทำให้บริษัทมีภำระหนี้ที่จะต้องจ่ำยเป็นเงินบำท ซึ่งมียอดหนี้คงเหลือ เท่ำกับ 63.67 ล้ำน
บำท
87
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืมจำกธนำคำร (ต่อ)
ค)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น 26.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ย 6 เดือน SIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดชำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สำหรับเงินกู้ยืม
ข้ำงต้นจำนวน 19.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ จำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวที่ SIBOR เป็นอัตรำดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ง)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศสำขำต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่ งหนึ่งจำนวน 59.4 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย
โดยมีอัตรำดอกเบี้ย LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปีและมีกำหนดชำระเงินคืนในปี พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมครบจำนวน 59.4 ล้ำนบำท

จ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรในประเทศสำขำต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 104.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย
โดยมีอัตรำดอกเบี้ย Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปีและมีกำหนดชำระเงิ นคืนเงินต้นทุก
ครึ่งปี และมีกำหนดชำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญ
บำงประกำรที่กำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม

ฉ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น 77.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ย Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกไตรมำส ไตร
มำสละไม่เกิน 2 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเวลำ 5 ปี บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขบำงประกำรที่กำหนดไว้ตลอด
อำยุสัญญำเงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่ำวค้ำประกันด้วยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งนั้น (หมำยเหตุ 16 ถึง 18)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สำหรับเงินกู้ยืม
ข้ำงต้นจำนวน 28.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย จำกอัตรำดอกเบี้ย Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2559
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ช)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น 4.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมี
อัตรำดอกเบี้ย 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกไตรมำสจำนวน 18 งวด
งวดละ 0.27 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556 ชื่อบริษัทย่อยจะต้อ ง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขบำงประกำรที่กำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมอื่นคงเหลือ ในขณะที่เงินกู้ยืมอื่นจำนวน 189 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2554 เป็นเงินที่กู้ยืมผ่ำนกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์สองแห่ง ซึ่งได้รับโอนสิทธิและควำมเป็นเจ้ำของทำงกฎหมำย
ในที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค่ ำ ทำงบั ญ ชี จ ำนวน 841 ล้ ำ นบำท เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น กองทุ น รวม
อสังหำริมทรัพย์ทั้งสองแห่งดังกล่ำว ได้จดทะเบียนเลิกกองทุนในปี พ.ศ. 2555 (หมำยเหตุ 13)
หุ้นกู้
หุ้นกู้ประกอบด้วย

วันที่ออก
กันยำยน 2550
กันยำยน 2550
กรกฎำคม 2552
พฤษภำคม 2553
ธันวำคม 2553
ธันวำคม 2553
มีนำคม 2554
ตุลำคม 2554
ตุลำคม 2554
สิงหำคม 2555
สิงหำคม 2555
ธันวำคม 2555
รวมหุ้นกู้

กำหนดชำระคืน
กันยำยน 2555
กันยำยน 2557
กรกฎำคม 2556
พฤษภำคม 2558
ธันวำคม 2558
ธันวำคม 2560
มีนำคม 2661
ตุลำคม 2564
ตุลำคม 2561
สิงหำคม 2560
สิงหำคม 2565
ธันวำคม 2560

ระยะเวลำ
(ปี)
5
7
4
5
5
7
7
10
7
5
10
5

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะ
บริษัท
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ล้ำนบำท ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
1,840
ร้อยละคงที่
2,060
2,060
ร้อยละคงที่
2,000
2,000
ร้อยละคงที่
2,500
2,500
ร้อยละคงที่
500
500
ร้อยละคงที่
1,000
1,000
ร้อยละคงที่
1,500
1,500
ร้อยละคงที่
300
300
ร้อยละคงที่
500
500
ร้อยละคงที่
1,800
ร้อยละคงที่
2,700
ร้อยละคงที่
1,500
ร้อยละคงที่
16,360
12,200

เงื่อนไข
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้

หุ้นกู้ทั้งหมดดังกล่ำวข้ำงต้นมีเงื่อนไขของข้อกำหนดและสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบำงประกำร เช่น กำร
ดำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจำนำทรัพย์สินอันเป็นสำระสำคัญที่ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจหลัก
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยำว (ตำมควำมเหมำะสม
ของตลำดในขณะที่ออก) และมีอำยุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหำเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร กำรขยำยธุรกิจ และกำร
ชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แล้วทั้งหมด
ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงิน
ไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยำว (ตำมควำมเหมำะสมของ
ตลำดในขณะที่ออก) และมีอำยุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหำเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร กำรขยำยธุรกิจ และกำรชำระ
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท
รำคำตำมบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้
รำคำตำมบัญชี
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
หุ้นกู้

มูลค่ำยุติธรรม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

16,360,000,000 12,200,000,000 16,588,812,956 12,382,350,744

มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อัตรำตลำดที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พันล้ำนบำท
พันล้ำนบำท
เงินกู้ยืม
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พันล้ำนบำท
พันล้ำนบำท

18
6

13
7

16
2

12
1

24

20

18

13
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
หุ้นกู้

5.75
4.51

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ร้อยละ
ร้อยละ

6.13
4.58

4.51

3.94
4.58

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวคำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำด
ว่ำกลุ่มบริษัทและบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำระยะยำวใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว
ระยะเวลำกำรครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดภำยในระหว่ำง 2 - 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ครบกำหนดเกินกว่ำ 5 ปี

295,311,214 382,164,249
4,421,735,950 5,923,300,380
2,075,588,741

-

60,000,000
-

รวมเงินกู้ยืมระยะยำว

6,792,635,905 6,305,464,629

-

60,000,000

วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวที่ยังไม่ได้ใช้ดังต่อไปนี้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
งบกำรเงินเฉพำะ
งบกำรเงินรวม
บริษัท
ล้ำนเหรียญ
ล้ำนบำท ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี

3,000

4
-

3,000

3,000

4

3,000
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
งบกำรเงินเฉพำะ
บริษัท
งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี
22

ล้ำนบำท

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย

ล้ำนบำท

6,515
3,000

23
-

5,000
3,000

9,515

23

8,000

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 14)
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 14)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง

23

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

1,549,780,615 1,265,804,693

8,774,537

7,825,829

เจ้ำหนี้อื่น

14,568,712
5,762,571
10,812,542
25,684,882
2,057,671,498 1,818,974,429
227,727,248 194,578,748
779,304,355 681,559,164

17,668,014
7,029,367
289,292,179
199,045
28,572,359

3,426,684
3,162,137
235,081,559
3,131,522
23,431,172

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

4,639,864,970 3,992,364,487

351,535,501

276,058,903

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินมัดจำค่ำห้องพัก
ประมำณกำรหนี้สินจำกสัญญำที่สร้ำงภำระ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำขำยห้องชุด
ประมำณกำรสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อเงินลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

อื่น ๆ

283,873,759
64,666,287
42,100,000
22,973,700
31,775,700
331,379,785

261,660,104
94,950,874
129,390,853
23,768,400
5,170,784
365,839,938

3,853,306
10,495,451

6,151,862
10,646,041

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

776,769,231

880,780,953

14,348,757

16,797,903
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
24

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่จัดให้มี
กองทุน

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

-

-

-

-

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้มีกองทุน
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

182,392,957

154,000,043

23,492,062

20,976,066

หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้

(2,613,337)

(2,613,337)

(9,438,377)

(9,438,377)

หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

179,779,620

151,386,706

14,053,685

11,537,689

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปีมีดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยยังไม่รับรู้
เพิ่มขึ้นจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

151,386,706
27,829,767
5,278,989

117,336,321
23,841,832
2,124,594

11,537,689
2,172,198
439,831

18,007,894
2,559,501
725,111

กำรจ่ำยชำระผลประโยชน์

(4,715,842)

(2,613,337)
12,355,416
(1,658,120)

(96,033)

(9,438,377)
(316,440)

วันที่ 31 ธันวำคม

179,779,620

151,386,706

14,053,685

11,537,689

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุนสำหรับแต่ละรำยกำรดังนี้
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
27,829,767
5,278,989
ต้นทุนดอกเบี้ย

23,841,832
2,124,594

2,172,198
439,831

2,559,501
725,111

25,966,426

2,612,029

3,284,612

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน)

33,108,756

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจำนวน 33,108,756 บำท (พ.ศ. 2554 : 25,966,426 บำท) ถูกรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
24

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554

อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อ
เกษียณอำยุ
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
ตำรำงมรณะ
25

ร้อยละ 4
ร้อยละ 3
60 ปี
ร้อยละ 3.5 - 9
TMO08

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
รำยได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจำค่ำเช่ำ
ค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรรื้อถอน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

26

ร้อยละ 4
ร้อยละ 3
60 ปี
ร้อยละ 3.5 - 9
TMO08

144,506,264
126,671,791
430,677,735
73,357,941
841,895,894

132,929,268
135,808,985
398,372,385
71,355,189
848,194,245

875,435
5,690,195

4,976
505,435
1,876,936

1,617,109,625 1,586,660,072

6,565,630

2,387,347

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้น
สำมัญ
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

หุ้นสำมัญ
บำท

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น
บำท

รวม
บำท

กำรจ่ำยหุ้นปันผล (หมำยเหตุ 34)

3,262,339,373 3,262,339,373 3,133,793,954 6,396,133,327
12,885,207
81,531,962
94,417,169
12,885,207
3,275,224,580 3,275,224,580 3,215,325,916 6,490,550,496
82,716,994
82,716,994 780,572,081 863,289,075
- 328,825,114
328,825,114 328,825,114

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

3,686,766,688 3,686,766,688 3,995,897,997 7,682,664,685

กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
กำรออกหุ้น (หมำยเหตุ 27)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
26

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ)

จำนวนหุ้น
สำมัญ
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
กำรออกหุ้น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
กำรออกหุ้น (หมำยเหตุ 27)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ส่วนเกิน
หุ้นสำมัญ
มูลค่ำหุ้น
บำท
บำท

รวม
บำท

3,262,339,373 3,262,339,373 3,108,141,578 6,370,480,951
12,885,207
81,531,962
94,417,169
12,885,207

กำรจ่ำยหุ้นปันผล (หมำยเหตุ 34)

3,275,224,580 3,275,224,580 3,189,673,540 6,464,898,120
82,716,994
82,716,994 780,572,081 863,289,075
- 328,825,114
328,825,114 328,825,114

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

3,686,766,688 3,686,766,688 3,970,245,621 7,657,012,309

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดได้แก่หุ้นสำมัญ 4,063,046,327 หุ้น (พ.ศ. 2554 : 3,666,519,673 หุ้น) ซึ่งมี
มู ล ค่ ำ หุ้ น ละ 1 บำท โดยมี หุ้ น สำมั ญ จ ำนวน 3,686,766,688 หุ้ น ที่ ไ ด้ อ อกและช ำระเต็ ม มู ล ค่ ำ แล้ ว (พ.ศ. 2554 :
3,275,224,580 หุ้น)
จำกกำรประชุมสำมัญ ประจำปีผู้ถือ หุ้นของบริษัทเมื่อ วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2555 ผู้ถือ หุ้นได้มีมติอนุมัติให้มีกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 396,526,654 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็นจำนวน 396,526,654 บำท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้น
ปันผลจำนวนไม่เกิน 362,717,849 หุ้น และเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ ซึ่งเป็นผลจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 33,808,805
หุ้น โดยทุนจดทะเบียนหลังจำกกำรเพิ่มทุนจะเท่ำกับ 4,063,046,327 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 4,063,046,327 หุ้น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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27

6 มีนำคม
พ.ศ. 2552
6 มีนำคม
พ.ศ. 2552
26 เมษำยน
พ.ศ. 2553

กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5

กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย (MINT - W)

ผู้ถือหุ้นเดิม (MINT - W4)

รวมกำรออกโดยบริษัท

14 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2550

วันที่อนุมัติ

กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3

จัดสรรให้แก่

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2553

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2552

30 ตุลำคม
พ.ศ. 2552

31 มกรำคม
พ.ศ. 2551

ครั้งแรก

18 พฤษภำคม
พ.ศ. 2556

12 มิถุนำยน
พ.ศ. 2557

21 ตุลำคม
พ.ศ. 2556

17 ธันวำคม
พ.ศ. 2555

ครั้งสุดท้ำย

(265,358)
(50,868,763)
(76,123,303)

(3,031,187)

378,096,314

(185,000)
(228,422)

(11,298,600)
(9,916,000)

(1,873,720)
(1,487,440)

-

-

-

(3,031,187)
-

หน่วย

หมดอำยุ

325,379,540

1,522,777

44,801,650

6,392,347

หน่วย

จำนวนคงเหลือ

1.10

1.00

1.00
1.10

1.00
1.10

1.10
1.21

82,716,994

265,358
55,955,636

185,000
251,100

11,298,600
10,902,500

2,060,500
1,793,300

ลดลงระหว่ำงปี
อัตรำกำรใช้สิทธิ
หุ้นสำมัญ
ซื้อหุ้นสำมัญต่อ
ออกเพิ่ม
ใบสำคัญแสดง
ใช้สิทธิ
ระหว่ำงปี
สิทธิ
หน่วย
1 หน่วย*
หุ้น

11.818

13.000

8.080
7.346

7.650
6.955

8.918
8.107

บำท

รำคำในกำร
ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญ *

863,289,075

3,449,654
661,284,506

1,494,800
1,844,581

86,434,290
75,826,887

18,375,539
14,578,818

บำท

จำนวนเงิน

* อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำคำในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญมีกำรปรับปรุง เนื่องจำกผลกระทบของกำรจ่ำยหุ้นปันผลในอัตรำ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 33

บริษัท

ออกโดย

กำหนดวันที่ใช้สิทธิ

พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกต้นทุนสำหรับมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำที่แท้จริงของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวในงบกำรเงินนี้ (หมำยเหตุ 2.21)

กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

-

96

298,941,824

274,245,419

1,109,355

23,587,050

หน่วย

จำนวนคงเหลือ

ณ วันที่ 31
ธันวำคม
พ.ศ. 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
28

สำรองตำมกฎหมำย
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี

367,799,113
38,510,000

367,799,113
-

วันที่ 31 ธันวำคม

406,309,113

367,799,113

ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหัก
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่ำวเป็น
สำรองที่ไม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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29

(755,412,590)
(755,412,590)
(755,412,590)
(755,412,590)

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
ขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำรลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำรตีรำคำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

ส่วนต่ำจำกกำร
รวมกิจกำร
ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน
บำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
ส่วนต่ำจำกกำรลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
กำรตีรำคำ
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

-

4,992,405
(4,992,405)
-

4,992,405

4,992,405
-

ส่วนเกินจำกกำร
ลดสัดส่วน
จำกกำรลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
บำท

(33,694,701)

(32,750,744)
(943,957)
-

(32,750,744)

(32,750,744)
-

ส่วนต่ำจำกกำร
ลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อย
บำท

83,087,461

88,219,036
(5,131,575)
-

88,219,036

1,120,285,109
21,746,245
(1,053,812,318)
-

งบกำรเงินรวม
ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีมูลค่ำ
ยุติธรรมของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
บำท

(314,115,020)

(263,820,946)
(50,294,074)

(263,820,946)

(339,219,687)
75,398,741

ส่วนปรับปรุง
จำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
บำท

2,613,337

2,613,337
-

2,613,337

2,613,337
-

กำไรจำกกำร
ประมำณกำร
ตำมหลัก
คณิตศำสตร์
บำท

98

(1,017,521,513)

(956,159,502)
(4,992,405)
(943,957)
(5,131,575)
(50,294,074)

(956,159,502)

30,645,237
(32,750,744)
21,746,245
(1,053,812,318)
2,613,337
75,398,741

รวม
บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
29

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนต่ำจำกกำร
รวมกิจกำร
ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน
บำท

30

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีมูลค่ำยุติธรรมของ
กำไรจำกกำร
เงินลงทุนใน
ประมำณกำรตำม
หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักคณิตศำสตร์
บำท
บำท

รวม
บำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
กำรตีรำคำ
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์

(587,397,515)
-

1,053,828,236
(2)
(1,053,812,318)

-

466,430,721
(2)
(1,053,812,318)

-

-

9,438,377

9,438,377

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

(587,397,515)

15,916

9,438,377

(577,943,222)

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
กำรตีรำคำ

(587,397,515)
-

15,916
38,755

9,438,377
-

(577,943,222)
38,755

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

(587,397,515)

54,671

9,438,377

(577,904,467)

รำยได้อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
รำยได้จำกเงินชดเชยประกันภัย
รำยได้ค่ำบริกำรจัดกำร
รำยได้จำกกำรขำยของสมนำคุณ
รำยได้ค่ำขนส่ง
รำยได้ค่ำเช่ำ
เงินสนับสนุน
ขำยวัตถุดิบให้แฟรนชำยส์
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
กำไรจำกกำรคืนทุนจำกบริษัทย่อย
อื่น ๆ
รวมรำยได้อื่น

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

149,722,127
123,324,258
95,330,088
90,255,616
59,800,802
49,156,957
4,235,845
15,572,662
568,557,723

27,832,119
110,948,280
90,221,975
21,447,644
48,444,026
3,761,217
1,257,036,173
245,033,438

40,373,664
8,762,534

39,689,477
1,053,811,504
418,150,898
22,677,429

1,155,956,078

1,804,724,872

49,136,198

1,534,329,308
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
31

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลักษณะได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 16)
กำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 17)
กำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(กลับรำยกำร) (หมำยเหตุ 17)
กำรด้อยค่ำและขำดทุน(กำไร)จำกกำรขำย
และตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมำยเหตุ 18)
กำรตัดจำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
(หมำยเหตุ 19)
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ผลเสียหำยของสินค้ำคงเหลือและสินทรัพย์ถำวร
จำกอุทกภัย

79,674,636
54,615,805

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

84,912,079
-

-

-

1,819,945,598 1,660,417,553

84,416,679

82,704,063

(6,209,253)

20,437,679

-

-

4,802,831

45,376,083

(1,556,318)

47,890

167,874,067

127,058,830

4,550,374

4,500,305

133,598,127 125,204,832
12,425,424
7,706,314
7,174,695,110 5,809,196,729

623,019
12,306
488,827,704

623,017
(187,901)
407,459,832

-

-

-

237,828,024

อุทกภัยในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554
เหตุกำรณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทในส่วนธุรกิจค้ำปลีกซึ่งมีสินค้ำ
คงเหลือเก็บไว้ที่คลังสินค้ำซึ่งเป็นของบุคคลภำยนอกในจังหวัดอยุธยำ รวมทั้งร้ำนค้ำปลีกบำงแห่งยังได้ปิด บริกำรเนื่องจำก
เหตุ กำรณ์ อุท กภั ยดั ง กล่ ำ ว ในส่ วนธุ ร กิจ ร้ ำนอำหำรซึ่ งได้ รั บผลกระทบจำกอุท กภัย ได้มี ก ำรย้ ำ ยศูน ย์ กระจำยสิ น ค้ำ และ
ร้ำนอำหำรบำงแห่ง ในส่วนของธุรกิจโรงแรม โรงแรมที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจำกอุทกภัย สำหรับ
โรงแรมทั้ง 3 แห่งในเขตกรุงเทพฯ ไม่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยครั้งนี้ อย่ำงไรก็ตำม กำรลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวส่งผล
กระทบต่อรำยได้ของโรงแรมดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้หยุดผลิตสินค้ำอุปโภคเป็นกำรชั่วครำว วัตถุดิบ
สินค้ำสำเร็จรูปบำงส่วน และอุปกรณ์สำนักงำนในพื้นที่ที่เกิ ดอุทกภัยได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ในครั้งนี้เช่นกัน จำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ทำให้เกิดผลเสียหำยต่อกลุ่มบริษัทประมำณ 238 ล้ำนบำท
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
31

