ÔÂ
ÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ£ÀÊºÂĻÊÔ¼ÛĶ

¼Ê»¦
¼Ê
»¦Ê²
»¦
Ê²´¼
Ê²
´¼ÈĶ
´¼
ÈĶĻĻÊ´ā
ÈĶ


³¼ÌÁ
³¼
Ì É°Ø
ØºÔ
ºÔ²Å
ºÔ
²Å¼č¼čÅ
²Å
Å²
ÅÌ
Ì Ôĳ
ÔĳÅ¼
Å¼čÔč²§
Å¼
²§É²Õ
ÜÉ²Õ²¾
²Õ²¾
²¾Ķ
ĶĻÊĻ ÉĲ
Ķ
Ĳº
Ĳº
ºÃ
ÃÊ§²
§²

ĶÊ Ö¼¦Õ¼ºÃ²ÎÜ¦ÕÃĉ¦×²·É°»Ê

ÅÀÊ²Í·É°»Ê
Õ¼ Ô¼ÌÜº§ÏÜÅ¼Å»É¾ Ê¼čÔĲĊ²¼ÍÂÅ¼č°·É°»Ê

ºÊÔ´Đ²Ô£¼ÏÅ¡ĉÊ»Ö¼¦Õ¼º¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼
Õ¾Èµ¾Ìĳ¹É®čØ¾¸ĈÂØĳ¾čÃ¾Ê Ã¾Ê»Õ³¼²Ĳč
¼ÈĶÊ»Å»Ñĉ×²Ã¾Ê»´¼ÈÔ°Ĺ

Ĉèúěüġ÷ąøĆè
ĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆ

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
Ø°»

ĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕìęħèģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈ
éĕâĎĈĕâĎĈĕąčùĕýĔü
ĄĘĆĘčĐĆŋúĠĈēġĆèĠĆĄĢüģúą
 ĠĎŇè
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

5,834
5,579
4,905

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
ºÃÊÂºÐ°¼ÅÌ²ÔĲÍ»

ÅÀÊ²ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
Ø°»

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ
 ĠĎŇèĢüĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ĠĈē  ĠĎŇèĢüċĆĘĈĔèâĕ
2560
2559
2558

93
90
84

2560
2559
2558

1,683
768
323

ĢüğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň
ģĄŇĆĊĄģúą ĠĈēéĘü ĐüĔüøĆĕ
ĄĘġĆèĠĆĄúĔĨèĎĄ÷  ĠĎŇè þĆēâĐý÷ňĊą
âĔĄāĜëĕ  ĠĎŇè Đėüġ÷üĘğìĘą  ĠĎŇè
ğĊĘą÷üĕĄ  ĠĎŇè ĠĈēéĘü  ĠĎŇè

ýĆėČĔúĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄ
ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕ  ĠĎŇè
ĢüøēĊĔüĐĐââĈĕè þĆēâĐý÷ňĊą
âĕøĕĆŋ  ĠĎŇè čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
 ĠĎŇè ĠĈēġĐĄĕü  ĠĎŇè

ÅÀÊ²ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
ºÃÊÂºÐ°¼ÅÌ²ÔĲÍ»

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

2560
2559
2558

36
35
37

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
ÕÅ¸¼Ì Ê

2560
2559
2558

189
158
153

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
Ö´¼ĳÐÔ Â

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄĐĊĕüĘúĔĨèĎĄ÷
 ĠĎŇèĢüğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň
ģĄŇĆĊĄģúą þĆēâĐý÷ňĊąĄĕğĈğìĘą
 ĠĎŇè ĠĈēğĊĘą÷üĕĄ  ĠĎŇè

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄĐĊĕüĘúĔĨèĎĄ÷
 ĠĎŇèĢüģúą ġ÷ąĢüþĿ 
ýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ
ĎĔĊĎėü ĆĘčĐĆŋú ĠĐü÷ŋ ĊėĈĈŇĕčŋ

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
ĳÈÀÉ²ÅÅ ¾Ê¦

Å²É²ĳ¼Ê¼ÍÂÅ¼č°ÕÅ²ĲčÂ´Ê
ÅÊÔ¨Í»²Øºĉ¼ÀºØ°»Õ¾ÈĶÍ²

ÅÀÊ²ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
ÅÊÔ¨Í»²Øºĉ¼ÀºØ°»

ĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆ
ĢüċĆĘĈĔèâĕ ğþŎüþĆēğúċĠĆâ
ĢüþĿ  þŌééěýĔü ýĆėČĔúĄĘ
ġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ  ĠĎŇèĢüċĆĘĈĔèâĕ
ĠĈē  ĠĎŇèĢüğìğëĈčŋ
2560
2559
2558

15
16
9

ÅÀÊ²ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
Ö´¼ĳÐÔ Â

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

17
16
19

2560
2559
2558

ÅÀÊ²ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
ĳÈÀÉ²ÅÅ ¾Ê¦Õ¾ÈÕÅ¸¼Ì Ê

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ  ĠĎŇè
ĢüčĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ġĄìĔĄýėâ ýĐøčĊĕüĕ üĕĄėğýĘą
ğĈġìġú ĠĈēĠìĄğýĘą

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

55
45
53

2560
2559
2558

ÖÅċ£ÂčÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ  ĠĎŇè
ĢüúĊĘþĠĐĂĆėâĕ þĆēâĐý÷ňĊą
ġĄìĔĄýėâ  ĠĎŇè ĠĈēĠìĄğýĘą
 ĠĎŇè

ýĆėČĔúğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕ
ĢüġþĆøěğâčğþŎüåĆĔĨèĠĆâ ġ÷ąğþĈĘħąü
ëĚħĐġĆèĠĆĄúėġĊĈĘ ĊėåøĐğĆĘą ĐĔĈâĕĆŋĂ
ĆĘčĐĆŋú ğþŎü ĐüĔüøĆĕ ĊėĈĕĄĔĊĆĕ
ĐĔĈâĕĆŋĂ ĆĘčĐĆŋú ĢüþĿ 

ýĆėČĔúğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘ
ĢüġþĆøěğâčğþŎüåĆĔĨèĠĆâ ġ÷ąğþĈĘħąü
ëĚĐħ ġĆèĠĆĄúėġĊĈĘ éĕĆŋ÷Ąė ĈėčýĔĊ ġđğúĈ
ğþŎü ĐĊĕüĘ ĐĊĕüė÷ĕ ĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷
ĈėčýĐü ġđğúĈ ĢüþĿ 

ġĐŉåčŋĄĘğìĐĆŋĊėč ĐāĕĆŋúğĄüúŋ
úĔĨèĎĄ÷  ĠĎŇè ĠýŇèğþŎü
ĢüĐĐčğøĆğĈĘą  ĠĎŇè
üėĊìĘĠĈü÷ŋ  ĠĎŇè
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ  ĠĎŇè
ģúą  ĠĎŇè ĠĈēĐėüğ÷Ęą  ĠĎŇè

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüąĜġĆ

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüąĜġĆ

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîĐĐčğøĆğĈĘą

2560
2559
2558

17
15
14

2560
2559
2558

7

2560
2559
2558

5

2560
2559
2558

233
215
209

°ÌÖÀ¾ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
Ö´¼ĳÐÔ Â

²Ì»ÊºÊÕ¾È²Ê¾ÊĲÑºÉ¾ĲÍ¸Âč

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋúėġĊĈĘ  ĠĎŇèĢüġþĆøěğâč

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüąĜġĆ

79
73
8

2560
2559
2558

°ÌÖÀ¾ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
³¼Ê¨Ì¾

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĆĐĔĈýĆĕìėĈ

149
125
131

°ÌÖÀ¾ÍÖÆÔ°¾ÕÅ²Ĳč¼ÍÂÅ¼č°
 ÊĳÊ¼č

ýĆėČĔúğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋúėġĊĈĘ
ĢüâĕøĕĆŋğþŎüåĆĔĨèĠĆâĢüþĿ 
÷ňĊąâĕĆğþľ÷ġĆèĠĆĄìěå ĊĕåėĂ
ýĜúĘå ġđğúĈčŋ ýĕą úėġĊĈĘ
ĢüğĄĚĐèġ÷đĕ
ąĐ÷ãĕą ĈňĕüĆėąĕĈâĕøĕĆŋ

2560
2559
2558

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

39
39
37

2560
2559
2558

43

ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ£Å¾Ô¾£§ÉÜ²
Õ¾ÈÔ£¾ÌÕÅ²Ĳč·Í£ÛÅ ÕÅ¸¼Ì Ê

þŌééěýĔü ğĐğĈĊĕüŇĕ åĐĈğĈåëĔħü
ĠĈēğåĈė ĠĐü÷ŋ āĘåĦĐâ
ĄĘ  ìĕĂĕĆĘĠåĄþņ
ĢüĠúüìĕğüĘąĠĈēğåüąĕ
ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

2560
2559
2558

Õº¼ÌÅÅ° ÂĳÊ¼čÀÑĲØ°»

Ö¸¼č¨Í¨ÉÜ²ÂčØ°»

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄ  ĠĎŇèăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋĠĄĆėĐĐú  čøĕĆŋĊĜ÷Ģüģúą
ģ÷ňĠâŇ ġĆèĠĆĄ ğé ÷ĔýýĈėĊ ĠĄĆėĐĐú
ăĜğâĦø ĆĘčĐĆŋú ĠĐü÷ŋ čþĕ ĠĈē
ġĆèĠĆĄğ÷Đē ğìĦüøŋ ĆĘéėč âĆěèğúāĒ

ýĆėČĔúĄĘġĆèĠĆĄăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋúėġĊĈĘ  ĠĎŇèĢüýĆĕìėĈ

2560
2559
2558

ġĆèĠĆĄüėąĕĄĕ ģāĆğĊú
ģĐčŋĠĈü÷ŋč ĠĈēüĕĈĕ÷Ĝ ģāĆğĊú
ģĐčŋĠĈü÷ŋĢüĄĔĈ÷ĘĂčŋ ĄĘĊėĈĈŇĕ
Ćē÷ĔýĎĆĜĢĎňýĆėâĕĆ ĄĐèğĎĦü
ĊėĊúňĐèúēğĈĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą

2560
2559
2558

1,871
1,743
1,683

¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼¹Ê»×ĳĊÕ³¼²Ĳč
¼ÈĲÉ³ÂÊ ¾

ýĆėČĔú÷ĬĕğüėüèĕüĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĎĈĕâĎĈĕąĠýĆü÷ŋĆē÷ĔýčĕâĈ
ăĕąĢüġĆèĠĆĄ þĆēâĐý÷ňĊą
ìĜĄŇĕ ğýüėđĕüĕ ğúĆğ÷ĐĆŋ Ċėåčŋ
ĠĈēýėĈ ğýüúŋĈĘħ ÿĔý
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

471
355
316

39
28
24

£Å¼č³Ì²ÕÅ²Ĳč£Ì¦
ÂÃ¼Ê§ÅÊ®ÊĶÉ ¼

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

2560
2559
2558

107
79
89

ġĆèĠĆĄğ÷Đē ğĆ÷ėčĔü ýĈĜ ġđğúĈ
ĠĐü÷ŋ ğĆčìėğ÷üìŋ ĢüğĄĚĐèĄĕþĜġø
ġĄìĔĄýėâ ğãňĕĄĕğþŎüĠýĆü÷ŋ
ĢüğåĆĚĐãĐèýĆėČĔúĢüþĿ 

1,889
1,724
1,601

åĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè ÷ĬĕğüėüûěĆâėé
ĆňĕüĐĕĎĕĆ  ĠĎŇè ìęħèĆĊĄùęè
ğ÷Đē ĊĜčŋĈĘąŋ ĠĈēýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄ
ğ÷Đē ġýĄĐüøŋ ìęħèğþŎüġĆèĠĆĄ
Ćē÷Ĕý  ÷ĕĊ
ĈèúěüĢüþĈĕąğ÷ĚĐü
ûĔüĊĕåĄ 

ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý
ğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆğĄĚħĐþĈĕąþĿ 
þŌééěýĔüýĆėČĔúĄĘúĘħāĔâĢĎňýĆėâĕĆ
Ģüģúą éĘü Đėüġ÷üĘğìĘą
ĠĈēüėĊìĘĠĈü÷ŋ

Ô¼ĲÌÂÉ²³¾ÑÖº¨Éº³Ì 

ġĆèĠĆĄĆē÷ĔýĎĆĜăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋġĂĆŋìĘìĔħüčŋ øĔĨèĐąĜŇúĘħ
éĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇ ğëĘąèĆĕą
ĠĈēğâĕēčĄěą

2560
2559
2558

Å²É²ĳ¼ÊÔÀÔ£§ÉÜ²£¾É³

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò

2560
2559
2558

10
8
9

ĹÑ²»č Ê¼£ĊÊØ°»

ýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèĠĈē÷Ĭĕğüėü
âėéâĕĆċĜüąŋâĕĆåňĕ  ĠĎŇè ģ÷ňĠâŇ
ĆĐąĔĈ âĕĆŋğ÷ňü āĈĕìŇĕ ĢüāĔúąĕ
ğúĐğúėĈ ĊėĈğĈé ëňĐþþľŐè āĈĕìŇĕ
ĢüăĜğâĦø ĠĈēĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ āĈĕìŇĕ
ĢüâĆěèğúāĒ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

646
651
645

Ĉèúěüġ÷ąøĆè
ĠĂĆüģëčŋ

ÔĲÅÈ·Ì¨¨ĉÊ£Åº´È²Í

¼ÌÔÀÅ¼čØ¨Ĳč

ÔĲÅÈ£Å¸¸āđ£¾É³

ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ
þĆēâĐý÷ňĊąčĕãĕúĘħĈèúěüğĐè
 čĕãĕ ĠĈēčĕãĕĠĂĆüģëčŋ
 čĕãĕ Ģü  þĆēğúċ

ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ğþŎüğåĆĚĐãŇĕąĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĠýýüĔħèúĕü ìęħèĄĘåĊĕĄğëĘħąĊëĕî
ĢüĐĕĎĕĆéĕüþĈĕğčêĊüýĕĆŋýĘåėĊ
÷ňĊąéĬĕüĊüĆňĕü  čĕãĕĢüéĘü
ĠĈē  čĕãĕĢüčėèåġþĆŋ

ýĆėČĔúĄĘéĬĕüĊüĆňĕüĐĕĎĕĆ
 čĕãĕĢüĐĐčğøĆğĈĘą
ĠĈēĐĘâ  þĆēğúċ ĠĈēþĆēâĐý
ûěĆâėéġĆèåĔħĊğĄĈĦ÷âĕĠĂăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋğĊğüğìĘąġü

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüĎąĊü

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîĐĐčğøĆğĈĘą

2560
2559
2558

9,372
8,824
7,255

ÂÔÀ²Ô¨ĉ²Âč

čğĊüğìŇüčŋ þĆēâĐý÷ňĊą
čĕãĕúĘħĈèúěüğĐè  čĕãĕ
ĠĈēčĕãĕĠĂĆüģëčŋ  čĕãĕ
Ģüģúą ĠĈēĐĘâ  þĆēğúċ

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

4,070
3,896
3,956

Ô³¼ÛĲ°Å¾č£´¼ÈÔ°ĹØ°»

ýĆėČĔúĆŇĊĄúěü ìęħè÷ĬĕğüėüûěĆâėé
ĠýĆü÷ŋğýĆĦ÷úĐĈŋåĢüģúą
ĄĘéĬĕüĊü  čĕãĕ

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

632
503
293

2560
2559
2558

555
454
356

¨Ì¨¨čÔ¾Å¼č

ýĆėČĔú÷ĬĕğüėüûěĆâėéìėììŋğĈĐĆŋ
ġ÷ąĄĘčĕãĕúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐè
éĬĕüĊü  čĕãĕ þĆēâĐý÷ňĊą
 čĕãĕĢüģúą ĠĈē  čĕãĕ
ĢüéĘü
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

3,295
3,234
2,979

¨ÍÔ¾£Ô¨Å¼čÀÌÂ·Ê¼č°Ô²Å¼č
´¼ÈÔ°ĹØ°»

ûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆĢüčüĕĄýėü
ĄĘéĬĕüĊüĆňĕüĐĕĎĕĆúĔĨèĎĄ÷
 čĕãĕ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

2,062
1,736
1,366

2560
2559
2558

655
614
650

ÕĲ¼ÍÜ£ÀÍ²

Ġ÷ĆĘħ åĊĘü þĆēâĐý÷ňĊą
čĕãĕúĘħĈèúěüğĐè  čĕãĕ
ĠĈēčĕãĕĠĂĆüģëčŋ  čĕãĕ
Ģüģúą ĠĈē  čĕãĕĢüĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

2,442
2,314
2,300

ØºÔ²Å¼čÕĲ¼ÍÜ

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ëĕĆŋĈ ĠĐü÷ŋ åĘû ĠýĆü÷ŋĆĐèğúňĕ
ĠĈēğåĆĚħĐèþĆē÷Ĕý ĄĘúĔĨèĎĄ÷
 čĕãĕĢüģúą

ąĐ÷ãĕą ĈňĕüğĎĆĘąîčėèåġþĆŋ

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

Ô³Å¼čÔ Å¼č£Ì¦

Õ ċ´

2560
2559
2558

145
107
126

÷ňĊąâĕĆğþľ÷čĕãĕĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊ
ğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè ĄĘéĬĕüĊüĆňĕüĐĕĎĕĆ
 čĕãĕĢüģúą  čĕãĕ
ĢüĄĔĈ÷ĘĂčŋ  čĕãĕĢüğĄĘąüĄĕ
ĠĈē  čĕãĕĢüğìğëĈčŋ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

2,799
2,271
1,754

ýĆėČĔú ģĄğüĐĆŋ ëĘč éĬĕâĔ÷
ğþŎüġĆèèĕüÿĈėøëĘčãĐèýĆėČĔú

1,284
1,303
1,275

§Ê¼č¾ÕÅ²Ĳč£Í±

ýĆėČĔúĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆ  čĕãĕ
ĢüčėèåġþĆŋ ĠĈēĐĘâ  þĆēğúċ
ĢüğĐğìĘą ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĎĈĔâ
ģúą ğĐĦâìŋğāĆč ëėüĎĊĕè
đŇĐèâè åĕğĂł āĜğĈŇúŋ ĠĈēğýìėĈ

ØºÔ²Å¼č§ÍÂ

ýĆėČĔú ģĄğüĐĆŋ Ġ÷ĆĘħ éĬĕâĔ÷
ğþŎüġĆèèĕüÿĈėøģĐċâĆĘĄ
ãĐèýĆėČĔú

2560
2559
2558

Ø°»ÔÅÛ ¨čÔ·¼Â

Ĉèúěüġ÷ąøĆè

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

672
675
717

2560
2559
2558

1,058
919
770

Ġâŉþ ĠýĆü÷ŋğčĚĨĐÿňĕúĘħĄĘëĚħĐğčĘąè
Ćē÷ĔýġĈâ ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕúĔĨèĎĄ÷
 čĕãĕĢüģúą

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

302
343
383

Õ¼°¾Í»čÕ¾ÈÅÔ²¾Ö¾ĉ

ýĆėČĔúéĔ÷éĬĕĎüŇĕąâĆēğþŅĕ
ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĠĆúĈĘąŋ
éĕâčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ìęħèĄĘúĔĨèĎĄ÷
 čĕãĕ ĠĈēĠýĆü÷ŋĐğüĈġĈŇ
éĕâîĘħþěłü ĄĘúĔĨèĎĄ÷  čĕãĕ
Ģüģúą
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

406
29

Ô·ÖĲ¼

ğāġ÷Ć ìęħèğþŎüĠýĆü÷ŋĆĐèğúňĕ
ĢüğåĆĚĐğ÷ĘąĊâĔýëĕĆŋĈ ĠĐü÷ŋ åĘû
ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕúĔĨèĎĄ÷  čĕãĕ
Ģüģúą
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

33
44
44

³Ê²Ê²ĉÊ¼Í·É³³¾Ì£

ýĕüĕüŇĕ ĆĘāĔýýĈėå
ĠýĆü÷ŋğčĚĨĐÿňĕéĕâčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ
ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕúĔĨèĎĄ÷
 čĕãĕĢüâĆěèğúāĒ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

68
70
41

ÂÀÌ¾¾ÌÜ¦ÔĶ ÔÅ ÔÆÛ¦Ô£Ì¾Âč
Õ¾ÈÖĶÔ¨¸ÖĶÔ¨¸

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

486
550
591

³¼Ñ£Âč³¼ÊÔ±Å¼čÂ

ýĆĜåčŋ ýĆĕğûĐĆŋč ĠýĆü÷ŋĠĂëĔħü
éĕâčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕ
úĔĨèĎĄ÷  čĕãĕĢüâĆěèğúāĒ

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

47
25

ØºÔ²Å¼čÂºÊ¼č°£ÌĲÂč

ýĆėČĔúéĔ÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕğåĆĚħĐèĢëň
ĢüýňĕüăĕąĢøňĠýĆü÷ŋčĊėĈĈėħè
ğéğĐ ğđĦèğåėĈčŋ ìęħèĄĘ  čĕãĕ
čŇĊüĠýĆü÷ŋġéğìĂ ġéğìĂ
ĄĘ  čĕãĕĢüģúą
2560
2559
2558

ÔÅÂ´¼Í

ğĐčþĆĘ ĠýĆü÷ŋčėüåňĕģĈĂņčģøĈŋ
Ćē÷Ĕýüĕüĕëĕøė ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕ
úĔĨèĎĄ÷  čĕãĕĢüģúą

123
99
90

ģĄğüĐĆŋ čĄĕĆŋú åė÷čŋ
ğþŎüÿĜňéĔ÷éĬĕĎüŇĕąĎüĔèčĚĐğ÷Ħâ
ĠĈēčĚħĐâĕĆğĆĘąüĆĜňÿŇĕü
âĕĆãĕąøĆèĢüģúą
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

195
129
134

³ÅÂÂÌ²ÍÜ

ýĐččėüĘħ ĠýĆü÷ŋğčĚĨĐÿňĕ
čģøĈŋĈĬĕĈĐè ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕ
úĔĨèĎĄ÷  čĕãĕĢüģúą

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

281
295
265

ÔÅÕĳº

ğĐĠøĄ ĠýĆü÷ŋëě÷ëĔĨüĢü
éĕâĀĆĔħèğċč ĄĘéĬĕüĊüčĕãĕ
úĔĨèĎĄ÷  čĕãĕĢüģúą

ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

113
20

²ÀĹ¼ÍÕº²ÑÕ¸£ÔĶÅ¼ÌÜ¦

üĊċĆĘ ĠĄüĜĠĂåğéĐĆėħè ğþŎüûěĆâėé
ĆĔýéňĕèúĘħĆĐèĆĔýâĕĆÿĈėøĢĎňâĔý
âĈěŇĄÿĜňÿĈėøčėüåňĕĐěþġăå
Ćē÷ĔýġĈâ
ąĐ÷ãĕą Ĉňĕüýĕú

2560
2559
2558

979
954
1,044

ÂÊ¼³É©
ÀÌÂÉ»°ÉĹ²čÕ¾È£ĉÊ²Ì»ºÅ¦£č ¼

5

¬Ê²±Ð¼ ÌĶ¡Å¦ØºÔ²Å¼č ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾

6

ĶÐĲÔĲĉ²°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²

8

Â¯Ê²È°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²ÖĲ»ÂÉ¦Ô¡´

9

ÔÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ£ÀÊºÂĻÊÔ¼ÛĶ

10

¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

16

£®È ¼¼º Ê¼³¼ÌÁÉ°

24

ØºÔ²Å¼č ÖÆÔ°¾Âč

26

ØºÔ²Å¼č ¸ÑąĲ

50

ØºÔ²Å¼č Ø¾¸ĈÂØĳ¾č

64

ÔÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ Ê¼·ÉĴ²ÊÅ»ĉÊ¦»ÉÜ¦»Ï²¡Å¦ØºÔ²Å¼č

72

¼Ê¦ÀÉ¾ ´ā 2560

74

¼Ê»¦Ê²£ÀÊº¼É³µÌĲ§Å³¡Å¦£®È ¼¼º Ê¼ĳĉÅ¼Ê»¦Ê²°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²

81

¼Ê»¦Ê²£®È ¼¼º Ê¼ĳ¼ÀĶÂÅ³

82

¼Ê»¦Ê²¡Å¦µÑĊÂÅ³³É©§Í¼É³Å²Ð©Êĳ

85

¦³ Ê¼Ô¦Ì²

89

£ĻÊÅ±Ì³Ê»Õ¾È Ê¼ÀÌÔ£¼ÊÈÃč¬Ê²È Ê¼Ô¦Ì²Õ¾Èµ¾ Ê¼ĲĻÊÔ²Ì²¦Ê²

261

¼Ê» Ê¼¼ÈÃÀĉÊ¦ É² ³
É ³Ð££¾°ÍÜÔ ÍÜ»À¡ĊÅ¦

280

¾É Á®È Ê¼´¼È Å³±Ð¼ ÌĶ

0

ÔÃĳÐ Ê¼®čÂĻÊ£É©×²´ā 2560

304

´ďĶĶÉ»£ÀÊºÔÂÍÜ»¦

306

¼Ê»¦Ê²£®È ¼¼º Ê¼Â¼¼ÃÊÕ¾È ĻÊ É³ĲÑÕ¾ ÌĶ Ê¼

311

¼Ê»¦Ê²£®È ¼¼º Ê¼ ĻÊÃ²Ĳ£ĉÊĳÅ³Õ°²

312

Ê¼ ĻÊ É³ĲÑÕ¾ ÌĶ Ê¼°ÍÜĲÍ

313

Ö£¼¦Â¼ĊÊ¦ Ê¼¯ÏÅÃÐĊ²Õ¾È Ê¼ĶÉĲ Ê¼

329

²Ö»³Ê» Ê¼ĶĉÊ»Ô¦Ì²´ď²µ¾

347

³¼ÌÁÉ°»ĉÅ» ³¼ÌÁÉ°¼ĉÀº Õ¾È ÌĶ Ê¼¼ĉÀº£ĊÊ

348

¡ĊÅºÑ¾°ÉÜÀØ´

360

ÀÌÂÉ»°ÉĹ²č

Ô´Đ²µÑĊ²ĻÊ×²±Ð¼ ÌĶÔ·ÏÜÅ Ê¼·É µĉÅ²
¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼Õ¾ÈÂÌ²£ĊÊØ¾¸ĈÂØĳ¾č
ĲĊÀ» Ê¼²ĻÊÔÂ²Åµ¾Ìĳ¹É®č
Õ¾È³¼Ì Ê¼°ÍÜÂ¼ĊÊ¦£ÀÊº·Î¦·Å×Ķ
×ÃĊ É³¾Ñ £ĊÊ·²É ¦Ê²
µÑĊ¯ÏÅÃÐĊ²Õ¾È£Ñĉ£ĊÊ
×ÃĊ³¼Ì Ê¼Ô·ÏÜÅ Ê¼°ĉÅ¦Ô°ÍÜ»À·É µĉÅ²Õ¾ÈÂÉ²°²Ê Ê¼¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼Ã¾Ê Ã¾Ê»
¼Ñ´Õ³³Õ¾ÈÂÌ²£ĊÊØ¾¸ĈÂØĳ¾č°ÉÝ¦×²´¼ÈÔ°ĹÕ¾ÈĳĉÊ¦´¼ÈÔ°Ĺ
°Ð Ú´ā·²É ¦Ê²¡Å¦Ô¼Ê ÀĉÊ £²·¼ĊÅº°ÍÜĶÈ×ÃĊ³¼Ì Ê¼
®Ö¼¦Õ¼ºÕÃĉ¦¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼ ¼ĊÊ²Õ¾È¼ĊÊ²£ĊÊÕÃĉ¦
×ÃĊ¾Ñ £ĊÊ ÀĉÊ¾ĊÊ²£²×²´¼ÈÔ°Ĺ