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ (ต่อ)
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำประกันภัยหลำยประเภทที่ครอบคลุมถึงผลเสียหำยข้ำงต้นไว้แล้ว รวมถึงกำรประกัน ภัยกำรเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance) และกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กลุ่มบริษัท
จะไม่รับรู้ค่ำชดเชยที่จะได้รับจำกกำรประกันภัยจนกว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตที่บริษัทจะได้รับนั้นมีควำมน่ำจะเป็นที่
แน่นอนแล้ว
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทได้รับเงินชดเชยจำกกำรประกันภัยจำนวน 149.7 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 30)

32

ภำษีเงินได้

อัตรำภำษี

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ร้อยละ
ร้อยละ
0 - 30

0 - 30

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ร้อยละ
ร้อยละ
23

30

อัตรำภำษีเงินได้ใหม่ร้อยละ 20 มีผลตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557
ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษีของ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่ เนื่องจำก
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
- รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี ส่วนใหญ่ได้แก่ เงินปันผลรับ กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมเงินลงทุน และกำไรจำกกำรคืนทุนจำก
บริษัทย่อย
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
งบกำรเงินรวม
- ผลกระทบของอัตรำภำษีที่แตกต่ำงกัน
- ไม่มีภำษีสำหรับบำงประเทศ
- รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นภำยในกลุ่มบริษัทที่ต้องเสียภำษี แต่ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
- รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
- กำรใช้ขำดทุนสะสมทำงภำษี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
33

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้ว
และออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด
ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 27)
ในกำรคำนวณจำนวนหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึ้นหำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทคำนวณว่ำหำกนำเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดังกล่ำวมำซื้อหุ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญที่ต้องออกเพิ่ม
แล้วนำจำนวนหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มดังกล่ำวมำรวมกับหุ้นสำมัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ไม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด กลุ่มบริษัทคำนวณจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักภำยใต้ข้อสมมติที่มีกำรแปลงสภำพหุ้น
สำมัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 มีจำนวน 89,079,985 หุ้น (พ. ศ. 2554 : จำนวน 17,540,971 หุ้น)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หุ้น
หุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น - สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

3,635,390,058

3,599,704,185

89,079,985
89,079,985

17,540,971
17,540,971

3,724,470,043

3,617,245,156

งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
3,408,551,666

2,880,142,740

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

0.9376

0.8001

กำไรต่อหุ้นปรับลด

0.9152

0.7962

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
33

กำไรต่อหุ้น (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
1,033,121,130

1,899,270,392

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

0.2842

0.5276

กำไรต่อหุ้นปรับลด

0.2774

0.5251

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ

34

เงินปันผล
ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
34.1 กำรจ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท (พ.ศ. 2554 : 0.15 บำท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมและผู้ถือหุ้นจำก
กำรแปลงสภำพหลักทรัพย์แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญจำนวนไม่เกิน 544.1 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 542.5 ล้ำนบำท)
34.2 กำรจ่ำยปันผลในรูปของหุ้นปันผลในอัตรำ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในรำคำหุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมและผู้
ถือหุ้นจำกกำรแปลงสภำพหลักทรัพย์แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญจำนวนไม่เกิน 362.7 ล้ำนหุ้นหรือ 362.7 ล้ำนบำท
เงินปันผลจำนวน 822 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยเงินปันผลและหุ้นปันผลจำนวน 493 ล้ำนบำท และ 329 ล้ำนบำทตำมลำดับ ได้
จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2555 กำรปรับปรุงอัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิและรำคำ
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุน้ สำมัญ เกิดจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลในอัตรำ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 26

35

กำรซื้อกิจกำร
งวดปัจจุบัน
The Grand Hotel, Gladstone
ในวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2555 OAKS ได้เข้ำซื้อกิจกำร The Grand Hotel, Gladstone โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น 12.2 ล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย หรือประมำณ 400 ล้ำนบำท
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัททำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินรับมำสุทธิของ
The Grand Hotel, Gladstone เสร็จสมบูรณ์โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุ ได้พิจำรณำ กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์
และคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
103
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
35

กำรซื้อกิจกำร
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
รำคำที่ตกลงซื้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม

400,346,625
(348,859,919)
51,486,706

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำจำกกำรซื้อกิจกำรใน The Grand Hotel, Gladstone มีดังนี้
บำท
ที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

130,116,750
218,743,169

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ

348,859,919

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.
ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 OAKS ได้เข้ำซื้อกิจกำร Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น
2.4 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือประมำณ 80 ล้ำนบำท ตำมส่วนได้เสียร้อยละ 80
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
รำคำที่ตกลงซื้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
รำคำซื้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในค่ำควำมนิยม)

79,524,288
(60,558,554)
18,965,734
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
35

กำรซื้อกิจกำร (ต่อ)
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 80 ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำจำกกำรลงทุนในกิจกำร Oaks Broome Sanctuary
Resort Pty. Ltd. มีดังนี้
บำท
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
หนี้สินอื่น

20,381,469
79,023,890
(23,707,167)

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ

75,698,192

สัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

ร้อยละ 80
60,558,554

Regis Towers, Sydney
ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2555 OAKS ได้เข้ำซื้อกิจกำร Regis Towers, Sydneyโดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น 2.4 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือประมำณ 79 ล้ำนบำท ตำมส่วนได้เสียร้อยละ 80
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
รำคำที่ตกลงซื้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
รำคำซื้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในค่ำควำมนิยม)

79,315,200
(62,897,086)
16,418,114

มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 80 ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำจำกกำรลงทุนในกิจกำร Regis Towers, Sydney มี
ดังนี้
บำท
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
หนี้สินอื่น

30,734,640
68,408,831
(20,522,114)

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ

78,621,357

สัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

ร้อยละ 80
62,897,086
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กำรซื้อกิจกำร (ต่อ)
Paradise Island Resorts (Private) Limited
ในวันที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2555 Jada Resort and Spa (Private) Limited ซึ่งกลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียร้อยละ 80.1 ได้เข้ำซื้อ
กิจกำร Paradise Island Resorts (Private) Limited โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น 161 ล้ำนเหรียญรูปี หรือประมำณ 38.3 ล้ำน
บำท
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
รำคำที่ตกลงซื้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
รำคำซื้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในค่ำควำมนิยม)

38,302,138
(31,487,317)
6,814,821

มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้เสียร้อยละ 80.1 ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำจำกกำรลงทุนในกิจกำร Paradise Island Resorts
(Private) Limited มีดังนี้
บำท
ที่ดิน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หนี้สินอื่น

29,023,800
10,294,452
(8,243)

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ

39,310,009

สัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

ร้อยละ 80.1
31,487,317

Over Success Enterprise Pte. Ltd.
ในวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2555 MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd ได้เข้ำซื้อกิจกำร Over Success Enterprise
Pte. Ltd.โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิ้น 159 ล้ำนหยวน หรือประมำณ 781 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วของ
บริษัทดังกล่ำว
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กำรซื้อกิจกำร (ต่อ)
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
รำคำที่ตกลงซื้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
รำคำซื้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในค่ำควำมนิยม)

780,700,256
(413,593,421)
367,106,835

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำจำกกำรลงทุนในกิจกำร Over Success Enterprise Pte. Ltd มีดังนี้
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น

66,755,996
21,172,629
843,218,700
36,034,917
(123,114,036)

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ

844,068,206

สัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

ร้อยละ 49
413,593,421

สินทรัพย์สุทธิที่ได้จำกกำรซื้อกิจกำรที่แสดงข้ำงต้นเป็นรำคำตำมบัญชี ณ วันที่ซื้อ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำ งกำรคำนวณหำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ซึ่งจะปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีสุทธิ
กับมูลค่ำยุติธรรมสุทธิจะนำไปปรับปรุงกับค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม เกิดขึ้นจำกส่วนที่เป็นของบริษัทดังกล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกธุรกิจมีสถำนะมั่นคงและมีควำมสำมำรถทำกำไรใน
ธุรกิจโรงแรมและที่พักอำศัย และคำดว่ำกำรรวมกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยใหม่จะทำให้เกิดกำรประหยัดค่ำควำมนิยมนั้นไม่
คำดว่ำจะนำไปใช้ประโยชน์ทำงภำษี
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กำรซื้อกิจกำร (ต่อ)
งวดก่อน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ OAKS
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท Oaks Hotels & Resorts Limited
(“OAKS”) จำนวน 173,831,898 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.52 เหรียญออสเตรเลีย เป็นจำนวน 90,392,587 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
2,880 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของ OAKS
ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 กลุ่มบริษัททำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำ
สุทธิของ OAKS เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้พิจำรณำ
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
รำยละเอียดของกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
บำท
เงินสดจ่ำย
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ของส่วนได้เสียเดิมที่กลุ่มบริษัทมีก่อนกำรรวมธุรกิจ
รวม
สินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำตำมส่วนได้เสียร้อยละ 100
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่ปรับใหม่
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
กำรปรับปรุง (หมำยเหตุ 5)

2,692,045,419
187,889,520
2,879,934,939
(1,614,218,715)
1,265,716,224
(645,924,770)
619,791,454
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กำรซื้อกิจกำร (ต่อ)
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำจำกกำรซื้อเงินลงทุนใน OAKS ตำมส่วนได้เสียร้อยละ 100 ณ วันที่กลุ่ม
บริษัทมีอำนำจควบคุม OAKS มีดังนี้
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยำว
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินอื่น
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ

36

150,989,989
577,267,841
84,989,301
58,539,596
52,728,797
1,398,852,382
3,254,542,220
(653,386,278)
(1,897,986,000)
(350,510,782)
(1,061,808,351)
1,614,218,715

เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงินถูกกำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มบริษัท ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยงทำงด้ำน
ควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีนโยบำยหลักเป็นไปเพื่อกำรบริหำรและกำรป้ องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน มิได้มีไว้
เพื่อกำรเก็งกำไร
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริษัท บริห ำรจั ดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อ ง โดยรั กษำระดั บเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงิน สดให้เพี ยงพอเพื่ อ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำว และมีกำรกระจำยแหล่งได้มำของเงินทุนไว้ล่วงหน้ำ
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เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ ำงเป็นไปตำมนโยบำย เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอั ตรำดอกเบี้ย
ให้ เป็ นไปตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด กลุ่ ม บริ ษัท บริห ำรหนี้สิ นโดยกำรกู้ยื ม แบบที่ มี อัต รำดอกเบี้ ยคงที่ สัญ ญำ
แลกเปลี่ยนดอกเบี้ยทำงกำรเงินเป็นหนึ่งในเครื่อ งมือตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อบริหำรควำมผันผวนของ
อัตรำดอกเบี้ย โดยสำมำรถเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยจำกอัตรำลอยตัวเป็นอัตรำคงที่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่เปิดสถำนะไว้มีดังนี้
ก)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจำนวน 2.24 ล้ำนเหรียญ จำกอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2556

ข)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจำนวน 9.5 ล้ำนเหรียญ จำกอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2558

ค)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจำนวน 9.75 ล้ำนเหรียญ จำกอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2559

ง)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลำร์ออสเตรเลียจำนวน 28.5 ล้ำนเหรียญ จำกอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2559

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่อ งจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำและบริกำร
กำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทใช้
ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน คือ สัญญำแลกเปลี่ยน สกุลเงิน
และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ดังนี้
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
36

เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย (Cross currency swap contracts)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย (Cross currency swap) ดังนี้
ก) เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 21) โดยทำกำรแปลงภำระหนี้เงินกู้ ยืมที่เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
จำนวน 2.24 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคำนวณจำกเงินกู้ที่เป็นสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เป็นสกุลเงิน
ดอลลำร์ออสเตรเลียจำนวน 2.56 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคำนวณจำกเงินกู้ที่เป็นสกุลดอลลำร์
ออสเตรเลีย นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อแปลงภำระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลำร์ออสเตรเลียจำนวน 2.56 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นสกุลเงินบำทที่อัตรำแลกเปลี่ยน 26.75 บำท ต่อ 1 เหรียญ
ออสเตรเลีย สำหรับจำนวน 1.28 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย และที่อัตรำแลกเปลี่ยน 22.95 บำทต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย
สำหรับจำนวน 1.28 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2556
ข) หุ้นกูส้ กุลเงินบำทจำนวน 1,500 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ แปลงป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจำนวน 48.88 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญ ญำซื้อ เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อ ป้อ งกันควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อ สิน ค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึ่งครบกำหนดไม่เกิน 6 เดือน ดังนี้ (พ.ศ. 2554 :
ไม่มี)
งบกำรเงินรวม

145,248 เหรียญสหรัฐฯ (30.681 - 30.810 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
59,796 เหรียญยูโร (40.63 - 40.665 บำทต่อ 1 เหรียญยูโร)
298,890 เหรียญสิงคโปร์ (25.12 บำทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์)

พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

4,467,052
2,429,765
7,508,117

-

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงเป็นปกติจำกกำรให้สินเชื่อ ที่เกี่ย วกับลูกหนี้ อย่ำงไรก็ตำม กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้
สินเชื่อที่เป็นผลจำกลูกหนี้กำรค้ำ เกิดขึ้นแบบจำกัดเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีลูกค้ำจำนวนมำกรำย ดังนั้นกลุ่มบริษัทไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้จำกลูกหนี้เหล่ำนั้น

111
170

รายงานประจำ�ปี 2555

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
36

เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับเงินกู้ ยืมที่
เปิดสถำนะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 เป็นหนี้สินสุทธิจำนวน 96,657,868 บำท (พ.ศ. 2554 : เป็นสินทรัพย์สุทธิจำนวน
531,052 บำท)
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับเจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินค้ำที่เปิดสถำนะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 เป็นสินทรัพย์สุทธิจำนวน 62,449 บำท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี)

37

ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันดังต่อไปนี้
เฉพำะบริษัท
-

บริษัทได้ทำสัญญำสิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทผูกพันที่จะต้อ งจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้เครื่อ งหมำยกำรค้ำและกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศเป็นอัตรำร้อ ยละของรำยได้ค่ำ
ห้องพักทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556

-

บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอำคำรโรงแรมของบริษัทมีกำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัท
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำร้อยละของรำยได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่ มขึ้นในแต่ละปีจนถึงอัตรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมต่อ
ปีตำมที่กำหนดในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555 บริษัทมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจำนวนเงินประมำณ
30 ล้ำนบำท

-

บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริกำรกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อเปิดภัตตำคำร ซึ่งบริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้อง
จ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริกำรเป็นจำนวนเงินประมำณ 7.3 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทยังผูกพันที่
จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มให้กับบริษัทย่อยแห่งนี้ในอัตรำร้อยละของรำยได้
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่บริษัทขำยได้ตำมที่ระบุในสัญญำโดยสัญญำต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะสิ้นสุดภำยในปี พ.ศ. 2557

-

บริษัทได้ทำสัญญำกำรใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำกับบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี้ บริษัทผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
กำรใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำเป็นอัตรำร้อยละของรำยได้ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำนี้มีกำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดย
จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2560
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37

ภำระผูกพัน (ต่อ)
-

บริษัทได้ทำสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทคู่สัญญำรับเป็นผู้บริหำรงำนโรงแรมของบริษัท
ในกำรนี้บริษัทผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอัตรำร้อยละของรำยได้ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำนี้มี
กำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559

-

บริษัทได้ทำสัญญำบริกำรควำมช่วยเหลือ ทำงเทคนิคและใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำ จำนวนสองสัญญำกับ
บริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งคำนวณเป็นอัตรำร้อยละของยอดขำยตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำ โดยสัญญำแรกมีกำหนดระยะเวลำ 4 ปีโดยสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2541 หลังจำกนั้นสัญญำจะต่ออำยุสัญญำได้อีก 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 5 ปี และอีกสัญญำจะหมดอำยุภำยในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557

ส่วนของบริษัทย่อย
สัญญำบริหำรและบริกำร
-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริหำรโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทคู่สัญญำรับเป็นผู้บริหำรงำนโรงแรม
ของบริษัทย่อย ตำมสัญญำนี้บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโรงแรมในอัตรำระยะเวลำ และวิธีกำรคำนวณ
ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำนี้มีกำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสัญญำจะสำมำรถต่ออำยุได้อีก 10 ปี

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพัน ที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ในอัตรำระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้ บังคับตั้งแต่เดือ น
กันยำยน พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2567

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำกำรบริหำรโรงแรมซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศและกำรใช้สิทธิใน
กำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำ
ร้อยละของรำยได้ค่ำห้องทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำค่ำบริกำรโฆษณำ ค่ำสิทธิ และสัญญำควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำรและดำเนินงำน
สำหรับภัตตำคำรโรงแรมกับบริษัทต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเป็นอัตรำ
ร้อยละของรำยได้ทั้งหมดของภัตตำคำรเหล่ำนั้นตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำเหล่ำนี้จะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2558

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันที่ จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้ บังคับตั้งแต่เดือ น
มกรำคม พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญำหมดอำยุแล้วจะต่ออำยุได้อีก 20 ปี
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ภำระผูกพัน (ต่อ)
-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ในอัตรำระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญำหมดอำยุแล้วจะต่อ อำยุได้อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมลำดับ

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ รวมทั้งผูกพันที่ จะจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 22
ธันวำคม พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญำหมดอำยุแล้วจะต่ออำยุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
15 ปี

-

บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทในต่ำงประเทศสองแห่ง โดย
บริษัทย่อยจะได้รับบริกำรด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ ควำมรู้ทำง
เทคนิคและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพั นที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณ
ดังที่กล่ำวในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดในเดือนธันวำคม
พ.ศ. 2574

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกับบริษั ทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริกำรด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรตลำดของบริษัท และได้ใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและ
สิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำที่ระบุสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้
บังคับตั้งแต่เดือนมิถุนำยน พ .ศ.2550 และสิ้นสุดในเดือนพฤษภำคม พ .ศ.2580

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้คำปรึกษำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ ำธรรมเนียม
กำรบริกำรในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ในสัญญำ โดยมีกำหนดระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่เดือนธันวำคม พ.ศ. 2550

114
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ภำระผูกพัน (ต่อ)
สัญญำเช่ำ
-

บริษัทย่อยสี่แห่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินมีกำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2525 วันที่ 8
พฤษภำคม พ.ศ. 2530 วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมลำดับ โดยบริษัทย่อย
ผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึงอัตรำร้อยละคงที่ของ
รำยได้รวมต่อปีตำมที่กำหนดในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำที่ดินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยใน
อนำคตเป็นจำนวนเงินประมำณ 114 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 127 ล้ำนบำท)
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีกำรต่อสัญญำเช่ำที่ดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2562
โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึง
อัตรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมต่อปีตำมที่กำหนดในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้วแต่
อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำที่ดินขั้นต่ำและค่ำตอบแทน
พิเศษที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจำนวนเงินประมำณ 1,132 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2554 : 1,182 ล้ำน
บำท)

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำช่วงที่ดินที่เกำะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลำ 23 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลำคม
พ.ศ. 2550เพื่อก่อสร้ำงโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำ ยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ จำนวนเงินประมำณ 17.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเพื่อเช่ำที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมของบริษัท ตำมสัญญำเช่ำนี้ บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ
ในอำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ให้เช่ำ บริ ษัทย่อยผูกพันที่จะชำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำมีกำหนดเวลำ 30 ปี สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญำเช่ำหมดอำยุแล้วจะขอต่ออำยุสัญญำเช่ำได้อีก 2 ครั้ง
ครั้งละ 15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำที่
จะต้องจ่ำยในอนำคตดังนี้
ปี
ภำยใน 1 ปี
ระหว่ำง 2 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ล้ำนบำท
18.20
159.04
2,214.75
2,391.99
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ภำระผูกพัน (ต่อ)
-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำรับทำกำรปลูกสร้ำงและเช่ำที่ดินกับอำคำรที่ ปลูกสร้ำงแล้วกับสำนักงำนพระคลังข้ำงที่
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสัญญำนี้สำนักงำนพระคลังข้ำงที่ตกลงให้บริษัทย่อยทำกำรปลูกสร้ำงและบริษัท
ย่อยตกลงรับทำกำรปลูกสร้ำงอำคำรชุดพักอำศัยและโรงแรมบนที่ดินของสำนักงำนพระคลังข้ำงที่ โดยอำคำรที่จะปลูก
สร้ำงต้องขออนุญำตปลูกสร้ำงในนำมสำนักงำนพระคลังข้ำงที่และสำนักงำนพระคลังข้ำงที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ อำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆบนที่ดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจนกำรปลูกสร้ำงอำคำรโครงกำรดังกล่ำว
แล้วเสร็จ ซึ่งกำรปลูกสร้ำงอำคำรมีกำหนดระยะเวลำ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนกรุงเทพมหำนครให้
ปลูกสร้ำงได้ และเมื่อกำรปลูกสร้ำงอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงำนพระคลังข้ำงที่ตกลงให้บริษัทย่อยเช่ำที่ดินและ
อำคำรที่บริษั ทย่อ ยท ำกำรปลูกสร้ ำงเพื่ อ ใช้พัก อำศัย โรงแรม และกำรพำณิช ย์ที่เกี่ ยวข้อ งมีกำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำที่ดินและอำคำรกับสำนักงำนพระคลังข้ำงที่เป็นรำยเดือนตำมอัตรำที่ตกลงกัน คิดเป็นจำนวนเงิน 512 ล้ำนบำท โดย
บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนหนึ่งของค่ำเช่ ำดังกล่ำวเป็นต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้วจำนวน 265
ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำ โดยเมื่อกำรปลูกสร้ำงอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำระค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงำนพระคลังข้ำงที่เป็นรำยเดือนตำมอัตรำที่ตกลง
กัน โดยค่ำเช่ำทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 จนสิ้นสุดสัญญำเช่ำดังกล่ำวคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมำณ
503.6 ล้ำนบำท

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริษัทย่ อยผูกพันที่จะต้อง
จ่ำยชำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำมีกำหนดเวลำ 30 ปี สิ้นสุดในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2582 ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินตำมอัตรำที่ตกลงกันเป็นจำนวนเงิน 133 ล้ำน
บำท โดยบริษัทย่อยได้บันทึกส่ วนหนึ่งของค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว
จำนวน 43 ล้ำนบำท

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำพื้นที่ภัตตำคำร รวมถึง
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร สำหรับที่ทำกำรสำนักงำน ร้ำนค้ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงำน
โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึ่งจะต้องจ่ำยดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ภำยใน 1 ปี
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี
หลังจำก 5 ปี
รวม

928
871
81

807
1,066
107

1,880

1,980

นอกจำกนี้ยังมีค่ำเช่ำพื้นที่ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องจ่ำยเป็นอัตรำร้อยละของยอดขำยหรือยอดขำยสุทธิตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
37

ภำระผูกพัน (ต่อ)
-

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรและพื้นที่ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 กลุ่ม
บริษัทมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำดังกล่ำว ดังนี้
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย
ภำยใน 1 ปี
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี
หลังจำก 5 ปี

17
49
3

รวม

69

สัญญำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ แฟรนชำยส์และค่ำสิทธิ
-

บริษัทย่อยสี่แห่งได้ทำสัญญำลิขสิทธิ์เพื่อให้ได้สิทธิในกำรดำเนินงำนร้ำนอำหำรต่ำงๆ โดยบริษัทย่อยเหล่ำนั้นจะต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้อยละของยอดขำย และปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำค่ำลิขสิทธิ์จ่ำย
ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

-

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยหกแห่งซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ำได้ทำสัญญำจัด
จำหน่ำยสินค้ำ สัญญำแฟรนชำยส์ กำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและรับบริกำรทำงด้ำนเทคนิคทำงกำรตลำดกับบริษัทใน
ต่ำงประเทศ ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมีอำยุระหว่ำง 2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้อีก หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกโดย
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำสิทธิสำหรับกำรดำเนินกิจกำรโรงภำพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศโดยบริษัท
ย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งสัญญำนี้จะสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีกครั้งละ 1 ปี

-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำสิทธิ ในกำรดำเนินงำนโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง
เพื่อให้ได้สิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อกำรค้ำในกำรขำยโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยบริษัทย่อยแห่ง
นั้นจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้อยละของยอดขำย และปฎิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมที่ระบุในสัญญำ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
38

หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกันเพื่อกำรดำเนินธุรกิจปกติ มีดังนี้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ล้ำน
ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ
ล้ำน
ล้ำน
เหรียญ ล้ำนเหรียญ
ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย
หยวน
บำท
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย
หนังสือค้ำประกันที่ธนำคำรออกให้
บุคคลภำยนอก
หนังสือค้ำประกันที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่
สถำบันกำรเงินเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ
ของ กลุ่มบริษัท

494.7

8.2

10.9

3,763.1

86.1

108.0

63.0

161.3

0.6

-

250.0 2,189.5

85.6

108.0

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ล้ำน
เหรียญ ล้ำนเหรียญ
ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย
หยวน
บำท
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย
หนังสือค้ำประกันที่ธนำคำรออกให้
บุคคลภำยนอก
หนังสือค้ำประกันที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่
สถำบันกำรเงินเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ
ของ กลุ่มบริษัท

39

224.5

6.9

9.5

4,372.9

116.9

188.0

63.0

152.0

-

-

200.0 1,720.1

115.5

188.0

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ .ศ.
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ำยสมทบให้ในอัตรำ
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
40

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
40.1 กำรซื้อกิจกำร
ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท ได้เข้ำซื้อกิจกำร Vietnam Hotel Project B.V. โดยมีมูลค่ำ
เงินลงทุนทั้งสิ้น 16 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 480 ล้ำนบำท
40.2 กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรลดทุน
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรได้มีมติอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ก) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินสดปันผลประจำปี พ.ศ. 2555 ในอัตรำหุ้นละ
0.30 บำท สำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมและผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ที่สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้จำนวนรวมไม่เกิน
4,000,895,908 หุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ำยไม่เกิน 1,200.27 ล้ำนบำท
ข) ขออนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 4,063,046,327 บำท
เหลือ 4,018,326,091 บำท โดยแบ่งออกเป็น 4,018,326,091 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยวิธีตัดทุนจด
ทะเบียนที่ยังมิได้เรียกชำระจำนวน 44,720,236 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 44,720,236 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 และ ปี 2555

ปี 2555 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประสบความส�ำเร็จ
ไปอีกขั้น จากการขยายธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศมาเลเซีย และประเทศอียิปต์ ตลอดจน
การเข้าซื้อโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต และเครือร้านอาหารในประเทศจีน โดยการเข้าซื้อโรงแรมและร้านอาหาร
ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 แสดงให้เห็นว่า อัตราการเติบโตส่วนใหญ่ในปี 2555 เกิดจากการขยายตัว
ของธุรกิจเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจที่สดใส โดยตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัทฯ มีการรายงานการเติบโตของ
รายได้และก�ำไรสุทธิรายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 1 ของปี 2555 และยังคงมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยมาในไตรมาสที่ 2 - 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 ที่บริษัทฯ สามารถแสดงการเติบโตของรายได้และก�ำไรสุทธิในอัตรา
ร้อยละ 21 และ 151 อยู่ที่ 8,860 ล้านบาท และ 1,184 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยถึงแม้ว่า ผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4
ปี 2554 จะถือได้ว่าเป็นฐานการเปรียบเทียบที่ต�่ำกว่าปกติ (Low Base for Comparison) เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่
ต้องตัดจ่าย (Write-off Expenses) จากผลกระทบจากภาวะน�้ำท่วมในประเทศไทยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 แต่การเติบโต
ของธุรกิจส่วนใหญ่ในไตรมาส 4 ปี 2555 มีสาเหตุส�ำคัญมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยจากสามธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) ธุรกิจร้านอาหาร
และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิต ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตจัดว่ามีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุด เนื่องจาก
โรงงานรับจ้างผลิตนวศรี (“โรงงานนวศรี”) หยุดด�ำเนินกิจการชั่วคราวตลอดไตรมาส 4 ปี 2554 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
น�้ำท่วม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากน�้ ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 น้อยกว่า
สามารถแสดงการเติบโตของรายได้ในอัตราสูงกว่าร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ จากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี 2555 ท�ำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้น�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ วันที่ 3 เมษายน 2556 ต่อไป
รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2555 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหาร
มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 38 ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ในไตรมาส 4 ปี 2555

รายได้จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

3,406
4,549
905
8,860

2,954
3,875
516
7,345

15%
17%
75%
21%
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ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 32,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21 จากปีก่อน (ไม่นับรวมก�ำไร
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) (“S&P”) จ�ำนวน 1,054 ล้านบาท)
โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของทั้งสามธุรกิจ การควบรวมผลการด�ำเนินงานของ Oaks Hotels &
Resorts (“Oaks”) ในประเทศออสเตรเลีย เป็นจ�ำนวน 12 เดือนเต็ม เมื่อเทียบกับการควบรวมผลการด�ำเนินงานของ Oaks
เพียง 7 เดือนในช่วงปี 2554 เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นผลจากฐานการเปรียบเทียบที่ต�่ำกว่าปกติในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งนี้
หากไม่นับรวม Oaks รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2555 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และการควบรวมกิจการของ Oaks ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและ
อื่นๆ มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2555 ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 40 และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 10
รายได้จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2554

ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม*

13,192
16,390
3,412
32,993

11,697
12,657
2,923
27,278

(ร้อยละ)

13%
29%
17%
21%

* รวมส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม แต่ไม่นับรวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท
เงินปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มีการจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มร้านอาหาร จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรม

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 2,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 48 จากไตรมาส 4 ปี 2554 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ร้านอาหาร อีกทั้ง EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตซึ่งเป็นบวกในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนในไตรมาส
4 ปี 2554 ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องตัดจ่าย (Write-off Expenses) จากผลกระทบของน�้ำท่วม
ในไตรมาส 4 ปี 2555 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 67
และร้อยละ 29 ตามล�ำดับ ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 3
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin
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ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

592
1,360
69
2,021
23%

492
1,050
-173
1,369
19%

20%
30%
N/M
48%

รายงานประจำ�ปี 2555

ในปี 2555 บริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35 อยู่ที่ 7,063 ล้านบาท เนื่องมาจาก 1) ผลการด�ำเนินงานที่ดี
ขึ้นของทุกธุรกิจ 2) ก�ำไรจากโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ ซึ่งเพิ่งเปิดด�ำเนินงานมาเพียงสองปี และ 3) การควบรวม
ผลการด�ำเนินงานของ Oaks เป็นจ�ำนวน 12 เดือนเต็มในปี 2555 เมื่อเทียบกับการควบรวมผลการด�ำเนินงานของ Oaks เพียง
7 เดือนในปี 2554 ดังนั้น อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21 จากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น (Operating
Leverage) และจากการที่โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ สามารถพลิกจากผลขาดทุนในปี 2554 เป็นก�ำไรในปีนี้ได้
สัดส่วน EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวมในปี 2555 ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหาร
มีสัดส่วน EBITDA ร้อยละ 32 และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 4
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)
เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม*
EBITDA Margin*

2,238
4,535
289
7,063
21%

1,923
3,313
4
5,240
19%

16%
37%
N/M
35%

* ไม่นับรวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจำ�นวน 93 ล้านบาท
เงินปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มีการจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มร้านอาหาร จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรม

บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2555 จ�ำนวน 1,184 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 151 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้งสามธุรกิจและอีกส่วนหนึ่งมาจากฐานการเปรียบเทียบ
ที่ต�่ำกว่าปกติในไตรมาส 4 ปี 2554 ดังนั้น อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2554 เป็นร้อยละ 13
ในไตรมาสนี้
ส�ำหรับก�ำไรในปี 2555 มีจ�ำนวน 3,409 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10 ในปีนี้
กำ�ไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิ
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

1,184
13%

472
6%

151%
เปลี่ยนแปลง

กำ�ไรสุทธิ*
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ*

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

3,409
10%

1,919
7%

78%

* ไม่นับรวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจำ�นวน 93 ล้านบาท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่สำ�คัญในไตรมาส 4 ปี 2555
พัฒนาการ
ร้านอาหาร

• ประสบความส� ำ เร็ จ ในการเข้ า ลงทุ น ใน Beijing Riverside & Courtyard (“ริ เ วอร์ ไ ซด์ ” )
ซึ่งเป็นเครือร้านอาหารประเภท Casual dining ในประเทศจีน โดยมีความเชี่ยวชาญในอาหาร
จานปลาเสฉวน บาร์บีคิว ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2555
• เปิดร้านอาหารสุทธิจ�ำนวน 77 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 โดย 21 สาขาเป็น
ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ริเวอร์ไซด์ และอีก 24 สาขามาจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของ
แดรี่ ควีนในประเทศไทย

โรงแรมและอื่นๆ

• ได้สิทธิบริหารโรงแรม Golden Palm Tree Iconic Resort & Spa ใน Sepang ประเทศมาเลเซีย
และเตรียมรีแบรนด์เป็นโรงแรมอาวานี่ในปี 2556 และเปิดโรงแรม Serengeti Pioneer Camp
ของกลุ่ม Elewana Collection ในประเทศแทนซาเนีย
• รีแบรนด์โรงแรมที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในปี 2553 ชื่อ Kani Lanka Resort & Spa ในประเทศ
ศรีลังกา เป็นโรงแรม Avani Kalutara โดยเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในไตรมาส 4 ปี 2555
• โอนและบันทึกการขายคอนโดมิเนียมระดับบนของโครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 5 ของพื้นที่ขายในไตรมาส 4 ปี 2555 และบันทึกการขายโครงการ ดิ เอสเตท สมุย
เพิ่มอีกหนึ่งหลังในไตรมาส 4 ปี 2555

จัดจ�ำหน่ายสินค้า

• ปิดจุดจ�ำหน่ายสินค้าทั้งหมดของแบรนด์บลูมในไตรมาส 4 ปี 2555 เนื่องจากเจ้าของแบรนด์
ในประเทศออสเตรเลียตัดสินใจหยุดด�ำเนินกิจการ

อื่นๆ

• ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี และมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ 4.2% ต่อปี

ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 1,381 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 760 สาขา คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55 และสาขาแฟรนไชส์ 621 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 914 สาขา คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 467 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง มัลดีฟส์ อียิปต์ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษัทฯ มี
ร้านเปิดใหม่จ�ำนวน 86 สาขา ในขณะที่มีการปิดสาขารวม 9 แห่ง โดยการเข้าซื้อกิจการริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน ท�ำให้บริษัทฯ
มีจ�ำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 21 สาขา ในขณะเดียวกัน แดรี่ ควีน ก็ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจุดจ�ำหน่าย
อีก 24 สาขาในไตรมาสนี้
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รายงานประจำ�ปี 2555

ร้านอาหารจำ�แนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์

บริษัทลงทุนเอง

- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ

สาขาแฟรนไชส์

- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

(q-q)

(y-y)

34
12
22
43
32
11
77

49
25
24
75
58
17
124

760
641
119
621
273
348
1,381

ร้านอาหารจำ�แนกตามแบรนด์

เดอะ พิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ริบส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
อื่นๆ*
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

(q-q)

(y-y)

6
9
1
27
2
14
0
-3
21
0
77

15
14
0
46
2
26
5
-5
21
0
124

292
281
45
309
29
313
12
64
21
15
1,381

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารที่ดำ�เนินงานอยู่ในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 คือ บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

ในไตรมาส 4 ปี 2555 แบรนด์สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เลอร์ และเบอร์เกอร์ คิง ต่างรายงานการเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same
Store Sales) ในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 อันเป็นผลมาจากความส�ำเร็จของแผนการตลาดและเมนูที่ได้รับความนิยม เช่น
เมนู Happy Sundae ของสเวนเซ่นส์ เมนูใหม่พิเศษของซิซซ์เลอร์ และการกลับมาของเมนูยอดฮิต Angus Burger ของ
เบอร์เกอร์ คิง ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองในไตรมาส 4 ได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีจ�ำนวนลูกค้า
มากขึ้น ส�ำหรับแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยอดขายต่อร้านเฉลี่ยมีการเปรียบเทียบกับยอดขายที่สูงกว่าปกติในไตรมาส 4
ปี 2554 เนื่องจากผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน�้ำท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถท�ำอาหารเองได้ ส่งผลให้
ยอดขายของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี จากการส่งถึงบ้าน (Delivery) สูงขึ้นมาก ส�ำหรับแบรนด์ริบส์ แอนด์ รัมส์ ซึ่งอยู่ในช่วง
ปรับปรุงระบบการด�ำเนินงาน ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มาตรฐานการด�ำเนินงานอยู่ในระดับเดียวกับแบรนด์
อื่นๆ ของบริษัทฯ ประกอบกับร้านอาหารบางสาขาของแบรนด์ดังกล่าวหยุดด�ำเนินงานชั่วคราว เพื่อปรับปรุงร้านในช่วง
ปี 2555
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ในไตรมาส 4 ปี 2555 การขยายสาขาของทุกแบรนด์ร้านอาหารในอัตราร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่งผลให้ยอดขายรวมเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 11.4
ผลการดำ�เนินงานธุรกิจอาหารจำ�แนกตามแบรนด์
อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same-store-sales Growth)

หน่วย : (ร้อยละ)
เดอะ พิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ริบส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
เฉลี่ย

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554

-0.8
14.2
14.6
9.1
18.2
2.3
-0.8
1.8
4.6

11.3
-0.3
5.0
20.7
16.9
5.5
N/A
-3.7
6.5

5.9
10.7
6.1
17.5
10.2
3.1
-0.5
-0.4
5.5

11.7
3.6
11.8
16.7
21.8
8.8
N/A
-1.6
9.0

อัตราเติบโตของยอดขายรวม (Total-system-sales Growth)

หน่วย : (ร้อยละ)
เดอะ พิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ริบส์ แอนด์ รัมส์
ไทยเอ็กซ์เพรส
เฉลี่ย

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554

4.2
22.2
12.6
27.5
19.5
8.7
46.5
4.2
11.4

18.2
8.6
8.3
30.8
6.9
13.7
N/A
-0.3
12.7

14.6
18.9
7.0
30.2
10.8
10.3
N/A
5.2
15.1

15.6
11.8
14.5
23.8
17.1
15.8
N/A
0.9
14.1

หมายเหตุ : การเติบโตของยอดขายคำ�นวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการดำ�เนินงาน