£ĉÊ²Ì»ºÅ¦£č ¼
ºÐĉ¦Ô²Ċ²°ÍÜ¾Ñ £ĊÊ
Ê¼°ĻÊ¦Ê²ĳĊÅ¦ºÍµ¾ 
ºÐĉ¦ºÉÜ²·ÉĴ²Ê£²
´¼É³Ô´¾ÍÜ»²ĳ²´¼É³´¼Ð¦¦Ê²
´¼ÈÂÊ²·É²±ºÌĳ¼Ô·ÏÜÅ±Ð¼ ÌĶ°ÍÜ»ÉÜ¦»Ï²

6

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

7

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

¬Ê²±Ð¼ ÌĶ¡Å¦ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾

¬Ê²±Ð¼ ÌĶ
¡Å¦ØºÔ²Å¼č
ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾
Ö´¼ĳÐÔ Â
 ÊĳÊ¼č
³ÊÃčÔ¼²

158

¨ÊÅÐĲÍÅÊ¼ÈÔ³Í»

¾ÊÀ

ÅÍ»Ì´ĳč

20,209

 Éº·Ñ§Ê
ÔÀÍ»Ĳ²Êº

ÖÅºÊ²

ÂÃ¼Ê§ÅÊ®ÊĶÉ ¼

Ö¼¦Õ¼º

ÂÃ¼É¬ÅÊÃ¼É³ÔÅºÌÔ¼ĳÂč

Ø°»

ĶÍ²

ÔºÍ»²ºÊ

Ô ÊÃ¾Í×ĳĊ

ÅÌ²ÔĲÍ»

ÃĊÅ¦Ö¼¦Õ¼º

2,064

³¼Ê¨Ì¾

¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼

398
ĶÐĲĶĻÊÃ²ĉÊ»

ÀĉÊ

50

Ô¨Ô§¾Âč

Õ³¼²Ĳč

32

³ÅĳÂÀÊ²Ê
Ô¾Ö¨Ö°

´¼ÈÔ°Ĺ

ÀĉÊ

110
¼Ê¦ÀÉ¾

Ô£²»Ê

²ÊºÌÔ³Í»

Õ¨ºÔ³Í»
ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč
ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ
ØºÔ²Å¼čØ¾¸ĈÂØĳ¾č

Õ°²¨ÊÔ²Í»

ÅÌ²ÖĲ²ÍÔ¨Í»

Öº¨Éº³Ì

ÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

ºÉ¾ĲÍ¸Âč
Ĺ¼Í¾É¦ Ê
ºÊÔ¾Ô¨Í»
ÂÌ¦£Ö´¼č

²ÌÀ¨ÍÕ¾²Ĳč

8

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ĶÐĲÔĲĉ²°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²
¦³ Ê¼Ô¦Ì²¼Àº

Ĉňĕüýĕú

£ÀÊºÂÊºÊ¼¯
×² Ê¼°ĻÊ ĻÊØ¼

ĆňĐąĈē

ÅÉĳ¼ÊÂĉÀ²Ã²ÍÝÂÌ²
ĳĉÅÂĉÀ²¡Å¦
µÑĊ¯ÏÅÃÐĊ²

ğúŇĕ

¡ĊÅºÑ¾ĳĉÅÃÐĊ²

ýĕú

°Ð²Ô¼ÏÅ²ÃÐĊ²

āĔüĎěňü

ãĕąčěúûė
Ćĕąģ÷ňĆĊĄ
âĬĕģĆãĔĨüøňü
âĬĕģĆâŇĐü÷ĐâğýĘĨą ăĕČĘğèėüģ÷ň
ĠĈēåŇĕğčĚħĐĄĆĕåĕ
âĬĕģĆâŇĐü÷ĐâğýĘĨą ăĕČĘğèėüģ÷ň
âĬĕģĆčěúûė
čėüúĆĔāąŋĆĊĄ
ĎüĘĨčėüĆĊĄ
ĎüĘĨčėüğêāĕēúĘħĄĘăĕĆē÷ĐâğýĘĨąéŇĕą
čŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňüĆĊĄ
âĆēĠčğèėüč÷čěúûėéĕââĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
ĐĔøĆĕâĬĕģĆãĔĨüøňü
ĐĔøĆĕâĬĕģĆčěúûė
ĐĔøĆĕÿĈøĐýĠúüéĕâčėüúĆĔāąŋĆĊĄ
ĐĔøĆĕÿĈøĐýĠúüéĕâčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
ĎüĘĨčėüğêāĕēúĘħĄĘăĕĆē÷ĐâğýĘĨąéŇĕą
øŇĐčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
čĔ÷čŇĊüĎüĘĨčėüĆēąēąĕĊøŇĐčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
čĔ÷čŇĊüĎüĘĨčėüĆĊĄøŇĐčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
âĬĕģĆčěúûėøŇĐĎěňü
ĄĜĈåŇĕøĕĄýĔîëĘøŇĐĎěňü
ğèėüþŌüÿĈøŇĐĎěňü ĎěňüčĕĄĔî
ĐĔøĆĕâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈ ĆňĐąĈē
ĄĜĈåŇĕúĘħøĆĕģĊň ýĕúøŇĐĎěňü
éĬĕüĊüĎěňüčĕĄĔîé÷úēğýĘąü
éĬĕüĊüĎěňüýěĆėĄčėúûėé÷úēğýĘąü
éĬĕüĊüĎěňüčĕĄĔîëĬĕĆēĠĈňĊ
éĬĕüĊüĎěňüýěĆėĄčėúûėëĬĕĆēĠĈňĊ
éĬĕüĊüĎěňüčĕĄĔîùĔĊğêĈĘħą
éĬĕüĊüĎěňüýěĆėĄčėúûėùĔĊğêĈĘħą
éĬĕüĊüĢýčĬĕåĔîĠč÷èčėúûė
Æ éĔ÷čĆĆĢĎňĠâŇÿĜňùĚĐĎěňüğ÷ėĄ
Æ éĔ÷čĆĆĢĎňĠâŇâĆĆĄâĕĆĠĈēāüĔâèĕü

2556

2557

2558

2559

2560

34,669
36,936
21,413

37,228
39,787
23,299

42,345
48,014
26,225

51,152
56,973
31,710

55,001
58,644
34,893

8,304
5,884
4,101
60,124
33,249
23,385
26,875
5,181
58.04
11.10
7.33
17.86

8,849
6,044
4,402
74,279
44,255
34,082
30,024
4,785
58.85
11.06
6.55
15.47

11,908
8,846
7,040
98,382
61,670
45,473
36,711
2,499
58.01
14.66
8.15
21.10

13,229
9,447
6,590
108,453
67,656
49,832
40,797
6,494
57.46
11.57
6.37
17.00

12,274
8,164
5,415
118,444
68,423
50,163
50,021
6,480
58.83
9.23
4.77
11.93

0.87
0.69
1.11
1.04
6.72
0.35
33.50
1.00
4,018,326
4,001,355
3,925,044
-

1.14
0.91
1.30
1.00
7.50
0.35
31.82
1.00
4,201,634
4,001,557
4,401,708
-

1.24
1.13
1.57
1.60
8.34
0.35
21.89
1.00
4,641,789
4,402,312
4,402,365
-

1.22
1.03
1.55
1.50
9.25
0.35
23.40
1.00
4,621,828
4,410,368
4,406,519
-

1.00
0.90
1.26
1.22
10.83
0.40
32.81
1.00
4,621,828
4,618,914
4,441,818
-

1,109

200,064
-

199,512
-

192,187
-

-

ĎĄĕąğĎøě
1. ĐĔøĆĕâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈåĬĕüĊöéĕâğèėüþŌüÿĈøŇĐĎěňüĎĕĆ÷ňĊąâĬĕģĆčěúûėøŇĐĎěňüãĔĨüāĚĨüòĕü
2. ĎĕâģĄŇüĔýĆĊĄĆĕąâĕĆúĘħğâė÷ãęĨüğāĘąèåĆĔĨèğ÷ĘąĊúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĈěŇĄìĔü ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ, ġĐŉåčŋ ĐĘĠĈü ÷ĕĆŋĊėü ĠĈēģĄğüĐĆŋ ÷Ę ğå ĠĐĈ éĬĕüĊü 2,335 Ĉňĕüýĕú ĢüÿĈâĬĕģĆ
úĘħĆĕąèĕüĢüþĿ 2558 ĐĔøĆĕâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈúĘħåĬĕüĊöéĕââĬĕģĆčěúûėéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĄĘĐĔøĆĕĆňĐąĈē 32.75
3. ĎĕâģĄŇüĔýĆĊĄĆĕąâĕĆúĘħğâė÷ãęĨüğāĘąèåĆĔĨèğ÷ĘąĊúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĈěŇĄúėġĊĈĘ, ğýĆĦ÷úĐĈŋå, âĈěŇĄġĐŉåčŋ ĠĈēĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý éĬĕüĊü 2,014 Ĉňĕüýĕú ĢüÿĈâĬĕģĆúĘħĆĕąèĕü
ĢüþĿ 2559 ĐĔøĆĕâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈúĘħåĬĕüĊöéĕââĬĕģĆčěúûėéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĄĘĐĔøĆĕĆňĐąĈē 33.69
4. ğèėüþŌüÿĈøŇĐĎěňüčĬĕĎĆĔýÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüþĿ 2560 ģ÷ňĆĔýåĊĕĄğĎĦüëĐýéĕâåöēâĆĆĄâĕĆýĆėČĔú ğĄĚħĐĊĔüúĘħ 19 âěĄăĕāĔüûŋ 2561 ĠĈēĢĎňüĬĕğčüĐãĐåĊĕĄğĎĦüëĐýøŇĐúĘħþĆēëěĄ
ÿĜňùĚĐĎěňüþĆēéĬĕþĿ 2560 ĢüĊĔüúĘħ 3 ğĄČĕąü 2561

9

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

Â¯Ê²È°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²ÖĲ»ÂÉ¦Ô¡´
¦³ ¼ÈÕÂÔ¦Ì²ÂĲ¼Àº

čĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħûĔüĊĕåĄ



ğèėüč÷čěúûėéĕââėéâĆĆĄ÷Ĭĕğüėüèĕü
ğèėüč÷čěúûėĢëňģþčĬĕĎĆĔýâėéâĆĆĄĈèúěü
1
ğèėüč÷čěúûėģ÷ňĄĕéĕââėéâĆĆĄéĔ÷Ďĕğèėü
2
ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ğāėħĄãęĨüčěúûė
âĬĕģĆéĕâĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąüãĐèğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷
ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ ö ĊĔüúĘħ 31 ûĔüĊĕåĄ 2559
ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ ö ĊĔüúĘħ 31 ûĔüĊĕåĄ 2560
¦³ÕÂĲ¦¬Ê²È Ê¼Ô¦Ì²¼Àº

öĊĔüúĘħûĔüĊĕåĄ

¦³ ĻÊØ¼¡ÊĲ°Ð²



Ĉňĕüýĕú
6,480
11,584
6,156
1,052
66
4,305
5,291
¦³ÕÂĲ¦¬Ê²È Ê¼Ô¦Ì²¼Àº

čĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħûĔüĊĕåĄ

öĊĔüúĘħûĔüĊĕåĄ

Ĉňĕüýĕú

Ĉňĕüýĕú

Ĉňĕüýĕú

čėüúĆĔāąŋ
ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ 4,305
čėüúĆĔāąŋĎĄěüğĊĘąüĐĚħü
12,632
âĕĆĈèúěüĠĈēĐĚħüĥ
42,723
čėüúĆĔāąŋùĕĊĆ
48,699
ĆĊĄčėüúĆĔāąŋ
108,359

Ćĕąģ÷ň
57,569
âĬĕģĆãĔĨüøňüéĕââĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü 34,923
åŇĕĢëňéŇĕąĢüâĕĆãĕąĠĈēýĆėĎĕĆ 27,833
âĬĕģĆéĕââĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
7,090
čŇĊüĠýŇèâĬĕģĆéĕâğèėüĈèúěü
ĢüýĆėČĔúĆŇĊĄĠĈēâėéâĕĆĆŇĊĄåňĕ 1,074
âĬĕģĆâŇĐüøňüúěüúĕèâĕĆğèėü
ĠĈēăĕČĘğèėüģ÷ň
8,164
øňüúěüúĕèâĕĆğèėü
1,757
âĬĕģĆâŇĐüăĕČĘğèėüģ÷ň
6,407
ăĕČĘğèėüģ÷ň
787
čŇĊüģ÷ňğčĘąúĘħģĄŇĄĘĐĬĕüĕéåĊýåěĄ
205

čėüúĆĔāąŋ
ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ 5,291
čėüúĆĔāąŋĎĄěüğĊĘąüĐĚħü
4 16,194
âĕĆĈèúěüĠĈēĐĚħüĥ
5 45,642
čėüúĆĔāąŋùĕĊĆ
6 51,272
ĆĊĄčėüúĆĔāąŋ
118,399

âĬĕģĆčěúûė

ĆĊĄĎüĘĨčėüĠĈēčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü 118,399

ĎüĘĨčėüĠĈēčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
ĎüĘĨčėüĎĄěüğĊĘąü
ĎüĘĨčėüģĄŇĎĄěüğĊĘąü
úěü, čŇĊüğâėüúěüĠĈēčĬĕĆĐè
âĬĕģĆčēčĄ čěúûė
čŇĊüģ÷ňğčĘąúĘħģĄŇĄĘĐĬĕüĕéåĊýåěĄ

17,915
49,647
10,211
27,191
3,395

ĆĊĄĎüĘĨčėüĠĈēčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü 108,359

ĎüĘĨčėüĠĈēčŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňü
ĎüĘĨčėüĎĄěüğĊĘąü
7
ĎüĘĨčėüģĄŇĎĄěüğĊĘąü
8
úěü, čŇĊüğâėüúěüĠĈēčĬĕĆĐè 9
âĬĕģĆčēčĄ čěúûė
čŇĊüģ÷ňğčĘąúĘħģĄŇĄĘĐĬĕüĕéåĊýåěĄ

5,415

ĻÊØ¼ÂÈÂº

öĊĔüúĘħûĔüĊĕåĄ
ąĐ÷ąâĄĕ ö ĊĔüúĘħ 31 ûĔüĊĕåĄ 2559
čĬĕĆĐèøĕĄâðĎĄĕą
âĬĕģĆčěúûėčĬĕĎĆĔýþĿ 2560
ğèėüþŌüÿĈéŇĕą
ąĐ÷åèğĎĈĚĐ ö ĊĔüúĘħ 31 ûĔüĊĕåĄ 2560
ĎĄĕąğĎøě
1 âĆēĠčğèėüč÷éŇĕąĢëňģþčĬĕĎĆĔýâėéâĆĆĄâĕĆĈèúěüéĬĕüĊü 11,584 Ĉňĕüýĕú ğāĚħĐâĕĆĈèúěü
øĕĄþâøėãĐèûěĆâėéġĆèĠĆĄ ĆňĕüĐĕĎĕĆ ĠĈēĐĚħüĥ þĆēâĐýâĔýâĕĆĈèúěüğëėèâĈąěúûŋãĐèýĆėČĔú
ìęħèĆĊĄùęèâĕĆğāėħĄčĔ÷čŇĊüâĕĆĈèúěüĢüĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ĠĈēâĕĆĠþĈèğèėüĢĎňâĜňğþŎüúěüĢüčĔ÷čŇĊü
ĆňĐąĈē 70 ĢüĠâĆýýŋ ĂĜŃ÷ ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
2 âĆēĠčğèėüč÷ĆĔýčěúûėéĕââėéâĆĆĄéĔ÷ĎĕğèėüéĬĕüĊü 6,156 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇğþŎüğèėüč÷
ĆĔ ý éĕââĕĆĠþĈèčăĕāĢýčĬ ĕ åĔ îĠč÷èčėú ûėúĘħ é ēìĚĨ Đ Ďěňü čĕĄĔ î éĬ ĕ üĊü 7,584 Ĉň ĕ üýĕú
čěúûė÷ňĊąâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈĢĎňÿĜňùĚĐĎěňüéĬĕüĊü 1,544 Ĉňĕüýĕú
3 ýĆėČĔúĄĘâĕĆéŇĕąğèėüþŌüÿĈĢüğ÷ĚĐüğĄČĕąü 2560 ĆĊĄúĔĨèčėĨü 1,544 Ĉňĕüýĕú ğþŎüğèėüč÷
0.35 ýĕúøŇĐĎěňü
4 čėüúĆĔāąŋĎĄěüğĊĘąüĐĚüħ ğāėĄħ ãęüĨ 3,562 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇğüĚĐħ èĄĕéĕââĕĆğāėĄħ ãęüĨ ãĐèąĐ÷ãĕą
ĠýýÿŇĐüëĬĕĆēãĐèĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý ĠĈēâĕĆĆĊĄèýâĕĆğèėüãĐèåĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè



3

16,558
51,820
16,267
31,062
2,692

Ĉňĕüýĕú
27,191
5,415
1,544
31,062

5 âĕĆĈèúěüĠĈēĐĚħüĥ ğāėħĄãęĨü 2,919 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇğüĚħĐèĄĕéĕââĕĆğāėħĄãęĨüčěúûėãĐè
ğèėüĈèúěüğëėèâĈąěúûŋãĐèýĆėČúĔ ìęèħ ĆĊĄùęèâĕĆğāėĄħ čĔ÷čŇĊüâĕĆĈèúěüĢüĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ĠĈēâĕĆĠþĈè
ğèėüĢĎňâĜňğþŎüúěüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 70 ĢüĠâĆýýŋ ĂĜŃ÷ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
6 čėüúĆĔāąŋùĕĊĆčěúûėğāėħĄãęĨü 2,573 Ĉňĕüýĕú ìęħèčŇĊüĢĎîŇğüĚħĐèĄĕéĕââĕĆþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄ
ãĐèâĈěŇĄúėġĊĈĘ ĠĈēâĕĆĈèúěüĢüåĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè
7 ĎüĘĨčėüĎĄěüğĊĘąüĈ÷Ĉè 1,357 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇĄĕéĕââĕĆĈ÷ĈèãĐèĎěňüâĜňčŇĊüúĘħùęèâĬĕĎü÷
ëĬĕĆēăĕąĢü 1 þĿ ğüĚħĐèéĕâĎěňüâĜňýĕèčŇĊüåĆýâĬĕĎü÷ģùŇùĐü
8 ĎüĘčĨ üė ģĄŇĎĄěüğĊĘąüğāėĄħ ãęüĨ 2,173 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇĄĕéĕââĕĆğāėĄħ ãęüĨ ãĐèĎěüň âĜĠň ĈēğèėüâĜąň ĄĚ
ĆēąēąĕĊ ğāĚħĐĢëňĢüâĕĆĈèúěüĠĈēãąĕąâėéâĕĆ
9 úěü, čŇĊüğâėüúěüĠĈēčĬĕĆĐèğāėħĄãęĨü 6,056 Ĉňĕüýĕú čŇĊüĢĎîŇğþŎüÿĈĄĕéĕââĕĆĠþĈèčăĕā
ĢýčĬĕåĔîĠč÷èčėúûėúĘħéēìĚĨĐĎěňüčĕĄĔîãĐèýĆėČĔúĢüğ÷ĚĐüāćċéėâĕąü 2560

2510 2560
ÔÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ£ÀÊºÂĻÊÔ¼ÛĶ
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2510

£Ð®ÀÌ¾Ô¾ÍÜ»º ØÆÔ²Û£ ×²ÀÉ» 1 ´ā ØĲĊ ĉÅĳÉÝ¦³¼ÌÁÉ°
2 ³¼ÌÁÉ° ØĲĊÕ ĉ ³¼ÌÁÉ° ÅÌ²ÔĳÅ¼č ÔÅÔ§Í»² ·É³¾Ì¨ÌĳÍÝ
¨ÎÜ¦Ô´Đ²³¼ÌÁÉ°Ö¥Á®Ê Õ¾È³¼ÌÁÉ° ÅÌ²ÔĳÅ¼č ÔÅÔ§Í»²
ÔÅÛ²ÔĳÅ¼čØ·¼¨č ¨ÎÜ¦×ÃĊ³¼Ì Ê¼°ĻÊ£ÀÊºÂÈÅÊĲ
ÂĻÊ²É ¦Ê²

2513

³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č ÖÆ¾ĲÌÝ¦Âč
ØĲĊÔ¡ĊÊ¯ÏÅÃÐĊ²×²³¼ÌÁÉ°
ÅÌ²ÔĳÅ¼č ÔÅÔ§Í»²
·É³¾Ì¨ÌĳÍÝ Õ¾È³¼ÌÁÉ°
ÅÌ²ÔĳÅ¼č ÔÅÔ§Í»²
ÔÅÛ²ÔĳÅ¼čØ·¼¨č ÖĲ»§ÏÜÅ
ØºÔ²Å¼č ºÍ£ÀÊºÃºÊ»ÀĉÊ
òµÑĊÔ»ÊÀčó ¨ÎÜ¦Ô´Đ²Â¯Ê²È
°Ê¦ ªÃºÊ»¡Å¦
£Ð®ÀÌ¾Ô¾ÍÜ»º ØÆÔ²Û£
® ÔÀ¾Ê²ÉÝ²

2531 - 2536

2521

Õĳĉ¾È³¼ÌÁÉ° ¨ÎÜ¦ĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ°ÉÝ¦ 3 ¡Å¦ØºÔ²Å¼č
ØĲĊÔ¡ĊÊĶĲ°ÈÔ³Í»²×²ĳ¾ÊĲÃ¾É °¼É·»čÕÃĉ¦´¼ÈÔ°ĹØ°»
¹Ê»×ĳĊ§ÏÜÅ ³¼ÌÁÉ° ¼Å»É¾ Ê¼čÔĲĊ² ¼ÍÂÅ¼č° ĶĻÊ ÉĲ
ºÃÊ§² Ã¼ÏÅ ò1&1ó, ³¼ÌÁÉ° ÔĲÅÈ ·Ì¨¨ĉÊ ĶĻÊ ÉĲ
ºÃÊ§² Ã¼ÏÅ ò/(99 ó Õ¾È³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č
£Å¼č´ÅÔ¼§ÉÜ² ĶĻÊ ÉĲ ºÃÊ§² Ã¼ÏÅ ò,(-.1ó

ØºÔ²Å¼č ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ ¨ÎÜ¦ÔĲÌºÅ»Ñĉ¹Ê»×ĳĊ§ÏÜÅ
³¼ÌÁÉ° ¼Å»É¾ Ê¼čÔĲĊ² ¼ÍÂÅ¼č° ĶĻÊ ÉĲ ØĲĊ¯Ñ ĉÅĳÉÝ¦¡ÎÝ²
ĲĊÀ» Ê¼Ô´ĀĲĳÉÀÖ¼¦Õ¼º¼Å»É¾ Ê¼čÔĲĊ² ¼ÍÂÅ¼č°
·É°»Ê ¨ÎÜ¦Ô´Đ²Ö¼¦Õ¼ºÕÃĉ¦Õ¼ ¡Å¦³¼ÌÁÉ°
Õ¾È×²´ďĶĶÐ³É²£ÏÅ Ö¼¦Õ¼ºÅÀÊ²Í ·É°»Ê ¼ÍÂÅ¼č°
ÕÅ²Ĳč Â´Ê

2544 - 2548

1&1 ØĲĊÔ¡ĊÊ¯ÏÅÃÐĊ²Õ¾È¼Àº ÌĶ Ê¼¡Å¦ /(99
Õ¾ÈÔ´¾ÍÜ»²§ÏÜÅ³¼ÌÁÉ°Ô´Đ² ³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č
ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ ĶĻÊ ÉĲ ºÃÊ§²
ÖĲ»ºÍ§ÏÜÅ»ĉÅ£ÏÅ ,(-3

2523

ØºÔ²Å¼č ×²¬Ê²ÈµÑĊØĲĊ¼É³
ÂÌ°±ÌÕ¸¼²Ø§ÂčÕĳĉÔ·Í»¦
µÑĊÔĲÍ»À ØĲĊÔ´ĀĲĳÉÀ
¼ĊÊ²·Ì¨¨ĉÊ¹Ê»×ĳĊ
Õ³¼²Ĳč¼ÈĲÉ³ÂÊ ¾
×²´¼ÈÔ°ĹØ°» ÖĲ»ºÍ
ÂÊ¡ÊÕ¼ ĳÉÝ¦Å»Ñĉ
×²ÔºÏÅ¦·É°»Ê

iiÒ}o¨¤Ö
¤}Ö¤r¬¥
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2525

ØºÔ²Å¼č £Å¼č´ÅÔ¼§ÉÜ²
¨ÎÜ¦×²´ďĶĶÐ³É²£ÏÅ
ØºÔ²Å¼č Ø¾¸ĈÂØĳ¾č
ØĲĊ¯Ñ ĉÅĳÉÝ¦¡ÎÝ²
Ô·ÏÜÅĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ
¼É³ĶĊÊ¦µ¾Ìĳ
Õ¾ÈĶÉĲĶĻÊÃ²ĉÊ»ÂÌ²£ĊÊ
Ø¾¸ĈÂØĳ¾č
×²´¼ÈÔ°ĹØ°»

2552

,(-.1 ØĲĊ¯Ñ ¼Àº
Å»Ñĉ¹Ê»×ĳĊØºÔ²Å¼č
ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾
Âĉ¦µ¾×ÃĊ°ÉÝ¦ 3 ±Ð¼ ÌĶ
Å»Ñĉ¹Ê»×ĳĊ³¼ÌÁÉ°Õºĉ
ÔĲÍ»À É²

2548

³¼ÌÁÉ°ÔĲÌ²Ã²ĊÊ
¡»Ê»±Ð¼ ÌĶÖ¼¦Õ¼º
×²ĳĉÊ¦´¼ÈÔ°Ĺ
Å»ĉÊ¦ºÍ²É»ÂĻÊ£É©
ÖĲ»Ô¡ĊÊ¾¦°Ð²×²
´¼ÈÔ°ĹºÉ¾ĲÍ¸Âč
Õ¾ÈĳĉÅºÊ×²´¼ÈÔ°Ĺ
Ĺ¼Í¾É¦ ÊÕ¾È´¼ÈÔ°Ĺ
°Ê¦ĳÈÀÉ²ÅÅ ¡Å¦
°ÀÍ´ÕÅ¸¼Ì Ê

2553

ØºÔ²Å¼čØĲĊÔ´ĀĲĳÉÀ
Ö£¼¦ Ê¼·É µĉÅ²
Õ³³´ď²ÂĉÀ²ÔÀ¾Ê
¹Ê»×ĳĊÕ³¼²Ĳč
¡Å¦ĳ²ÔÅ¦ Å²É²ĳ¼Ê
ÔÀÔ£§ÉÜ² £¾É³

2549

ØºÔ²Å¼čÔ´ĀĲĳÉÀ
Ö£¼¦ Ê¼ĲÌ ÔÅÂÔĳ°
ÂºÐ» Ö£¼¦ Ê¼·ÉĴ²Ê
°ÍÜÅ»ÑĉÅÊĹÉ»Ô·ÏÜÅ¡Ê»
ÕÃĉ¦Õ¼ ĳÉÝ¦Å»ÑĉĳÌĲ É³
Ö¼¦Õ¼ºÖ¸¼č¨Í¨ÉÜ²Âč
¼ÍÂÅ¼č° Ô ÊÈÂºÐ»
¡Å¦³¼ÌÁÉ°