ในไตรมาส 4 ปี 2555 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเติบโตในอัตราร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากยอดขายต่อร้านที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่วนแบ่งก�ำไรที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศ ส่งผลให้ EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 ปี 2555 เติบโตในอัตราร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการขยายตัวของรายได้ จากการขยายธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนเอง (Asset-light
Business) ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไรทีด่ ขี นึ้ (Operating Leverage)
ดังนั้น อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA จึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 16.6 ในไตรมาส 4 ปี 2554 เป็นร้อยละ 17.4 ในไตรมาส 4
ปี 2555
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รายงานประจำ�ปี 2555

รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารในปี 2555 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ของทั้งยอดขายต่อร้านและยอดขายรวม สอดคล้องกับภาคการบริโภคในประเทศที่ดีขึ้นตลอดทั้งปี ตลอดจนแผนการตลาด
ที่ประสบความส�ำเร็จของบริษัทฯ EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารในปี 2555 จึงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น (Operating Leverage) และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน S&P
ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 17 ในปี 2555
โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (%)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

3,283
123
3,406
592
17%

2,859
94
2,954
492
17%

15%
30%
15%
20%
เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการดำ�เนินงาน*
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA**
EBITDA Margin (%)**

ปี 2555

ปี 2554

12,767
425
13,192
2,238
17%

11,349
348
11,697
1,923
16%

(ร้อยละ)

12%
22%
13%
16%

* รวมส่วนแบ่งกำ�ไรและรายได้อื่น แต่ไม่นับรวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท
** ไม่รวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนจำ�นวน 93 ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโรงแรม

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีโรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 28 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รับจ้างบริหารอีก 54 แห่ง
ใน 12 ประเทศ มีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 10,348 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 3,145 ห้อง และรับจ้างบริหาร 7,203 ห้อง
โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย 3,087 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 และเป็นห้องพักในต่างประเทศ 7,261 ห้อง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม จีน แทนซาเนีย เคนยา มาเลเซีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ห้องพักจำ�แนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร

บริษัทฯ ลงทุนเอง*

- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ

รับจ้างบริหาร

- ประเทศไทย
- ต่างประเทศ
รวมห้องพัก

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

(q-q)

(y-y)

0
0
0
266
20
246
266

-142
-142
0
669
20
649
527

3,145
2,229
916
7,203
858
6,345
10,348

* จำ�นวนห้องพักที่บริษัทฯ ลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน
ห้องพักจำ�แนกตามแบรนด์

อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
แมริออท
โอ๊คส์
อาวานี่
อื่นๆ
รวมห้องพัก

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

(q-q)

(y-y)

20
0
0
-79
315
10
266

326
0
-219
18
315
87
527

2,681
505
563
5,295
510
794
10,348

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม

ในไตรมาส 4 ปี 2555 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 71 เป็นผลมาจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของทุกแบรนด์ ยกเว้น Oaks แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์
เป็นกลุ่มที่แสดงการเติบโตของอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีจ�ำนวนห้องพักมากที่สุด
เมื่อเทียบกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์อื่นๆ ในประเทศไทย แสดงอัตราการเข้าพักรายไตรมาสที่สูงที่สุดในไตรมาส 4 ปี 2555
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ตำ�่ ในไตรมาส 4 ของปีก่อน อันเนื่องมาจากความกังวลของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ภาวะน�้ำท่วมในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ แม้ว่าโรงแรมในกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์จะมีค่าห้องเฉลี่ยต่อคืน (Average daily rates - ADR) เพิ่มขึ้นทั้ง
สี่แห่งในไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนของกลุ่มกลับลดลงใน
อัตราร้อยละ 9 ทั้งนี้ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ มีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนต�่ำที่สุดในกลุ่ม เนื่องจากห้องพักของโรงแรม
ดังกล่าวเป็นห้องพักขนาดปกติ เมื่อเทียบกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์แห่งอื่นๆ ในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยห้องพักประเภท
วิลล่า และมีขนาดห้องพักที่ใหญ่กว่า และด้วยโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ มีจ�ำนวนห้องพักที่ขายได้ในไตรมาส 4 นี้เพิ่มสูงขึ้น
มากที่สุด จึงเป็นปัจจัยที่ดึงผลเฉลี่ยของค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนของกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์ลง อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Revenue
per Available Room - RevPar) ของแบรนด์ดังกล่าว ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 53 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากไม่นับรวมโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนของแบรนด์โฟร์ซีซั่นส์จะเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 5
แบรนด์อนันตรารายงานการเติบโตของอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นเป็นอันดับสอง แม้ว่าในระหว่างปี จะมีการเปิด
โรงแรมใหม่ๆ ก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ ภายหลังจากการรีแบรนด์
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 และยังเป็นผลมาจากฐานการเปรียบเทียบที่ต�่ำกว่าปกติในไตรมาส 4 ปี 2554 จากความกังวล
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จากภาวะน�้ำท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจากอัตราการเข้าพักของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ประกอบกับค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ ที่ต�่ำกว่าโรงแรมอื่นๆ ในเครืออนันตรา ส่งผลให้ค่าห้อง
เฉลี่ยต่อคืนของแบรนด์อนันตราลดลงในอัตราร้อยละ 5 ในไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้
หากไม่ นั บ รวมโรงแรมอนั น ตรา ริ เ วอร์ ไ ซด์ ค่ า ห้ อ งเฉลี่ ย ต่ อ คื น ของแบรนด์ อ นั น ตราในไตรมาสนี้ จะเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต รา
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในส่วนของ Oaks ยังคงมีอัตราการเข้าพักในระดับที่สูงอย่างสม�่ำเสมอเกินกว่าร้อยละ 70 และแม้ว่าอัตราการเข้าพัก
ของแบรนด์ Oaks ในไตรมาส 4 ปี 2555 จะลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ค่าห้อง
เฉลี่ยต่อคืนที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ท�ำให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องของแบรนด์ Oaks เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาส 4 ปี
2555
ส�ำหรับปี 2555 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมทุกกลุ่ม ยกเว้น Oaks มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ของแบรนด์ Oaks ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 77 จากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในเมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลกระทบชั่วคราวต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรมและเซอร์วิส สวีทในเมืองซิดนีย์ในไตรมาส 3 ปี 2555
ในปี 2555 ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนของทุกกลุ่มแสดงการเติบโต ยกเว้นกลุ่มอนันตราและโฟร์ซีซั่นส์ ทั้งนี้ การลดลงของ
ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนของกลุ่มอนันตราและโฟร์ซีซั่นส์ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ได้รับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
การเข้าพัก จากกลยุทธ์การบริหารรายได้ของแต่ละโรงแรมและเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อห้องของ
ทุกกลุ่มจึงแสดงการเติบโตในปี 2555
ผลการดำ�เนินงานธุรกิจโรงแรมจำ�แนกตามแบรนด์
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

แมริออท
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
โอ๊คส์
อื่นๆ
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ปี 2555

ปี 2554

83
60
71
77
58
71
70
65

65
58
42
79
44
68
54
56

ปี 2555

75
57
64
77
55
69
65
61

ปี 2554

67
52
50
79
45
65
56
58

ที่มาของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

แมริออท
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
โอ๊คส์
อื่นๆ
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554

4,359
6,906
9,068
5,071
5,983
5,740
5,029
1,996

4,029
7,239
9,970
4,880
5,302
5,483
4,808
1,894

4,047
6,554
8,455
5,138
6,075
5,589
4,819
1,895

3,643
6,829
8,660
4,977
4,925
5,385
4,640
1,843

ที่มาของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม : ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

แมริออท
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
โอ๊คส์
อื่นๆ
เฉลี่ย

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554

3,607
4,167
6,426
3,917
3,449
4,075

2,614
4,178
4,197
3,856
2,335
3,737

3,050
3,752
5,374
3,945
3,315
3,871

2,450
3,526
4,325
3,917
2,193
3,479

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจโรงแรม

ผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงแรม ประกอบกับฐานการเปรียบเทียบที่ต�่ำกว่าปกติจากความกังวลของภาวะน�้ำท่วม
ในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 4 ปี 2554 ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2555 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 19
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปาได้ปิดตัวไปในเดือนมิถุนายน 2555
อย่างไรก็ดี รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2555 ลดลงในอัตราร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 มีรายการปรับปรุง ณ สิ้นปี (Year-end Adjustment) ส่งผลให้รายได้จาก
การรับจ้างบริหารโรงแรมในไตรมาสดังกล่าวสูงกว่าปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมประจ�ำปี 2555
พบว่า ยังคงขยายตัวในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2554
รายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 2555 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มโรงแรมโดยรวม ตลอดจนการรวมผลการด�ำเนินงานของ Oaks ครบทั้ง 12 เดือนแรกของปี 2555 เมื่อเทียบกับ
การรวมผลการด�ำเนินงานของ Oaks เพียง 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา) ในปี 2554 โดยหากไม่นับรวม
รายได้ของ Oaks รายได้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2555 ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ บริหารธุรกิจสปาภายใต้แบรนด์อนันตราสปา มันดาราสปา และเอเลมิสสปา ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีจ�ำนวน
สปาทั้งสิ้น 34 แห่งในประเทศไทย จีน มัลดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อียิปต์ และเกาหลี
โดยในไตรมาส 4 ของปี 2555 รายได้จากธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 อยู่ที่ 86 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2555 รายได้
จากธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 อยู่ที่ 323 ล้านบาท สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจการโรงแรม
ในพื้นที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
สมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจ�ำนวน 14 หลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็นต์
รีจิส เรสซิเดนซ์ ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงาน
โดยแบรนด์เซ็นต์ รีจิส อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม
2553 ชื่ออนันตรา วาเคชั่น คลับ โดย ณ สิ้นปี 2555 อนันตรา วาเคชั่น คลับ มีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิ
ในการเข้าพักอาศัยจ�ำนวน 46 ยูนิต ประกอบด้วย วิลล่าและห้องพักจ�ำนวน 20 ยูนิตติดกับโรงแรมอนันตรา บ่อผุด สมุย วิลล่า
สองหลังที่ภูเก็ต ห้องพักสามห้องในควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ สามห้องในกรุงเทพฯ และวิลล่าจ�ำนวน 18 หลังที่
เมืองบาหลี โดยโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวใน
ไตรมาส 4 ปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีผลก�ำไรในปี 2555 ซึ่งเป็นเพียงปีที่สอง
ของการด�ำเนินงานเท่านั้น และเมื่อรวมกับรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัย ท�ำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นหนึ่ง
ในแหล่งรายได้ส�ำคัญของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ทั้งนี้ รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจ�ำนวน 971 ล้านบาท ในไตรมาส 4
ปี 2555 เพิ่ ม ขึ้นในอัตราร้อยละ 21 เมื่อเทียบกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น ส�ำหรั บ ปี 2555 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 3,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทด�ำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง ซึ่งรวมถึงศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า
พัทยา (2) ศูนย์การค้า Turtle Village ที่ภูเก็ต และ (3) ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ และด�ำเนินธุรกิจบันเทิง
แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์
เขาวงกต (5) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (6) Scream in the Dark (7) Ripley’s Sky Rider และ
(8) Ripley’s The Vault โดยในไตรมาส 4 ปี 2555 รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9
อยู่ที่ 145 ล้านบาท สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและฐานการเปรียบเทียบที่ต�่ำกว่าปกติในไตรมาส 4 ปี
2554 เนื่องจากศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากความกังวลของภาวะน�้ำท่วม ในปี 2555
รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิงก็เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4
ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

กลุ่มโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ รายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยผลการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุดถึงร้อยละ 21 จากการที่โครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธุรกิจโรงแรมก็แสดงอัตราการเติบโตอย่างมีนัยส� ำคัญ จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
ของโรงแรมโดยรวม ส่งผลให้ EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2555 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 30 และ
มีอัตราท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30
ส�ำหรับปี 2555 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 29 จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
ของธุรกิจโรงแรม การควบรวมกิจการของ Oaks เต็ม 12 เดือน และการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ EBITDA
ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเท่ากับร้อยละ 37 จากผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรม
และผลก�ำไรจากโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 26 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 28 ในปีนี้
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โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (%)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

3,251
96
86
145
971
4,549
1,360
30%

2,736
127
77
134
801
3,875
1,050
27%

19%
-25%
11%
9%
21%
17%
30%

เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2554

ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (%)

11,991
355
323
611
3,109
16,390
4,535
28%

8,587
330
298
589
2,853
12,657
3,313
26%

(ร้อยละ)

40%
8%
8%
4%
9%
29%
37%

* รวมส่วนแบ่งกำ�ไรและรายได้อื่น
** รวมรายได้ค่าเช่าจากโครงการดิ เอสเตท สมุย
ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิตสินค้า

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีร้านค้าและจุดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 235 แห่ง โดยในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2555 บริษัทฯ เปิด
จุดจ�ำหน่ายของแบรนด์เอสปรี บอสสินี่ เพโดร และเรดเอิร์ธ เพิ่มขึ้น 11 แห่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ปิดจุดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง
บลูมทั้ง 13 แห่ง เนื่องจากเจ้าของแบรนด์ในประเทศออสเตรเลียตัดสินใจหยุดด�ำเนินกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้จัด
จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางเรดเอิร์ธ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า แบรนด์ดังกล่าวจะยังแสดงการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา
จากจ�ำนวนร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายทั้งหมด ณ สิ้นปี 2555 ร้อยละ 86 เป็นของกลุ่มแฟชั่นภายใต้แบรนด์ เอสปรี บอสสินี่
แก๊ป ชาร์ล แอนด์ คีธ ทูมี่ และเพโดร เป็นต้น และอีกร้อยละ 9 เป็นของกลุ่มเครื่องส�ำอาง ภายใต้แบรนด์เรดเอิร์ธ
จำ�นวนสาขาและจุดจำ�หน่ายของธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มสินค้าแฟชั่น
กลุ่มเครื่องสำ�อาง
อื่นๆ
รวม
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ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

(q-q)

(y-y)

202
20
13
235

8
-10
0
-2

19
-29
-2
-12
รายงานประจำ�ปี 2555

ในไตรมาส 4 ปี 2555 รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตขึ้นอย่างมีนัยส� ำคัญในอัตราร้อยละ 75
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจรับจ้างผลิตได้รับผลกระทบภาวะน�้ำท่วม ส่งผลให้โรงงานนวศรีต้องหยุด
ด�ำเนินงานตลอดไตรมาส 4 ปี 2554 ในขณะเดียวกัน รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในไตรมาส 4 ปี 2555 ก็เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 23 จากการขยายสาขาแบรนด์อื่นๆ ถึงแม้ว่าจุดจัดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางแบรนด์ลาเนจ สแมชบ๊อกซ์ และบลูมทั้งหมด
จะปิดตัวลง ส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2555 EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้าอยู่ที่ 69 ล้านบาท และ
มีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2555
ส�ำหรับปี 2555 รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17 แม้ว่าโรงงานนวศรีเพิ่งกลับมา
ด�ำเนินการผลิตตามปกติในมิถุนายน ปี 2555 และจุดจัดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางแบรนด์ ลาเนจ สแมชบ๊อกซ์ และบลูมทั้งหมด
จะปิดตัวลงโดย EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตในปี 2555 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญอยู่ที่ 289 ล้านบาท เนื่องจาก
โรงงานนวศรีได้รับเงินชดเชยจากการประกันการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากภัยน�้ ำท่วมในไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ปี 2555
อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ในปี 2555 อยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 8
รายได้ของธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
ธุรกิจรับจ้างผลิต
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (%)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

เปลี่ยนแปลง

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

466
50
516
-173
-33%

23%
N/M
75%
N/M

575
330
905
69
8%

เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2554

(ร้อยละ)

ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
ธุรกิจรับจ้างผลิต
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (%)

2,207
1,205
3,412
289
8%

1,898
1,025
2,923
4
0%

16%
18%
17%
N/M

งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้น ปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 50,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,352 ล้านบาทจาก 41,623 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554
ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 2,557 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจที่ดีขึ้น และการออกหุ้นกู้มูลค่า 6,000 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาวจ�ำนวน 815 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
อนันตรา วาเคชั่น คลับ
3. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 2,521 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อโรงแรมบุญฑริกา
วิลล่า แอนด์ สวีท และที่ดินที่ติดกับโรงแรมในภูเก็ต การซื้อที่ดินและอาคาร 3 แห่งในประเทศออสเตรเลียของ Oaks
ได้แก่ Grand Hotel ในเมือง Gladstone, Oaks Oasis ในเมือง Caloundra และ Oaks Castlereagh ในเมือง
Sydney และการเข้าซื้อเครือร้านอาหารแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน
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4. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 1,420 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในสิทธิในการเข้าบริหาร
(Management Letting Rights) และค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่ม Oaks และการเข้าซื้อกิจการ
ริเวอร์ไซด์
5. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�ำนวน 679 ล้านบาท มีสาเหตุบางส่วนมาจากการให้เงินกู้ซึ่งสามารถ
แปลงสภาพแก่กิจการริเวอร์ไซด์
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 31,628 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,940 ล้านบาท จาก 26,688 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2554 โดยมีสาเหตุหลักจากการการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 6,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระ เพื่อจ่ายคืนเงินกู้
ระยะสั้น และเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต สุทธิด้วยการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้การค้าและภาระหนี้สินระยะสั้นอื่นๆ บางส่วน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีจ�ำนวน 19,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,412 ล้านบาท จาก 14,935 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2554 จากก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 3,409 ล้านบาท การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงานจ�ำนวน 912 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินสดปันผลสุทธิจ�ำนวน 499 ล้านบาท
ในงวด 12 เดือนของ ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน 4,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
388 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนจ�ำนวน 6,329 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็น 1) การลงทุนของ Oaks จ�ำนวน 878 ล้านบาท 2) การลงทุนซื้อกิจการโรงแรมและที่ดินในภูเก็ตรวมประมาณ
1,000 ล้านบาท 3) การลงทุนซื้อกิจการริเวอร์ไซด์จ�ำนวน 1,200 ล้านบาท และ 4) การลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร และอื่นๆ จ�ำนวน 2,449 ล้านบาท ส�ำหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ�ำนวน 4,834 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจาก 1) เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 4,411 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนซื้อ
โรงแรมบุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท Grand Hotel ของ Oaks และกิจการริเวอร์ไซด์ รวมถึงการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนด
ช�ำระ 2) การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงานจ�ำนวน 912 ล้านบาท
สุทธิด้วย 3) การจ่ายเงินสดปันผลให้ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 499 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,552 ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.0 ในปี 2554 (ไม่นับรวมก�ำไรสุทธิพิเศษ) เป็นร้อยละ 60.2 ในปีนี้
โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 7.0 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.3 ในปีนี้ จากความสามารถในการท�ำก�ำไรสุทธิที่ดีขึ้นของทุกธุรกิจ ฐานการเปรียบเทียบ
ที่ต�่ำกว่าปกติจากค่าใช้จ่ายตัดจ่ายของผลกระทบจากน�้ำท่วมในไตรมาส 2554 รวมถึงก�ำไรจากโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ
ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.9 จากร้อยละ 13.4 ปีก่อน และผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2555 จากร้อยละ 5.2 ของปีก่อน ซึ่งการปรับตัวดีขึ้นของอัตราผลตอบแทนทั้งสอง
ดังกล่าว เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้าลดลงจาก 17 วันในปี 2554 เป็น 16 วันในปี 2555 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากลูกหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากโรงงานนวศรีและโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ อายุเฉลี่ยของสินค้า
คงเหลืออยู่ในระดับคงที่ที่ 50 วัน และอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 41 วัน
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.2 เท่า ณ สิ้น ปี 2555 เมื่อเทียบกับ 0.9 เท่า
ณ สิ้นปี 2554 จากการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ทั้งนี้ แม้ว่าในปีนี้ บริษัทฯ มีการออก
หุ้นกู้ แต่อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1.1 เท่า ณ สิ้น ปี 2555 เนื่องจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจากการออกหุ้นปันผล การแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นและพนักงาน
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รวมถึงก�ำไรสุทธิของปี 2555 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยลดลงจาก 5.5 เท่าของปี 2554 เป็น
5.1 เท่าของปีนี้ จากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%)
ความมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (%)
อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า* (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า (วัน)
ความสามารถในการดำ�รงสภาพคล่อง

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

31 ธ.ค. 2555

60.18%
10.33%
19.89%
31 ธ.ค. 2555

7.36%
16
50
41

31 ธ.ค. 2554

59.97%
7.04%
13.38%
31 ธ.ค. 2554

5.16%
17
50
43

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

1.15

0.86

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

1.25
1.06

1.33
1.25

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

5.09

5.54

* ไม่นับรวมกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P จำ�นวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนจำ�นวน 93 ล้านบาท
แนวโน้มในอนาคต

จากการคาดการณ์การเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2556 ที่ร้อยละ
10 และคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ของปี 2556 ในอัตราร้อยละ
5 ท�ำให้บริษัทฯ คงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและก�ำไรต่อไป โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจ
ทั้งในตลาดธุรกิจเดิมและตลาดใหม่ๆ จากการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ ก�ำไรและ
กระแสเงินสด โดยกลยุทธ์หลักในระยะยาวของบริษัทฯ ยังคงเน้นหลักการบริหารสินทรัพย์อย่างเหมาะสม (Asset-right
Strategy) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการลงทุนในสินทรัพย์เอง และการใช้ประโยชน์จากแบรนด์และเครื่องหมายการค้า
ในการให้สิทธิแฟรนไชส์และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ของผู้อื่น โดยอาศัยพื้นฐานและระบบการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร
ตัวอย่างของการด�ำเนินกลยุทธ์แบบ asset-right นั้น ได้แก่ การลงทุนเข้าซื้อเครือร้านอาหารมีความเชี่ยวชาญในอาหาร
จานปลาเสฉวนบาร์บีคิวในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Beijing Riverside & Courtyard ในช่วงปลายปี 2555 ซึ่งการลงทุน
ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มจ�ำนวนร้านอาหารเป็นสองเท่าในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังขยายฐาน
ก�ำไรให้บริษัทฯ ในทันทีอีกด้วย ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจอาหารในประเทศจีนทั้งในแง่การด�ำเนินงานและทางการเงิน
ในปี 2556 ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทฯ ก็ได้สร้างพันธมิตรกับบริษัทในรัฐดูไบ เพื่อรับจ้างบริหารโรงแรม
แห่งแรก ภายใต้แบรนด์อนันตรา ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยโรงแรม Anantara Dubai Palm Jumeirah
Resort & Spa แห่งนี้ จะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวบนชายหาด Jumeirah ที่เป็นสัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของรัฐดูไบ และจะเริ่ม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เปิดด�ำเนินการในเดือนกันยายน ปี 2556 ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสวีทจ�ำนวน 293 ห้อง หาดส่วนตัว ร้านอาหารและ
บาร์ที่ต่างมีลักษณะเฉพาะตัวจ�ำนวน 6 ร้าน โดยโรงแรม Anantara Dubai Palm Jumeirah Resort & Spa ร่วมกับโรงแรม
อนั น ตราระดั บ ห้ า ดาวอี ก 3 แห่ ง ที่ ไ ด้ เ ปิ ด ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว ในรั ฐ อาบู ด าบี จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม แบรนด์ อ นั น ตราในภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เจ้าของโรงแรมหลายๆ แห่งให้ความไว้วางใจในแบรนด์และ
กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ
ในอนาคต บริษัทฯ ตั้งใจว่า ความแข็งแกร่งของแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นส่วนส� ำคัญในการขยายธุรกิจ
อย่างมั่นคง การมีแบรนด์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยขยายธุรกิจของโรงแรมและร้านอาหารที่บริษัทฯ เป็น
เจ้าของเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มจ�ำนวนโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหารและร้านอาหารที่บริษัทฯ ให้สิทธิแฟรนไชส์อีกด้วย
เนื่องจากเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารเหล่านั้น มักคัดสรรผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partner) ที่มีระบบการท�ำงานรองรับ
มีแบรนด์ที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของแบรนด์มีความสามารถในการท�ำก�ำไรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการพัฒนาแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไป โดยถึงแม้ว่า
แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ จะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่แบรนด์ของบริษัทฯ ก็สามารถขยายฐานธุรกิจออกนอก
ประเทศที่เป็นฐานธุรกิจหลักได้ เนื่องจากแบรนด์เหล่านี้มีมาตรฐานสากลระดับสูง ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนา
ทีมงานเพื่อศึกษาตลาดต่างประเทศ และสามารถวางแผนโมเดลธุรกิจที่เหมาะกับประเทศนั้นๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค
และความเสี่ยงของแต่ละประเทศได้
นอกเหนือจากการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้ว การมีระบบการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการดึงดูดผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partners) ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture) หรือเจ้าของโรงแรมและร้านอาหาร
อื่นๆ เนื่องจากการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นจากจ�ำนวนผู้ประกอบการในตลาดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ร่วมธุรกิจส่วนใหญ่
ต้องการลงทุนหรือว่าจ้างผู้ประกอบการที่มีประวัติของความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีระบบรองรับการด�ำเนินงานและการ
ขยายงานที่พรั่งพร้อม โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังพัฒนา
โครงการ Minor Plus Card เพื่อรักษาฐานลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อว่า การมุ่งมั่นพัฒนาระบบการท�ำงานที่ดีเลิศ (Operation
Excellence) นั้น จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ และแบรนด์ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ
ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2556 และในปีต่อๆ ไป บริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการรักษาความเป็นผู้น�ำ
ในตลาด และจะสามารถรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้ในทุกๆ ปี จากการที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีเป้าหมายร่วมกับ
บริษัทฯ ในการสร้างความเติบโต โดยอาศัยประสบการณ์อันยาวนานและเครือข่ายอันกว้างขวางในอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมั่นใจว่า ปี 2556 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จอีกปีหนึ่ง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บจก. เอ็มเจ็ท

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการ
ร่วมกับบริษัท

ลักษณะรายการ

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครือ่ งบิน
ในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาล�ำ
(Charter Flight) ให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ แบ่งตามบริษัท ดังนี้
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

22.36
3.04

เหตุผลและความจ�ำเป็น

บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบิน
เหมาล�ำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดิน
ทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการ
ในประเทศและต่างประเทศ โดย
เป็นการให้บริการตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี
ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิด
อัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.52

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ ให้เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่
บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.37

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก ในปริมาณมาก ท�ำให้
มีต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

2. บจก.ไม้ขาว เวเคชั่น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิด
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณ
งานแก่ บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.60

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผลแล้ว

วิลล่า

ความสัมพันธ์ :
เป็นกิจการร่วมค้า
ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นร้อยละ 50
และมีกรรมการร่วมกัน
3. บจก. ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกัน
และมี บมจ. เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ถือหุ้นร้อยละ 51

4. Eutopia Private
Holding Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50 และ
มีกรรมการร่วมกัน
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บริษทั ย่อยจ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้กบั บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย
แยกตามบริษัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

8.69
11.98
85.12
1.18

บริษัทย่อยจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อย
ด�ำเนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการและด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.64

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษทั ย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น
ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

40.80

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Eutopia
Private Holding Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

176.13

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2555
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มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดอกเบี้ยรับ
จากการให้ Eutopia Private Holding
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

5.95

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging
Management (Labuan) Limited
ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรม
แก่ Eutopia Private Holding
Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

139.17

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ แก่ Eutopia Private
Holding Limited โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.09

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการเป็นไป
ในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าว
เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.19

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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5. บจก. ฮาเบอร์วิว

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ
30.39 และมีกรรมการ
ร่วมกัน
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บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้บริการด้านการบริหาร แก่
Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการเป็นไป
ในลักษณะสากลทั่วไป และอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าว
เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.83

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทให้บริการจัดการหาแหล่งเงินกู้
จากสถาบันการเงินให้แก่ Eutopia
Private Holding Limited ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้อื่น

4.66

การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบัน
การเงินให้แก่ Eutopia Private
Holding Limited เป็นไปตาม
สัญญาร่วมทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล ให้ บจก. ฮาเบอร์ววิ
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน
โดยเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และคิดอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตราที่ก�ำหนดร่วมกันโดย
ผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญา
เงินกู้ดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

12.67

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน
การถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดอกเบี้ยรับ
จากการให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงิน
ตามสัญญาร่วมทุน

0.06

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2555
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6. Tanzania
Tourism and
Hospitality
Investment Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50

7. Zanzibar Tourism
and Hospitality
Investment Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ปให้บริการจัดการ การบริหาร
โรงแรมแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

2.18

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผลเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ แก่ บจก. ฮาเบอร์วิว
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.06

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษทั ย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Tanzania
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน
และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีก�ำหนดระยะ
เวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

136.58

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
ร่วมทุนและมีอัตราดอกเบี้ย
ตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้ Tanzania
Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญาร่วมทุน

3.43

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษทั ย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน
และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีก�ำหนดระยะ
เวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

14.44

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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8. Rocky Hill
Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50

9. Sand River Eco
Camp Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50
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บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้ Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

0.36

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าว มีก�ำหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

85.16

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้ Rocky
Hill Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
ร่วมทุน

0.57

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ให้ Sand River Eco Camp Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สัญญา
เงินกู้ดังกล่าว มีก�ำหนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

49.65

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้
Sand River Eco Camp Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

2.35

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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10. Elewana Afrika

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ให้ Elewana Afrika Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และ
คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่
ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีก�ำหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

79.61

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality
Investment International Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้ Elewana
Afrika Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
ร่วมทุน

2.55

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel &
Resort Limited ให้ Harbour
Residence Ltd. กู้ยืมเงินและ
คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
ที่ก�ำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าว มีก�ำหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

1.96

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

12. บจก. ซูม่า กรุงเทพ

บริษัทย่อย คือ บริษัท ราชด�ำริ
ล็อดจิ้ง ให้ บจก. ซูม่า กรุงเทพ
กู้ยืมเงิน

73.34

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

13. Arabian Spa

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา
เวนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการ
และบริหารด้านสปาแก่ Arabian
Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

6.05

เนื่องจาก บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์
มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการบริหารสปา
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

Limited

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50

11. Harbour
Residence Oaks Ltd.

ความสัมพันธ์ :
บริษัทย่อย คือ Oaks
Hotel & Resort
Limited ถือหุ้น
Harbour Residence
Oaks Ltd. ร้อยละ 50
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นร้อยละ 51
แต่มีสิทธิในการ
ออกเสียงร้อยละ 35

(Dubai) (LLC)

ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 49
และมีกรรมการร่วมกัน
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14. บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น

ความสัมพันธ์ :
มี บจก. ไมเนอร์
โฮลดิ้ง (ไทย) เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือในบริษัท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.77
จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน และมีกรรมการ
ร่วมกัน

15. บจก. ไมเนอร์
โฮลดิ้ง (ไทย)

ความสัมพันธ์ :
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้น
ร้อยละ 16.77
และมีกรรมการร่วมกัน
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บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา
เวนเจอร์ ได้รับเงินปันผลจาก
การถือหุ้นของ Arabian Spa
(Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น
รายได้เงินปันผล

14.90

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ
รีซอร์ท เช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรม
โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึก
เป็นค่าเช่า

15.54

การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม
และด�ำเนินกิจการโรงแรม
เป็นรายการค้าตามปกติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
เป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการ
ด้านบัญชี ภาษีและการเงินโดย
คิดค่าบริการตามลักษณะและ
ปริมาณงานแก่ บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.60

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้าน
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.76

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. ไมเนอร์
โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.03

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกในปริมาณมาก
ท�ำให้ได้ต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
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16. บจก. ภูเก็ต เวสเซล
โฮลดิ้ง

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ แก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล
โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.05

โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

17. บจก. หัวหิน
คอนโดมิเนียม

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการ
ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.06

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

18. บมจ. เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รับเงินปันผลจากการลงทุนใน
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ

130.55

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์ :
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 31.32

บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ.
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
อาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึก
เป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตาม
รายบริษัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
บริษัทย่อย คือ บจก. เบอร์เกอร์ ได้
เรียกเก็บเงินค่าสินค้าหมดอายุจาก
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ อาหารส�ำเร็จรูป ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้อื่น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

25.62
11.20
5.43
8.09
0.13

เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

เป็นการเรียกเก็บตามรายการ
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล
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19. บจก. ไมเนอร์
แอร์คราฟ โฮลดิ้ง

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท

20. บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์

ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

บริษทั ย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ
โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.08

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.03

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกในปริมาณมาก
ท�ำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการ
ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บจก.
เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.42

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.13

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก ในปริมาณมาก ท�ำให้
มีต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

:
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

21. บจก. ไทยเซล ดอท
ซีโอ ดอท ทีเอช

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.38

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ เป็นผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์กับ
บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในปริมาณมาก ท�ำให้มีต้นทุนการเช่า
ที่ต�่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์
คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้าน
การจัดการแก่ บจก. ไทยเซล
ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.74

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารจัดการ และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล

22. The Coffee Club
Holdings Pty. Ltd.

บริษัทย่อย คือ Delicious Food
Holdings (Australia) ได้รับ
เงินปันผลจากการถือหุ้นของ The
ความสัมพันธ์ :
บริษัทย่อย คือ Delicious Coffee Club Holdings
Pty. Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้
Food Holdings
(Australia) ถือหุ้น The เงินปันผล
Coffee Club Holdings
Pty. Ltd. ร้อยละ 50

70.66

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

23. Tidal Swell Pty. Ltd.

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotel &
Resort Limited ได้รับเงินปันผล
ความสัมพันธ์ :
จากการถือหุ้นของ Tidal Swell
บริษัทย่อย คือ Oaks
Hotel & Resort Limited Pty. Ltd. โดยรับรู้เป็นรายได้
ถือหุ้น Tidal Swell Pty. เงินปันผล
Ltd. ร้อยละ 50

18.01

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
และบริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย
ให้บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกับบริษัท ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตรา
ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

15.00

เนื่องจากบริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซล
เลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การประกันภัย และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย คือ บมจ.
ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
ถือหุ้น บจก. ไทยเซล
ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ร้อยละ 50

24. บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์
เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์
โบรกเกอร์ส จ�ำกัด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะรายการ

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
และบริษัทย่อย จ่ายค่าที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายให้บริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกับบริษัท ราคาค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด
25 บริษัท วีระวงค์,
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จ�ำกัด

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น

2.82

เนื่องจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จ�ำกัด มีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ขั้นตอนการอนุมั ติการทำ�รายการระหว่างกัน

หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ จะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น รายการดั ง กล่ า วในขั้ น ต้ น โดยจะจั ด หาข้ อ มู ล และทำ � การวิ เ คราะห์ ว่ า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน
ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำ�การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นจึงนำ�เสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มี
ความจำ�เป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำ�คัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
ได้ ดำ � เนิ น การให้ มั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ ง ในกรณี ที่ เ ป็ น รายการที่ ดำ� เนิ น การ
โดยบริษัทฯ เองและการดำ�เนินการของบริษัทย่อย
นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มี
ความจำ�เป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำ�หรับการทำ�รายการระหว่างกัน ดังนี้
นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำ�เนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
รายงานประจำ�ปี 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก
ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็นผู้นำ�ในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,300 สาขา ใน 17 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี,
สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริบส์ แอนด์ รัมส์ และริเวอร์ไซด์ อีกทั้งยัง
เป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมทั้งสิ้น 42 โรงแรม
และ 40 เซอร์วิส สวีท ภายใต้เครื่องหมายการค้าอนันตรา, โอ๊คส์, อาวานี่, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, แมริออท, เอเลวาน่า และ
โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม แทนซาเนีย เคนยา
ตะวันออกกลาง ศรีลังกา มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (MixedUse Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และโครงการ
พักผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนันตรา วาเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้นำ�ด้านการจัดจำ�หน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องสำ�อาง โดย
เครื่องหมายการค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, เอสปรี, บอสสินี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ,
ทูมี่, สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์ และอีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงไทยเซลซึ่งเป็นการขายตรงผ่านเว็บไซต์ และบริษัทมีธุรกิจรับจ้าง
ผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง
โครงสร้างรายได้

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
(1) ธุรกิจร้านอาหาร
ร้อยละ 37.18
(2) ธุรกิจโรงแรม
ร้อยละ 36.18
(3) ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 1.33
(4) ธุรกิจบันเทิง
ร้อยละ 0.46
(5) ธุรกิจสปา
ร้อยละ 0.98
(6) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 8.79
(7) ธุรกิจการจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
ร้อยละ 9.98
(8) รายได้อื่น
ร้อยละ 5.1

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เหตุการณ์สำ�คัญ ในปี 2555
มกราคม

•

มีนาคม

•
•

มิถุนายน

•

•
•
•
•
•

กรกฎาคม

•
•

สิงหาคม

•
•
•
•
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ปิดจุดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทั้งหมดของแบรนด์ลาเนจ เนื่องจากขายเงินลงทุนในบริษัท อมอร์แปซิฟิค
เพื่อปรับธุรกิจจัดจำ�หน่าย
เข้าลงทุนซื้อสิทธิในการบริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์เพิ่มในเมืองบลูม และเมืองมอนโคโม ประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เปิดตัวแบรนด์รองเท้าจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชอื่ เพโดร โดยมีจดุ จำ�หน่ายแห่งแรกทีศ่ นู ย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา เพโดรนำ�เสนอความหลากหลายของสินค้าประเภทรองเท้าและเครื่องประดับภายใต้
คอนเซ็ปต์โมเดิร์น ลักซูรี่
เข้าถือหุ้นร้อยละ 95 ในโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมระดับหรูของภูเก็ต
บนพื้นที่ 23 ไร่ ริมหาดลายัน พร้อมทั้งลงทุนในที่ดินบนเขาติดกันอีก 32 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ
ที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์อนันตราได้ต่อไปในอนาคต
เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟ ที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งบริษัทเป็น
ผู้บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 222 ห้อง
เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา อูลูวาตู ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม
สัญญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 77 ห้อง
ปิดโรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวสิ้นสุดลง
เข้าซื้อวิลล่าที่เมืองบาหลีจำ�นวน 18 หลัง และห้องพักในกรุงเทพฯ จำ�นวน 3 ห้อง เพื่อรองรับสมาชิก
ของโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ
เปิดร้านสเวนเซ่นส์ที่ลงทุนเอง 2 สาขาแรกที่ประเทศมัลดีฟส์ ในท่าอากาศยานทั้งอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่ประเทศอียิปต์
เข้าถือหุน้ ร้อยละ 80 ใน Oasis Resort Caloundra ประกอบไปด้วยห้องพักจำ�นวน 158 ห้อง และอพาร์ตเมนต์
อีก 9 ห้อง ในเมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำ�นวน 1,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 4.25 ต่อปี
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำ�นวน 2,700 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.75 ต่อปี
เข้าลงทุนซื้อสิทธิในการบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ สำ�หรับ Regis Tower ในเมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านบริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ต่อสัญญาเช่าที่ดินของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 30 ปี
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กันยายน