Ê¼¡É³Ô£¾ÏÜÅ² Ê¼ ¼ÈĶÊ»
±Ð¼ ÌĶ×ÃĊºÍ£ÀÊºÃ¾Ê Ã¾Ê»
°ÉÝ¦¼Ñ´Õ³³Õ¾È¹ÑºÌ¹Ê£
2555

ØºÔ²Å¼čÔ¡ĊÊĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ×²´¼ÈÔ°ĹĶÍ²
Å»ĉÊ¦ºÍ²É»ÂĻÊ£É© µĉÊ² Ê¼¾¦°Ð²×²´ď ÌÜ¦
¼ÌÔÀÅ¼čØ¨Ĳč ÕÅ²Ĳč £Å¼č°»Ê¼čĲ ¨ÎÜ¦Ô´Đ²
Õ³¼²Ĳč¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼ĶÊ²´¾ÊÂØĳ¾čÔÂĸÀ²³Ê¼č³Í£ÌÀ

2557

2544

ØºÔ²Å¼č¡»Ê»±Ð¼ ÌĶ×²°ÀÍ´ÕÅ¸¼Ì Ê
ÖĲ» Ê¼Ô¡ĊÊ¾¦°Ð²×² ¾ÐĉºÖ¼¦Õ¼º×²´¼ÈÔ°Ĺ
Öº¨Éº³Ì Õ¾ÈÖ¼¦Õ¼º 6 ÕÃĉ¦×²´¼ÈÔ°ĹÕ¨ºÔ³Í»
³ÅĳÂÀÊ²Ê ²ÊºÌÔ³Í» Õ¾ÈÔ¾Ö¨Ö°

ØºÔ²Å¼čÂ¼ĊÊ¦Õ³¼²Ĳč
Ö¼¦Õ¼ºÃ¼ÑÕ³¼²ĲčÕ¼
¡Å¦³¼ÌÁÉ°¹Ê»×ĳĊ§ÏÜÅ
Å²É²ĳ¼Ê
ØºÔ²Å¼čÂ¼ĊÊ¦Õ³¼²Ĳč
·Ì¨¨ĉÊ¡Å¦³¼ÌÁÉ°ÔÅ¦
¹Ê»×ĳĊ§ÏÜÅ ÔĲÅÈ ·Ì¨¨ĉÊ
£Åº´È²Í

2560

2554

9+2+Ě9éE%+$ĝ
4é%+;18"D4é

2551

³¼ÌÁÉ°Ô¼ÌÜº´¼È Å³±Ð¼ ÌĶ¼É³ĶĊÊ¦³¼ÌÃÊ¼Ö¼¦Õ¼º
ÖĲ»Ô¡ĊÊ³¼ÌÃÊ¼Ö¼¦Õ¼ºÅ²É²ĳ¼Ê Ô¨ºÌ²»É£ ³ÊÃ¾Í
¼ÍÂÅ¼č° ×²´¼ÈÔ°ĹÅÌ²ÖĲ²ÍÔ¨Í»
³¼ÌÁÉ°Ô¡ĊÊ¾¦°Ð²£¼ÉÝ¦ÂĻÊ£É©×²Õ³¼²Ĳč¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼
ĳĉÊ¦´¼ÈÔ°Ĺ ØĲĊÕ ĉ ÔĲÅÈ £Å¸¸āđ £¾É³ ¨ÎÜ¦Ô´Đ²
µÑĊĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ£ÊÔ¸Ą¼Ê»×Ã©ĉ°ÍÜÂÐĲ×²´¼ÈÔ°Ĺ
ÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í» Õ¾ÈØ°» ÔÅÛ ¨čÔ·¼Â ¨ÎÜ¦Ô´Đ²Õ³¼²Ĳč
¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼Ø°»Õ³³²ÉÜ¦°Ê²ĶÊ ´¼ÈÔ°ĹÂÌ¦£Ö´¼č

Ê¼Ô¡ĊÊ¾¦°Ð²
×²ÖÅċ£Âč ÖÆÔ°¾ ÕÅ²Ĳč
¼ÍÂÅ¼č° ¨ÎÜ¦Ô´Đ²
µÑĊĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶÔ¨Å¼čÀÌÂ
Å·Ê¼č°Ôº²°č§ÉÝ²²ĻÊ
×²´¼ÈÔ°ĹÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»
Ô´Đ² Ê¼Ô¡ĊÊĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ
Ö¼¦Õ¼º¡Å¦³¼ÌÁÉ°
Ô´Đ²£¼ÉÝ¦Õ¼ ×²´¼ÈÔ°Ĺ
ÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

ØºÔ²Å¼č ØĲĊ¡»Ê»±Ð¼ ÌĶ
Ø´»É¦ÂÃ¼Ê§ÅÊ®ÊĶÉ ¼
ĲĊÀ» Ê¼¾¦°Ð²
Å»ĉÊ¦ºÍ²É»ÂĻÊ£É©
×²£Å¼č³Ì² ÕÅ²Ĳč £Ì¦

2558

³¼ÌÁÉ°ØĲĊ¡»Ê»Ô£¼ÏÅ¡ĉÊ»
±Ð¼ ÌĶØ´×²°ÀÍ´»ÐÖ¼´
Õ¾ÈÅÔº¼Ì Ê×ĳĊ
µĉÊ² Ê¼Ô¡ĊÊ¨ÏÝÅ ÌĶ Ê¼
°ÌÖÀ¾Í ÖÆÔ°¾ ÕÅ²Ĳč
¼ÍÂÅ¼č°
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¼Ê»¦Ê²ĶÊ
´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

ÀÌ¾Ô¾ÍÜ»ºÔÅÛ¾¾čÀÑċĲØÆÔ²Û£

´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼Õ¾È´¼È±Ê²ÔĶĊÊÃ²ĊÊ°ÍÜ³¼ÌÃÊ¼
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¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

Å²É²ĳ¼ÊÃÉÀÃÌ²Ö¼¦Õ¼ºÕÃĉ¦Õ¼
¹Ê»×ĳĊÕ³¼²ĲčÅ²É²ĳ¼Ê


Ô¼Í»²°ĉÊ²µÑĊºÍÂĉÀ²ØĲĊÔÂÍ»

þĿ 2560 üĔýğþŎüþĿúĘħüŇĕøĚħüğøňüčĬĕĎĆĔýģĄğüĐĆŋ ġ÷ąğþŎüĊĕĆē
ĠĎŇèâĕĆğêĈėĄêĈĐèåĆýĆĐý 50 þĿãĐèģĄğüĐĆŋ âĆěŉþ čĬĕĎĆĔýÿĄ
50 þĿĠĆâğþŎüğāĘąèĠåŇé÷ě ğĆėĄħ øňüãĐèâĕĆğ÷ėüúĕèãĐèýĆėČúĔ ğāĚĐħ čĆňĕè
ĆĕâòĕüúĘħĠãĦèĠâĆŇèĢĎňâĔýĐüĕåøúĘħąėħèĢĎîŇâĊŇĕğ÷ėĄ
ĄĐèąňĐüâĈĔýģþ ýĆėČúĔ ĄĘāõ
Ĕ üĕâĕĆĄĕąĕĊüĕü éĕâéě÷ğĆėĄħ øňü
ãĐèģĄğüĐĆŋ âĆěŉþ ĢüþĿ 2510 ÷ňĊąâĕĆâŇĐøĔĨèýĆėČĔúġçČöĕĠĈē
ýĆėČĔúĢĎňýĆėâĕĆúĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷čĬĕüĔâèĕü ĠĈēéě÷ğĆėħĄøňüãĐè
ģĄğüĐĆŋ ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ ĢüþĿ 2521 ÷ňĊąâĕĆğþľ÷ġĆèĠĆĄĆĐąĔĈ
âĕĆŋğ÷ňü ĆĘčĐĆŋú āĔúąĕ ĆēĎĊŇĕèâĕĆğ÷ėüúĕèéüùęèþŌééěýĔü ýĆėČĔú
ģ÷ňğÿëėîâĔýĐěþčĆĆåĄĕâĄĕą ģĄŇĊĕŇ éēğþŎüĊėâćøâĕĆöŋúĕèâĕĆğèėü
ĢüğĐğëĘą ğĎøěâĕĆöŋģĄŇčèýúĕèâĕĆğĄĚĐè ġĆåĆēýĕ÷ ĠĈēăĔąûĆĆĄëĕøė
ĠøŇúěâåĆĔĨè ýĆėČĔúâĦčĕĄĕĆùâňĕĊãňĕĄĐěþčĆĆåģ÷ňĐąŇĕèĠãĦèĠâĆŇè
âĊŇĕğ÷ėĄ ĠĈēčĕĄĕĆùãąĕąûěĆâėéĢĎňğøėýġøĠĈēþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé

ģ÷ň Đ ąŇ ĕ èøŇ Đ ğüĚħ Đ è éĕâġĆèĠĆĄğāĘ ą èĠĎŇ è ğ÷Ę ą ĊĠĈēĆň ĕ üĐĕĎĕĆ
ĎüęħèčĕãĕğĄĚħĐþĆēĄĕö 40 þĿúĘħĠĈňĊ ģĄğüĐĆŋ ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ
ģ÷ňãąĕąûěĆâėé éüþŌééěýüĔ ĄĘġĆèĠĆĄĢüğåĆĚĐâĊŇĕ 150 ĠĎŇè ĆňĕüĐĕĎĕĆ
âĊŇĕ 2,000 čĕãĕ ĠĈēéě÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕâĊŇĕ 390 ĠĎŇè ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋ
úĘħĎĈĕâĎĈĕą éĕâğèėüĈèúěüğāĘąèâĊŇĕ 1,000 ğĎĆĘąîčĎĆĔò ĠĈē
āüĔâèĕüğāĘąèģĄŇâĘħåüĢüþĆēğúċģúą þŌééěýĔü ýĆėČĔúĄĘĄĜĈåŇĕøĕĄ
ĆĕåĕøĈĕ÷ĄĕââĊŇĕ 6 āĔüĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò ĠĈēĄĘāüĔâèĕüĄĕââĊŇĕ
66,000 åüĢü 32 þĆēğúċ
úĔĨèüĘĨ ÿĄğëĚħĐĊŇĕåĊĕĄčĬĕğĆĦéúĘħÿŇĕüĄĕãĐèýĆėČĔúğâė÷éĕâþŌééĔą
úĘħčĬĕ åĔîĎĈĕąþĆēâĕĆ ýĆė ČĔúĄĘâĕĆĊĕèĠÿüâĈąě úûŋĆēąēąĕĊ
ĐąŇ ĕ èčĄĬħ ĕ ğčĄĐ ìęħ è ģ÷ň ĆĔ ý âĕĆčüĔ ý čüě ü éĕâúě â åüĢüĐèåŋ â Ć
ĠÿüâĈąěúûŋ÷ĔèâĈŇĕĊčŇèÿĈĢĎňýĆėČĔúĄĘâĕĆâĆēéĕąûěĆâėé ġ÷ąĄĘ
úĔèĨ ĠýĆü÷ŋĠĈēĆĜþĠýýâĕĆúĬĕûěĆâėéúĘâħ ĆēéĕąĢüĎĈĕâĎĈĕąăĜĄăė ĕå
ìęħèĄĘčŇĊüëŇĊąĢĎňýĆėČĔúčĕĄĕĆùčĆňĕèÿĈâĕĆ÷Ĭ ĕğüėüèĕüúĘħğøėýġø
ģ÷ňĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐèøĈĐ÷ëŇĊèğĊĈĕúĘħÿŇĕüĄĕ ýĆėČĔúčĕĄĕĆùâňĕĊĄĕùęè

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²
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¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

ÖÅċ£ÂčÔÅÛº³ÊÂ¨ÍÜ

éě÷üĘĨģ÷ň ÷ňĊąåĊĕĄúěŇĄğúãĐèúĘĄýěåĈĕâĆúĘħĄĕâ÷ňĊąåĊĕĄčĕĄĕĆù
úĔĨèÿĜňýĆėĎĕĆĠĈēāüĔâèĕü ìęħèĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆÿĈĔâ÷ĔüĢĎňýĆėČĔú
âňĕĊğ÷ėüģþĢüúėċúĕèúĘħğĎĄĕēčĄøĈĐ÷ 50 þĿúĘħÿŇĕüĄĕ ýěåĈĕâĆ
÷ĔèâĈŇĕĊģ÷ňčĆňĕèĠĈēãąĕąğåĆĚĐãŇĕąĠýĆü÷ŋ ğāĚĐħ čĆňĕèåĊĕĄāęèāĐĢé
ĢĎňâýĔ ĈĜâåňĕĐąŇĕèčĄĬĕħ ğčĄĐ ýĆėČúĔ ĄĘåĊĕĄĄěèŇ ĄĔüħ úĘéħ ēüĬĕğčüĐčėüåňĕ
ĠĈēýĆėâĕĆğāĚħĐčĆňĕèåĊĕĄāęèāĐĢé 100 ĢĎňâĔýÿĜňĄĘčŇĊüģ÷ňğčĘą
ìęħèåèéēčĬĕğĆĦéģþģĄŇģ÷ňĎĕâģĄŇĄĘĆēýýâĕĆþñėýĔøėèĕüúĘħğþŎüğĈėċ
ìęħèýĆėČĔúģ÷ňčĔħèčĄåĊĕĄĆĜňåĊĕĄčĕĄĕĆùøĈĐ÷ğĊĈĕúĘħÿŇĕüĄĕ
åĊĕĄčĬĕğĆĦéúĘħčĬĕåĔîĐĘâþĆēâĕĆĎüęħèĢüëŇĊè 50 þĿúĘħÿŇĕüĄĕåĚĐ
ğčň ü úĕèâĕĆāĔ õ üĕĐąŇ ĕ èąĔħ è ąĚ ü ãĐèýĆė ČĔ ú ìęħ è ĄĘ éě ÷ ğĆėħ Ą øň ü ÷ň Ċ ą
âĕĆúĘħġĆèĠĆĄĠøŇĈēĠĎŇè ĠýĆü÷ŋĠøŇĈēĠýĆü÷ŋ ĠĈēĎüŇĊąèĕüãĐè
ĠøŇĈēâĈěŇĄûěĆâėé ĄĘåĊĕĄøĔĨèĢéúĘħéēøĐýĠúüčĔèåĄġ÷ąéĔ÷âėéâĆĆĄ
ğāĚħ Đ čĔ è åĄãĐèøüğĐè ĢüþŌ é éě ýĔ ü ýĆė ČĔ ú ĄĘ Āłĕ ąâĕĆāĔ õ üĕğāĚħ Đ
åĊĕĄąĔħèąĚü ìęħèĄĘĎüňĕúĘħéĔ÷úĬĕĠÿüâĈąěúûŋâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚü
ĠĈē÷ĜĠĈâėéâĆĆĄãĐèúĔĨèĐèåŋâĆ ğāĚħĐĢĎňĄĔħüĢéĊŇĕúěâåüğ÷ėüĎüňĕ
ģþĢüúėċúĕèğ÷ĘąĊâĔü ÿĄĄĘåĊĕĄăĜĄėĢéúĘħéēĆĕąèĕüĊŇĕģĄğüĐĆŋ
ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğãňĕğþŎüčĄĕëėâãĐèâĈěŇĄ÷ĔëüĘ
åĊĕĄąĔħèąĚüĎĈĕąâĈěŇĄ ìęħèĆĊĄùęè &QY ,QPGU 5WUVCKPCDKNKV[
'OGTIKPI /CTMGVU +PFGZ, (65'4)QQF 'OGTIKPI +PFGZ ĠĈē
ĎěňüąĔħèąĚü ìęħèéĔ÷ġ÷ąøĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą âĕĆğãňĕĆŇĊĄ
÷ĔëüĘ÷ĔèâĈŇĕĊğþŎüčėħèúĘħąĚüąĔüùęèåĊĕĄĄěŇèĄĔħüĢüâĕĆāĔõüĕĐąŇĕè
ģĄŇĎąě÷ąĔĨèãĐèýĆėČĔú


Å²É²ĳ¼ÊÂ»Êº ¼Ð¦Ô°·Ç
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¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼



°ÍºµÑĊ³¼ÌÃÊ¼ ³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č ÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ ĶĻÊ ÉĲ ºÃÊ§²

1 ĊėĈğĈĘħąĄ ğĐĦĈĈŋĊĜŉ÷ ģđğüĦå
þĆēûĕüâĆĆĄâĕĆ
ĠĈēþĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆ
2 āĐĈ ëĕĈĘčŋ ğåüüĘħ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆ
ģĄğüĐĆŋĂĜŃ÷

8

3 ğĐĦĄĄĕüĜğĐĈ éĜŉ÷ ÷ėĈėþĆĔé ĆĕëĕâĕğĆĘą
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆ
ģĄğüĐĆŋĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ
ĠĈēþĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆģĄğüĐĆŋġđğúĈčŋ
4 þŌúĄĕĊĈĔą ĆĔøüāĈ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąúĆĔāąĕâĆýěååĈ
 ģĄğüĐĆŋĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ
5 ğéĄčŋčŋ ĆėëĕĆŋ÷ ĐĄøĊėĊĔõüŋ
þĆēûĕüğéň
þĆēûĕ
ĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆģĄğüĐĆŋģĈĂņčģøĈŋ

7

2

4

1

6 ģýĆĐĔü ğéĄčŋ ğ÷ĈĕüĘħ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħâĕĆğèėüčŇĊüâĈĕè
7 čøĘğĂłü ĠĐü÷ĆĜĊŋ đĐąüĕčâĘĨ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąâĕĆāĕöėëąŋ
ĠĈēâĈěŇĄèĕüâðĎĄĕą
8 éĐĎŋü čâŉĐø ģđğüĦå
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆ
ģĄğüĐĆŋĂĜŃ÷âĈěŇĄûěĆâėéđĐúğëü

3

5

6
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¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

°Íº³¼ÌÃÊ¼ÂĉÀ² ¾Ê¦

1 čøĘĂ ğ÷ĈĕġüŇ ğđėĆüŋ ÷Đü
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħ
ĀłĕąčĕĆčüğúċ
2 ëĔąāĔõüŋ ģāôĜĆąŋ
ĆĐèþĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħ
 âĕĆğèėüčŇĊüâĈĕè
ĠĈēĆĐèþĆēûĕü
ĀłĕąĊĕèĠÿüâĈąěúûŋ
3 čĄċĆĘ ĆĔëðĕăĆöŋâ ěĈ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąâĕĆğèėü
ĆĐèþĆēûĕüĀĕąâĕĆğèü
 ĠĈēĀłĕąğĈãĕüěâĕĆýĆėČĔú

4

5

3

4 ċěăčėúûėī ëüēčèåĆĕĄ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąâðĎĄĕą
5 ĐėčĆĕ ċėĆėýěîćúûėī
ĆĐèþĆēûĕü
ĀłĕąâĕĆéĔ÷âĕĆ
6 éěôĕúėā Đ÷ěĈāĔüûěŋ
ĆĐèþĆēûĕü
ĀłĕąüĔâĈèúěüčĔĄāĔüûŋ

1



6

2

ąňĐüâĈĔýĄĕĢüþŌééěýĔü ĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúąĔèåèğčĆėĄčĆňĕè
åĊĕĄĠãĦèĠâĆŇèĢĎňâĔýòĕüâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐèýĆėČĔú ğëŇüğ÷ĘąĊâĔý
úĘħýĆėČĔúģ÷ňúĬĕĄĕúěâþĿøĈĐ÷ 50 þĿúĘħÿŇĕüĄĕ ğāĚħĐĢĎňĄĔħüĢéĊŇĕýĆėČĔú
čĕĄĕĆùčĆňĕèâĕĆğøėýġøãĐèûěĆâėé úĔĨèüĘĨ ýĆėČĔúĄĘÿĈâĬĕģĆéĬĕüĊü
5,415 ĈňĕüýĕúĢüþĿ 2560 ğāėĄħ ãęüĨ ĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 18 ğĄĚĐħ ğúĘąýâĔý
ÿĈâĬĕģĆéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿ 2559 âĕĆğāėħĄãęĨü÷ĔèâĈŇĕĊĄĕéĕâ
ÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐèúĔĨè 3 âĈěŇĄûěĆâėé ġ÷ąĄĘþĆēğ÷ĦüåĊĕĄčĬĕğĆĦé
ĢüþĿ 2560 ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋĄěŇèãąĕąĠýĆü÷ŋúĘħĎĈĕâĎĈĕąãĐèýĆėČĔú
ĢüøĈĕ÷úĘħýĆėČĔú÷ĬĕğüėüûěĆâėéĐąĜŇ ìęħèğþŎüâĈąěúûŋğāĚħĐğāėħĄúĕèğĈĚĐâ
ĢĎňâĔýĈĜâåňĕĠĈēãąĕąğåĆĚĐãŇĕąĠýĆü÷ŋãĐèýĆėČĔú ġ÷ąģ÷ňğþľ÷øĔĊ
ĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕĠĈēĐĊĕüĘğþŎüåĆĔĨèĠĆâĢüúĊĘþąěġĆþ ÷ňĊąâĕĆğþľ÷
ġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ ĊėĈĕĄĔĊĆĕ ĐĔĈâĕĆŋĂ ĆĘčĐĆŋú ĠĈēġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ
ĐĊĕüė÷ĕ ĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷ ĈėčýĐü ġđğúĈ ĢüþĆēğúċġþĆøěğâč ìęħèğ÷ėĄ
ğþŎüøĈĕ÷ãĐèĠýĆü÷ŋúġė ĊĈĘ čŇĊüĢüăĜĄăė ĕåĐĐčøĆĕğĈğëĘą ìęèħ ýĆėČúĔ
ĄĘâĈěŇĄġĆèĠĆĄġĐŉåčŋ ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋģ÷ňğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘ
ğþŎüåĆĔĨèĠĆâ ÷ňĊąâĕĆğþľ÷ġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ğĄġúĆġāĈėč ġĐŉåĠĈü÷ŋ
ğĆčìėğ÷üğìč ĢüþĆēğúċüėĊìĘĠĈü÷ŋ ĠĈēġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ýĆĐ÷ýĘë
ğĆčìėğ÷üğìč ĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą üĐâéĕâüĘĨ ýĆėČúĔ ąĔèģ÷ňğþľ÷øĔĊ
ĠýĆü÷ŋ úė ġ ĊĈĘ Ģ üăĜ Ąė ă ĕåøēĊĔ ü ĐĐââĈĕè ìęħ è ýĆė ČĔ ú ĄĘ ğ åĆĚ Đ ãŇ ĕ ą
ãĐèĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕ ĐĊĕüĘ ĠĈēġĐŉåčŋĐąĜŇĠĈňĊ ġ÷ąğþľ÷ġĆèĠĆĄ
ìěå ĊĕåėĂ ýĜúĘå ġđğúĈčŋ ýĕą úėġĊĈĘ ĢüğĄĚĐèġ÷đĕ þĆēğúċâĕøĕĆŋ
ĢüøĈĕ÷ĐĚħüúĘħýĆėČĔú÷ĬĕğüėüûěĆâėéĐąĜŇ ýĆėČĔúąĔèåèĄěŇèãąĕą
âĈěŇĄûěĆâėéġĆèĠĆĄ ġ÷ąģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋģ÷ňğþľ÷ġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ
âě ň ą Ďąĕè ĆĘ č ĐĆŋ ú ìęħ è ğþŎ ü ġĆèĠĆĄăĕąĢøňčĔ î îĕĆĔ ý éň ĕ èýĆė Ď ĕĆ
þĆēâĐý÷ňĊąĎňĐèāĔâéĬĕüĊü 218 ĎňĐè ĠĈēüĔýğþŎüġĆèĠĆĄĠĎŇèúĘħ 3
ãĐèýĆėČĔúĢüþĆēğúċéĘü ýĆėČĔúģ÷ňğčĆėĄčĆňĕèåĊĕĄĠãĦèĠâĆŇèĢĎňâĔý
ĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘĢüþĆēğúċģúą ġ÷ąğãňĕùĚĐĎěňüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 50

Æ

Æ

ÅÀÊ²Í¼ÌÔÀÅ¼čØ¨Ĳč ¼Ð¦Ô°·Ç

¨Ð£ÀÊ£Ì¸³Ñ°Í£
³Ê»°ÌÖÀ¾Í
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30,000

36,936

40,000

39,787

48,014

50,000

58,644

56,973

60,000

20,000
10,000
0
2555 2556 2557 2558 2559 2560
ĎĄĕąğĎøěĆĕąģ÷ňéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüìęħèģĄŇĆĊĄĆĕąâĕĆ
úĘħğâė÷ãęĨüåĆĔĨèğ÷ĘąĊĐąĜŇúĘħĈňĕüýĕúĢüþĿ
ĠĈēĈňĕüýĕúĢüþĿ

ĻÊØ¼ÂÐ°±Ì

Ĉňĕüýĕú

7,040

7,000
6,000

4,000
3,000
2,000

4,402

5,415

5,000

6,590

8,000

4,101

Æ

Ĉňĕüýĕú

32,994

Æ

¼Ê»ØĲĊ¼Àº

3,243

ğāĚĐħ ğãňĕĈèúěüĠĈēýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄĐĊĕüĘĎĊĔ Ďėü ĆĘčĐĆŋú ĠĐü÷ŋ ĊėĈĈŇĕčŋ
ìęħèğþŎüġĆèĠĆĄĐĊĕüĘĠĎŇèúĘħ 5 ĢüþĆēğúċģúą ĠĈēğþŎüġĆèĠĆĄ
ĠĎŇèúĘħ 25 ĢüğåĆĚĐãĐèýĆėČĔúĢüþĆēğúċģúą üĐâéĕâüĘĨ ģĄğüĐĆŋ
ġđğúĈčŋąĔèåèþĆĔýþĆěèâĈěŇĄġĆèĠĆĄĢüþĆēğúċġþĆøěğâčãĐèýĆėČĔú
ğāĚĐħ ĆĐèĆĔýéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊúĘğħ āėĄħ ãęüĨ ĠĈēčĆňĕèġĐâĕčĢüâĕĆğāėĄħ
åŇĕĎňĐè úĔĨèüĘĨ ýĆėČĔúģ÷ňþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄğčĆĦéčėĨüĠĈňĊúĔĨèĎĄ÷ 5 ĠĎŇè
ġ÷ą 2 ĠĎŇèğčĆĦéčėüĨ ĢüþĿ 2559 ĠĈēĐĘâ 3 ĠĎŇè ĢüþĿ 2560 ĢüþŌééěýüĔ
ýĆėČĔúĐąĜŇĆēĎĊŇĕèâĕĆþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄĐĘâ 4 ĠĎŇè ìęħèéēğčĆĦéúĔü
ëŇĊèć÷ĜâĕĈúŇĐèğúĘħąĊĢüþĿ 2561
ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋğãňĕ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢüøĈĕ÷ĢĎĄŇ
2 ĠĎŇè ġ÷ąâĈěĄŇ ġĐŉåčŋğãňĕ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢüþĆēğúċĐėüğ÷Ęą ÷ňĊąâĕĆğþľ÷
ġĆèĠĆĄġĐŉåčŋ āěúûåąĕ ìęħèğþŎüġĆèĠĆĄĆŇĊĄúěüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 25
ĢüĆĔòāėĎĕĆ þĆēğúċĐėüğ÷Ęą üĐâéĕâüĘĨ ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋģ÷ňğãňĕ
÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ġ÷ąĈèúěüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 74
ĢüåĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆéĬĕüĊü 6 čĕãĕ
úĔĊħ ĈĐü÷Đü ĆĊĄùęèĠýĆü÷ŋğ÷Đē ĊĜčĈŋ ąĘ ŋ ĢüąŇĕüāėååĕğ÷ĈĘħ 2KEECFKNN[
ĠĈēġĆèĠĆĄăĕąĢøňčî
Ĕ îĕĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆ åĚĐ ġĆèĠĆĄğ÷Đē ġýĄĐüøŋ
ğþŎüġĆèĠĆĄĎĆĜĆē÷Ĕý 5 ÷ĕĊ øĔĨèĐąĜŇĢéâĈĕèąŇĕüğĄąŋĠĂĆŋ /C[HCKT
âĕĆĈèúěü÷ĔèâĈŇĕĊéēëŇĊąčĆňĕèòĕüĢĎňâĔýýĆėČĔúĢüâĕĆãąĕąûěĆâėé
ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆøŇĐģþ
ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋģ÷ňþĆēâĕċâĕĆğãňĕĈèúěüĆŇĊĄâĔýýĆėČúĔ åĕéėĄĕ
åĐĆŋþĐğĆëĔħü ğāĚħĐğþľ÷øĔĊġåĆèâĕĆĐĊĕ÷ėüĕ đėĈčŋ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ìęħèğþŎüġåĆèâĕĆýňĕüāĔâøĕâĐĕâĕċ øĔĨèĐąĜŇøė÷âĔýġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ
ĈĕąĔü ăĜğâĦø ĆĘčĐĆŋú üĐâéĕâüĘĨ ġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý
ìęħ è ģ÷ň ĄĘ â ĕĆþĆĔ ý ğþĈĘħ ą üĆĜ þ ĠýýâĕĆãĕąøĔĨ è ĠøŇ â ĈĕèþĿ 2558
ĄĘÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüúĘ÷ħ ãĘ üęĨ ĐąŇĕèĠãĦèĠâĆŇè ÷ňĊąâĕĆğøėýġøãĐèĆĕąģ÷ň
ĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 28 ĢüþĿ 2560

¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

1,000
0
2555 2556 2557 2558 2559 2560
ĎĄĕąğĎøěâĬĕģĆéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüìŇęħèģĄŇĆĊĄĆĕąâĕĆ
úĘħğâė÷ãęĨüåĆĔĨèğ÷ĘąĊĐąĜŇúĘħĈňĕüýĕúĢüþĿ
ĠĈēĈňĕüýĕúĢüþĿ

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

Æ ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ąĔèåèãąĕąûěĆâėéĢüþĆēğúċéĘü ìęħèğþŎüøĈĕ÷

úĘħýĆėČĔúğëĚħĐĊŇĕĄĘċĔâąăĕāĢüâĕĆğøėýġøčĜè ġ÷ąģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ģ÷ňğāėħĄ
čĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěüň ĢüĠýĆü÷ŋĎĈĔâãĐèýĆėČúĔ ĢüþĆēğúċ åĚĐ ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ
ìęħèğþŎüĆňĕüĐĕĎĕĆéĕüþĈĕğčêĊüýĕĆŋýĘåėĊ éĕâĆňĐąĈē 69 ğþŎü
ĆňĐąĈē 85 üĐâéĕâüĘĨ ýĆėČĔúąĔèģ÷ňğþľ÷ĆňĕüĐĕĎĕĆģúą ğĐĦâìŋğāĆč
ĢüĆĜþĠýýĠĂĆüģëčŋčĕãĕĠĆâĢüúŇĕĐĕâĕċąĕüüĕüĕëĕøėâĆěèþŌââėèħ
ýĆėČúĔ ğëĚĐħ ĄĔüħ ĢüġĐâĕčĢüâĕĆğøėýġøĐąŇĕèčĜèãĐèĐĕĎĕĆģúą
ĢüøŇĕèþĆēğúċ ÷ĔèüĔüĨ ģĄğüĐĆŋ ĂĜ÷Ń éęèğčĆėĄčĆňĕèåĊĕĄĠãĦèĠâĆŇèĢĎňâýĔ
ûěĆâėéãĐèýĆėČúĔ ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ÷ňĊąâĕĆĠþĈèğèėüĢĎňâğňĜ þŎüĎěüň
ĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 70 ĢüĠâĆýýŋ ĂĜŃ÷ ìęħèğþŎüûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆģúą
ĠýýüĔħèúĕüĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ üĐâéĕâüĘĨ ăĔúĆĕ Ăĕąüŋ ģúą
åĜìĘü ìęħèģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ùĚĐĎěňüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 50 ģ÷ňĆĔýġĐüûěĆâėé
ĆňĕüĐĕĎĕĆăĔúĆĕéĬĕüĊü 4 čĕãĕĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ čŇèÿĈĢĎň
ýĆėČĔúĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆăĔúĆĕĢüğåĆĚĐúĔĨèĎĄ÷ 7 čĕãĕ ö čėĨüþĿ 2560
ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋąĔèåèčĆňĕèğåĆĚĐãŇĕą÷ňĊąâĕĆĄĐèĎĕ
ġĐâĕčĢüâĕĆğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĢĎĄŇ ĢüþĿ 2560 ýĆėČúĔ ģ÷ňğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋ
ġéğìĂ ġéğìĂ ìęħèğþŎüĠýĆü÷ŋÿĈėøăĔöôŋğåĆĚħĐèåĆĔĊ÷ĘģìüŋúĔüčĄĔą
éĕâčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ĠĈēĠýĆü÷ŋġĐĊĘğĐč ìęħèğþŎüĠýĆü÷ŋğčĚĨĐÿňĕ
čĬĕĎĆĔýčěăĕāýěĆěČ čěăĕāčøĆĘ ĠĈēğ÷ĦâéĕâþĆēğúċĐėøĕĈĘ
ĢüâĕĆãąĕąûě Ć âė é ýĆė ČĔ ú ģĄŇ ğ åąĈēğĈąâĕĆ÷ĜĠ Ĉčùĕüē
úĕèâĕĆğèėüãĐèýĆėČĔú ĠĈēģ÷ňĆĔâČĕòĕüēúĕèâĕĆğèėüĢĎňĠãĦèĠâĆŇè
øĈĐ÷Ąĕ úĔĨèüĘĨ ýĆėČĔúþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüâĕĆĐĐâĢýčĬĕåĔî
Ġč÷èčė ú ûė /+06-95 ìęħ è ĄĘ ĐĔ ø ĆĕâĕĆĢëň čė ú ûė Ġ þĈèčăĕā
ĆňĐąĈē 98.7 čŇèÿĈĢĎňýĆėČúĔ ģ÷ňĆýĔ ğèėüúěüéĕââĕĆĠþĈèčăĕāúĔèĨ čėüĨ
7.9 āĔüĈňĕüýĕú ÷ĔèüĔĨü ýĆėČĔúéęèĄĘĐĔøĆĕčŇĊüĎüĘĨčėüúĘħĈ÷ĈèĠĈē
ĄĘğèėüč÷ğāėħĄãęĨüğāĚħĐĢëňĢüâĕĆãąĕąûěĆâėéĢüĐüĕåø

Æ

Æ

Æ
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

¼Ê»¦Ê²ĶÊ ´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

ÂÉĲÂĉÀ²¼Ê»ØĲĊĳÊº´¼ÈÔ¹°±Ð¼ ÌĶ´ā 2560

53%

ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ

40%

ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷

7%

ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋ

þŌééěýüĔ ģĄğüĐĆŋĄåĘ ĊĕĄāĆňĐĄĢüâĕĆčĆňĕèâĕĆğøėýġøãĐèûěĆâėé
ĢĎňąėħèĢĎîŇąėħèãęĨüĠĈēåĆĐýåĈěĄāĚĨüúĘħâĊňĕèģâĈâĊŇĕğ÷ėĄ øĕĄĠÿü
âĈąěúûŋ 5 þĿ ýĆėČĔúĄĘğþŃĕĎĄĕąúĘħéēčĆňĕèĐĔøĆĕğøėýġøğêĈĘħąčēčĄ
øŇĐþĿãĐèÿĈâĬĕģĆ ĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 15 - 20 ĢüĐĘâ 5 þĿãňĕèĎüňĕ ĠĈē
ğāėħĄĐĔøĆĕčŇĊüÿĈøĐýĠúüøŇĐğèėüĈèúěü 4GVWTP QP +PXGUVGF
%CRKVCN ĢĎňĄĕââĊŇĕĆňĐąĈē 13 ăĕąĢüþĿ 2565 ğāĚħĐĢĎňýĆĆĈě
ğþŃĕĎĄĕą÷ĔèâĈŇĕĊ ýĆėČúĔ éēÿĈĔâ÷ĔüâĕĆğøėýġøãĐèûěĆâėéÿŇĕüğåĆĚĐãŇĕą
ĠýĆü÷ŋúĘħĎĈĕâĎĈĕą ğāėħĄåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆúĬĕâĬĕģĆĢĎňčĜèčě÷
ĠĈēãąĕąûěĆâėéÿŇĕüâĕĆĈèúěüğëėèâĈąěúûŋ âĕĆĆŇĊĄúěü ĠĈēâĕĆìĚĨĐ
âėéâĕĆ ýĆėČĔúğëĚħĐĊŇĕýĆėČĔúĄĘğåĆĚĐãŇĕąĠýĆü÷ŋĠĈēýěåĈĕâĆúĘħĄĘ
åěöăĕā āĆňĐĄúĔĨèčùĕüēúĕèâĕĆğèėüúĘħĠãĦèĠâĆŇè ìęħèĐèåŋþĆēâĐý
ğĎĈŇĕüĘĨéēğþŎüĠĆèÿĈĔâ÷ĔüğāĚħĐčŇèğčĆėĄâĕĆğøėýġøĠĈēåĊĕĄčĬĕğĆĦé
øŇĐģþĢüĐüĕåø
ÿĄãĐčĆěþĆĕąèĕüþĆēéĬĕþĿüĘĨ÷ňĊąâĕĆĠč÷èåĊĕĄãĐýåěöøŇĐ
åöēâĆĆĄâĕĆ ÿĜňýĆėĎĕĆ ĠĈēýěåĈĕâĆúěâåü üĐâéĕâüĘĨ Ģüòĕüē
øĔ Ċ ĠúüãĐèåöēâĆĆĄâĕĆ ÿĄĢåĆŇ ã ĐãĐýåě ö ÿĜ ň ĄĘ č Ň Ċ üģ÷ň ğ čĘ ą
ãĐèýĆė ČĔ ú ìęħ è ĆĊĄùę è ĈĜ â åň ĕ āĔ ü ûĄė ø Ćúĕèûě Ć âė é ĠĈēÿĜ ň ùĚ Đ Ďě ň ü
úĘħĢĎňâĕĆčüĔýčüěüøĈĐ÷Ąĕ þĿ 2560 üĔýğþŎüþĿúĘħúňĕúĕąĠĈēåěňĄåŇĕ
čĬĕĎĆĔýýĆėČĔú ĠĈēÿĄĎĊĔèğþŎüĐąŇĕèąėħèĊŇĕéēģ÷ňĆŇĊĄèĕüâĔýúěâúŇĕü
ğāĚħĐčĆňĕèÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüúĘħĠãĦèĠâĆŇèøŇĐģþĢüĐĘâ 50 þĿãňĕèĎüňĕ
ĠĈēøŇĐĥ ģþ

ÀÌ¾Ô¾ÍÜ»ºÔÅÛ¾¾čÀÑċĲØÆÔ²Û£
´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼Õ¾È´¼È±Ê²ÔĶĊÊÃ²ĊÊ°ÍÜ³¼ÌÃÊ¼
ºÍ²Ê£º
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25

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

£®È ¼¼º Ê¼³¼ÌÁÉ°

£®È ¼¼º Ê¼³¼ÌÁÉ°

ĶÅÃč²Â ċÅĳØÆÔ²Û£

·Å¾§Ê¾ÍÂčÔ£²²ÍÜ

¼¼º Ê¼

¼¼º Ê¼

ÀÌ¾Ô¾ÍÜ»ºÔÅÛ¾¾čÀÑċĲØÆÔ²Û£
´¼È±Ê² ¼¼º Ê¼

±Í¼·¦ĹčĶÉ²ĹÌ¼Ì
¼¼º Ê¼

Ķ¼Éº·¼Ö§ĳÌ ÔÂ¯Í»¼
¼¼º Ê¼ÅÌÂ¼È

ÅÊ²Ì¾±ÊĲÊ²ÍÜ
¼¼º Ê¼

Å³ Ê©Ķ²čÀÉĴ²À¼Ê¦ Ñ¼

ÂÐÀ¹ÊÔĶ¼Ì©»ÌÜ¦
¼¼º Ê¼ÅÌÂ¼È

ÔÅÛººÊ²ÑÔÅ¾ĶÑċĲĲÌ¾Ì´¼ÉĶ¼Ê§Ê ÊÔ¼Í»
¼¼º Ê¼

£Ð®Ã©Ì¦§ªÊÀÉĴ²ĹÌ¼Ì±¼¼º
¼¼º Ê¼ÅÌÂ¼È

¼¼º Ê¼ÅÌÂ¼È

ÔÅÛººÊ²ÑÔÅ¾ĶÑċĲ
ĲÌ¾Ì´¼ÉĶ¼Ê§Ê ÊÔ¼Í»

´¼È±Ê²ÔĶĊÊÃ²ĊÊ°ÍÜ³¼ÌÃÊ¼ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

2535
¼Å»É¾ Ê¼čÔĲĊ²¼ÌÔÀÅ¼čØ¨ĲčÔ´ĀĲ°ĻÊ Ê¼×² ¼Ð¦Ô°·Ç
¨ÎÜ¦´¼È Å³ĲĊÀ»Ö¼¦Õ¼ºÂØĳ¾č¼ÍÂÅ¼č°ÕÃĉ¦Õ¼ 
×²ÔºÏÅ¦Ã¾À¦Õ¾ÈĹÑ²»č Ê¼£ĊÊÕÃĉ¦Õ¼ ¡Å¦³¼ÌÁÉ°

2551
Ö¼¦Õ¼ºÅ²É²ĳ¼ÊĳĊ²Õ³³ØĲĊÔ´ĀĲ×ÃĊ³¼Ì Ê¼
×²¹ÑÔ ĳ
Û ¹Ê»×ĳĊ§Å
ÜÏ Ö¼¦Õ¼ºÅ²É²ĳ¼ÊØºĊ¡ÊÀ
¹ÑÔ ĳ
Û ÀÌ¾¾ĉÊÂč

2554
Ö¼¦Õ¼ºÅ²É²ĳ¼Ê
£ÌÆÊÀÊÃčºÉ¾ĲÍ¸ÂčÀÌ¾¾ĉÊÂč
Ô´Đ²Ö¼¦Õ¼º
°ÍÜ³¼ÌÁÉ°¾¦°Ð²ÔÅ¦
ÕÃĉ¦Õ¼ ×²ĳĉÊ¦´¼ÈÔ°Ĺ

Å²É²ĳ¼ÊØºĊ¡ÊÀ¹ÑÔ Ûĳ

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

þĿ 2561 ğþŎüþĿúĘħÿĄĄĘåĊĕĄąėü÷ĘğüĚħĐèĢüġĐâĕčğêĈėĄêĈĐè
åĆýĆĐý 50 þĿãĐèâĈěĄŇ ģĄğüĐĆŋ üĐâéĕâüĘĨ þĿ 2561 ąĔèğþŎüþĿúåĘħ ĆýĆĐý
40 þĿãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ìęħèģ÷ňğþľ÷ĢĎňýĆėâĕĆġĆèĠĆĄĠĎŇèĠĆâ
åĚĐ ġĆèĠĆĄĆĐąĔĈ âĕĆŋğ÷ňü ĆĘčĐĆŋú āĔúąĕ ĢüþĿ 2521 éĕâġĆèĠĆĄ
ğāĘąèĠĎŇèğ÷ĘąĊ ÷ňĊąĎňĐèāĔâģĄŇùęè 100 ĎňĐè ýĆėČĔúģ÷ňãąĕąûěĆâėé
éüþŌééěýĔüĄĘġĆèĠĆĄĢüğåĆĚĐúĔĨèĎĄ÷ 158 ĠĎŇè ĠĈēĎňĐèāĔââĊŇĕ
20,000 ĎňĐè Ģü 25 þĆēğúċ üĐâéĕâĢüþĆēğúċģúą ýĆėČĔú
ĄĘ ġ ĆèĠĆĄĐąĜŇ Ģ üøŇ ĕ èþĆēğúċúĔħ Ċ ăĜ Ąė ă ĕåğĐğëĘ ą ĐĐčøĆĕğĈğëĘ ą
ĠĐĂĆė â ĕ ąě ġ Ćþ ĠĈēĐğĄĆė â ĕĢøň ûě Ć âė é ãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ĄĘ â ĕĆğøė ý ġøéĕâúĘħ ğ åąāęħ è āĕāĔ ü ûĄė ø ĆĠýĆü÷ŋ ġ ĆèĠĆĄĆē÷Ĕ ý
üĕüĕëĕøėğþŎüĎĈĔâ ĄĕğþŎüâĕĆĢĎňåĊĕĄčĬĕåĔîâĔýâĈěŇĄĠýĆü÷ŋ
úĘħĄĘëĚħĐğčĘąèĆē÷ĔýčĕâĈúĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèğĐè ģ÷ňĠâŇ ĐüĔüøĆĕ,
ĐĊĕüĘ, úėġĊĈĘ, ġĐŉåčŋ ĠĈēğĐğĈĊĕüŇĕ åĐĈğĈåëĔħü ýĆėČĔúģ÷ňāĔõüĕ
ĆĜþĠýýâĕĆúĬĕûěĆâėééĕâúĘħğåąğþŎüğāĘąèğéňĕãĐèġĆèĠĆĄ ĄĕğþŎü
âĕĆğãňĕģþĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆ÷ĬĕğüėüûěĆâėéġĆèĠĆĄĠĈēâĕĆýĆėâĕĆ
ĎĈĕâĎĈĕąĆĜþĠýý ģ÷ňĠâŇ âĕĆĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄĢĎňğéňĕãĐè
ġĆèĠĆĄĆĕąĐĚħü âĕĆĆĔýéňĕèăĕąĢøňčėúûėĢüâĕĆğãňĕýĆėĎĕĆĎňĐèëě÷
/CPCIGOGPV .GVVKPI 4KIJVU čþĕ âĕĆāĔõüĕĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ

£Ì°Í§Õ£º´ĈÕº°±ÌÀÂč¸ÅÔ¼Âĳč
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ĠĈēġåĆèâĕĆāĔ â ÿŇ Đ üĠýýþŌ ü čŇ Ċ üğĊĈĕ ýĆė ČĔ ú ģ÷ň āĔ õ üĕéĕâ
ýĆėČĔúģúąìęħèğþŎüÿĜňĈèúěüĢüġĆèĠĆĄ ģþčĜŇğčňüúĕèãĐèâĕĆğþŎü
ýĆėČĔúġĆèĠĆĄëĔĨüüĬĕĆē÷ĔýġĈâ ÷ňĊąâĈěŇĄĠýĆü÷ŋúĘħĄĘëĚħĐğčĘąè úĔĨèüĘĨ
âĕĆúĘħýĆėČĔúĄĘğåĆĚĐãŇĕąûěĆâėéĎĈĕâĎĈĕąĆĜþĠýýâĆēéĕąĐąĜŇĢü
ĎĈĕąăĜĄėăĕå ğþŎüčėħèčĬ ĕåĔîúĘħëŇĊąĢĎňýĆėČĔúĄĘÿĈþĆēâĐýâĕĆ
úĘħĠãĦèĠâĆŇè úŇĕĄâĈĕèåĊĕĄúňĕúĕąĢüĎĈĕąþĿúĘħÿŇĕüĄĕ ĐĘâúĔĨè
ğþŎüòĕüûěĆâėéúĘħĄĔħüåèğāĚħĐâĕĆğøėýġøãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋøŇĐģþ
ĢüĐüĕåø
åĊĕĄčĬ ĕ ğĆĦ é øĈĐ÷ 40 þĿ úĘħ ÿŇ ĕ üĄĕğâė ÷ ãęĨ ü ģ÷ň ğ üĚħ Đ èéĕâ
åĊĕĄĐěøčĕĎē ĄěŇèĄĔħü ĠĈēúěŇĄğúãĐèúĘĄýěåĈĕâĆúěâåü ģĄŇĊŇĕ
éēğþŎüúĘĄèĕüúĘħčĬĕüĔâèĕüĢĎîŇ āüĔâèĕüøňĐüĆĔýĢüġĆèĠĆĄ ĎĆĚĐ
ýěååĈĢüøĬĕĠĎüŇèĐĚħüĥ ĢüģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ìęħèğþŎüûěĆâėéúĘħĐąĜŇĢü
ëŇĊèãĐèâĕĆğøėýġø ğëŇüğ÷ĘąĊâĔü åĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüĐüĕåøãĐèýĆėČĔú
éēãęüĨ ĐąĜâŇ ýĔ âĕĆĄĘúĄĘ ýěåĈĕâĆúĘĄħ åĘ ĊĕĄčĕĄĕĆù ĠĈēĄĘåĊĕĄĄěèŇ ĄĔüħ
úěŇĄğúĢĎňâĔýûěĆâėé ÷ĔèüĔĨü ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋéęèéēĈèúěüĢüýěåĈĕâĆ
ĠĈēĆēýýâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĐąŇĕèøŇĐğüĚĐħ è ğāĚĐħ ĢĎňĄüĔħ ĢéĊŇĕýĆėČúĔ ğþŎü
ĐèåŋâĆĢüĀŌü 'ORNQ[GT QH %JQKEG ĢüĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
ĠĈēâĕĆýĆėâĕĆ
ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ĄĘĆĕąģ÷ňéĕĬ üĊü 30,970 Ĉňĕüýĕú
ĠĈēĄĘÿĈâĬĕģĆčěúûėéĬĕüĊü 3,375 Ĉňĕüýĕú ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 12
ĠĈēĆňĐąĈē 20 øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ğĄĚħĐğúĘąýâĔýĆĕąģ÷ňĠĈēÿĈâĬĕģĆéĕâ
âĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿ 2559 âĕĆğøėýġøĢüþĿ 2560 ĄĘčĕğĎøěĎĈĔâ
ĄĕéĕââĈěŇĄġĆèĠĆĄĢüþĆēğúċģúą ġĆèĠĆĄăĕąĢøňĠýĆü÷ŋúėġĊĈĘ
ĢüþĆēğúċġþĆøěğâčĠĈēýĆĕìėĈ ĆĊĄùęèåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüâĕĆãĕą
ġåĆèâĕĆúĘħāĔâĐĕċĔąĠĈēÿĈâĕĆ÷Ĭ ĕğüėüèĕüúĘħ÷ĘãęĨüãĐèĐüĔüøĆĕ
ğĊğåëĔħü åĈĔý
ö čėĨ ü þĿ 2560 ýĆė ČĔ ú ĄĘ ġ ĐâĕččĬ ĕ åĔ î ĢüâĕĆğãň ĕ ÷Ĭ ĕ ğüė ü
ûěĆâėéĢüøĈĕ÷ĢĎĄŇ ġ÷ąģ÷ňĈèúěüğãňĕùĚĐĎěňüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 74
ĢüåĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè ìęħèğþŎüğéňĕãĐèĠĈē÷ĬĕğüėüûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆ
čģøĈŋąěġĆþ $TCUUGTKG ĢüĈĐü÷Đü ğëŇü ĆňĕüĐĕĎĕĆğ÷Đē ĊĜčĈĘąŋ
úĘħĄĘëĚħĐğčĘąè øĔĨèĐąĜŇĢüąŇĕüāėååĕğ÷ĈĘħ 2KEECFKNN[ üĐâéĕâüĘĨ
åĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėèğþŎüÿĜňýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆġĆèĠĆĄğ÷Đē ġýĄĐüøŋ
ìęħèğþŎüġĆèĠĆĄĎĆĜĆē÷Ĕý 5 ÷ĕĊ þĆēâĐý÷ňĊąĎňĐèāĔâ÷Ęģìüŋġ÷÷ğ÷Ňü
éĬĕüĊü 73 ĎňĐè øĔèĨ ĐąĜĢŇ éâĈĕèąŇĕüğĄąŋĠĂĆŋ /C[HCKT úĔèĨ üĘĨ ģĄğüĐĆŋ
ġđğúĈčŋ ĄĘĠÿüúĘħéēãąĕąûěĆâėéĠĈēāĔõüĕāĔüûĄėøĆâĔýåĐĆŋýėü
ĠĐü÷ŋ åėèøŇĐģþúĔĨèĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆĠĈēøŇĕèþĆēğúċ
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ÅÀÊ²Í ÊÖ³Ö¼Ô²

°ÍÖÀ¾Í£Ê¼čÖÀÔÅÖ¼ÅÉ¾ Ê¼č¸
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

°ÍºµÑĊ³¼ÌÃÊ¼ ØºÔ²Å¼č ÖÆÔ°¾Âč










1 ğĐĦĄĄĕüĜğĐĈ éĜŉ÷ ÷ėĈėþĆĔé ĆĕëĕâĕğĆĘą
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆ

ģĄğüĐĆŋġđğúĈčŋ

2 ġĆğýėĆŋø éėĄ åěèğåĈĐĆŋ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆ

3 ģĄğåėĈ ğ÷Ċė÷ ĄĕĆŋĠëĈ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘĀħ ĕł ąþñėýøĔ âė ĕĆğëėèāĕöėëąŋ
4 ĠåġĆģĈüŋ čøĘğĂłü

þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąúĆĔāąĕâĆýěååĈ 
5 ĆĕéėĂ āĜĆė

ĆĐèþĆēûĕüĐĕĊěġčĀłĕąāĔõüĕġåĆèâĕĆ
6 ğéĄčŋ ĐğĈĦâ ìĕüğ÷ĐĆŋ ĠåþĠĈü

ĆĐèþĆēûĕüĐĕĊěġčĀłĕąāĔõüĕûěĆâėé
7 ğĊü ĊėĈğĈĘąĄčŋ

ĆĐèþĆēûĕüĐĕĊěġčĀłĕąâĕĆğèėü


16

11

19

17

3

6

8 ĄĕğĆĘąü ĐĘğĄĐĆŋ ĊĐĈìŋ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąčĚħĐčĕĆâĕĆøĈĕ÷
ĠĈēþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ
9 ģýĆĐĔü ġúĄĔč ģýğĈŇąŋ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąýĆėĎĕĆĆĕąģ÷ň
10 ĄĕĆŋåĐč ġđĆĕëėġĐ åĕ÷Ęüĕ
âěąğøĘąğĆì
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąčĚħĐčĕĆâĕĆøĈĕ÷
11 ğúĆìĘħ ğìĘąü ĈĐą÷ŋ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąýěåĈĕâĆ
12 åĜ åĔĄ ğìŇè ğ÷čĄĐü÷ŋ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąĊėċĊâĆĆĄ
13 þĈĚĨĄéėøøŋ ģëąĕ
ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąāĔõüĕġåĆèâĕĆ
ĢüþĆēğúċ