•

•
•

ตุลาคม

•
•

พฤศจิกายน

•
•

ธันวาคม

•
•
•

•

เข้าถือหุ้นร้อยละ 80.1 ในบริษัท Paradise Island Resorts (Private) จำ�กัด ซึ่งมีพื้นที่ 6 ไร่ ริมชายหาด
ในเมือง Ambalangoda ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกา เหมาะที่จะพัฒนาเป็นโรงแรมอาวานี่
ได้ต่อไปในอนาคต
เปิดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ สาทร ในกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหารภายใต้
แบรนด์โอ๊คส์ โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 115 ห้อง
ปิดจุดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อางทั้งหมดของแบรนด์สแมชบ๊อกซ์ เนื่องจากสัญญาที่ให้สิทธิในการจัดจำ�หน่าย
สินค้าจากบริษัทแม่หมดอายุลง
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการโรงแรมอาวานี่ เซปั ง โกลด์ โ คส ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง บริ ษั ท เป็ น
ผู้บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อาวานี่ โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 315 ห้อง
เปลี่ยนชื่อโรงแรมคานิลังกาเป็นอาวานี่ คาลูทารา ซึ่งเป็นโรงแรมอาวานี่แห่งที่สองในประเทศศรีลังกา
เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา ซานย่า ประเทศจีน ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหาร
ภายใต้แบรนด์อนันตรา โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 122 ห้อง
เข้าถือหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 25 ในบริษัท Tidal Swell ส่งผลให้บริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถือหุ้นใน
Tidal Swell ทั้งสิ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ Tidal Swell เป็นเจ้าของโรงแรมทั้งหมด 4 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์
ซึ่งโอ๊คส์เป็นผู้บริหารงานตามสัญญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์โอ๊คส์
เข้ า ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 49 ในบริ ษั ท Beijing Riverside & Courtyard ซึ่ ง เป็ น เครื อ ร้ า นอาหารประเภท
Casual-concept ในประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลา
เปิดให้บริการโรงแรม Serengeti Pioneer Camp ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งบริหารงานตามสัญญาจ้างบริหาร
ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า โดยมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 10 ห้อง
เปิดให้บริการเครื่องเล่นใหม่ 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่เมืองพัทยา
อันได้แก่ ริบลีส์ สกายไรเดอร์ สัมผัสความมหัศจรรย์ของบอลลูนยักษ์แห่งแรกในประเทศไทย จากประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งพาคุณเหินฟ้าชมวิวเมืองพัทยาที่สูงสุด และริบลีส์ เดอะ วอลท์ เลเซอร์เมส เกมตะลุยเลเซอร์
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำ�นวน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.20 ต่อปี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อรายได้ ผลกำ�ไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท
นอกจากความเสี่ ย งที่ จ ะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไป อาจมี ค วามเสี่ ย งอื่ น ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ไม่ อ าจทราบหรื อ ระบุ ไ ด้ ใ นขณะนี้ และ
ความเสี่ยงบางอย่างที่บริษัทคิดว่าไม่เป็นนัยสำ�คัญในปัจจุบัน แต่อาจมีความสำ�คัญต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
1.

ความเสี่ ย งจากผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ จากความไม่ แ น่ น อนด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง ภาวะ
ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรง

รายได้ กำ�ไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศัยภาคการใช้จ่ายของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยภายนอกหลายๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยสึนามิ เป็นต้น และแม้ว่า ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
เหล่านี้เป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทก็จัดทำ�มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ลดผลกระทบด้านลบต่อการดำ�เนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ได้มากที่สุด ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง
• สร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้ อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต
• ขยายฐานธุ ร กิ จ ให้ ห ลากหลายครอบคลุ ม ทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลี ย
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดเพียงประเทศเดียว
• ขยายกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-based Model) ทั้งการรับจ้างบริหาร
โรงแรมและการให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่คุ้นเคย
• เตรียมวางแผนสำ�รองสำ�หรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทต้องเผชิญ
ในอดีตจะยิ่งช่วยพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัท
2.

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
การเพิ่มขึ้นของโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจโรงแรมอยู่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ในด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับรายได้และกำ�ไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
และจากลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงแรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่สูง (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษัท
มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า โรงแรมของบริษัทจะมีคุณภาพ
และการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยง ผ่านการ
เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับการให้บริการ
ของโรงแรม ตลอดจนเชื้อชาติของแขกที่มาเข้าพักโรงแรมที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากแบรนด์อนันตรา แบรนด์
อาวานี่ และแบรนด์โอ๊คส์ ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับบนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทชั้นนำ�อย่าง 1) Four
Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. 2) The Hotel Licensing Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท
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แมริออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd. ให้บริหารโรงแรมภายใต้การ
ลงทุนของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ ซีซั่นส์ เจดับบลิว แมริออท และเซ็นต์ รีจิส และบริษัทบริหารโรงแรมภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์โดยใช้แบรนด์แมริออท ทั้งนี้ โรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและแบรนด์อาวานี่ส่วนใหญ่นั้น
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นั้น มีชื่อเสียงและรองรับการท่องเที่ยวใน
ประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตลาดที่ผันผวนน้อยกว่า อีกทั้ง บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิง ส่งผลให้บริษัทสามารถ
ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร
2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขัน
ได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายอื่นๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำ�ของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพัฒนา
ทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภค ทำ�ให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้นำ�  และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง จากปัจจัย
สนับสนุนซึง่ รวมถึงฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจทีส่ ง่ ผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy
of Scale) นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายกระจายความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร
ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารตะวันตก เช่น พิซซ่า สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และ
กาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนี้
มีการกระจายความเสี่ยง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้าซึง่ บริษทั เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งสำ�อาง เป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ถึงแม้วา่ จะมีผปู้ ระกอบการจัดจำ�หน่ายสินค้าแฟชัน่ ระดับโลกเข้ามาดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้
หากแต่ยงั กระจุกตัวอยูเ่ พียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะทีแ่ บรนด์ทบี่ ริษทั จัดจำ�หน่ายสินค้า
มีการกระจายตัวมากกว่าทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด ซึ่งตลาดต่างจังหวัดมีแนวโน้มในการเติบโตที่
สูงกว่า ส่งผลให้บริษทั ยังคงเป็นหนึง่ ในผูป้ ระกอบการจัดจำ�หน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
รายหนึง่ ของประเทศ ทัง้ นี้ จากการทีธ่ รุ กิจจัดจำ�หน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุม่ บริษทั ไมเนอร์ เป็นผลให้บริษทั สามารถ
ใช้ประโยชน์จากความชำ�นาญและเครือข่ายที่กว้างขวางของทีมผู้บริหารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังคอย
พัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้า ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างคือการพัฒนาช่องทางการ
จำ�หน่ายใหม่ของบริษัท ได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaisale.co.th เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3.

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสำ�เร็จในการริเริ่มโครงการ
ภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทัว่ ไปในแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งผ่านการทำ� due diligence
อย่างละเอียด การจัดทำ�แผนงานและขั้นตอนมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำ�นาญในประเทศนั้นๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี ซึ่งจะทำ�งานร่วมกับ
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการหรือเข้าซื้อกิจการ
การดำ�เนินงานของโครงการนั้นๆ ต่อไปเพื่อให้มีผลกำ�ไรที่น่าพอใจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริ ษั ท มี ม าตรการลดความเสี่ ย งสำ�หรั บ การลงทุ น ในประเทศที่ บ ริ ษั ท ไม่ เ คยดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ มาก่ อ น โดยในช่ ว งแรกบริ ษั ท
จะร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชำ�นาญในการดำ�เนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เรียนรู้การดำ�เนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการดำ�เนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุน
ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง ดังเช่นการลงทุนที่ผ่านมาในแอฟริกา มัลดีฟส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ของบริษัท
4.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ

โรงแรมบางแห่งของบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัททำ�สัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญา
ด้วยอัตราค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายุสัญญา และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
สำ�หรับธุรกิจร้านอาหารและร้านจำ�หน่ายสินค้า ทำ�เลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาเช่า อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากมีร้านอาหารและจุดจัดจำ�หน่ายสินค้ามากมาย ภายใต้แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ หลายแบรนด์ ซึ่งช่วยดึงดูด
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอำ�นาจต่อรองกับห้างสรรพสินค้าและเจ้าของพื้นที่ และสามารถทำ�
สัญญาเช่าระยะยาวอีกด้วย
5.

ความเสีย
่ งในการต่อสัญญาและเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทน
จำ�หน่ายสินค้า

บริษัทดำ�เนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
สัญญาแฟรนไชส์ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพา
แบรนด์ที่บริษัทได้รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็นของตนเอง ณ ปัจจุบัน บริษัทมีแบรนด์
หลักของตัวเอง 5 แบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่คลับ ริบส์ แอนด์ รัมส์ และปักกิ่ง
ริเวอร์ไซด์ แอนด์ คอร์ทยาร์ด ซึ่งเป็นแบรนด์ล่าสุดที่บริษัทเข้าลงทุนในปีที่ผ่านมา
สำ�หรับธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า การได้เป็นตัวแทนจำ�หน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัจจัยสำ�คัญ สัญญาของบริษัทมีสอง
ลักษณะ ได้แก่ แบบที่ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกำ�หนดเวลา สำ�หรับสัญญาในลักษณะที่มีการกำ�หนดระยะเวลา
ในการต่อสัญญา บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาจะไม่ต่อสัญญาเมื่อถึงกำ�หนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสูญเสีย
รายได้จากการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดำ�เนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายุสัญญา ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลง
ที่จะไม่ต่ออายุสัญญา นอกจากนั้น หากคู่สัญญาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะ
เจรจาต่อรองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในอัตราที่บริษัทและคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
6.

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา และอาวานี่ ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท โดยรับจ้างบริหารจัดการ
โรงแรมที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ รายได้ค่าบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้คำ�ปรึกษาและ
คำ�แนะนำ�ในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดำ�เนินการ และค่าธรรมเนียมใน
การบริหารเมื่อโรงแรมเปิดดำ�เนินการ โดยจะขึ้นอยู่กับรายได้และผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานของโรงแรมที่บริษัทเข้าบริหารงาน
โดยทั่วไป สัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำ�หนด บริษัทสามารถ
เรียกเก็บค่าเสียหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (Cancellation Fee) ได้ ด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
โรงแรมหลายปี อนันตราได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวนานาชาติในมาตรฐานการให้บริการ ประกอบกับเอกลักษณ์
ของแบรนด์อนันตรา ที่ให้ความสำ�คัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหาร
โรงแรมแล้วทั้งสิ้น 34 แห่ง กับเจ้าของโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำ�ให้มีการกระจายความเสี่ยงทั้งในด้านของ
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รายงานประจำ�ปี 2555

สถานที่ตั้งของโรงแรม และในด้านการกระจุกตัวของเจ้าของโรงแรม โดยจากโรงแรมภายใต้สัญญาจ้างบริหาร 34 แห่ง
เป็นโรงแรมที่เปิดดำ�เนินการแล้วจำ�นวน 15 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะทยอยเปิดดำ�เนินการได้
ในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า
สำ�หรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับจ้าง
ผลิตสินค้าให้กับบริษัทสินค้าอุปโภคระดับสากล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการ
ที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตให้ผลิตน้อยราย แต่ราคาและคุณภาพเป็นตัวแปรที่สำ�คัญในการที่จะได้คำ�สั่งซื้อ อย่างไร
ก็ตาม จากการที่บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การปรับปรุงสายการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกและได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว
7.

ความเสี่ยงด้านการเงิน

7.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์
ค่ารับจ้างบริหารโรงแรมและรายได้จากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปรตามอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้
สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า เป็นเงิน
สกุลต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทในเครือจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการ
หักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทั้ง บริษัทและบริษัทในเครือ
ยังสามารถลดความเสี่ยงโดยกำ�หนดราคาค่าห้องพักในประเทศเป็นเงินสกุลบาท แทนราคาอ้างอิงเงินสกุล
ดอลลาห์สหรัฐ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกัน ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัท
จะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน เพื่อให้เกิดการหักกลบ (Natural Currency Hedge) ให้ได้
มากที่สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนี้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วน
ร้อยละ 70 และสกุลต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 30
7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดของบริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของ
ตลาดการเงิน ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทและบริษัทในเครือพยายามรักษาสัดส่วนของเงินกู้ส่วนใหญ่ให้เป็นเงินกู้ที่
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
7.3 ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดใน
สัญญากู้ยืมเงิน
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์และรับจ้างบริหารโรงแรม (Asset-light Strategy)
แล้ว บริษัทยังต้องใช้เงินทุนเพื่อการลงทุน การพัฒนาโครงการใหม่ และการเข้าซื้อกิจการอื่น ส่งผลให้บริษัท
และบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหาแหล่งเงินทุน
ระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทในเครือ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจัดว่ามีความมั่นคงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญากู้ยืมเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ของบริษัทเท่ากับ 1.25 เท่า
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8.

ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

บริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อการรองรับระบบการทำ�งานของหน่วยงานสนับสนุน
(Back Office) เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ายการขายและการตลาดอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยี
หรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดี
ถึงความสำ�คัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท
และจากฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ โดยในปี 2555
บริษัทได้พัฒนาระบบใหม่ๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบจองห้องพักส่วนกลางของแบรนด์อนันตรา ซึ่งช่วยให้บริษัท
สามารถติดตามการขายห้องพักและห้องพักคงเหลือได้ทันที การคิดราคาห้องพักให้เท่ากันในทุกระบบ (Rate Parity)
การรับจองห้องพักบนเว็บไซต์ที่สามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล
ของแขกที่เข้าพัก หรือเว็บไซต์ใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งได้พัฒนามาเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้
เว็บไซต์ที่ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการสั่งอาหารออนไลน์ และลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์
ได้อีกด้วย
บริ ษั ท ได้ เล็งเห็นและให้ความส� ำ คัญกับผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งข้ า งต้ น จึ ง ได้ ม อบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในท� ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ ำเสมอ
โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน และท�ำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในการวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจน
ร่ ว มกั น ติ ด ตามและประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น ระยะ โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายและขั้ น ตอนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
กลุ่มอย่างเป็นทางการ และกลุ่มธุรกิจทั้งหมดได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นรายไตรมาส
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รายงานประจำ�ปี 2555

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำ�ให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทุกปี
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำ�หนดในหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัท
ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ดังนี้
1.1

สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับ
เงินปันผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม

1.2

สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.3

สิทธิในการจัดสรรเงินปันผล

1.4

สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการที่ เ กี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดการประชุ ม และวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

1.5

สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทจะจัดวัน เวลา และสถานที่
เพื่ออำ�นวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในวันที่ 2 เมษายน 2555 เมื่อเวลา 14.00 น.
ณ ห้องแอสเตอร์ บอลรูม ชั้น 14 โรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

1.6

บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทสถาบั น สามารถส่ ง คำ�ถามล่ ว งหน้ า สำ�หรั บ การประชุ ม
ผู้ถือหุ้นโดยติดต่อส่งคำ�ถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
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2.

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยได้กำ�หนดนโยบายให้ดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัท
ที่กำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ได้แก่
2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำ�เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระ
การประชุมและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ขั้ น ตอนใน
การพิจารณาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้

2.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อำ�นวย
ความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบฉันทะตาม
แบบที่กำ�หนดโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.2.2 อำ�นวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระดังกล่าวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

2.3 ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งสิทธิออกเสียง
2.3.2 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและ
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
2.3.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือบริษัทอย่างเต็มที่
2.3.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.3.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำ�เนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มี
นโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำ�ดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร
2.3.6 เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท จึ ง ใช้ บั ต รลงคะแนนในทุ ก วาระ
การประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ� บริษัทได้มีการนำ�เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและ PDA
มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้ผลคะแนนมีความชัดเจนและโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มี
บุคคลอิสระมาร่วมในการตรวจนับคะแนนด้วย
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2.4

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำ�นวนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำ�คัญที่ใช้ในการพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน
14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยกำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารแจ้งและนำ�ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผา่ นมายังสำ�นักเลขานุการ
บริษัท ก่อนนำ�ส่งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือครอง นอกจากนี้ บริษัทยังขอความร่วมมือไปยังกรรมการและผู้บริหารทุกท่านให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำ�คัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้ง ให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารงดการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้
กับลูกค้า และได้ริเริ่มการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคในด้านอื่นๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจ
อาหารทุกแบรนด์ ในเครือบริษัทได้ริเริ่มการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ นอกจากนี้บริษัท
ยังให้ความสำ�คัญในเรื่องความรับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม (Non-controversial
Content)

คู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะทำ�ให้ทุกภาค
ส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญา
และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การพั ฒ นาศั ก ยภาพ พร้ อ มให้ ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน บริษทั มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนือ่ งด้วยการสร้างมาตรฐาน
ระดับสูง เน้นความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ และการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบ
การวัดผลที่มีประสิทธิภาพและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้
พนักงานมีแนวคิดในการทำ�งานเหมือนดั่งว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทจัดหลักสูตร
อบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ หลักสูตรการขาย การตลาด
การบัญชี ภาวะผู้นำ�  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รวมถึงทักษะอื่นๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษาสุขอนามัย เป็นต้น
บริษัทได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
การดำ�รงชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงานเมื่อบริษัท
สามารถทำ�กำ�ไรได้ถึงเป้าหมาย
ในด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ
ต่ อ กั น พนั ก งานจะได้ รั บ สิ ท ธิ ข องการทำ�งานในสถานที่ ทำ�งานที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี
ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทำ� และการละเมิดสิทธิทางเพศ
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติ
มิ ช อบ ตลอดจนสนั บ สนุ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
ความถูกต้องชอบธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำ�คัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดตั้งสายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำ�นึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล พัฒนา
และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมควบคู่กับการเติบโตของบริษัท
อย่างยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาสังคม
โดยได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การให้โอกาส
ด้านการศึกษา การอบรมวิชาชีพ และการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัย นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในยามที่เกิดวิกฤติภัยทางธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน
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บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงาน
และลูกค้ามีจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งาน
มีการใช้ซ�้ำและแปรรูปมาใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้
พัฒนากลยุทธ์และด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณขยะ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศน์ที่บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2555 ได้เผยแพร่อยู่ใน
“รายงานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report)
การรายงานเบาะแส (Whistle-blower Service)

บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
โดยสามารถส่งอีเมลถึงกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaintMINT@minornet.com โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดำ�เนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข
(ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

4.