5

13

18

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

2

9











14

14. ģĄåĕ øĕĄģú
 ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ
15. ġâċėü êĔüûėâ ěĈ
 ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąâĕĆĈèúěüĠĈēâĕĆåĊýĆĊĄ
16. ģåĈŋĂ ġđğĊėĆŋ÷ ğĈâ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąâĕĆğèėü
ĐüĔüøĆĕğĊğåëĔħüåĈĔý
17. ğåĈĕ÷ėġĐ ğĄĕĆėìėġĐ ýėčìėåâĘĨ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆ
ĐüĔüøĆĕğĊğåëĔħüåĈĔý
18. Ġ÷ğüĘąĈ čøĘğĂü åĐĈĈėüčŋ
 ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąāĔõüĕġåĆèâĕĆ
ĐüĔüøĆĕğĊğåëĔħüåĈĔý
19. ğåĊėü ğýĐĆŋøĔü Ġìü÷ŋ
 ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąþñėýĔøėâĕĆâĕĆøĈĕ÷
ĐüĔüøĆĕğĊğåëĔħüåĈĔý

10

8

7

4

15

12

1 6

3

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶ³¼Ê¨Ì¾Õ¾ÈÖ´¼ĳÐÐÔ Â

4

1. Dan Hastings
#EVKPI%JKGH1RGTCVKPI
1HHKEGT1CMU*QVGNU
4GUQTVU
2. Lachlan Hoswell
)GPGTCN%QWPUGN
%QOOGTEKCN1HHKEGT
1CMU*QVGNU4GUQTVU

1



2

3 1

3. Anne-Marie Burgess
)GPGTCN/CPCIGTQH
2GQRNG1CMU*QVGNU
4GUQTVU
4. Daryn Griggs
*GCFQH%QOOGTEKCN
1CMU*QVGNU4GUQTVU

5

1. Rui De Sousa
4GIKQPCN&KTGEVQTQH
1RGTCVKQPU.KUDQP
2. Jorge Beldade
 4GIKQPCN&KTGEVQTQH
1RGTCVKQPU#NICTXG
3. Marco Amaral
82QH1RGTCVKQPU
 &GXGNQROGPV
 'WTQRG5QWVJ#OGTKEC

4

2

4. Francisco Lopes
 *GCFQH(KPCPEG
 'WTQRG5QWVJ#OGTKEC
5. Jorge Lopes
 *GCFQH%QOOGTEKCN
 'WTQRG5QWVJ#OGTKEC
6. Helena Costa
 4GIKQPCN&KTGEVQTQH
 *WOCP4GUQWTEGU
 2QTVWICN
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¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶÔÅÔ§Í»Õ¾ÈĶÍ
¾ ²

4

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶĳÈÀÉ
À²ÅÅ
²ÅÅ

3

5

2

6

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶÕÅ¸¼Ì Ê

7

1. Wael Soueid
#TGC)GPGTCN/CPCIGT
#PCPVCTC*QVGNU
4GUQTVUCPF5RCU
#DW&JCDKCPF)GPGTCN
/CPCIGT'CUVGTP
/CPITQXGUD[#PCPVCTC
2. Thomas Fehlbier
#TGC)GPGTCN/CPCIGT
3CVCT
3. David Garner
82QH5CNGUCPF
/CTMGVKPI/KFFNG'CUV
5TK.CPMC5G[EJGNNGU

3

5

6

2

1

4. Ramzy Fenianos
 82QH&GXGNQROGPV
'WTQRG/KFFNG'CUV
#HTKEC
5. Jorg Meyer
 )TQWR&KTGEVQTQH*WOCP
4GUQWTEGU'WTQRG
/KFFNG'CUV#HTKEC
6. Ira Malik
 )TQWR&KTGEVQTQH5RC
/KFFNG'CUV#HTKEC
7. Natasha Rhymes
 )TQWR&KTGEVQTQH24
%QOOWPKECVKQPU

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶĹ¼Í¾É¦ Ê

1

1. Elri Neervoort
 4GIKQPCN&KTGEVQTQH
 (KPCPEG#HTKEC
2. Sifiso Hlazo
 4GIKQPCN&KTGEVQTQH
 4GXGPWG#HTKEC

4

1

1. Thomas Bruno Meier
4. Meg Evans
582QH1RGTCVKQPU#UKC
4GIKQPCN&KTGEVQTQH
2. Stanley Wang
5CNGU/CTMGVKPI
82QH1RGTCVKQPU
5QWVJ'CUV#UKC
&GXGNQROGPV%JKPC 5. Sonya Brown
3. Alejandro Bernabe
)TQWR&KTGEVQTQH
82QH1RGTCVKQPU
*WOCP4GUQWTEGU#UKC
#8#0+*QVGNU4GUQTVU 6. Jimmy Yue
%CNN%GPVTG&KTGEVQT
*QPI-QPI5JCPIJCK
#PCPVCTC8CECVKQP%NWD
*QPI-QPI

¾Ê¦
¾

3

4

2

3. Adam Beadon
 4GIKQPCN&KTGEVQTQH5CNGU
/CTMGVKPI#HTKEC
4. Ashleigh Christie
4GIKQPCN*WOCP
4GUQWTEGU/CPCIGT
#HTKEC

1

1. Giles Selves
)GPGTCN/CPCIGT
#PCPVCTC2GCEG*CXGP
6CPICNNGCPF%NWUVGT
)GPGTCN/CPCIGT
#PCPVCTC-CNWVCTC
#8#0+-CNWVCTC

2

2. Ross Sanders
)GPGTCN/CPCIGT
#PCPVCTC2GCEG*CXGP
6CPICNNG

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

¹ÊÀÈÅÐĳÂÊÃ ¼¼ºÕ¾È Ê¼Õ¡ĉ¦¡É²

÷ňĊąâĕĆãąĕąûěĆâėéĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊĢüĎĈĕąþĿúĘħÿŇĕüĄĕ ýĆėČĔúĄĘ
øĈĕ÷ĎĈĔâĢüþŌééěýüĔ ģ÷ňĠâŇ þĆēğúċģúą ĐĐčğøĆğĈĘą ąěġĆþ ýĆĕìėĈ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ øēĊĔüĐĐââĈĕè ĠĈēĠĐĂĆėâĕ
´¼ÈÔ°ĹØ°»

þĆēğúċģúąąĔ è åèğþŎ ü čùĕüúĘħ úŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ üŇ ĕ čüĢéãĐè
üĔ â ğ÷ė ü úĕèúě â ĆĜ þ ĠýýģĄŇ ĊŇ ĕ éēğþŎ ü üĔ â ğ÷ė ü úĕèûě Ć âė é ĎĆĚ Đ
üĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊğāĚħ Đ âĕĆāĔ â ÿŇ Đ ü üĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą Ċğëė è Đüě ĆĔ â Čŋ ĎĆĚ Đ
üĔâúŇĐèğúĘħąĊĆē÷Ĕýýü úĔĨèéĕâúĊĘþğĐğëĘąĠĈēþĆēğúċĐĚħüĥ úĔħĊġĈâ
þĆēğúċģúąģ÷ň č Ćň ĕ èëĚħ Đ ğčĘ ą è÷ň ĕ üâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊĄĕąĕĊüĕü
úĔĨèĎĕ÷úĆĕąãĕĊ ĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊúĘħĆĬħĕĆĊą÷ňĊąĊĔõüûĆĆĄ þłĕğãĕ
ĐĔ ü è÷èĕĄ úĘħ āĔ â ĢüĆĕåĕčĄğĎøě č ĄÿĈ ĐĕĎĕĆĆčëĕøė ÷Ę Ġ Ĉē
âĕĆýĆė âĕĆúĘħ ğþŎ ü Ąė ø Ć üĐâéĕâüĘĨ þĆēğúċģúąąĔ è ĄĘ ġ åĆèčĆň ĕè
÷ňĕüåĄüĕåĄĠĈēâĕĆčĚħĐčĕĆúĘħ÷Ę ċĜüąŋâĕĆåňĕĐĔüúĔüčĄĔą ĠĎĈŇè
úŇĐèğúĘħąĊúĕèĊĔõüûĆĆĄĠĈēċĕčüĕúĘħĄĘĄĕąĕĊüĕü ìęħèëŇĊąĢĎň
þĆēğúċģúąğþŎüčùĕüúĘħúŇĐèğúĘħąĊąĐ÷üėąĄĄĕââĊŇĕþĆēğúċĐĚħüĥ
ĢüăĜĄėăĕå

ÅÀÊ²Í¼ÌÔÀÅ¼čØ¨Ĳč
¼Ð¦Ô°·Ç
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

÷ňĊąâĕĆčŇèğčĆėĄãĐèúĔèĨ ăĕåĆĔòĠĈēğĐâëüĢüâĕĆþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊãĐèþĆēğúċģúąģþąĔèøŇĕèþĆēğúċúĔħĊġĈâ čŇèÿĈĢĎň
ĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘħąĊģ÷ňâĈĕąĄĕğþŎüĎüęħèĢüĐěøčĕĎâĆĆĄ
úĘħčĬĕåĔîúĘħčě÷ãĐèþĆēğúċ ġ÷ąĄĘčĔ÷čŇĊüĄĜĈåŇĕĄĕââĊŇĕĆňĐąĈē 20
ãĐèĄĜĈåŇĕÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċĢüþĿ 2560 âĆēúĆĊè
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĈēâĘďĕģ÷ňĆĕąèĕüüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøėúĘħğ÷ėüúĕè
ğãňĕĄĕĢüþĆēğúċéĬĕüĊü 35.4 Ĉňĕüåü ĢüþĿ 2560 ìęħèğþŎüčùėøė
úĘħčĜèúĘħčě÷ ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 9 éĕâ 32.6 ĈňĕüåüĢüþĿ 2559 úĔĨèüĘĨ
üĔâúŇĐèğúĘħąĊéĕâþĆēğúċéĘü ìęħèĄĘčĔ÷čŇĊüĄĕâúĘħčě÷åė÷ğþŎüğâĚĐý
ĆňĐąĈē 30 ãĐèéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøėúĘħğ÷ėüúĕèğãňĕĄĕ
ĢüþĆēğúċģúąúĔĨèĎĄ÷ ąĔèåèğþŎüĠĆèÿĈĔâ÷ĔüĎĈĔâ ÷ňĊąâĕĆğøėýġø
ĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 12 ĢüþĿ 2560 ğĄĘĐħ ğúĘąýâĔýþĿâĐŇ ü Ģüãöēğ÷ĘąĊâĔü
Ćĕąģ÷ň é ĕââĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą Ċğøė ý ġøĢüĐĔ ø ĆĕâĊŇ ĕ Ćň Đ ąĈē 9 ğþŎ ü
2.8 ĈňĕüĈňĕüýĕúĢüþĿ 2560 éĕâ 2.5 ĈňĕüĈňĕüýĕúĢüþĿ 2559
÷ňĊąāĚĨüòĕüúĘħĠãĦèĠâĆŇèĠĈēåĊĕĄģ÷ňğþĆĘąýĢüâĕĆĠãŇèãĔü úĬĕĢĎň
ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊúĘğħ ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċ
éēğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 7 ğþŎüéĬĕüĊü 38 Ĉňĕüåü ĢüþĿ 2561 ĠĈē÷ňĊą
âĕĆúĘħăĕåĆĔòĢĎňåĊĕĄčĬĕåĔîĢüåěöăĕāãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊ éęèĄĘ
âĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĢüþĿ 2561 éēğāėĄħ ãęüĨ Ģü
ĐĔøĆĕĆňĐąĈē 9 éĕâþĿ 2560 ğþŎüéĬĕüĊüĄĕââĊŇĕ 3 ĈňĕüĈňĕüýĕú
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ÅÉĳ¼Ê Ê¼ÔĳÌ³Öĳ¡Å¦¹Ê£±Ð¼ ÌĶ Ê¼°ĉÅ¦Ô°ÍÜ»À×²´¼ÈÔ°ĹØ°»

éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊ

Ĉňĕüåü
40
35

29.9
26.7

30
22.3

25
20
15
10
5
0

32.6

35.4

38.0

5.1

14.6

0.7

14.1

90

24.8

70
50

15.8

12.1

20.8

-3.4

16.8

19.9

20.6

30
9.0

10

8.5
7.4

-7.3

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561(

ĊėâćøâĕĆöŋ
þľ÷
ìĔýģāĆĄŋ čüĕĄýėü

čùĕüâĕĆöŋâĕĆğĄĚĐè
ăĕąĢüþĆēğúċ

ğĎøěâĕĆöŋ
üĬĨĕúŇĊĄ

ĆňĐąĈē
130
110

19.1
14.5

ĐĔøĆĕâĕĆğøėýġø

čùĕüâĕĆöŋâĕĆğĄĚĐè Ćēğýė÷Ġąâ
ăĕąĢüþĆēğúċ
ĆĕëþĆēčèåŋ

ģĊňĐĕĈĔą

-10
-30

úĘħĄĕâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĠĎŇèþĆēğúċģúąûüĕåĕĆĠĎŇèþĆēğúċģúą
ĎĄĕąğĎøě(þĆēĄĕöâĕĆ
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´¼ÈÔ°ĹÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

ċĜüąŋĊéė ąĔ ãňĐĄĜĈâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊãĐèþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą 6QWTKUO
4GUGCTEJ #WUVTCNKC åĕ÷ĊŇĕéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊúĘğħ ÷ėüúĕèğãňĕĄĕ
ĢüþĆēğúċéēğøėýġøĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 7.0 ĢüþĿ 2561 ĠĈēĆňĐąĈē 5.4
ĢüþĿ 2562 ĢüëŇĊèģĄŇâþĘħ úĿ ÿĘħ ĕŇ üĄĕ âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊãĐèþĆēğúċğøėýġø
éĕâüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøė ġ÷ąğêāĕēéĕâøĈĕ÷ğĐğëĘą øĈĕ÷úĘħĄĘ
âĕĆğøėýġøčĜèčě÷ ģ÷ňĠâŇ þĆēğúċéĘü øĕĄ÷ňĊąþĆēğúċĐėüğ÷Ęą
éĕâåĊĕĄĆĬħĕĆĊąúĘħğāėħĄãęĨüĠĈēâĕĆğøėýġøãĐèëüëĔĨüâĈĕèìęħèĄĘ
âĬĕĈĔèĢëňéŇĕąĠĈēåĊĕĄøň Đ èâĕĆĢüâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ čĜ è ãęĨ ü úĔĨ è üĘĨ
ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ ăĕąĢüþĿ 2560 - 2561 čĔ÷čŇĊüãĐèüĔâúŇĐèğúĘąħ Ċ
éĕâþĆēğúċéĘüúĘħğ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąéēčĜèúĘħčě÷
üĬĕĎüňĕþĆēğúċüėĊìĘĠĈü÷ŋ ġ÷ąåĕ÷ĊŇĕčĔ÷čŇĊüãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊ
éĕâþĆēğúċéĘüéēğāėĄħ ãęĨüéĕâĆňĐąĈē 15 ĢüþĿ 2560 ğþŎüĄĕââĊŇĕ
ĆňĐąĈē 25 ĢüþĿ 2570
ăĕąĢüþĆēğúċ ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊŇĕâĕĆğøėýġøúĕèğċĆČòâėé
ãĐèþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąĢüĐüĕåøĐĔüĢâĈňéēąĔèåèĐąĜŇĢüĆē÷Ĕý
úĘøħ ĕĬħ âĊŇĕĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøğêĈĘąħ ĢüĐ÷Ęø ĢüãöēúĘåħ ĕŇ ĢëňéĕŇ ąĂěĄł ğĂŁĐą
éēģ÷ňĆýĔ ÿĈâĆēúýéĕââĕĆëēĈĐøĔĊãĐèĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøãĐèĆĕåĕ
ĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋĢüğĄĚĐèĎĈĊèĠĈēĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøãĐèåŇĕéňĕè ÷ĔèüĔüĨ
ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ éĬĕüĊüåĚüğãňĕāĔâãĐèüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊăĕąĢüþĆēğúċ
éēğāėĄħ ãęüĨ ğāĘąèĆňĐąĈē 1.5 ĢüþĿ 2561 ĢüãöēúĘğħ ċĆČòâėééēğĆėĄħ ĂŁüŐ øĔĊ
ĢüþĿ 2562 ĠĈēĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąüãĐèčâěĈğèėüğĎĆĘąîĐĐčğøĆğĈĘą
éēąĔèåèĐąĜŇĢüĆē÷ĔýĢâĈňğåĘąèâĔýĐĔøĆĕğêĈĘħąĢüĆēąĕĊ čŇèÿĈĢĎňĄĘ
âĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ âėéâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊăĕąĢüþĆēğúċéēþĆĔýøĔĊ÷ĘãüęĨ
ġ÷ąĄĘâĕĆğøėýġøãĐèüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊăĕąĢüþĆēğúċĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 2.9

ÖÅċ£ÂčÔ¨Ê°čÕ³¦£č

9,156

8,568

éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøė

338

326

312
7,132

6,661

296

6,162

5,872

286

278

266

5,594

5,459

264

263

285

5,562

289

300

5,595

400

5,808

ĈňĕüåĚü
500

7,847

éĬĕüĊüåĚüâĕĆğãňĕāĔâ
ãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊăĕąĢüþĆēğúċ
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úĘħĄĕċĜüąŋĊėéĔąãňĐĄĜĈâĕĆúŇĐèğúĘħąĊãĐèþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą
ĎĄĕąğĎøěãňĐĄĜĈâĕĆúŇĐèğúĘħąĊþĆēéĬĕþĿčėĨüčě÷ğ÷ĚĐüĄėùěüĕąü
ãňĐĄĜĈþĿğþŎüøĔĊğĈãúĘħğâė÷ãęĨüéĆėèĢüëŇĊèğ÷ĚĐüĠĆâãĐèþĿýĊââĔýøĔĊğĈãþĆēĄĕöâĕĆĢüëŇĊèğ÷ĚĐüāćČăĕåĄĄėùěüĕąü
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ÔĲÅÈÖ³ºÅ²ĳč

°ÀÍ´»ÐÖ¼´

ýĆėČĔúãąĕąûěĆâėéğãňĕģþĢüúĊĘþąěġĆþğþŎüåĆĔĨèĠĆâĢüþĿ 2558
÷ňĊąâĕĆğãňĕĈèúěüĢüúėġĊĈĘ ġđğúĈ ĠĐü÷ŋ ĆĘčĐĆŋú ĢüþĆēğúċ
ġþĆøěğâč øŇĐĄĕĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúģ÷ňãąĕąòĕüâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
÷ňĊąâĕĆĈèúěüĢüåĐĆŋýėü ĠĐü÷ŋ åėè ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
÷ňĊąăĜĄĐė ĕâĕċúĘĐħ ýĐěüŇ ğøĦĄģþ÷ňĊąĠčèĠ÷÷ ëĕąĎĕ÷úĘèħ ÷èĕĄ
ĠĈēĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊúĕèĊĔõüûĆĆĄ úĬĕĢĎňþĆēğúċġþĆøěğâčğþŎü
čùĕüúĘħúŇĐèğúĘħąĊĢüúĊĘþąěġĆþúĘħğþŎüúĘħüėąĄøĈĐ÷úĔĨèþĿ üĐâéĕâüĘĨ
þĆēğúċġþĆøěğâčąĔèĄĘéě÷ğ÷ŇüĢüğĆĚħĐèĐĕĎĕĆĐĔüąĐ÷ğąĘħąĄ ģĊüŋ
åěöăĕā÷Ę ĠĈēåüúňĐèùėħüúĘħğþŎüĄėøĆ ĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
ĢüþĆēğúċġþĆøěğâčĄĘâĕĆğøėýġøĐąŇĕèøŇĐğüĚĐħ èøĔèĨ ĠøŇþĿ 2554 ìęèħ ëŇĊą
âĆēøěňüğċĆČòâėéĠĈēĈ÷ăĕĆēĎüĘĨčėüãĐèþĆēğúċ ġ÷ąĐèåŋâĕĆ
âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊġĈâĠĎŇèčĎþĆēëĕëĕøėģ÷ňĆĕąèĕüĄĜĈåŇĕéĕââĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
åė÷ğþŎüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 17 ãĐèĄĜĈåŇĕÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċ
ĢüþĿ 2559 ĠĈēåĕ÷âĕĆöŋ Ċ Ň ĕ čĔ÷ čŇ Ċ ü÷Ĕ è âĈŇ ĕ Ċéēğāėħ ĄãęĨü ğþŎ ü
ğâĚ Đ ýĆň Đ ąĈē 20 ăĕąĢüþĿ 2570 þĆēğúċġþĆøě ğ âčĄĘ éĬ ĕüĊü
üĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħğ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĄĕââĊŇĕ 20 Ĉňĕüåü
ĢüþĿ 2559 ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 5 éĕâþĿâŇĐü ĠĈēąĔèåèĄĘâĕĆğøėýġø
ĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè ġ÷ąéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊĢüëŇĊè 6 ğ÷ĚĐüĠĆâãĐè
þĿ 2560 ğāėħĄãęĨüĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 8.1 ğþŎü 8.6 Ĉňĕüåü ğĄĚħĐğúĘąýâĔý
ëŇĊèğ÷ĘąĊâĔüãĐèþĿâŇĐü úĊĘþąěġĆþğþŎüĠĎĈŇèúĘħĄĕãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊ
úĘħ čĬ ĕ åĔ î úĘħ čě ÷ ãĐèþĆēğúċġþĆøěğâč ġ÷ąĠĄňĊŇĕéēĄĘåĊĕĄâĔèĊĈ

øŇĐâĕĆĠąâøĔĊĐĐâéĕâčĎăĕāąěġĆþãĐèčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ $TGZKV
ĠøŇčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆąĔèåèğþŎüĠĎĈŇèúĘħĄĕãĐèüĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħĢĎîŇ
úĘħ čě ÷ ãĐèþĆēğúċġþĆøě ğ âč øĕĄ÷ňĊąþĆēğúċğąĐĆĄüĘ ĀĆĔħèğċč
ĠĈēčğþü üĐâéĕâüĘĨ åĊĕĄâĔèĊĈøŇĐåĊĕĄģĄŇĠüŇüĐüúĕèâĕĆğĄĚĐè
ĠĈēğĎøěâĐŇ âĕĆĆňĕąĢüýĆėğĊöĠùýúēğĈğĄ÷ėğøĐĆŋğĆğüĘąü čŇèÿĈĢĎň
üĔâğ÷ėüúĕèĎĔüĄĕúŇĐèğúĘħąĊĢüþĆēğúċġþĆøěğâčĄĕâãęĨüĠúü
ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ĐèåŋâĕĆğāĚħĐåĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐúĕèğċĆČòâėé
ĠĈēâĕĆāĔõüĕåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ ĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄ
ĢüþĆēğúċéēëēĈĐøĔĊĐąĜŇúĘħĆňĐąĈē 1.5 ĢüþĿ 2560 ĠĈēéēĈ÷Ĉè
ğþŎüĐĔøĆĕþĆēĄĕöĆňĐąĈē 1 ĢüþĿ 2560 - 2561 ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋ
ĊŇĕâĕĆýĆėġăåăĕåğĐâëüéēąĔèåèëēĈĐøĔĊ ğüĚĐħ èéĕâĐĔøĆĕğèėüğĂŃĐ
úĘħčĜèãęĨüøĕĄâĕĆĐŇĐüåŇĕãĐèčâěĈğèėüþĐü÷ŋ éēčŇèÿĈâĆēúýøŇĐ
âĬĕĈĔèìĚĐĨ ĢüåĆĔĊğĆĚĐü üĐâéĕâüĘĨ åĊĕĄģĄŇĠüŇüĐüãĐèÿĈâĕĆğéĆéĕ
ğĆĚħĐèâĕĆĠąâøĔĊĐĐâéĕâčĎăĕāąěġĆþąĔèčŇèÿĈâĆēúýğëėèĈý
ĐĘâ÷ňĊą ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ âĕĆĐŇĐüåŇĕãĐèčâěĈğèėüþĐü÷ŋĄĘčŇĊüëŇĊą
ĢüâĕĆčŇèĐĐâĠĈēâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊăĕąĢüþĆēğúċ ġ÷ąĐèåŋâĆčŇèğčĆėĄ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ 8KUKV$TKVCKP åĕ÷âĕĆöŋĊŇĕéēĄĘ
éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊúĘğħ ÷ėüúĕèğãňĕĢüþĆēğúċéĬĕüĊü 39.9 Ĉňĕüåü
ĢüþĿ 2560 ğāėĄħ ãęüĨ ĆňĐąĈē 6.2 ĠĈē 41.7 Ĉňĕüåü ĢüþĿ 2561 ğāėĄħ ãęüĨ
Ćň Đ ąĈē 4.4 úĔĨ è üĘĨ ÷ň Ċ ąĐĔ ø ĆĕĠĈâğþĈĘħ ą üãĐèčâě Ĉ ğèė ü þĐü÷ŋ
úĘħąĔèåèĐąĜŇĢüĆē÷ĔýøĬħĕâĊŇĕâŇĐüĄĘâĕĆĈèþĆēëĕĄøėĄĕâ čŇèÿĈĢĎň
čĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆąĔèåèğþŎüčùĕüúĘħúŇĐèğúĘħąĊúĘħåěňĄĆĕåĕ

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

°ÌÖÀ¾ÍÖº¸Ê¼čÔ¼ĶčÔ¨ÊÔ´Ê¾Ñ

´¼ÈÔ°Ĺ³¼Ê¨Ì¾

ĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĢüþĆēğúċýĆĕìėĈþĆēčýþŌîĎĕ
âĕĆĈ÷ĈèãĐèĐĔøĆĕâĕĆğãňĕāĔâøĔĨèĠøŇþĿ 2555 ġ÷ąĄĘčĕğĎøěĎĈĔâ
ĄĕéĕââĕĆëēĈĐøĔĊãĐèĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄ
ĢüþĆēğúċ ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ čùĕüâĕĆöŋâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğĆėĄħ ĄĘčî
Ĕ îĕö
âĕĆĂŁŐüøĔĊøĔĨèĠøŇþĈĕąþĿ 2559 ÷ňĊąéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøė
úĘğħ ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċéĬĕüĊü 6.6 Ĉňĕüåü ĢüþĿ 2559 ğāėĄħ ãęüĨ
ĆňĐąĈē 4.8 éĕâþĿâŇĐü čŇĊüĢüþĿ 2560 âĕĆúŇĐèğúĘħąĊąĔèåèĄĘ
ĠüĊġüň Ą úĘħ ÷Ę ãęĨ ü ĐąŇ ĕ èøŇ Đ ğüĚħ Đ è ġ÷ąĄĘ éĬ ĕ üĊüüĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ ĄĘ
ğčùĘąĆăĕāĠĈēĄĘéĬĕüĊüġĆèĠĆĄúĘħğþľ÷ĢĎĄŇģĄŇĄĕâ üĐâéĕâüĘĨ
čăĕāğċĆČòâė é ĠĈēčùĕüâĕĆöŋ ú ĕèâĕĆğĄĚ Đ èúĘħ ÷Ę ãęĨ ü ąĔ è ëŇ Ċ ą
čŇèğčĆėĄĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ ÷ňĊąâĕĆĂŁŐüøĔĊãĐèâĕĆýĆėġăå
ăĕąĢüåĆĔĊğĆĚĐü âĕĆĈèúěüúĘğħ āėĄħ ãęüĨ ĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘąĨ úĘøħ ĕĬħ åĊĕĄğëĚĐħ ĄĔüħ
úĕèûě Ć âė é úĘħ čĜ è ãęĨ ü ĠĈēøĈĕ÷ĠĆèèĕüúĘħ þ ĆĔ ý øĔ Ċ ÷Ę ãęĨ ü ÷Ĕ è üĔĨ ü
ğĄĚħ Đ čėĨ ü þĿ 2560 ĆĔ ò ýĕĈãĐèþĆēğúċýĆĕìė Ĉ ģ÷ň ĄĘ â ĕĆþĆĔ ý
þĆēĄĕöâĕĆĐĔøĆĕâĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċ
ĢĎňčĜèãęĨüĢüþĿ 2560 ĠĈē 2561 ğþŎüĆňĐąĈē 1.1 ĠĈēĆňĐąĈē 3.0
øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ăĕąĎĈĔèéĕâúĘğħ ċĆČòâėéĄĘâĕĆĂŁüŐ øĔĊéĕâăĕĊēğċĆČòâėé
ù÷ùĐąĢüâĊŇĕ 10 þĿúĘħÿŇĕüĄĕğĆĦĊâĊŇĕúĘħåĕ÷âĕĆöŋģĊň
´¼ÈÔ°ĹºÉ¾ĲÍ¸Âč

÷ňĊąĎĄĜğŇ âĕēøĕĄûĆĆĄëĕøėúèĘħ ÷èĕĄ üĬĕĨ úēğĈúĘčħ ĊąâĆēéŇĕèĢč
ĠĈēĎĕ÷úĆĕąãĕĊ þĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋéèę ğþŎüĎüęèħ ĢüčùĕüúĘúħ ĐŇ èğúĘąħ Ċ
ĢüĀŌüúĘħĄĘĆĕåĕĠāèúĘħčě÷Ćē÷ĔýġĈâ úĔĨèüĘĨ ğċĆČòâėéãĐèþĆēğúċ
ãęüĨ ĐąĜâŇ ýĔ âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğþŎüĎĈĔâ ÷ňĊąĄĜĈåŇĕâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊúĘĄħ čĘ ÷Ĕ čŇĊü
ùęèğâĚĐýĆňĐąĈē 80 ãĐèĄĜĈåŇĕÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĿ 2559 úĔĨèüĘĨ
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ĢüþĿ 2560 þĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋĄĘüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøėúĘħğ÷ėüúĕè
ğãňĕĄĕĢüþĆēğúċğāėĄħ ãęüĨ ĆňĐąĈē 8.0 éĕââĕĆğøėýġøãĐèüĔâúŇĐèğúĘąħ Ċ
ëĕĊąěġĆþ ġ÷ąğêāĕēéĕâþĆēğúċĆĔčğìĘąĠĈēĐėøĕĈĘ âĕĆğāėĄħ ãęüĨ ãĐè
éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊąěġĆþĢüëŇĊèğĊĈĕ÷ĔèâĈŇĕĊëŇĊąĈ÷ÿĈâĆēúý
éĕââĕĆĈ÷ĈèãĐèéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊéĕâþĆēğúċéĘü ĢüĎĈĕąþĿ
úĘħ ÿŇ ĕ üĄĕ üĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊéĘ ü ĄĘ čĔ ÷ čŇ Ċ üãĐèéĬ ĕ üĊüüĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą Ċ
úĘğħ ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋúčĘħ èĜ úĘčħ ÷ě ġ÷ąĄĘč÷Ĕ čŇĊüåė÷ğþŎü
ĆňĐąĈē 22 ãĐèéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊúĔèĨ ĎĄ÷ĢüþĿ 2560 ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ
üĔâúŇĐèğúĘħąĊéĘüúĘħğ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĄĘéĬĕüĊüĈ÷ĈèĐąŇĕè
øŇĐğüĚĐħ èĢüëŇĊè 3 þĿúÿĘħ ĕŇ üĄĕ ġ÷ąĄĘčĕğĎøěĎĈĔâĄĕéĕââĕĆëēĈĐøĔĊ
ãĐèčăĕāğċĆČòâėééĘü úĔĨèüĘĨ âĕĆúŇĐèğúĘħąĊĢüþĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ĄĘåĊĕĄĠøâøŇĕèéĕââĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĢüþĆēğúċģúąĠĈēĐĐčğøĆğĈĘą
÷ň Ċ ąĆĕåĕúĘħ čĜ è Ąĕâ âĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊĢüþĆēğúċĄĔ Ĉ ÷Ę Ă čŋ ã Đè
üĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊéĘ ü éę è ĄĘ å ĊĕĄĐŇ Đ üģĎĊøŇ Đ âĕĆĐŇ Đ üøĔ Ċ ãĐèčăĕā
ğċĆČòâėéĄĕââĊŇĕ
čĬĕĎĆĔýĢüþĿ 2560 ĠĈē 2561 þĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋģ÷ňğþľ÷øĔĊġåĆèâĕĆ
þĆēëĕčĔĄāĔüûŋâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ Á5VQT[ QH /CNFKXGUÂ ġ÷ąĢĎňåĊĕĄčĬĕåĔî
ĢüâĆēĠčâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊĢĎĄŇĥ ğëŇü âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğāĚĐħ ĎĕþĆēčýâĕĆöŋ
âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğëėèĐĕĎĕĆ âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğëėèĊĔõüûĆĆĄ ĠĈēâĕĆúŇĐèğúĘąħ Ċ
ğëėèĐüěĆĔâČŋ ğāĚħĐğéĕēâĈěŇĄåüĆěŇüĢĎĄŇúĘħøĕĄøė÷âĆēĠčğúåġüġĈąĘ
ÿŇĕüúĕèĐėüğúĐĆŋğüĦøĠĈēġìğëĘąĈĄĘğ÷Ęą üĐâéĕâüĘĨ ĆĔòýĕĈąĔèĐąĜŇ
ĆēĎĊŇĕèþĆĔýþĆěèġåĆèčĆňĕèāĚĨüòĕü÷ňĕüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ ìęħèĆĊĄùęè
âĕĆãąĕąĠĈēþĆĔýþĆěèúŇĕĐĕâĕċąĕüüĕüĕëĕøėğĊĈĕüĕ ìęħèğþŎü
čüĕĄýėüĎĈĔâãĐèþĆēğúċ ĠĈēčĆňĕèčüĕĄýėüăĕąĢüþĆēğúċĢĎĄŇ
ğāėħĄĐĘâ 5 ĠĎŇè ìęħèåĕ÷ĊŇĕéēğčĆĦéčėĨüĢüþĈĕąþĿ 2561
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£Ì¾Ì²ĲÌÕ¨²¨Ì³Ê¼č
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¾Ê¦Õ¾È°ÀÍ´ÕÅ¸¼Ì Ê

þĆēğúċĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕèúĘħýĆėČĔú÷ĬĕğüėüûěĆâėéĐąĜŇ
ĄĘ â ĕĆğøė ý ġøãĐèâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ ÷Ę Ģ üþĿ 2560 ġ÷ąúĔĨ è þĆēğúċ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋĠĈēġĐĄĕüĄĘéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħğ÷ėüúĕè
ğãňĕĄĕĢüþĆēğúċğāėĄħ ãęüĨ ğĄĚĐħ ğúĘąýâĔýþĿâĐŇ ü ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ éĬĕüĊü
üĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħğ÷ėüúĕèğãňĕĄĕĢüþĆēğúċâĕøĕĆŋĈ÷ĈèĢüĐĔøĆĕ
ĆňĐąĈē 18 ĢüëŇĊèğâňĕğ÷ĚĐüĠĆâãĐèþĿ 2560 éĕââĕĆúĘħùĜâøĔ÷
åĊĕĄčĔĄāĔüûŋúĕèâĕĆúĜøĢüğ÷ĚĐüĄėùěüĕąü 2560 ĢüĆēąēąĕĊ
ĆĔòýĕĈãĐèþĆēğúċğĎĈŇĕüĘĨĄĘğþŃĕĎĄĕąúĘħéēğāėħĄčĔ÷čŇĊüãĐèĆĕąģ÷ň
éĕââĕĆúŇĐèğúĘħąĊøŇĐĄĜĈåŇĕÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄ ġ÷ąčĎĆĔòĐĕĎĆĔý
ğĐĄė ğ Ćøčŋ ìęħ è ğþŎ ü ċĜ ü ąŋ â ĈĕèúĕèâĕĆåň ĕ ĠĈēûě Ć âė é ĢüăĜ Ąė ă ĕå
øēĊĔ ü ĐĐââĈĕè ģ÷ň ĄĘ â ĕĆĈèúě ü ĢüġåĆèâĕĆãüĕ÷ĢĎîŇ Ď Ĉĕą
ġåĆèâĕĆğāĚĐħ ÷ęè÷Ĝ÷üĔâúŇĐèğúĘąħ ĊĢĎňğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĐąŇĕèøŇĐğüĚĐħ è
ğëŇü ġåĆèâĕĆ /CTUC #N #TCD ìęħèğþŎüġåĆèâĕĆĆĘčĐĆŋúãüĕ÷ĢĎîŇ
÷ňĊąĄĜĈåŇĕğèėüĈèúěüéĬĕüĊü 1.7 āĔüĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔò þĆēğúċ
âĕøĕĆŋ ąĔ è åè÷Ĭ ĕ ğüė ü ĠÿüâĈąě ú ûŋ Ć ē÷Ĕ ý ëĕøė ÷ňĕ üâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą Ċ
0CVKQPCN 6QWTKUO 5GEVQT 5VTCVGI[ ġ÷ąéēĆŇĊĄĄĚĐâĔýāĔüûĄėøĆ
ğāĚħ Đ ãąĕąòĕüüĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊéĕâþĆēğúċĐĚħ ü ĥ ĠĈēčĆň ĕ è
åĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąãĐèčėüåňĕĠĈēýĆėâĕĆ÷ňĕüâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğāĚħĐ
þĆĔýþĆěèþĆēčýâĕĆöŋâĕĆúŇĐèğúĘħąĊĢĎňåĆýĊèéĆ čŇĊüþĆēğúċ
ġĐĄĕüģ÷ň ğ þľ ÷ øĔ Ċ ĠÿüâĈąě ú ûŋ Ć ē÷Ĕ ý ëĕøė ÷ň ĕ üâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą Ċ
0CVKQPCN 6QWTKUO 5VTCVGI[ ğĄĚħĐøňüþĿ 2559 ìęħèĄĘğþŃĕĎĄĕą
úĘħéēğāėħĄéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊøŇĕèëĕøėúĘħğ÷ėüúĕèĄĕĢüþĆēğúċğþŎü
4 ğúŇĕ éĕâþĿ 2558 ğþŎüéĬĕüĊü 11.7 ĈňĕüåüøŇĐþĿ ăĕąĢüþĿ 2583
ġ÷ąâĕĆāĔ õ üĕĠĈēþĆēëĕčĔ Ą āĔ ü ûŋ č ùĕüúĘħ úŇ Đ èğúĘħ ą ĊøŇ ĕ èĥ
úĔħĊþĆēğúċğāĚħĐüĬĕğčüĐþĆēčýâĕĆöŋâĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĘħĎĈĕâĎĈĕą
÷ňĊąğþŃĕĎĄĕąğāĚħĐğāėħĄĆēąēğĊĈĕúĘħüĔâúŇĐèğúĘħąĊāĬĕüĔâăĕąĢü
þĆēğúċĠĈēčĆňĕèåĊĕĄþĆēúĔýĢéĢüĊĔõüûĆĆĄĠĈēûĆĆĄëĕøė

ĐèåŋâĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊġĈâĠĎŇèčĎþĆēëĕëĕøėåĕ÷âĕĆöŋĊŇĕ
âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊãĐèúĊĘþĠĐĂĆėâĕĄĘĠüĊġüňĄúĘ÷ħ Ę ġ÷ąğêāĕēĢüøĐüĢøň
ãĐèúēğĈúĆĕąìĕđĕĆĕ ğĄĚħĐþĿ 2538 úĊĘþĠĐĂĆėâĕĄĘüĔâúŇĐèğúĘħąĊ
éĕâøŇĕèþĆēğúċğāĘąè 19 Ĉňĕüåü ĠĈēøĔĊğĈã÷ĔèâĈŇĕĊğāėħĄãęĨü
ğâĚĐý 3 ğúŇĕ ğþŎü 57.8 Ĉňĕüåü ĢüþĿ 2559 ĐèåŋâĕĆâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
ġĈâĠĎŇèčĎþĆēëĕëĕøėåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ éĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘąħ ĊéēğāėĄħ ãęüĨ
ĄĕââĊŇĕğúŇĕøĔĊğþŎü 134 Ĉňĕüåü ăĕąĢüþĿ 2573 úĔĨèüĘĨ þĆēğúċ
øŇĕèĥ ĢüúĊĘþøĆēĎüĔâ÷Ęùèę ċĔâąăĕāĐĔüĄĕâĄĕąãĐèĐěøčĕĎâĆĆĄ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊ ìęħèéēčĕĄĕĆùëŇĊąčĆňĕèâĕĆğøėýġø čĆňĕèèĕü ĠĈē
čŇèğčĆėĄâĕĆāĔõüĕúĕèğċĆČòâėé ÷ňĊąúĆĔāąĕâĆúĕèûĆĆĄëĕøė
ĠĈēĊĔõüûĆĆĄúĘħĐě÷ĄčĄýĜĆöŋ ĐĘâúĔĨèĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆúŇĐèğúĘħąĊ
ìęèħ ĐąĜĢŇ üëŇĊèãĐèâĕĆğĆėĄħ øňü úĊĘþĠĐĂĆėâĕéęèĄĘċâĔ ąăĕāĢüâĕĆğøėýġø
ĐĘ â Ąĕâ ġ÷ąúĘħ ÿŇ ĕ üĄĕ ģ÷ň ĄĘ â ĕĆĈèúě ü ĢüăĜ Ąė ă ĕå åĆĐýåĈě Ą
úĔĨ è ġĆèĠĆĄ ġåĆèčĆň ĕ èāĚĨ ü òĕüĠĈēčüĕĄýė ü ąâøĔ Ċ ĐąŇ ĕ èğëŇ ü
âĕĆþĆĔýþĆěèúŇĕĐĕâĕċąĕüüĕüĕëĕøėĊėåøĐğĆĘą ĂĐĈčŋğāĚħĐĆĐèĆĔý
ğåĆĚħĐèýėüãüĕ÷ĢĎîŇ čŇèÿĈĢĎňĄĘéĬĕüĊüğúĘħąĊýėüúĘħğ÷ėüúĕèĄĕąĔè
ĊėåøĐğĆĘą ĂĐĈčŋğāėħĄĄĕâãęĨü ĠĈēéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħğ÷ėüúĕè
ğãňĕĄĕĢüþĆēğúċĄĘâĕĆğøėýġøĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 22 ĢüëŇĊèåĆęèħ þĿĠĆâ
ãĐèþĿ 2560
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¼Ê»ØĲĊĶÊ Ö¼¦Õ¼º°ÍÜ³¼ÌÁÉ°¾¦°Ð²ÔÅ¦ ¼É³ĶĊÊ¦³¼ÌÃÊ¼ Õ¾ÈÖÅċ£Âč

Ćĕąģ÷ňûěĆâėéġĆèĠĆĄčěúûė

Ćĕąģ÷ňûěĆâėéġĆèĠĆĄĆĊĄ
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ĎĄĕąğĎøěĆĕąģ÷ňûěĆâėéġĆèĠĆĄĆĊĄþĆēâĐý÷ňĊąĆĕąģ÷ňéĕâġĆèĠĆĄúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐèĠĈēġĆèĠĆĄúĘħýĆėČĔúĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
Ćĕąģ÷ňûěĆâėéġĆèĠĆĄčěúûėþĆēâĐý÷ňĊąĆĕąģ÷ňéĕâġĆèĠĆĄúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐèĠĈēåŇĕûĆĆĄğüĘąĄâĕĆĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆ

µ¾ Ê¼ĲĻ Ê Ô²Ì ² ¦Ê²°ÍÜ ÂĻ Ê £É © Õ¾ÈÕµ² Ê¼·É Ĵ ²Ê
±Ð¼ ÌĶÖ¼¦Õ¼º

ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ĄĘ âĬ ĕ ģĆčě ú ûė é ĕââĕĆ÷Ĭ ĕ ğüė ü èĕüéĬ ĕ üĊü
3,375 Ĉňĕüýĕú ĢüþĿ 2560 ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 20 éĕââĬĕģĆčěúûėéĕâ
âĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿ 2559 ġ÷ąâĕĆğøėýġø÷ĔèâĈŇĕĊĄĘčĕğĎøěĎĈĔâ
ĄĕéĕâġĆèĠĆĄĢüþĆēğúċģúą ġĆèĠĆĄăĕąĢøň Ġ ýĆü÷ŋ úė ġ ĊĈĘ
ĢüþĆēğúċġþĆøěğâč ĠĈēýĆĕìėĈ ąĐ÷ãĕąúĘħğāėħĄãęĨüãĐèġåĆèâĕĆ
ĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ ĆĊĄùęèâĕĆāĈėâĂŁŐüãĐèÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐè
ġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý
Ö¼¦Õ¼º°ÍÜ³¼ÌÁÉ°¾¦°Ð²ÔÅ¦

ö čėĨüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋĄĘġĆèĠĆĄúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐè
ĠĈēğãňĕĆŇĊĄĈèúěüéĬĕüĊü 70 ĠĎŇèĠĈēĄĘéĕĬ üĊüĎňĐèāĔâ 9,099 ĎňĐè
ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 2 éĕâþĿâŇĐü ìęħèġĆèĠĆĄ÷ĔèâĈŇĕĊ÷ĬĕğüėüèĕüăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕ, ĐĊĕüĘ, úėġĊĈĘ, ġĐŉåčŋ, ğĐğĈĊĕüŇĕ åĐĈğĈåëĔħü,
ġĂĆŋ ìĘ ìĔħ ü čŋ , ğìĦ ü øŋ ĆĘ éė č , ğé÷Ĕ ý ýĈė Ċ ĠĄĆė Đ Đú ĠĈēğĆ÷ė čĔ ü ýĈĜ
ĢüþĿ 2560 ġĆèĠĆĄúĘýħ ĆėČúĔ ĈèúěüğĐèĠĈēğãňĕĆŇĊĄĈèúěüĄĘĆĕąģ÷ňĆĊĄ
17,704 Ĉňĕüýĕú ğāėĄħ ãęüĨ ĆňĐąĈē 10 éĕâĆĕąģ÷ňéĕââĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
ĢüþĿ 2559 ĠĈēĄĘčĔ÷čŇĊüĆĕąģ÷ňåė÷ğþŎüĆňĐąĈē 57 ãĐèĆĕąģ÷ňĆĊĄ
éĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ĢüþĿ 2560
¼Å»É¾·ÊÀÌ¾Ô¾Í»²ÀÌ¾¾ĉÊÂč
³Ê»£É¾¼čÅÉ¾¨Ê¼Ê´

39

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

°ÌÖÀ¾Í´Ê¾Ê¨ÌÖÅÔĲÔ¨ÔĳÍ»Â¨Ì²ĳ¼Ê

ăĕāĆĊĄ
2560

Ćĕąģ÷ňĆĊĄ
Ĉňĕüýĕú
éĬĕüĊüġĆèĠĆĄĆĊĄ
éĬĕüĊüĎňĐèāĔâĆĊĄ
ĐĔøĆĕâĕĆğãňĕāĔâ
ġĆèĠĆĄ 
åŇĕğêĈĘħąøŇĐĎňĐè
#&4 ýĕú
Ćĕąģ÷ňğêĈĘħąøŇĐĎňĐè
4GX2CT ýĕú

2559

42,320 41,249
158 155
20,209 19,776
67

þĆēğúċģúą
%

ğþĈĘħąüĠþĈè

2560

2559

3 11,359 10,324
2
25
24
2 4,387 4,202

68

-1

5,705 5,956
3,837 4,051

77

þĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą**
%

ğþĈĘħąüĠþĈè

10
4
4

74

3

-4

4,844 4,998

-5

3,753 3,723

2560

2559

9,110 9,264
55
53
6,863 6,784
78

%

ğþĈĘħąüĠþĈè

-2
4
1

77

1

-3

4,588 4,557

1

1

3,596 3,495

3

þĆēğúċġþĆøěğâč
2560

2559

5,055 3,436
12
12
2,412 2,480
58

64

þĆēğúċĄĔĈ÷ĘĂčŋ
%

ğþĈĘħąüĠþĈè

47
0
-3

2560

2559

4,028 4,830
5
6
410 454

-6

64

%

ğþĈĘħąüĠþĈè

-17
-17
-10

57

7

5,092 4,526

12 23,561 27,766

-15

2,970 2,886

3 14,966 15,867

-6

ġĆèĠĆĄğ÷ėĄģĄŇĆĊĄġĆèĠĆĄĢĎĄŇ 1TICPKE
ĆĊĄġĆèĠĆĄăĕąĢøňčėúûėĢüâĕĆýĆėĎĕĆčėüúĆĔāąŋĢüþĆēğúċüėĊìĘĠĈü÷ŋĠĈēčĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
Ćĕąģ÷ň Ĉňĕüýĕú
ġĆèĠĆĄ ġĆèĠĆĄúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐèĠĈēĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆ
ûěĆâėéāĔõüĕĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ
ġåĆèâĕĆāĔõüĕúĘħĐąĜŇĐĕċĔąğāĚħĐãĕą ĠĈēġåĆèâĕĆāĔâÿŇĐüĠýýþŌüčŇĊüğĊĈĕ
ûěĆâėéĐĚħüúĘħğâĘħąĊãňĐè
ĆĊĄúĔĨèĎĄ÷

2560
25,181

2559
23,336

% ğþĈĘħąüĠþĈè
8

5,316
473
30,970

3,922
499
27,757

36
-5
12

ģĄŇüĔýĆĊĄĆĕąâĕĆúĘħğâė÷ãęĨüåĆĔĨèğ÷ĘąĊ
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āĔõüĕâĕĆúĘħčĬĕåĔîãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ĢüþĿ 2560 ĄĘ÷ĔèüĘĨ
ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋģ÷ňğãňĕĆŇĊĄĈèúěüĢüġĆèĠĆĄ 2 ĠĎŇè
ġ÷ąĢüğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄ ýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋġĐŉåčŋĢüþĆēğúċ
Đėüğ÷Ęą ÷ňĊąâĕĆğþľ÷ġĆèĠĆĄġĐŉåčŋ āěúûåąĕ ìęħèĄĘéĬĕüĊüĎňĐèāĔâ
78 Ďň Đ è øĔĨ è ĐąĜ Ň Ģ üğĄĚ Đ èāě ú ûåąĕ ìęħ è ğþŎ ü úĘħ øĔĨ è ãĐèĊĔ ÷ ĄĎĕġāûė
úĘģħ ÷ňĆýĔ âĕĆąâąŇĐèéĕâĐèåŋâĕĆąĜğüčġâĢĎňğþŎüĠĎĈŇèĄĆ÷âġĈâ ĠĈē
ĄĘåĊĕĄğëĚħĐĊŇĕāĆēāěúûğéňĕģ÷ňøĆĔčĆĜňúĘħĢøňøňüāĆēċĆĘĄĎĕġāûėīĠĎŇèüĘĨ
ĢüþŌééěýĔü ĊĔ÷üĘĨùĚĐğþŎüĎüęħèĢüčùĕüúĘħĐĔüċĔâ÷ėīčėúûėīúĘħčĬĕåĔîúĘħčě÷
ĢüġĈâãĐèċĕčüĕāěúû øŇ ĐĄĕĢüþĿ ğ÷ĘąĊâĔü ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ģ÷ňãąĕąĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘĢüþĆēğúċģúą ÿŇĕüâĕĆĆŇĊĄĈèúěüĢüčĔ÷čŇĊü
ĆňĐąĈē 50 ğāĚħĐğãňĕùĚĐĎěňüĠĈēýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ĎĔĊĎėü ĆĘčĐĆŋú
ĠĐü÷ŋ ĊėĈĈŇĕčŋ ġ÷ąĆĘčĐĆŋú÷ĔèâĈŇĕĊþĆēâĐý÷ňĊąĎňĐèāĔâéĬĕüĊü
196 ĎňĐè ĠĈēĎňĐèýĐĈĆĜĄãüĕ÷ĢĎîŇ ğĎĄĕēčĬĕĎĆĔýúĔĨèâĕĆéĔ÷
âėéâĆĆĄúĕèûěĆâėéĠĈēèĕüĆĚħüğĆėèĢüğĄĚĐèĎĔĊĎėü
øĈĐ÷þĿ 2560 ýĆėČúĔ ĄěèŇ ğüňüâĕĆĈèúěüĠĈēþĆĔýþĆěèâĈěĄŇ ġĆèĠĆĄ
ĢüþĆēğúċġþĆøěğâč ăĕąĎĈĔèéĕâúĘħģ÷ňğãňĕìĚĨĐâĈěŇĄġĆèĠĆĄúėġĊĈĘ
ğčĆĦéčėĨüģþğĄĚħĐøňüþĿ 2559 úĔĨèüĘĨ ýĆėČĔúģ÷ňþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄğčĆĦéčėĨü
úĔĨèĎĄ÷ 5 ĠĎŇè ìęħèĎüęħèĢüġĆèĠĆĄ÷ĔèâĈŇĕĊùĜâĆĘĠýĆü÷ŋğþŎüĠýĆü÷ŋ
ĐĊĕüĘ ýĆėČúĔ ĐąĜĆŇ ēĎĊŇĕèâĕĆþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄĐĘâ 4 ĠĎŇè ìęèħ éēğčĆĦéčėüĨ
úĔüëŇĊèć÷ĜâĕĈúŇĐèğúĘąħ ĊĢüģøĆĄĕč 3 þĿ 2561 âĕĆþĆĔýþĆěèġĆèĠĆĄ
÷ĔèâĈŇĕĊéēëŇĊąčĆňĕèġĐâĕčĢüâĕĆğøėýġøúĘħčĜèãęĨüĢĎňâĔýýĆėČĔú
÷ňĊąâĕĆĆĐèĆĔýéĬĕüĊüüĔâúŇĐèğúĘħąĊúĘħğāėħĄãęĨüĢüþĆēğúċġþĆøěğâč
ĠĈēåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆğāėħĄåŇĕĎňĐè üĐâéĕâüĘĨ ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ģ÷ňğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕĠĈēĐĊĕüĘĢüúĊĘþąěġĆþ ÷ňĊąâĕĆĆĘĠýĆü÷ŋ
ġĆèĠĆĄúėġĊĈĘ 2 ĠĎŇè ĠĈēğþĈĘąħ üëĚĐħ ğþŎüġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ ĊėĈĕĄĔĊĆĕ
ĐĔĈâĕĆŋĂ ĆĘčĐĆŋú ĠĈēġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ĐğĊüė÷ĕ ĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷ ĈėčýĐü
ġđğúĈ âĕĆĆĘĠýĆü÷ŋ÷èĔ âĈŇĕĊģĄŇğāĘąèĠøŇëĊŇ ąčĆňĕèġĐâĕčğëėèâĈąěúûŋ
ĢüâĕĆüĬĕĠýĆü÷ŋãĐèýĆėČĔúğãňĕģþĢüúĊĘþąěġĆþğúŇĕüĔĨü ĠøŇąĔè
ëŇĊąĢĎňýĆėČĔúčĕĄĕĆùğāėħĄåŇĕĎňĐèéĕââĕĆþĆĔýþĆěèĎňĐèāĔâĠĈē
ąâĆē÷ĔýâĕĆýĆėâĕĆ ìęħèğþŎüčŇĊüĎüęħèãĐèâĕĆĆĘĠýĆü÷ŋ÷ĔèâĈŇĕĊ
ĐĘâ÷ňĊą
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ÅÀÊ²ÍÅÔÀ²ÌĲÊ
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ÅÀÊ²ÍÃÉÀÃÌ²