การเปิดเผยข้อมูล
4.1 นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลา
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป โดยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
วางแผนกลยุทธ์ รายงานตรงต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะจัดท�ำแผนนักลงทุนสัมพันธ์
ประจ�ำปี และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีวีธีการ ช่องทาง และข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อสื่อสาร
กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และผู ้ จั ด การกองทุ น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
การประกอบการ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส�ำเร็จในการสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุนโดยการใช้ช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชี้แจงผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท รายงานประจ�ำปี ข้อมูลสรุปของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้น�ำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอในรูปของ
Analyst Meeting, Road Show, Conference Call การเข้าร่วมประชุม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้
ผู้สนใจสามารถนัดขอเข้าประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้
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โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จัดในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม

กิจกรรมในปี 2555
(จำ�นวนครั้ง)

Road Show ในประเทศ
Road Show ต่างประเทศ
Analyst Meeting
Company Visit / Conference Calls
ร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน
การเยี่ยมชมกิจการ

10
17
4
88
7
2

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการให้ข้อมูล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้า
ของการด�ำเนินงานและโครงการต่างๆ แก่สื่อมวลชน รวมทั้งการตอบค�ำถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและ
สาธารณชน
ผู้ดูแลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
4.2 หลักการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับบริษัท
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และ
พิจารณาปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทุกปี หลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการที่ส�ำคัญ
ได้ แ ก่ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู ้ ถื อ หุ ้ น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ คณะกรรมการและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ หลักการในการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมและการก�ำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย
ที่มีต่อลูกค้า คู่แข่ง ชุมชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การก�ำหนด “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม”
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�ำหรับพนักงาน การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมถึงก�ำหนดช่องทาง
การรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือนโยบายที่ก�ำหนดไว้
ในทุกปี บริษัทก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแบบรายงานมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ำแบบรายงานดังกล่าวทุกปี และจัดท�ำแบบรายงาน
ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม และน�ำส่งให้ประธาน
คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งทุกสิ้นไตรมาส
และทุกปี

4.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและข้อมูลทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูก
จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทย
และเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณชน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
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รายงานประจำ�ปี 2555

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับ
ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทน
กรรมการจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และบ�ำเหน็จกรรมการ ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร จะได้รับในรูปค่าตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการใบส�ำคัญแสดงสิทธิส�ำหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program:
“EJIP”) มีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
ในปี 2555 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

เข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน
(ครั้ง)

บริษัท

ตรวจสอบ

กำ�หนด

สรรหา

กรรมการอื่น

ค่าตอบแทน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายอานิล ธาดานี่
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย
8. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์*
9. นายพาที สารสิน**
10. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์***

รวม

จากบริษัทย่อย

6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6

200,000
200,000
1,200,000
1,200,000
1,175,000
1,200,000
200,000

440,000
260,000
-

100,000
100,000
100,000
-

125,000
125,000
125,000
-

1/6
5/6
1/6

25,000
950,000
250,000

140,000
40,000

-

-

180,000
180,000
180,000

380,000
200,000
1,865,000
1,325,000
1,580,000
1,560,000
380,000

25,000
- 1,090,000
- 290,000

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
*** ลาออกหลังจากที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้
บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม
4.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 171 ล้านบาท
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4.5 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยในการก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
4.5.1 ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จำ�นวนครั้งที่เข้า

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

ตรวจสอบ

กำ�หนดค่าตอบแทน

และกำ�กับดูแลกิจการ

4/4
4/4
1/4
1/4

1/1
1/1
0/1
-

2/2
2/2
1/2
-

นายเคนเนธ ลี ไวท์
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายพาที สารสิน*
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
นายอานิล ธาดานี่
นางสาวจันทนา สุขุมานนท์**

* แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เริ่มประชุมครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2555
** ลาออกหลังจากที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
4.6 นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสมาชิกของ
สังคม โดยสนับสนุนนโยบายที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท
ได้จัดตั้งสายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตส�ำนึกให้กับทุกคน
ในองค์กร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมควบคู่กับการเติบโต
ของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อด�ำเนินการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้
ด�ำเนินการแล้วในปี 2555 ได้แสดงในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ “รายงานผลการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report)

5.

ความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1 โครงสร้างกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

5.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ
5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน โดย
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดโดย
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั )
• กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั )
• กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ในด้านความรูเ้ ชิง
อุตสาหกรรมบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การบริหารเชิงวิกฤติ การก�ำกับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความแตกต่างในเรื่องเพศ
เชื้อชาติ ระดับการศึกษา สีผิว อายุ สถานะการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา
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รายงานประจำ�ปี 2555

5.1.1.2 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัท
กำ�หนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.1.3 กรรมการต้องเป็นบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ป ระสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ จะผ่านกระบวนการสรรหา
ทีโ่ ปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการจะเป็นผูพ้ จิ ารณารายละเอียดในเบือ้ งต้น
ก่ อ นที่ จ ะนำ�เสนอรายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอเป็ น กรรมการต่ อ คณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้
รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผย
ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการในรายงานประจำ�ปี ซึ่งได้
เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนเกิน 5 บริษัท
5.1.1.5 ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ผ่านทางการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และ
จากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�กับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำ�เสนอชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง การนำ�เสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้อง
เป็นไปตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5.1.2 การถ่วงดุลของกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมี
จำ�นวน 6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.3 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ประธานกรรมการ
มิได้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.4 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการ
ที่เป็นอิสระทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำ�หนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.4.2 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
หมายเหตุ : รายละเอียดคณะอนุกรรมการ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ และขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องแต่ละคณะอนุกรรมการ
ปรากฏอยู่ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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5.1.5 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำ�เนินการดังนี้
5.1.5.1 จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และ
รายงานประจำ�ปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
5.1.5.2 จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5.1.5.3 แนะนำ�กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานและความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1.5.4 ดำ�เนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.2.1 ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ�  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการกำ�หนด หรือให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้
ฝ่ายบริหารจัดการดำ�เนินแผนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการ และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.2.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม
เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การ ในขณะที่ ฝ่ า ยจั ด การจะมี ห น้ า ที่ ใน
การบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
5.2.3 การกำ�หนดและการดูแลหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำ�หนด “ข้อพึงปฏิบัติ
ทางจริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงาน และมีช่องทางการรายงานกรณีที่มี
การประพฤติ ผิ ด กฎหมาย และ/หรื อ นโยบายที่ กำ�หนดไว้ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกปี เพื่อปรับปรุง
ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและองค์กรอื่นๆ ที่กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
สากลที่ดี
5.2.4 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำ�หนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง
กันระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว รวมทั้งกำ�หนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกำ�หนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัท
มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ทำ�ธุรกรรม ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
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5.2.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถ
ดำ�เนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล โดยบริษัทได้กำ�หนดภาระ หน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำ�คัญ
ของบริษัทได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
5.2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก
บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำ�คัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง ทุกหน่วยงาน
ของบริษัทจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกั บ การผลิ ต ความเสี่ ยงด้ านการบริ หารจั ด การ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพือ่ ทีฝ่ า่ ยตรวจสอบ
ภายในร่วมกับหน่วยงานที่ระบุความเสี่ยง จะได้นำ�ข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบยังต้องร่วมกันเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย
และขั้ น ตอนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ ง นโยบายและขั้ น ตอนเหล่ า นี้ จ ะถู ก ทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2.7 การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้กำ�หนดตาราง
การประชุมคณะกรรมการสำ�หรับปี 2555 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตาราง
การประชุมดังกล่าว
ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุมต่อประธาน
กรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเข้าเป็นวาระประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการ
พิจารณา
ในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยฝ่ายเลขานุการ
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มเอกสารประกอบก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั น
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และในระหว่าง
การประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ และ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสม และเพียงพอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรและจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพร้ อ มให้ ก รรมการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้สรุปผลประกอบการของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบทุกเดือน
ในปี 2556 บริษัทจะดำ�เนินการตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการหรือ
ผู้บริหารท่านนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนั้นๆ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว เพื่อให้
มั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
คณะกรรมการ อีกทัง้ เป็นการเรียนรูก้ ารทำ�งานของกรรมการและนโยบายในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ� ำ
ทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
คณะกรรมการในปีต่อๆ ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อน�ำมาพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของแต่ละคณะ
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี 2555 คณะกรรมการมีมติให้ใช้แบบประเมินของปี 2554 ซึง่ ประกอบด้วย
8 หัวข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ความส�ำคัญของหัวข้อการประเมิน และคุณภาพของคณะกรรมการ ผลการประเมิน
พบว่า หัวข้อของการประเมินมีความส�ำคัญ และแนวทางการท�ำงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.4.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่
เป็นประจำ�ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หนั ง สื อ รั บ รอง ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บบริ ษั ท วิ สั ย ทั ศ น์
เป้าหมาย ข้อมูลการดำ�เนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับการกำ�หนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
5.4.2 แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับตำ�แหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำ�แหน่งดังกล่าวทุกปี
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ตำ�แหน่ง

•
•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2522)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
64 ปี (เกิดเมื่อปี 2492)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก
จังหวัดลำ�ปาง
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอเวอร์เรสต์ เวิล์ดไวด์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จำ�กัด
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
605,000,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.41 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
47,261,446 หน่วย

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
ตำ�แหน่ง

•
•
•
•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2541)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
66 ปี (เกิดเมื่อปี 2489)
ปริญญาโท สาขาการบริหาร University of Puget Sound
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท และหลักสูตรประธานกรรมการปี 2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเชส แมนแฮตตัน สาขากรุงเทพฯ
76,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
6,911 หน่วย

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ตำ�แหน่ง

•
•

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2551)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
68 ปี (เกิดเมื่อปี 2488)
ปริญญาโท M.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท M.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการผลตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ไม่มี
ไม่มี

4. นายพาที สารสิน
ตำ�แหน่ง

•
•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•
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กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2555)
กรรมการตรวจสอบ
51 ปี (เกิดเมื่อปี 2505)
ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนด้านภาพยนตร์และวิดีโอ อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้
กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคลาร์ก
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
มัธยมศึกษา คิงส์สกูล เมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศอังกฤษ
รายงานประจำ�ปี 2555

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบสท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท มัลติมีเดีย ออร์บิท จำ�กัด
กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด
ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ เครือข่ายโทรทัศน์เอ็นบีซี
ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยค้นคว้า บริษัท ลินตัส จำ�กัด
ไม่มี
ไม่มี

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ*
ตำ�แหน่ง

•
•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2554)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
55 ปี (เกิดเมื่อปี 2501)
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2555)
59 ปี (เกิดเมื่อปี 2497)
ปริญญาโท การเงินและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
George Washington, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี (Bachelor of Art) มหาวิทยาลัย George Washington, สหรัฐอเมริกา
Associate Electrical Engineering, มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
ประธานคณะกำ�กับดูแล, Kempinski AG
กรรมการบริหาร, AEA - SOS International
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ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการ องค์การเภสัชกรรม - Merieux Biology Products Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ปตท. จำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไม่มี
ไม่มี

7. นายอานิล ธาดานี่
ตำ�แหน่ง

•
•
•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2541)
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
66 ปี (เกิดเมื่อปี 2489)
ปริญญาโท สาขาการบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี อินเวสท์เมนท์ แมนเนเจอร์ จำ�กัด
ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท เอสไอเอชแอล จำ�กัด
(บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ)
กรรมการมหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร์
(Singapore Management University)
กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร์ (Singapore Management University)
สมาชิก International Institute for Strategic Studies
63,457,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
2,521,323 หน่วย

8. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

230

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2540)
64 ปี (เกิดเมื่อปี 2492)
General Management Program, Ashridge Management College
ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
7,350,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
434,627 หน่วย

รายงานประจำ�ปี 2555

9. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2551)
48 ปี (เกิดเมื่อปี 2508)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design
ประเทศศรีลังกา
หลักสูตร Director Certificate Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัทในเครือ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน โรงแรม ออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส
รถไฟและเรือสำ�ราญ
หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โชลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf
ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd T/A Monte’s
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars จำ�กัด
1,857,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
37,000 หน่วย

หมายเหตุ :
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
นายวี ร ะวงค์ จิ ต ต์ มิ ต รภาพ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ก.ล.ต. กล่ า วคื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมายซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก าร
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี เนื่องจากนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานบริษัทของบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผ่อนผันคุณสมบัติดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. นายวีระวงค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือที่
อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องทันท่วงที และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำ�เป็นที่จะให้นายวีระวงค์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระต่อไป
2. คณะกรรมการมีความเห็นว่าความเกี่ยวพันกับบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอิสระของนายวีระวงค์
3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการพิจารณาเลือกตั้งนายวีระวงค์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำ�เนินงานของบริษัท รวมทั้ง
การลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพาที สารสิน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit System) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ�หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ทั้ ง นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตอำ�นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)
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รายงานประจำ�ปี 2555

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวั น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่ ง เป็ น ผลให้ ผู ้ ข ออนุ ญ าตหรื อ คู ่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์
ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้ มี อำ�นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ผู้ มี อำ�นาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์
ของบริษัท)
คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
2. ทบทวนและนำ�เสนอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท
3. ทบทวน และนำ�เสนอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับหลักกำ�กับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สำ�นั ก งานคณะกรรมการกำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. รายงานการกำ�กับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการจาก
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)
คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทมีจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
3. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
รองประธานฝ่ายการเงิน
5. นายวุน โฮว์ ชิน
รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์
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ทั้งนี้ ประวัติย่อของนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ปรากฏภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ ส่วนประวัติย่อของผู้บริหาร
อีก 4 ท่าน ปรากฏดังนี้
1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•
•
•
•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
46 ปี (เกิดเมื่อปี 2509)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 9)
หลักสูตร Successful Formulation and Execution the Strategy
รุ่นที่ 3/2009 (SFE3), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP 2),
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program,
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
100,000 หน่วย

2. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•

•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
42 ปี (เกิดเมื่อปี 2514)
ปริญญาโท สาขา Finance and International Business,
University of Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Senior Vice President-Division Head-Investor Relations;
and Division Head-Equity Investment Management
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
Investment Representative, Morgan Stanley
ไม่มี
ไม่มี
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3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•
•

•

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

รองประธานฝ่ายการเงิน
48 ปี (เกิดเมื่อปี 2507)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7,
ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10,
ปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค จำ�กัด
หัวหน้าส่วนบัญชี บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
41 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
ไม่มี

4. นายวุน โฮว์ ชิน
ตำ�แหน่ง

•

อายุ

•

คุณวุฒิการศึกษา/ประวั ติการอบรม

•
•

รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์
39 ปี (เกิดเมื่อปี 2517)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Manchester Business School,
University of Manchester, UK
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
มีประสบการณ์ทำ�งานด้าน IT, การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
และที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการจัดการกว่า 15 ปี
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งาน

•

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555

•

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•

เลขานุการบริษัท

นาวสาวสรัญญา สุนทรส

นักลงทุนสัมพันธ์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นางจุฑาทิพ อดุลพันธ์ุ
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จำ�นวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ - สกุล/ตำ�แหน่ง

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการ
4. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการอิสระ
5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
6. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ
7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระ
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ
9. นายพาที สารสิน
กรรมการอิสระ
10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
11 นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
รองประธานฝ่ายการเงิน
13. นายวุน โฮว์ ชิน
รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือ

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หุ้นสามัญ

ESOP*

605,000,572

MINT-W4

หุ้นสามัญ

ESOP*

250,000 47,261,446 242,158,950

MINT-W4

(725,800) 24,927,255

7,350,185

250,000

434,627

-

-

-

-

-

-

76,025

-

6,911

6,911

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2,521,323

5,768,886

63,457,752

1,179,107 (1,650,000)

-

-

- (3,033,834)

-

-

-

-

-

1,857,630

250,000

37,000

(307,770) (575,000)

(30,000)

-

-

-

-

-

-

200,000

-

100,000

200,000

-

100,000

-

-

-

-

-

-

41

131,500

-

41

131,500

-

-

-

-

-

-

-

* ESOP คือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1
1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำ�กัด
1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
4. UBS AG Singapore Branch
5. Symphony Capital Partners Limited
6. State Street Bank Europe Limited
7. State Street Bank and Trust Company
8. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด
10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนร้อยละ

1,206,450,766
601,460,895
604,985,572
4,299
284,987,685
256,632,338
180,603,385
123,519,000
99,563,791
98,649,156
79,717,947
76,692,126
68,244,741

32.5%
16.2%
16.3%
0.0%
7.7%
6.9%
4.9%
3.3%
2.7%
2.7%
2.1%
2.1%
1.8%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
หมายเหตุ : 1 การจัดกลุม่ นีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข)
แต่อย่างใด
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
กลุ่มโรงแรม
ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

12,000,000

9,748,672

81.2%

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำ�กัด

โรงแรมและศูนย์การค้า
โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
และศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น
พลาซ่า กรุงเทพฯ

บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำ�กัด

โรงแรม

2,000,000

บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
รีสอร์ท เชียงใหม่

3,000,000 1,359,370 71.4%
(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย
บริษัท โรงแรม ราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
781,250 หุ้น)

บริษัท รอยัลการ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี

7,000,000

6,999,994 100.0%

บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำ�กัด

โรงแรมอนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท
แอนด์ สปา เกาะสมุย

100,000

99,998 100.0%

บริษัท โรงแรม ราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

155 ถนนราชดำ�ริ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

1,999,998 100.0%

45,000,000 44,650,714

99.2%
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด

โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์
โรงแรม JW Marriott Phuket

บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาโครงการ เซ็นต์ รีจีส

บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด

โรงแรมเซ็นต์ รีจีส กรุงเทพ

300,000
299,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด)

บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

160,000
81,598 51.0%
(ถือหุ้น 51.0% โดย
บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด)

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำ�กัด

โรงแรมอนันตรา หัวหิน
รีสอร์ท แอนด์ สปา

500,000

499,998 100.0%

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำ�กัด

โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เต้นท์แคมป์
เชียงราย

1,650,000

1,649,998 100.0%

บริษัท สมุย วิลเลจ จำ�กัด

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย

375,000

374,994 100.0%

บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด

ธุรกิจโรงแรม

1,730,000

1,729,994 100.0%

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
155 ถนนราชดำ�ริ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
240

100,000

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

99,998 100.0%

5,000,000 4,999,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด)

รายงานประจำ�ปี 2555

ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด

ธุรกิจโรงแรม

10,000

9,993 100.0%

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด

ธุรกิจโรงแรม และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

10,000

9,998 100.0%

บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำ�กัด

ศูนย์การค้า
รอยัล การ์เด้น พลาซ่า-พัทยา
เทอร์เทิล วิลเลจ
ชอปปิ้ง พลาซ่า-ภูเก็ต

750,000

749,997 100.0%

บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ธุรกิจสปา

410,000
209,099 100.0%
(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือ
โดย HIIL 200,900 หุ้น)

MSpa Venture Limited

ธุรกิจสปา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

50,000
50,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดยบริษัท
เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)

Mspa Enterprise Management
(Shanghai) Limited

ธุรกิจสปาในประเทศจีน

140,000
140,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย MSpa Ventures Limited)

Arabian Spas (Dubai) (LLC)

P.O. Box 88, Dubai, UAE

ธุรกิจสปา
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

147 49.0%
(ถือหุ้น 49.0%
โดย MSpa Ventures Limited)

บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำ�กัด

ขายอสังหาริมทรัพย์ เกาะสมุย

10,000

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Suite 03, 12/F, Block A, 18 Tao Lin Road
Pudong New Area, Shanghai, China

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

300

9,999 100.0%
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด

ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด

บริหารโรงแรม

Hospitality Investment International
Limited (“HIIL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

Lodging Management (Labuan) Limited

บริหารโรงแรม

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

Lodging Management (Mauritius) Limited

บริหารโรงแรม

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

PT Lodging Management (Indonesia) Limited

บริหารโรงแรม

150,000
150,000 100.0%
(ถือหุ้น 93.3% HIILและ 6.7% LIL)

Jada Resort and Spa (Private) Limited
(Formerly Cyprea Lanka (Private) Limited)

โรงแรม

102,384,759 82,010,192 80.1%
(ถือหุ้น 80.1% โดย HIIL)

Paradise Island Resorts (Private) Limited

โรงแรม

6,000,000 6,000,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Jada Resort
and Spa (Private) Limited)

Elewana Investment Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย HIIL)

Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited (“TTHIL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

2
1 50.0%
(ถือหุ้น 50% HIIL)

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

East Asia Corporate Services (BVI) Limited
East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
C/O DTOS Limited,10th Floor,
Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene
Republic of Mauritius
Graha Niaga, 24th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman, Kav.58
Jakarta Indonesia 12190

KANI LANKA RESORT & SPA No. 272,
ST. Sabastian Road, Katukurunda, Kaluthara
Hemas House, 75, Level 9, Braybrooke Place
Colombo 02
C/O DTOS Limited,10th Floor,
Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene
Republic of Mauritius

Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3136
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
242

10,000

9,998 100.0%

170,000

169,997 100.0%

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดยบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Elewana Afrika (T) Limited

โรงแรม

Elewana Afrika Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% TTHIL)

Flora Holding Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

10,000
10,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย Elewana Afrika Limited)

Parrots Limited

โรงแรม

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย Flora Holding Limited)

Rocky Hill Limited

โรงแรม

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย Elewana Afrika Limited)

Sand River Eco Camp Limited

โรงแรม

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย Elewana Afrika Limited)

Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited (“ZTHIL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

Elewana Afrika (Z) Limited

โรงแรม

The Grande Stone Town Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

Parachichi Limited

โรงแรม

MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.