ýĆė ČĔ ú ğìğĆü÷ė ý ġđğúĈčŋ éĬ ĕ âĔ ÷ ĄĎĕëü ìęħ è ğþŎ ü ýĆė ČĔ ú
ĆŇĊĄúěü ģ÷ňğãňĕùĚĐĎěňüĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 51.15 ĢüýĆėČĔú ĠĈüğúėĆŋü
âĆěŉþ ìęħèğþŎüâĈěŇĄýĆėČĔúúĘħ÷ĬĕğüėüûěĆâėéġĆèĠĆĄĆē÷ĔýýüĢüþĆēğúċ
ċĆĘ ĈĔ è âĕĢüğ÷Ě Đ üâĔ ü ąĕąü 2560 ġ÷ąâĈě Ň Ą ġĆèĠĆĄĠĈüğúė Ć ŋ ü
åĐĈğĈåëĔüħ ùĜâĐĐâĠýýĄĕğāĚħĐĢĎňğþŎüčùĕüúĘħāĔâÿŇĐüĆėĄëĕąĎĕ÷
ğĎĄĕēčĬĕ ĎĆĔ ý üĔ â úŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ ëĚħü ëĐýâĕĆāĔ â ÿŇ Đ üĠýýĢâĈň ëė ÷
âĔ ý ûĆĆĄëĕøė ĐĔ ü è÷èĕĄãĐèëĕąĎĕ÷úĘħ ĄĘ ëĚħ Đ ğčĘ ą èãĐèþĆēğúċ
ċĆĘ ĈĔ è âĕ úĔĨ è üĘĨ âĈěŇ Ą ġĆèĠĆĄ÷Ĕ è âĈŇ ĕ ĊþĆēâĐýģþ÷ň Ċ ąġĆèĠĆĄ
ğ÷Đē ĠĈüğúėĆŋü ýĜúĘå ġđğúĈ, ġĆèĠĆĄĐĜýěüøĜ ýĜúĘå ġđğúĈ ýĕą
ĠĈüğúėĆüŋ ĠĈēġĆèĠĆĄĆėġì ĠĐü÷ŋ ĐēĄĔĊĆŋ ýĘë ĊėĈĈŇĕčŋ ýĕą ĠĈüğúėĆüŋ
ġ÷ąĄĘĎňĐèāĔâĆĊĄúĔĨèčėĨü 23 ĎňĐè ìęħèĠøŇĈēĎňĐèøĔĨèĐąĜŇģĄŇģâĈéĕâ
ëĕąĎĕ÷ĄėĆėčìĕ âĕĆĈèúěü÷ĔèâĈŇĕĊùĚĐğþŎüâňĕĊčĬĕåĔîãĐèýĆėČĔú
ğìğĆü÷ėý ĢüâĕĆãąĕąûěĆâėéĊėĈĈŇĕĆē÷ĔýýüĢüþĆēğúċċĆĘĈĔèâĕ
ìęħèëŇĊąĢĎňýĆėČĔúčĕĄĕĆùüĬĕğčüĐúĕèğĈĚĐâúĘħ÷ĘĠĈēĎĈĕâĎĈĕą
ĄĕâąėħèãęĨüĢĎňĠâŇüĔâúŇĐèğúĘħąĊ
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ÖÅċ£ÂčÀÑ¾¾Ð¦ É³³Ê

Ê¼³¼ÌÃÊ¼ĶÉĲ Ê¼ÃĊÅ¦§ÐĲ

ÅÀÊ²ÍÔºÖ°¼Ö·¾ÌÂ
ÖÅċ£Õ¾²ĲčÔ¼Â¨ÌÔĲ²Ô¨Â

ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋĢĎňýĆėâĕĆĎňĐèāĔâþĆēğăúğìĐĆŋĊčė ĐāĕĆŋúğĄüúŋ
ăĕąĢøňčėúûėĢüâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĎňĐèëě÷ /CPCIGOGPV .GVVKPI
4KIJVU ġ÷ąčŇĊüĢĎîŇĐąĜăŇ ĕąĢøňĠýĆü÷ŋġĐŉåčŋĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą
ĠĈēüėĊìĘĠĈü÷ŋ ÷ňĊąâĈąěúûŋâĕĆâĆēéĕąĠýĆü÷ŋĢüĎĈĕâĎĈĕą
ăĜĄėăĕå ĠĈēåĊĕĄĄěŇèĄĔħüãĐèýĆėČĔúĢüâĕĆāĔõüĕĠýĆü÷ŋĐĊĕüĘ
ĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊĐĊĕüĘ ğĆčìėğ÷üğìčĢüøĈĕ÷÷ĔèâĈŇĕĊ
ġ÷ąğþľ÷ġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ýĆĐ÷ýĘë ġâĈ÷ŋġåčøŋ ğĆčìėğ÷üğìč ĢüþĆēğúċ
ĐĐčğøĆğĈĘą ĠĈēġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ğĄġúĆġāĈėč ġĐŉåĠĈü÷ŋ ğĆčìėğ÷üğìč
ĢüþĆēğúċüėĊìĘĠĈü÷ŋ ġ÷ąġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ýĆĐ÷ýĘë ġâĈ÷ŋġåčøŋ
ğĆčìėğ÷üğìč øĔĨèĐąĜŇĢüąŇĕüġâĈ÷ŋġåčøŋúĘħčĊąèĕĄĠĈēĄĘëĚħĐğčĘąè
÷ňĊąëĕąĎĕ÷úĘúħ Đ÷ąĕĊùęè 17 âėġĈğĄøĆ ĠĎĈŇèğĈŇüâĆē÷ĕüġøňåĈĚüħ
ĆňĕüĐĕĎĕĆĎĆĜ ĠĈēčùĕüýĔüğúėèëĔĨüüĬĕ čŇĊüġĆèĠĆĄĐĊĕüĘ ğĄġúĆ
ġāĈėč ġĐŉåĠĈü÷ŋ ğĆčìėğ÷üğìč øĔĨèĐąĜŇĢéâĈĕèğĄĚĐèġĐŉåĠĈü÷ŋ
ìęħèğþŎüĠĎĈŇèĎĈĐĄĆĊĄãĐèĊĔõüûĆĆĄĠĈēĐĕĎĕĆĐĔüĎĈĕâĎĈĕą
ġ÷ąüĬĕğčüĐâĕĆāĔâÿŇĐüĢüğĄĚĐèĐąŇĕèĄĘğĐâĈĔâČöŋ ýüĐĕåĕĆ
úĘġħ ÷÷ğ÷ŇüãĐèğĄĚĐè ìęèħ čĕĄĕĆùĄĐèğĎĦüĊėĊúėĊúĔċüŋãĐèčĊüĐĔĈğýėĆøŋ
âĕĆğþľ ÷ ġĆèĠĆĄ 2 ĠĎŇ è ÷Ĕ è âĈŇ ĕ ĊčŇ è ÿĈĢĎň ý Ćė ČĔ ú ĄĘ ġ ĆèĠĆĄ
ĢüğåĆĚ Đ ăĕąĢøň čė ú ûė Ģ üâĕĆýĆė Ď ĕĆéĔ ÷ âĕĆĎň Đ èëě ÷ ğāėħ Ą ãęĨ ü ğþŎ ü
53 ĠĎŇè ĠĈēĄĘĎňĐèāĔâăĕąĢøňâĕĆýĆėĎĕĆĄĕââĊŇĕ 6,400 ĎňĐè
ö čėĨüþĿ 2560 úĔĨèüĘĨ Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĎňĐèëě÷ąĔèåèğþŎü
ĠĎĈŇèĆĕąģ÷ňúčĘħ ĕĬ åĔîãĐèûěĆâėéġĆèĠĆĄĠĈēĄĘč÷Ĕ čŇĊüĆĕąģ÷ňå÷ė ğþŎü
ĆňĐąĈē 20 ãĐèĆĕąģ÷ňúĔĨèĎĄ÷ãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ĢüþĿ 2560
Ćĕąģ÷ňĆĊĄéĕâûěĆâėéâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĎňĐèëě÷ãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ğāėħĄãęĨüĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 3 ĢüþĿ 2560 ğĄĚħĐğúĘąýâĔýĆĕąģ÷ňéĕâ
âĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿâŇĐü
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Ê¼¼É³ĶĊÊ¦³¼ÌÃÊ¼Ö¼¦Õ¼º

âĕĆĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄúĘħğþŎüãĐèýěååĈĐĚħü ğþŎüĆĜþĠýý
ûěĆâėéúĘëħ ĊŇ ąĢĎňýĆėČúĔ čĕĄĕĆùãąĕąĠýĆü÷ŋãĐèýĆėČúĔ ģ÷ňġ÷ąģĄŇøĐň è
ĈèúěüğĐè čŇèÿĈĢĎňýĆėČĔúĄĘåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆúĬĕâĬĕģĆúĘħčĜèãęĨü
ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋąĔèåèčĆňĕèğåĆĚĐãŇĕąġĆèĠĆĄăĕąĢøň
âĕĆĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆ ġ÷ą ö čėĨüþĿ 2560 ýĆėČĔúĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄ
úĔĨèĎĄ÷ 35 ĠĎŇè Ģü 14 þĆēğúċ ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĐüĔüøĆĕ, ĐĊĕüĘ,
ġĐŉåčŋ, úėġĊĈĘ, ğĐğĈĊĕüŇĕ åĐĈğĈåëĔħü ĠĈēğ÷Đē ġýĄĐüøŋ ýĆėČĔú
ĄĘĆĕąģ÷ňéĕââĕĆĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄéĬĕüĊü 1,171 Ĉňĕüýĕú
ĢüþĿ 2560 ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 6 éĕâþĿâŇĐü ĢüĆēĎĊŇĕèþĿ 2560 ýĆėČĔú
ģ÷ňĈèüĕĄĢüčĔîîĕĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆġĆèĠĆĄğāėĄħ ĐĘâ 19 ĠĎŇè ğāĚĐħ úĘéħ ē
ãąĕąûěĆâėéĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐèĢüĠÿüâĕĆğþľ÷ġĆèĠĆĄăĕąĢøňčĔîîĕ
ĆĔ ý éň ĕ èýĆė Ď ĕĆĢüĐüĕåø ġ÷ąĠÿüâĈąě ú ûŋ 5 þĿ ã ĐèýĆė ČĔ ú
ĄĘğþŃĕĎĄĕąúĘéħ ēĄĘġĆèĠĆĄăĕąĢøňčî
Ĕ îĕĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆâĊŇĕ 100 ĠĎŇè
Ģü 21 þĆēğúċ ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋøŇĕèĥ ãĐèýĆėČĔúăĕąĢüþĿ 2565
ĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊġĆèĠĆĄĐüĔüøĆĕ âěňąĎąĕè ĆĘčĐĆŋú
ĢüþĆēğúċéĘü ìęèħ ğþŎüĆĘčĐĆŋúĎĆĜĆē÷ĔýĎňĕ÷ĕĊ ĄĘĎĐň èāĔâğāĚĐħ ĢĎňýĆėâĕĆ
éĬĕüĊü 218 ĎňĐè ġ÷ąüĬĕğčüĐýĆĆąĕâĕċĢâĈňëė÷âĔýûĆĆĄëĕøė
ĆĕąĈňĐĄģþ÷ňĊąčüĕĄâĐĈŋĂčŇĊüøĔĊĠĈēğúĚĐâğãĕčĜè úĬĕğĈúĘħøĔĨè
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ãĐèĆĘčĐĆŋú÷ĔèâĈŇĕĊøĔĨèĐąĜŇĎŇĕèéĕâøĔĊğĄĚĐèâěňąĎąĕè 30 üĕúĘ
ĠĈēĎŇĕèéĕâúŇĕĐĕâĕċąĕüüĕüĕëĕøėâěňąĎąĕè ĎĈèøňèğþłĕ
15 üĕúĘ ĢüýĆėğĊöĢâĈňğåĘąèâĔýĆĘčĐĆŋú ĄĘýĐŇ üĬĕĨ āěĆĐň ü úēğĈčĕý
üĬĨĕøâ ùĬĨĕĎėüþĜü Ďěýğãĕ ĠĈēčĊüþłĕĢĎîŇ ìęħèğþŎüĠĎĈŇèāĔâÿŇĐü
úĕèûĆĆĄëĕøėúčĘħ ĕĬ åĔî üĐâéĕâüĘĨ üĔâúŇĐèğúĘąħ ĊčĕĄĕĆùğ÷ėüúĕè
ģþąĔèĐüěčĆöŋčùĕüãĐèĆĕëĊèċŋ ğāĚĐħ ğąĘąħ ĄëĄĠĈēğĆĘąüĆĜğň ĆĚĐħ èĆĕĊ
þĆēğāöĘĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħüĠĈēþĆēĊĔøėċĕčøĆŋúĘħąĕĊüĕüùęè
2,000 þĿéĕâëüâĈěŇĄüňĐą
ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋãąĕąĠýĆü÷ŋúėġĊĈĘĐĐâģþüĐâþĆēğúċ
ġþĆøěğâč ģþąĔèăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè ÷ňĊąâĕĆğãňĕýĆėĎĕĆ
ġĆèĠĆĄìěå ĊĕåėĂ ýĜúåĘ ġđğúĈčŋ ýĕą úėġĊĈĘ ĢüğĄĚĐèġ÷đĕ þĆēğúċ
âĕøĕĆŋ ìęħèþĆēâĐý÷ňĊąâĈěŇĄġĆèĠĆĄğâŇĕĠâŇĠĈēĄĘğĐâĈĔâČöŋ
ğêāĕēøĔĊ 9 ġĆè ġ÷ąĠøŇĈēġĆèĄĘčùĕþŌøąâĆĆĄĠĈēâĕĆøâĠøŇè
ăĕąĢüúĘčħ ĈĔýìĔýìňĐü øĔèĨ ĐąĜĢŇ éâĈĕèğĄĚĐèþĆēĊĔøċė ĕčøĆŋìåě ĊĕåėĂ
úĔèĨ üĘĨ ġĆèĠĆĄìěå ĊĕåėĂ ýĜúåĘ ġđğúĈčŋ ýĕą úėġĊĈĘ üĬĕğčüĐþĆēğāöĘ
ĠĈēĊĔõüûĆĆĄĐĕĎĆĔý ÿčĄÿčĕüâĔýâĕĆýĆėâĕĆčě÷ĎĆĜĠĈē
åĊĕĄĢčŇĢéĢüúěâĆĕąĈēğĐĘą÷ãĐèĠãâúĘğħ ãňĕĄĕāĔâ ìęèħ ğþŎüéě÷ğ÷Ňü
ãĐèġĆèĠĆĄúėġĊĈĘ
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ĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúąĔèåèāĔõüĕġåĆèâĕĆúĘħĐąĜŇĐĕċĔąğāĚħĐãĕą
ĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè ğāĚħĐĢĎňĄĘâĕĆğøėýġøøŇĐģþĢüĆēąēąĕĊĠĈēąĔèåè
ğþŎüĎüęħèĢüûěĆâėéĎĈĔâãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ġ÷ąĢüþŌééěýĔü ýĆėČĔú
ĐąĜĆŇ ēĎĊŇĕèâĕĆāĔõüĕġåĆèâĕĆĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋúèĔĨ ĎĄ÷ 3 ġåĆèâĕĆ
ìęħèéēğþľ÷øĔĊĢüĐĘâģĄŇâĘħþĿãňĕèĎüňĕ ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ģ÷ňĆŇĊĄúěüâĔýýĆėČĔú åĕéėĄĕ åĐĆŋþĐğĆëĔħü éĕâþĆēğúċîĘħþěłü ğāĚħĐ
āĔõüĕġåĆèâĕĆýňĕüāĔâøĕâĐĕâĕċĆē÷Ĕýýü ăĕąĢøňëĚħĐġåĆèâĕĆ
ĐĊĕ÷ė ü ĕ đė Ĉ čŋ ýĕą ĐüĔ ü øĆĕ ìęħ è øĔĨ è ĐąĜ Ň øė ÷ âĔ ý ġåĆèâĕĆĈĕąĔ ü
ğĆčìėğ÷üğìč ýĕą ĐüĔüøĆĕ ĢüéĔèĎĊĔ÷ăĜğâĦø ġåĆèâĕĆ÷ĔèâĈŇĕĊ
þĆēâĐý÷ňĊąĊėĈĈŇĕĎĆĜéĕĬ üĊü 16 ĎĈĔè üĐâéĕâüĘĨ ģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ
ģ÷ňğãňĕĆŇĊĄúěüğāĚħĐāĔõüĕġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ĐĜýě÷ ğĆčìėğ÷üğìč
ìęħèþĆēâĐý÷ňĊąĊėĈĈŇĕğāĚħĐĐąĜŇĐĕċĔąéĬĕüĊü 15 ĎĈĔè ĢüğĄĚĐèĐĜýě÷
ġ÷ąøĔĨ è ĐąĜ Ň ý üāĚĨ ü úĘħ Ć ĕýčĜ è ãĐèğĄĚ Đ èýĕĎĈĘ ĄĘ ü ĕãň ĕ ĊãĔĨ ü ýĔ ü ģ÷
ëŇ ĕ èĀĿ ĄĚ Đ úň Đ èùėħ ü ĠĈēĊĔ ÷ ãĐèċĕčüĕđė ü ÷ĜúĘħ ĄĘ ëĚħ ĐğčĘąè čŇ ĊüĐĘ â
ġåĆèâĕĆĎüęħ è åĚ Đ ġåĆèâĕĆĐüĔ ü øĆĕ ğ÷ìĕĆĜ ğĆčìė ğ ÷üğìč
ìęħèþĆēâĐý÷ňĊąĊėĈĈŇĕğāĚħĐĐąĜŇĐĕċĔąéĬĕüĊü 20 ĎĈĔè øĔĨèĐąĜŇýü
ëĕąĎĕ÷ğ÷ìĕĆĜ úĕèøēĊĔ ü ĐĐâğêĘ ą èĢøň ã ĐèþĆēğúċĄĕğĈğìĘ ą
ġ÷ąåĕ÷ĊŇĕúĔĨè 2 ġåĆèâĕĆéēğþľ÷øĔĊĢüþĿ 2562
þĿ 2560 ğþŎ ü þĿ Ġ ĎŇ è åĊĕĄčĬ ĕ ğĆĦ é ãĐèâĕĆãĕąġåĆèâĕĆ
ĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋ ġ÷ąýĆėČĔúģ÷ňãĕąĊėĈĈŇĕ
ĢüġåĆèâĕĆĈĕąĔü ğĆčìėğ÷üğìč ýĕą ĐüĔüøĆĕ ĢüéĔèĎĊĔ÷ăĜğâĦø
éĬĕüĊü 3 ĎĈĔè ĊėĈĈŇĕĢüġåĆèâĕĆ÷ė ğĐčğøú čĄěą éĬĕüĊü 1 ĎĈĔè
ĎňĐèāĔâĢüġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ğëĘąèĢĎĄŇ ğìĐĆŋĊėč čĊĘú éĬĕüĊü
8 ąĜüėø ĠĈēğāüúŋğđňĕčŋĢüġåĆèâĕĆúĐĆŋğĆč ĆĕüĘ ĢüğĄĚĐèĄĕþĜġø
éĬĕüĊü 2 ĎňĐè ġ÷ąģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋąèĔ ĄĘĊĈė ĈŇĕĠĈēĎňĐèāĔâğāĚĐħ ãĕą
ĄĕâāĐúĘħ é ēĄĘ Ć ĕąģ÷ň é ĕââĕĆãĕąġåĆèâĕĆĐčĔ è ĎĕĆė Ą úĆĔ ā ąŋ
ĐąŇĕèĠãĦèĠâĆŇèøĈĐ÷ëŇĊèğĊĈĕâŇĐüĠĈēĆēĎĊŇĕèâĕĆğþľ÷øĔĊġåĆèâĕĆ
úĘħĐąĜŇĐĕċĔąğāĚħĐãĕąĢĎĄŇøŇĐģþ
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Ö£¼¦ Ê¼Å²É²ĳ¼Ê ÔÀÔ£§ÉÜ² £¾É³

ġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý ğþŎüûěĆâėéâĕĆğþŎüğéňĕãĐè
ĆŇĊĄâĔü ġ÷ąğéňĕãĐèåēĠüüåĈĔýāĐąøŋčĕĄĕĆùčĬĕĆĐèâĕĆāĔâÿŇĐü
ĢüčùĕüúĘúħ ĐŇ èğúĘąħ ĊĎĆĜëüĔĨ üĬĕĆē÷ĔýġĈâĢüĆēąēąĕĊģ÷ň÷Ċň ąåēĠüü
åĈĔýāĐąøŋúĘħĄĘâĕĆâĬĕĎü÷ĆĕåĕģĊňĈŇĊèĎüňĕ üĐâéĕâüĘĨ ġåĆèâĕĆ
÷ĔèâĈŇĕĊąĔèëŇĊąğčĆėĄûěĆâėéġĆèĠĆĄãĐèýĆėČĔú ğüĚħĐèéĕâğéňĕãĐè
čĕĄĕĆùĢëňåēĠüüåĈĔýāĐąøŋğāĚħĐâĕĆğãňĕāĔâĢüġĆèĠĆĄĢüğåĆĚĐ
ãĐèģĄğüĐĆŋ ġđğúĈčŋúĔħĊġĈâúĘħğãňĕĆŇĊĄĆĕąâĕĆ ìęħèéēëŇĊąčĆňĕè
Ćĕąģ÷ňĠĈēčüĔýčüěüûěĆâėéġĆèĠĆĄãĐèýĆėČĔú
ĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúąĔèåèãąĕąûěĆâėéġåĆèâĕĆĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü
åĈĔý ğüĚħĐèéĕâýĆėČĔúğëĚħĐĊŇĕûěĆâėéüĘĨéēğþŎüĎüęħèĢüûěĆâėéĎĈĔâúĘħéē
ëŇĊąĢĎňĆĕąģ÷ňĠĈēÿĈâĬĕģĆãĐèýĆėČĔúğøėýġøøŇĐģþĢüĆēąēąĕĊ
ăĕąĎĈĔ è éĕâúĘħ ý Ćė ČĔ ú ģ÷ň ĄĘ â ĕĆþĆĔ ý ğþĈĘħ ą üĆĕåĕĠĈēĠÿü
âĕĆëĬĕĆēğèėüğĄĚħĐâĈĕèþĿ 2558 Ćĕąģ÷ňãĐèĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý
ĢüþĿ 2560 ğāėħ Ą ãęĨ ü ĢüĐĔ ø ĆĕĆň Đ ąĈē 28 ğĄĚħ Đ ğúĘ ą ýâĔ ý þĿ 2559
üĐâéĕâüĘĨ ĆēýýâĕĆĢĎňåēĠüüğåĆ÷ėøčėüğëĚħĐĈĜâåňĕĢĎĄŇ ąĔèëŇĊą
þĆĔýþĆěèåěöăĕāĈĜâĎüĘĨãĐèĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔýĢĎň÷ĘãęĨüĐąŇĕèĄĘ
üĔąčĬĕåĔîĐĘâ÷ňĊą
ĢüčŇ Ċ üãĐèúĘħ āĔ â ö čėĨ ü þĿ 2560 ĐüĔ ü øĆĕ ğĊğåëĔħ ü åĈĔ ý
ĄĘéĬĕüĊüĎňĐèāĔâĢüåĈĔýúĔĨèčėĨü 186 ĎňĐè ĠĈēĐĘâ 21 ĎňĐèúĘħāĔõüĕ
ĠĈňĊğčĆĦé Ģü 7 čùĕüúĘħāĔâÿŇĐü ģ÷ňĠâŇ ğâĕēčĄěą ăĜğâĦø âĆěèğúāĒ
ĠĈēğëĘąèĢĎĄŇ ĢüþĆēğúċģúą åĊĘüčŋúĕĊüŋ ĢüþĆēğúċüėĊìĘĠĈü÷ŋ
ýĕĎĈĘ ĢüþĆēğúċĐėüġ÷üĘğìĘą ĠĈēìĕüąŇĕ ĢüþĆēğúċéĘü ĠĈē
ĄĘéĬĕüĊüğéňĕãĐèåēĠüüåĈĔýāĐąøŋĄĕââĊŇĕ 10,000 åü ö čėĨüþĿ
2560
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Õµ² Ê¼¡»Ê»Ö¼¦Õ¼º ĶĻÊ²À²ÃĊÅ¦

þĆēğúċ
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
âĔĄāĜëĕ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ġþĆøěğâč
ċĆĘĈĔèâĕ
ğĊĘą÷üĕĄ
ĠìĄğýĘą
ģúą
ģúą
ģúą
ýĐøčĊĕüĕ
üĕĄėğýĘą
ġþĆøěğâč
ċĆĘĈĔèâĕ
ğĊĘą÷üĕĄ
ĠìĄğýĘą
ĐĐčğøĆğĈĘą
ĐĐčğøĆğĈĘą
ýĆĕìėĈ
ýĆĕìėĈ
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ġþĆøěğâč
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
40
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ġĄìĔĄýėâ
ġĄìĔĄýėâ
ġĄìĔĄýėâ
ċĆĘĈĔèâĕ