บริหารจัดการ

99 Serengeti Road, Sopa Plaza,
P.O. Box 12814, Arusha, Tanzania

New Rehema House,
Phapta Road, P.O. Box 67486 00200
Nairabi, Kenya
New Rehema House,
Phapta Road, P.O. Box 67486 00200
Nairabi, Kenya

LR No.13603, Mombasa South,
Diani Beach Road, Ukunda, Kenya

P.O. Box 67486 00200
Nairabi, Kenya
P.O. Box 67486 00200
Nairabi, Kenya

Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3136
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Peponi Plaza, Peponi Road,
P.O. Box 726300, 00200 Nairabi, Kenya
P.O. Box 12814,
Arusha, Tanzania

P.O. Box 3998,
Dar es Salaam,
Tanzania

80 Robinson Road
#02 00 Singapore (068898)

2,500
2,500 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% TTHIL)

2
1 50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดย HIIL)

202
202 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL)
100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ZTHIL)
10,000
10,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย The Grande Stone Town Limited)
1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดยบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด)

หมายเหตุ : บริษทั ทีถ่ อื ห้นุ โดย TTHIL, ZTHIL, Elewana Africa Limited, Flora Holding Limited, The Grande Stone Town Limited จะมีสดั ส่วน
การถือหุ้น 50% โดย HIIL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

MHG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd.

บริหารจัดการ

บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริหารงาน

262,515

262,513 100.0%

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด

บริหารงาน

200,000

199,998 100.0%

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์

10,000

9,993 100.0%

RGR International Limited

บริหารงาน

100,000

100,000 100.0%

Eutopia Private Holding Limited

โรงแรม

Harbour View Limited

4 Tran Phu Street
Hai Phong, Vietnam

โรงแรม
โรงแรมฮาร์เบอร์วิวและออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ไฮฟอง เวียดนาม

R.G.E. (HKG) Limited

บริหารงาน

100,000

99,999 100.0%

M & H Management Limited
C/O DTOS Limited,4th Floor,

บริหารงาน

1,000

1,000 100.0%

Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000

1,000 100.0%

80 Robinson Road
#02 00 Singapore (068898)

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

East Asia Chambers, P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

39, Orchid Magu, Maafannu
Male, Maldives

Level 28, Three Pacific Place,
1 Queens Road East, Hong Kong

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดยบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด)

1,000,000
499,998 50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดยบริษัท อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)
11,000,000 3,342,900 30.4%
(ถือหุ้น 30.4% โดยบริษัท
อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)

IBL House, Caudan, Port Louis
Republic of Mauritius
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Serendib Hotel Limited
2nd Floor, AA Building, 40, Sir Mohamed

โรงแรม

Minor International (Labuan) Limited

โรงแรม

1,000

1,000 100.0%

AVC Club Developer Limited

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา
แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ

1,000

1,000 100.0%

AVC Vacation Club Limited

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา
แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ

1,000

1,000 100.0%

Anantara Vacation Club (HK) Limited

บริการด้านการตลาดในฮ่องกง

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย AVC Vacation Club Limited)

Sanya Anantara Consulting Limited

บริการให้คำ�ปรึกษา

ทุนจดทะเบียน 500,000 100.0%
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara
Vacation Club (HK) Limited)

Sanya Anantara Real Estate Limited

โรงแรม

ทุนจดทะเบียน 2,400,000 100.0%
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ถือหุ้น 100.0% โดย Anantara
Vacation Club (HK) Limited)

AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.

ขายและบริการด้านการตลาด

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0%
โดย AVC Vacation Club Limited)

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

7,477,508

Macan Markar Mawatha
Colombo 03

Level 15 (A2), Main Office Tower,
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka,
87000 Labuan FT, Malaysia

c/o DTOS Ltd,
10th Floor, Raffles Tower
19 Cybercity, Ebene, Mauritius
c/o DTOS Ltd,
10th Floor, Raffles Tower
19 Cybercity, Ebene, Mauritius
Level 28, Three Pacific Place
1 Queen’s road east
Wanchai Hong Kong
Room 100, No. 6 Building,
Xiao Donghai Rd, Sanya

Room 101, No. 6 Xiaodonghai Road, Sanya

80 ROBINSON ROAD
#02 00 SINGAPORE (068898)

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ C/O
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา
193-195 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพ 10110

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

111,525,794 22,128,756 19.9%
(ถือหุ้น 19.9% โดย LIL)
จำ�นวนหุ้นประกอบด้วยหุ้นที่มีสิทธิ
และไม่มีสิทธิออกเสียง

7,477,451 100.0%

245

ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด

บริหารงาน

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำ�กัด

โรงแรม

บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จำ�กัด

ธุรกิจบันเทิง

Boathouse Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

3,058,996 3,058,996 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Calypso Plaza Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

9,420,142 9,420,142 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

3,479,414 3,479,414 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Goldsborough Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

14,433,119 14,433,119 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

IMPROPERTY Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2,912,614 2,912,614 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels
& Resorts Limited)

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558
Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558
Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

246

10,000

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

400,000

1,899,997

34,300

9,998 100.0%

199,998

50.0%

1,900,000 100.0%

70,000

49.0%

รายงานประจำ�ปี 2555

ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Queen Street Property Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels
& Resorts (Qld) Pty. Ltd.)

Mon Komo Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

80
64 80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels
& Resorts (Qld) Pty. Ltd.)

Oaks Oasis, Caloundra

บริการด้านที่พักอาศัย

80
64 80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels
& Resorts (Qld) Pty. Ltd.)

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

8,979,457 8,979,457 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

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

บริการด้านที่พักอาศัย

14,830,219 14,830,219 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels
& Resorts Limited)

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

49,309
49,309 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.)

Pacific Blue Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.)

183 on Kent Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (NSW) Pty. Ltd.)

187 Kent Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (NSW) Pty. Ltd.)

Kent Street Sydney Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

10
10 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (NSW) Pty. Ltd.)

361 Kent Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

10
10 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Kent Street Sydney Pty. Ltd.)

Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

10,513,471 10,513,471 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

1,871,380 1,871,380 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558
Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

80
64 80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (VIC) Pty. Ltd.)

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts (VIC) Pty. Ltd.)

Queensland Accommodation
Corporation Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

6
6 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Seaforth Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

4,041,019 4,041,019 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย
Oaks Hotels & Resorts Limited)

The Oaks Resort & Hotel
Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

8,606,418 8,606,418 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Furniture Services Australia Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

120
120 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Brisbane Apartment Management Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Housekeepers Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Limited)

Tidal Swell Pty. Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

2
1 50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts Investments Pty. Ltd.)

The Grand Hotel, Gladstone

โรงแรม

80
64 80.0%
(ถือหุ้น 80.0% โดย Oaks Hotels &
Resorts No.4 Pty. Ltd.)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558
Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

PJT Accountants, Level 2,
20 Innovation Parkway Bokarina 4575
Level 5, 26 Duporth Ave,
Maroochydore Qld 4558

457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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98,081,673 30,717,084

31.3%
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กลุ่มร้านอาหาร
ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

32,730,684 32,640,629

อัตรา
การถือหุ้น

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
“MFG”

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

99.7%

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านไอศกรีม - สเวนเซ่นส์

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด

ผลิตและขายเนยแข็ง

600,000
599,997 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด

ผลิตและขายไอศกรีม

600,000
599,997 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
คิออส - แดรี่ ควีน
ดีคิว กริลล์ แอนด์ ชิลล์

160,000
159,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำ�กัด

ให้บริการอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหาร-เบอร์เกอร์คิง

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15, 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15, 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

1,000,000
999,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

50,000
25,495 51.0%
(ถือหุ้น 51.0% โดย MFG)

1,000,000
949,899 95.0%
(ถือหุ้น 95.0% โดย MFG)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

International Franchise Holding
(Labuan) Limited (“IFH”)

เจ้าของลิขสิทธิ์

1,800,000 1,800,000 100.0%
ถือหุ้น 100.0% โดย MFG
(ทุนชำ�ระแล้ว 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก
ทุนจดทะเบียน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Franchise Investment Corporation
of Asia Limited (“FICA”)

เจ้าของลิขสิทธิ์

16,000,000 16,000,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย IFH)

The Minor Food Group (China) Limited

4/F, Sichuan Building Annex,
Beilishi Rd., Xicheng, Beijing, China

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
เครือข่ายร้านอาหาร เลอแจ๊ส
ร้านพิซซ่า และร้านซิซซ์เลอร์
ในกรุงปักกิ่ง

Sizzler China Pte. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัท เอสแอลอาร์ที จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหาร -ซิซซ์เลอร์

Primacy Investment Limited (“Primacy”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

Delicious Foodstuff (Labuan) Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

Delicious Beverage (Labuan) Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.
(“DFHS”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

Level 7(E), Main Office Tower,
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka,
87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia
Tel. (087) 443 118/188
Fax (087) 441 288

Citco Building, Wickhams Cay,
P.O. Box 662 in Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

3 Anson Road # 27-01 Springleaf Tower
19, Cybercity, Ebene, Mauritius
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น12
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
DTOS Limited, 4th Floor, IBL House
Caudan, Port Louis, Mauritius

Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia
Level 15 (A2), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan FT, Malaysia

8 Cross Street # 11-00
PWC Building, Singapore 048424
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จำ�นวนเงิน 70 ล้านหยวน 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย FICA)

2
1 50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดย IFH)
4,000,000 3,999,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Delicious Food Holding (Australia)
Pte. Ltd. (“DFHA”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. (“TCCA”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

46,000,000 23,000,000 50.0%
(ถือหุ้น 50.0% โดย DFHA)

Expresso Pty. Ltd.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

The Coffee Club Investment Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

28,616,600 28,616,600 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club Franchising Pty. Ltd.

ธุรกิจแฟรนไชส์

17,282,200 17,282,200 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
336 - 338 Montague Road		

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

Home Wilkinson Lowry, Level 2,
500 Queen Street, Brisbane, QLD 4000

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101
336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

West End QLD Australia 4101

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club Pty. Ltd.
(as trustee for the Coffee Club Unit Trust)

เจ้าของลิขสิทธิ์

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (International) Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

หมายเหตุ : บริษทั ทีถ่ อื ห้นุ โดย TCCA จะมีสดั ส่วนการถือห้นุ 50% โดย DFHA

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

First Avenue Company Pty. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย TCCA)

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

Ribs and Rumps Operating
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
Company Pty. Ltd.		

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and
Rumps Holdings)

Ribs and Rumps Property Pty. Ltd.

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and
Rumps Holdings)

Ribs and Rumps International Pty. Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Ribs and
Rumps Holdings)

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.

บริหารงาน

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. (“MHH”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

100
100 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย DFHS)

Oaks Hotels & Resorts Ltd.

บริการด้านที่พักอาศัย

ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. (“ThaiExpress”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

BBZ Design International Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

336 - 338 Montague Road
West End QLD Australia 4101

HWL EBSWorth Level 23, ‘Riverside Center’
123 Eagle Street Brisbane QLD 4000
HWL EBSWorth Level 23, ‘Riverside Center’
123 Eagle Street Brisbane QLD 4000
Level 5, 26 Duporth Avenue
Maroochydore, QLD 4558

2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018

173,831,898 173,831,898 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MHH)
300,000
300,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

หมายเหตุ : บริษทั ทีถ่ อื ห้นุ โดย TCCA, Ribs and Rumps Holdings จะมีสดั ส่วนการถือห้นุ 50% โดย DFHA
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

NYS Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

PS07 Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

TES07 Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

500,000
500,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

XWS Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

Shokudo Concepts Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

Shokudo Heeren Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

The Bund Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

Lotus Sky Sdn Bhd

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

100,000
100,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

ThaiExpress Malaysia Sdn Bhd

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

2
2 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย ThaiExpress)

2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018
1st Ground Floor, Unit G-838,
1 Borneo Hypermall Jalan Sulaman,
88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
LG 311, 1 Utama Shopping Centre 1,
Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama,
47800 Petalin Jaya, Selangor, Malaysia

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Element Spice café Pte. Ltd

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

MFG International Holding (Singapore)
Pte. Ltd. (“MFGIH”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย Primacy)

Over Success Enterprise
Pte. Ltd. (“Over Success”)

ลงทุนในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน
49.0%
10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(ถือหุ้น 49.0% โดย MFGIH
มีสิทธิออกเสียง 66.7%)

Beijing Qian Bai Ye Investment
Counsultation Co. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน
100.0%
629,300 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Riverside & Courtyard
Investment Management Co. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน
100.0%
7,000,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Riverside & Courtyard Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
2,030,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Longkai Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Three Two One Fastfood Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing JiangShang Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Red Matches Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Yunyu Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
1,000,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House
Singapore 159919
Tel. (65) 6238 0525
Fax (65) 6238 7018

80 Robinson Road, #02-00 Singapore

8 Temasek Boulevard # 14-03A,
Suntec Tower Three, Singapore 038988

Room BR001-A, No. 19 Building,
Yu Quan Hui Gu Qing Hua Ke Ji Yuan,
No. 3 Min Zhuang Road,
Hai Dian District, Beijing

Room 1002, 10th Floor, Taixing Tower, No. 11,
Huayuandong Road, Haidian District, Beijing
Room 101, 1st Floor, Building 2, No. 16
Minzudaxuebei Road, Weigongcun,
Haidian District, Beijing

A1-106, Building 33, No. 2, Huayuan Road
Haidian District, Beijing
Jia 28-4, Xinxi Road, Haidian District, Beijing

2nd Floor, No. 8, Weigongchun Street,
Haidian District, Beijing

1 - 2, 1st Floor, Building 123, Huizhongli,
Chaoyang District, Beijing
1st Floor, 2 and part of Basement,
Jixiangli, Chaoyang District, Beijing
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400,000
400,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย BBZ Design
International Pte. Ltd.)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Beijing Jianshan Rundai Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
500,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Xilejia Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
500,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Dejianhua Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
50,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Shanghai Riverside & Courtyard Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม/
ลงทุนในบริษัทอื่น

ทุนจดทะเบียน
100.0%
2,000,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

Shanghai Riverside & Courtyard &
Gongning Catering Co. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน
100.0%
100,000 หยวน
(ถือหุ้น 100.0% โดย Over Success)

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

20,000
19,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MFG)

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด (“SSP”)

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหาร-ท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/เชียงราย
ภูเก็ต/หาดใหญ่/กระบี่/
พนมเปญ/เสียมเรียบ

Select Service Partner (Cambodia) Limited

ขายอาหารและเครื่องดื่ม-กัมพูชา

Building 1, 2 and 3, No. 15, Jiuxianqiuo Road,
Chaoyang District, Beijing
1st Floor, No. 11, Majiapuxi Road,
Fengtai District, Beijing
Building 12, Fangqunyuan No. 2,
Fangzhuang, Fengtai District, Beijing
B3-202, 2nd Floor, No. 11, Huixingdong Street,
Chaoyang District, Beijing
Unit 301, No. 569, Jinlingdong Road,
Huangpu District, Shanghai

Floor 4, Building 12, Daning International Plaza,
No. 2008, Gonghexin Road,
Zhabei District, Shanghai

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9

Phnom Penh International Airport
National Road No. 4, Sangkat Kakap
Khan Dangkor, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

450,000
229,494 51.0%
(ถือหุ้น 51.0% โดย MFG)

1,000
1,000 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% SSP)

หมายเหตุ : บริษทั ทีถ่ อื ห้นุ โดย Over Success จะมีสดั ส่วนการถือห้นุ 49% โดย MFGIH
บริษทั ทีถ่ อื ห้นุ โดย SSP จะมีสดั ส่วนการถือห้นุ 51% โดย MFG

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มจัดจำ�หน่ายและค้าปลีก
ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) “MINOR”

จำ�หน่ายสินค้า

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายเครื่องครัว
“สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคิลส์”  
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป “แก๊ป” “บอสสินี่”
และรองเท้า และกระเป๋าสตรี
“ชาร์ล แอนด์ คีธ”

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

ผลิตสินค้าอุปโภค

100,000
99,998 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

40,000
39,993 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
และกระเป๋าเดินทาง

700,000
369,599 100.0%
(อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำ�กัด
จำ�นวน 330,400 หุ้น)

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง
และนํ้าหอม

350,000
349,997 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายแฟชั่น
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป “เอสปรี”

13,000,000 11,799,995 90.8%
(ถือหุ้น 90.8% โดย MINOR)

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 และ 18
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5780-5
โทรสาร +66 (0) 2381 4369
60/158 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ +66 (0) 2520 3637-42
โทรสาร +66 (0) 2520 3643
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16 และ 18
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
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489,770,722 447,411,869

อัตรา
การถือหุ้น

91.4%

1,100,000 1,099,997 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)
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ธุรกิจหลัก

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นรวม

ถืออยู่

อัตรา
การถือหุ้น

Marvelous Wealth Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

MCL International Holding
(Singapore) Pte. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

1
1 100.0%
(ถือหุ้น 100.0% โดย MINOR)

บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์

300,000
150,298 50.1%
(ถือหุ้น 50.1% โดย MINOR)

East Asia Chambers. P.O. Box 901
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1 Marina Boulevard, #28-00
One Marina Boulevard
Singapore 018989

99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
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ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก

เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก
พัฒนาโครงการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีก
รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน

สำ�นักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919
(เดิม บมจ. 165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381 5151
โทรสาร : +66 (0) 2381 5777-8
Home Page: http://www.minorinternational.com

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทุนจดทะเบียน :

4,063,046,327 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
4,063,046,327 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว :

3,686,766,688 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
3,686,766,688 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2229 2800
โทรสาร : +66 (0) 2359 1259

นายทะเบียนหุ้นกู้

MINT ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 1/2552,
ครั้งที่ 1/2553, ครั้งที่ 2 /2553 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2,
ครั้งที่ 1/2554, ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสำ�นักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้น 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2554
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
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ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำ�กัด
โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล และ/หรือ นายขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095, 3445 และ 4906
ตามลำ�ดับ
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำ�นักงานกฎหมายดุลยภาพ
ชั้น 25 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ
เลขที่ 10/186 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2168 7688
โทรสาร : +66 (0) 2168 7693

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สำ�นักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำ�กัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ
เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8
โทรสาร : +66 (0) 2676 6188
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด
ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2636 2000
โทรสาร : +66 (0) 2636 2111
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เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2365 6117
โทรสาร +66 (0) 2365 6092
www.minorinternational.com

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เนชั่ น แนล จ�ำกั ด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