ëĚħĐġĆèĠĆĄ
2559 2560 2561F 2562F 2563F
ĐüĔüøĆĕ ýŇĐÿě÷ ğâĕēčĄěą
106
106
106
106
106
ĐüĔüøĆĕ čĕĄğĎĈĘħąĄúĐèåĬĕ ĠåĄþņëňĕè
72
61
61
61
61
ĐüĔüøĆĕ ĎĔĊĎėü
187
187
187
187
187
ĐüĔüøĆĕ ĈĕąĔü ăĜğâĦø
77
77
77
77
77
ĐüĔüøĆĕ ģĄňãĕĊ ăĜğâĦø ĊėĈĈŇĕčŋ
83
83
83
83
83
ĐüĔüøĆĕ ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ âĆěèğúāĒ
408
408
408
408
408
ĐüĔüøĆĕ čąĕĄ âĆěèğúāĒ
354
354
354
354
354
ĐüĔüøĆĕ ĐĔèâĐĆŋ
39
39
39
39
39
ĐüĔüøĆĕ åėđĕĊĕĎŋ ĄĔĈ÷ĘĂčŋ ĊėĈĈŇĕčŋ
79
79
79
79
79
ĐüĔüøĆĕ ĊėĈĕĄĔĊĆĕ ĐĔĈâĕĆŋĂ
280
280
280
280
ĐüĔüøĆĕ åĕĈĜúĕĆĕ
141
141
141
141
141
ĐüĔüøĆĕ đĐąĐĔü
94
94
94
94
94
ğ÷Đē ĆĐąĔĈ ĈėĂĊėèħ čġøü ĊėåøĐğĆĘą ĂĐĈčŋ ĠìĄğýĘą ýĕą ĐüĔüøĆĕ
173
173
173
173
173
ĐĊĕüĘ āĔúąĕ
298
298
298
298
298
ĐĊĕüĘ ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ âĆěèğúāĒ
248
248
248
248
248
ĐĊĕüĘ ìĔüğìĦú ġåčøŋ čĄěą
34
34
58
58
58
ĐĊĕüĘ âĕġýġĆğü
196
196
196
196
196
ĐĊĕüĘ Ċėü÷ŋđĦĐâ
173
173
173
173
173
ĐĊĕüĘ ĐğĊüė÷ĕ ĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷ ĈėčýĐü
119
119
119
119
ĐĊĕüĘ åĕĈĜúĕĆĕ
105
105
105
105
105
ĐĊĕüĘ âĊĘğîėü
63
63
63
63
63
ĐĊĕüĘ ĊėåøĐğĆĘą ĂĐĈčŋ
212
212
212
212
212
ġĐŉåčŋ ĐĘĠĈü ÷ĕĆŋĊėü
301
301
301
301
301
ġĐŉåčŋ ĠâĆü÷ŋ ĠâĈ÷čġøü
144
144
144
144
144
úėġĊĈĘ ĐĘġåĆĘčĐĆŋú ģþĆĐĕ ÷Ĝ ĂĐĆŋğøň ýĕğđĘą
287
287
287
287
287
úėġĊĈĘ ġĄĂĕĆŋğĆéŋ ğìĕğþĕĈĜ
217
217
217
217
217
úėġĊĈĘ ĐğĊüė÷ĕ ĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷ ĈėčýĔĊ
306
285
285
285
285
úėġĊĈĘ åĕĆŋġĊğĐġĆ ĐĔĈâĕĆŋĂ
293
246
246
246
246
úėġĊĈĘ ġåĐėĄýĆĕ
100
100
100
100
100
úėġĊĈĘ éĕĆŋ÷ėĄ
119
úėġĊĈĘ ĈĕâĐč ĐĔĈâĕĆŋĂ
324
324
324
324
324
úėġĊĈĘ ĄĕĆĘüĕ þĐĆŋøėğĄĕ
196
196
196
196
196
úėġĊĈĘ ĄĕĆĘüĕ ĊėĈĕĄĔĊĆĕ ĐĔĈâĕĆŋĂ
383
383
383
383
383
úėġĊĈĘ ĐĐğĆĘąüğøň ĈėčýĔĊ
279
279
279
279
279
úėġĊĈĘ þĕĈĕìėġĐ ğ÷ ğìğøĘąč ìėüøĆĕ
30
30
30
30
30
úėġĊĈĘ ìėüøĆĕ
77
77
77
77
77
úėġĊĈĘ ĊėåøĐğĆĘą
280
ğ÷Đē ğìĦüøŋ ĆĘéėč âĆěèğúāĒ
224
224
224
224
224
ġĂĆŋìĘìĔħüčŋ ğëĘąèĢĎĄŇ
76
76
76
76
76
ġĂĆŋìĘìĔħüčŋ ğâĕēčĄěą
60
60
60
60
60
ġĂĆŋìĘìĔħüčŋ ğøĦüúŋ ĠåĄþņ čĕĄğĎĈĘħąĄúĐèåĬĕ
15
15
15
15
15
ğé ÷ĔýýĈėĊ ĠĄĆėĐĐú ăĜğâĦø
265
265
265
265
265
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐè
7,118 7,039 7,063 7,063 7,063
ĐüĔüøĆĕ ÷ėĎŋâĜ ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
110
110
110
110
110
ĐüĔüøĆĕ ğĊĈė ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
67
67
67
67
67
ĐüĔüøĆĕ ýĕìĕĆĜġø ģĐčŋĠĈü÷ŋ
44
44
44
44
44
ĐüĔüøĆĕ ĄĕğøġĄ ģĐčŋĠĈü÷ŋ
24
24
24
24
24
ĐüĔüøĆĕ ğĄ÷ŋéěĄğý ģĐčŋĠĈü÷ŋ
12
12
12
12
12
ĐüĔüøĆĕ āĘì ğđğĊü ĠúèğâĈ
152
152
152
152
152
 úėġĊĈĘéĕĆŋ÷ėĄģ÷ňğþĈĘħąüëĚħĐğþŎüĐĊĕüĘĐğĊüė÷ĕĈėğýĐĆŋ÷ĕğ÷ĈėčýĐüĢüğ÷ĚĐüğĄČĕąü
úėġĊĈĘĊėåøĐğĆĘąģ÷ňğþĈĘħąüëĚħĐğþŎüĐüĔüøĆĕĊėĈĕĄĔĊĆĕĐĔĈâĕĆŋĂĢüğ÷ĚĐüğĄČĕąü
ĎĄĕąğĎøě(þĆēĄĕöâĕĆ
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

Õµ² Ê¼·ÉĴ²ÊÖ¼¦Õ¼ºÕ¾ÈÖ£¼¦ Ê¼·ÉĴ²ÊÅÂÉ¦ÃÊ¼Ìº°¼É·»č
Õµ² Ê¼¡»Ê»Ö¼¦Õ¼º ĶĻÊ²À²ÃĊÅ¦

þĆēğúċ
ģúą
ğĈġìġú
ğĈġìġú
ġĄìĔĄýėâ
ċĆĘĈĔèâĕ
ğĊĘą÷üĕĄ
Đėüğ÷Ęą
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ĠúüìĕğüĘą
ĠúüìĕğüĘą
ĠúüìĕğüĘą
ĠúüìĕğüĘą
ĠúüìĕğüĘą
ĠúüìĕğüĘą
ċĆĘĈĔèâĕ
ċĆĘĈĔèâĕ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ġĄìĔĄýėâ
30
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
éĘü
éĘü
éĘü
Đėüġ÷üĘğìĘą
Đėüġ÷üĘğìĘą
ġĐĄĕü
ġĐĄĕü
âĕøĕĆŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ğĊĘą÷üĕĄ
ģúą
ģúą
ĄĕğĈğìĘą
ğìğëĈčŋ

ëĚħĐġĆèĠĆĄ
ĐĊĕüĘ ĎĔĊĎėü
ĐĊĕüĘ ğĈġìġú
ĐĊĕüĘ ĄĕğìĆĜ
ĐĊĕüĘ ğāĄýĕ ýĘë
ĐĊĕüĘ ğýüġúúĕ
ĐĊĕüĘ ģđĂè đĕĆŋğýĐĆŋ ĊėĊ
ġĐŉåčŋ āěúûåąĕ
ĠĐĂġĆëėå ģ÷ĐĕüĘ ýĘë
ğĐğĈğĂüúŋ ğāāğāĐĆŋ ĠåĄþņ Ąĕģì ĄĕĆŇĕ
ğĐĈìĕ åĐþþĿŐ ğĄĆě
éĐąčŋ ĠåĄþņ ëĕýĕ
Ġìü÷ŋ ĆėğĊĐĆŋ Ąĕģì ĄĕĆŇĕ
úĐúėĈėč ĠåĄþņ ĠĐĄġýğìĈė
ĐĕĆĜëĕ åĐĂĂĿŏ ĈĐ÷éŋ
åėĈėü÷ė ĠìüìėýĕĆŋ
ğìğĆüğâøė ģĄğâĆëĔħü ĠåĄþņ
ğìğĆüğâøė ģāġĐğüĘąĆŋ ĠåĄþņ
úĕĆĕèâėĆĘ úĆĘúŉĐþčŋ
ğ÷Đē ĠĄüğüĐĆŋ ĠĐú ġâĆĐèġâġĆ
åĈĔý ġđğúĈ ÷ĐĈĂľü
ġđğúĈ čėâėĆėąĕ
üĕĈĕ÷Ĝ ģāĆğĊú ģĐčŋĠĈü÷ŋ ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
üėąĕĄĕ ģāĆğĊú ģĐčŋĠĈü÷ŋč ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ğĆ÷ėčĔü ýĈĜ ĄĕþĜġø
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħĈèúěüÿŇĕüâĕĆĆŇĊĄúěü
ĐüĔüøĆĕ ýňĕüĆĕëþĆēčèåŋ âĆěèğúāĒ
ĐüĔüøĆĕ ğëĘąèĢĎĄŇ
ĐüĔüøĆĕ ĈĕĊĕöĕ ğâĕēčĄěą
ĐüĔüøĆĕ ĆčĕüĔü÷ĕ ğâĕēāēèĔü ĊėĈĈŇĕčŋ
ĐüĔüøĆĕ čĕúĆ âĆěèğúāĒ
ĐüĔüøĆĕ čėğâĕ
ĐüĔüøĆĕ âěňąĎąĕè
ĐüĔüøĆĕ ìĕüąŇĕ
ĐüĔüøĆĕ čėýčĐèþŌüüĕ
ĐüĔüøĆĕ ğìĄėüąĔå ýĕĎĈĘ
ĐüĔüøĆĕ ĐĜĈĜĊĕøĜ ýĕĎĈĘ
ĐĔĈ ýĕĈĘ÷ ìĕĈĕĈĕĎŋ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ĐüĔüøĆĕ ĐĔĈ éĕýĕĈ ĐĔĈ ĐĔå÷ĕĆŋ
ýĕüĕüŇĕ ģĐčŋĠĈü÷ŋ ġ÷đĕ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ĐüĔüøĆĕ ğìĐĆŋ ýĕüĘ ąĕč ģĐčŋĠĈü÷ŋ ĐĔĈ ìĕğđĈ ĊėĈĈŇĕ
ĐüĔüøĆĕ ğìĐĆŋ ýĕüĘ ąĕč ģĐčŋĠĈü÷ŋ ĐĔĈ ąĕĄĄŋ ĊėĈĈŇĕ
ĐüĔüøĆĕ ğ÷Đē þĕĈŋĄ ÷Ĝģý
ğ÷čğčėĆŋú ģĐčŋĠĈü÷ŋ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ĐĘčğúėĆŋü ĠĄüġâĆĂčŋ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
åĔčĆŋ ĐĔĈ ìĕĆĕþ ğ÷čğčėĆŋú ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ĐüĔüøĆĕ ĄěąğüŇ
ĐĊĕüĘ ğĐğúĆĘąĄ âĆěèğúāĒ
ĐĊĕüĘ ãĐüĠâŇü
ĐĊĕüĘ ğìþŌè ġâĈ÷ŋġåčøŋ
ĐĊĕüĘ ğìğëĈčŋ ýĕýĕĆĐüčŋ

2559
158
105
185
75
122
10
10
11
10
16
18
30
14
20
12
20
20
154
79
20
134
154
1,786
97
84
122
64
310
139
122
103
60
74
136
115
141
30
30
293
64
222
206
90
568
196
315
124

2560 2561F 2562F 2563F
196
196
196
196
158
158
158
158
105
105
105
105
185
185
185
185
75
75
75
75
122
122
122
122
78
78
78
78
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
10
10
10
16
16
16
16
18
18
18
18
30
30
30
30
14
14
14
14
20
20
20
20
12
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
154
154
154
154
79
79
79
79
20
20
20
20
134
134
134
134
154
154
154
154
2,060 2,060 2,060 2,060
97
97
97
97
84
84
84
84
122
122
122
122
64
64
64
64
310
310
310
310
139
139
139
139
218
218
218
218
122
122
122
122
103
103
103
103
60
60
60
60
74
74
74
74
136
136
136
136
115
115
115
115
141
141
141
141
30
30
30
30
30
30
30
30
293
293
293
293
64
64
64
64
222
222
222
222
206
206
206
206
90
90
90
90
568
568
568
568
196
275
275
275
315
315
315
315
124
124
124
124
ĎĄĕąğĎøě(þĆēĄĕöâĕĆ
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

Õµ² Ê¼·ÉĴ²ÊÖ¼¦Õ¼ºÕ¾ÈÖ£¼¦ Ê¼·ÉĴ²ÊÅÂÉ¦ÃÊ¼Ìº°¼É·»č
Õµ² Ê¼¡»Ê»Ö¼¦Õ¼º ĶĻÊ²À²ÃĊÅ¦

þĆēğúċ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ģúą
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ġþĆøěğâč
âĕøĕĆŋ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
ğåüąĕ
čĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ĠúüìĕğüĘą
35
ĐĐčğøĆğĈĘą üėĊìĘĠĈü÷ŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ĐĐčğøĆğĈĘą üėĊìĘĠĈü÷ŋ
53
158

ëĚħĐġĆèĠĆĄ
ĐĊĕüĘ ğ÷Ćĕ ÷Ĝģý
ġĐŉåčŋ âĆěèğúāĒ čĕúĆ
ġĐŉåčŋ ĈėĊĕ ğĐĦâğìĦååĜúĘĂ čĊĘú
ğ÷Đē ğĆčìėğ÷üğìč ĠĐú ĊėåøĐğĆĘą ĐĔĈâĕĆŋĂ
ìěå ĊĕåėĂ ýĜúĘå ýĕą úėġĊĈĘ
åėúĘë ĠåĄþņ ĠĄúûėĊčŋ ĂĐğĆčøŋ
ğĈĊĕ ìĕĂĕĆĘ ĠåĄþņ
ĈĐąìĕýĕ čøĕĆŋ ğý÷čŋ
ĈĐąìĕýĕ ğúňüúŋ ĠåĄþņ
ğ÷Đē ġýĄĐüøŋ
ğþĐĆŋ ĐåĊĔĄ đĜĊĕğĂü ĂĜëė
ğ÷čğčėĆŋú þĕĈŋĄ ğþĐĆŋ ĐåĊĔĄ
ğĐčğâňĐ ìĕĈĜ ĠìüìėýĕĆŋ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħýĆėČĔúĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
ġĐŉåčŋ ġđğúĈ ĠĐü÷ŋ ĆĘčĐĆŋú
ĐĊĕüĘ ğĆčìėğ÷üğìč
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèăĕąĢøňčėúûėĢüâĕĆýĆėĎĕĆčėüúĆĔāąŋ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĔĨèĎĄ÷

Õµ² Ê¼¡»Ê»Ö¼¦Õ¼º×Ãºĉ ĶĻÊ²À²ÃĊÅ¦

þĆēğúċ
ğĊĘą÷üĕĄ
ĄĕğĈğìĘą
2
Đėüġ÷üĘğìĘą
ĠúüìĕğüĘą
ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
3
ýĆĕìėĈ
ĈĕĊ
øĜüėğìĘą
ğĈýĕüĐü
âĕøĕĆŋ
ýĆĕìėĈ
âĕøĕĆŋ
âĕøĕĆŋ
ğåüąĕ
éĘü
éĘü
éĘü
ğĄĐĆŋĆėğëĘąč
ġĄĆĦĐâġâ
ġĐĄĕü
øĜüėğìĘą
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
éĘü
ğâĕĎĈĘĢøň
ģúą
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ

ëĚħĐġĆèĠĆĄ
ĐüĔüøĆĕ âĊĘğîėü ĊėĈĈŇĕčŋ
ĐüĔüøĆĕ ğ÷ìĕĆĜ ġåčøŋ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐè
ĐüĔüøĆĕ ĐĜýě÷ ýĕĎĈĘ
ĊĕĠĆüâė ğìğĆüğâøė ğüëĔħüĠüĈ āĕĆŋå
ĐĊĕüĘ ĂĕğĆč ĄĔĈ÷ĘĂčŋ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħĈèúěüÿŇĕüâĕĆĆŇĊĄúěü
ĐüĔüøĆĕ ĄĕĆĕĊ ýĕğđĘą
ĐĊĕüĘ āĈĔč ĎĈĊèāĆēýĕè
ĐĊĕüĘ ğĈ ğýĐĆŋé ÷Ĝ ĈĔå øĜüėč čĊĘúčŋ
ġĐŉåčŋ ğýĆěø
ĐĔĈ üĕéĕ÷ĕ ġ÷đĕ ğìĐĆŋĊėč ĐāĕĆŋúğĄüúŋ ýĕą ġĐŉåčŋ
úėġĊĈĘ ğĆìėğĂł
úėġĊĈĘ ĐĔĈ üĕéĕ÷ĕ ġ÷đĕ ýĕą úėġĊĈĘ
ìěå ĐĔĈ ĊĕåĆĕ âĕøĕĆŋ ýĕą úėġĊĈĘ
ğĐğĈĊĕüŇĕ åĕĂĕĆĜ ğđňĕčŋ
ĐüĔüøĆĕ Ĉėġý
ĐüĔüøĆĕ ĈĘħğéĘąè
ĐüĔüøĆĕ ğêĘąüğøŇĕ ğĈå
ĐüĔüøĆĕ ğĈĐ ëĕĈĐè
ĐüĔüøĆĕ ĐĔĈ đĜĐĕĆĕ ĠúüğéĘąĆŋ
ĐüĔüøĆĕ ìĘĂĕĎŋ
ĐüĔüøĆĕ ġúğìĐĆŋ
ĐüĔüøĆĕ ğéğýĈ ÷ĕüĕĎŋ ĊėĈĈŇĕčŋ
ĐüĔüøĆĕ ĎĄėħüĎĕè ğìĘħąèģđň
ĐĊĕüĘ þĜìĕü
ĐĊĕüĘ čěãěĄĊėú âĆěèğúāĒ
ĐĊĕüĘ ğéğýĈ ÷ĕüĕĎŋ

2559
216
115
54
93
183
6
13
4
12
44
39
49
4,533

2560 2561F 2562F 2563F
216
216
216
216
115
115
115
115
54
54
54
54
93
93
93
93
183
183
183
183
6
6
6
6
13
13
13
13
4
4
4
4
12
12
12
12
73
73
73
73

4,692

4,771

4,771

4,771

6,339

6,288 6,288 6,288 6,288
130
130
130
130
6,339 6,418 6,418 6,418 6,418
19,776 20,209 20,312 20,312 20,312
2559

2560 2561F 2562F 2563F
25
25
25
103
103
25
128
128
70
70
12
12
200
82
282
50
50
50
53
53
53
41
41
41
110
110
110
100
100
100
200
200
200
151
151
151
101
101
101
5
5
5
173
173
607
607
120
120
164
164
150
150
198
198
93
93
60
60
260
260
400
400
385
385
228
228
ĎĄĕąğĎøě(þĆēĄĕöâĕĆ
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

Õµ² Ê¼·ÉĴ²ÊÖ¼¦Õ¼ºÕ¾ÈÖ£¼¦ Ê¼·ÉĴ²ÊÅÂÉ¦ÃÊ¼Ìº°¼É·»č
Õµ² Ê¼¡»Ê»Ö¼¦Õ¼º×Ãºĉ ĶĻÊ²À²ÃĊÅ¦

þĆēğúċ
éĘü
ğâĕĎĈĘĢøň
ýĆĕìėĈ
ğåüąĕ
éĘü
ìĕĐě÷ĘĐĕĆēğýĘą
ĠúüìĕğüĘą
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
éĘü
ğĄĐĆŋĆėğëĘąč
ġĐĄĕü
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ
ýĆĕìėĈ
éĘü
ğâĕĎĈĘĢøň
éĘü
39
ĐĐčğøĆğĈĘą
ĐĐčğøĆğĈĘą
ĐĐčğøĆğĈĘą
ĐĐčğøĆğĈĘą
4
48

ëĚħĐġĆèĠĆĄ
ġĐŉåčŋ ĎĕèġéĊ
ġĐŉåčŋ ĠúâĜ
úėġĊĈĘ ýĆĕìėğĈĘą
ĈĐąìĕýĕ ġĈġ÷ ĠåĄþņ
ĐüĔüøĆĕ éĜģĎŇ
ĐüĔüøĆĕ ğé÷÷ĕĎŋ
ĐüĔüøĆĕ ĠìüìėýĕĆŋ
ĐüĔüøĆĕ Ąėüĕ ĐĔĈ ĐĕĎĆĔý Ćĕčŋ ĐĔĈ ģåĄĕĎŋ
ĐĊĕüĘ éĜģĎŇ
ĐĊĕüĘ ğýĈ ĐĐĄğýĆ ĄĐĆėğëĘąč
ĐĊĕüĘ ĄĔčâĔø
ĐĊĕüĘ ĐĔĈ ĄĕĆŋéĕü ģĐčŋĠĈü÷ŋ Ćĕčŋ ĐĔĈ ģåĄĕĎŋ
ĐĊĕüĘ Đėýüŋ ýĔøøĜøĕ ÷Ĝģý
ĐĊĕüĘ éĜģĄĆĕĎŋ ÷Ĝģý ğĆčìėğ÷üğìč
úėġĊĈĘ åĕčğúĈġĈ
úėġĊĈĘ ĎĕèġéĊ
úėġĊĈĘ þĜìĕü
ğĐĦĄ åĐĈğĈåëĔħü ğđèëėü
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĘħýĆėČĔúĆĔýéňĕèýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
ĐĊĕüĘ ğĄĈğýėĆŋü
ĐĊĕüĘ ýĦĐâìŋ đėĈ
ġĐŉåčŋ ĠĐ÷ėğĈ÷
ġĐŉåčŋ úĜĊĜĄýĕ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèăĕąĢøňčėúûėĢüâĕĆýĆėĎĕĆčėüúĆĔāąŋ
ĆĊĄéĬĕüĊüĎňĐèúĔĨèĎĄ÷

Õµ² Ê¼·ÉĴ²ÊÅÂÉ¦ÃÊ¼Ìº°¼É·»č ĶĻÊ²À²»Ñ²Ìĳ

þĆēğúċ
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
ġĄìĔĄýėâ
ģúą
Đėüġ÷üĘğìĘą
ĄĕğĈğìĘą
8

ëĚħĐġåĆèâĕĆ
ĐüĔüøĆĕ ğëĘąèĢĎĄŇ ğìĐĆŋĊėč čĊĘú
ĈĕąĔü ğĆčìėğ÷üğìč ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ğìĦüøŋ ĆĘéėč ğĆčìėğ÷üğìč
÷ė ğĐčğøú čĄěą
úĐĆŋğĆč ĆĕüĘ ğĆčìėğ÷üìŋ
ĐĊĕ÷ėüĕ đėĈčŋ ýĕą ĐüĔüøĆĕ
ĐüĔüøĆĕ ĐĜýě÷ ğĆčìėğ÷üğìč
ĐüĔüøĆĕ ğ÷ìĕĆĜ ğĆčìėğ÷üğìč
ĆĊĄéĬĕüĊüąĜüėø

Õµ² Ê¼·ÉĴ²ÊÖ£¼¦ Ê¼·É µĉÅ²Õ³³´ď²ÂĉÀ²ÔÀ¾Ê ĶĻÊ²À²»Ñ²Ìĳ

þĆēğúċ
ģúą
ģúą
ģúą
ģúą
éĘü
Đėüġ÷üĘğìĘą
üėĊìĘĠĈü÷ŋ
ĐĚħüĥ

ĠÿüâĕĆāĔõüĕġåĆèâĕĆāĔâÿŇĐüĠýýþŌüčŇĊüğĊĈĕ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - âĆěèğúāĒ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - ğëĘąèĢĎĄŇ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - ăĜğâĦø
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - čĄěą
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - ìĕüąŇĕ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - ýĕĎĈĘ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - åĊĘüčŋúĕĊüŋ
ĐüĔüøĆĕ ğĊğåëĔħü åĈĔý - ĐĚħüĥ
ĆĊĄéĬĕüĊüąĜüėø

2559

2560 2561F 2562F 2563F
132
132
144
144
395
395
7
7
160
328
150
306
300
156
150
255
372
528
130
166
150
100
811 4,327 7,578
456
456
456
170
170
278
278
50
50
456
954
954
1,292 5,491 8,942

2559
44
15
53
14
6

2560 2561F 2562F 2563F
44
44
44
44
15
15
15
15
53
53
53
53
14
14
14
14
6
6
6
6
11
11
15
15
20
20
132
132
178
178

132
2559
10
3
103
20
3
18
3
160

2560 2561F 2562F 2563F
10
30
50
70
5
6
9
12
127
137
137
137
20
20
20
20
3
3
3
3
18
37
66
66
3
3
3
3
65
148
236
186
301
436
547
ĎĄĕąğĎøě(þĆēĄĕöâĕĆ

·Å¾§Ê¾ÍÂčÔ£²²ÍÜ

´¼È±Ê²ÔĶĊÊÃ²ĊÊ°ÍÜ³¼ÌÃÊ¼
ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

2532
³¼ÌÁÉ°ØĲĊ³Ð Ô³Ì Ê¼ĶÉĲÂĉ¦ÅÊÃÊ¼
×²´¼ÈÔ°ĹØ°»ĲĊÀ»³¼Ì Ê¼ĶÉĲÂĉ¦·Ì¨¨ĉÊ

2535
Ô·ÏÜÅ¼É ÁÊ£Ð®¹Ê·Õ¾È£À³£ÐºĳĊ²°Ð²
¡Å¦ÀÉĳ¯ÐĲÌ³Ã¾É ³¼ÌÁÉ°ØĲĊ ĉÅĳÉÝ¦
Ö¼¦¦Ê²ØºÔ²Å¼č§ÍÂÕ¾ÈØºÔ²Å¼čÕĲ¼ÍÜ
,"+,#+Ô·ÏÜÅµ¾Ìĳ§ÍÂÕ¾ÈØÅĹ ¼Íº

2548
³¼ÌÁÉ°¾¦°Ð²×²±Ð¼ ÌĶ
¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼×²ĳĉÊ¦´¼ÈÔ°Ĺ
Ô´Đ²£¼ÉÝ¦Õ¼ ×²´¼ÈÔ°ĹĶÍ²
¨ÎÜ¦Ô´Đ²ĳ¾ÊĲ°ÍÜºÍĹÉ »¹Ê·
×² Ê¼ÔĳÌ³ÖĳÂÑ¦
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

þĿ 2560 ğþŎüþĿúĘħčĬĕåĔîãĐèģĄğüĐĆŋ âĆěŉþ ÿĄĆĜňčęâğþŎüğâĘąĆøė
ĐąŇ ĕ èąėħ è úĘħ ģ ÷ň ĄĘ ġ ĐâĕčğþŎ ü čŇ Ċ üĎüęħ è ĢüâĕĆčĆň ĕ èģĄğüĐĆŋ âĆě ŉ þ
ĢĎň ğ øė ý ġøĄĕéüùę è þŌ é éě ýĔ ü ĠĈēģ÷ň ĆŇ Ċ ĄêĈĐèåĆýĆĐý 50 þĿ
ãĐèģĄğüĐĆŋ âĆěŉþ úĔĨèüĘĨ ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ğĆėħĄ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢüþĿ 2523
÷ňĊąĆňĕüāėììŇĕğāĘąèĆňĕüğ÷ĘąĊĢüğĄĚĐèāĔúąĕ ìęħèğþŎüğĄĚĐèëĕąúēğĈ
úĘĄħ ëĘ ĐĚħ ğčĘąèãĐèþĆēğúċģúą ĎĈĕąþĿúÿĘħ ĕŇ üĄĕ ýĆėČúĔ ģ÷ňãąĕąûěĆâėé
ĢĎňğøėýġø éüþŌééěýüĔ ĄĘčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆúĔèĨ čėüĨ 2,064 čĕãĕ ăĕąĢøň
ĠýĆü÷ŋúĔĨèúĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèğĐè ģ÷ňĠâŇ ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ,
ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔý, ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ĠĈēģúą ğĐĦâìŋğāĆč ĠĈēĠýĆü÷ŋ
úĘħýĆėČĔúĆŇĊĄĈèúěü ģ÷ňĠâŇ ğýĆĦ÷úĐĈŋå ĢüþĆēğúċģúą ĠĈēăĔúĆĕ
ĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ĆĊĄģþùęèĠýĆü÷ŋĐĚħüĥ úĘħĄĘëĚħĐğčĘąèĆē÷ĔýġĈâ
ģ÷ň Ġ âŇ čğĊüğìŇ ü čŋ , ğýĐĆŋ ğ âĐĆŋ åė è , Ġ÷ĆĘħ åĊĘ ü ĠĈēìė ì ìŋ ğ ĈĐĆŋ
éĕâéě÷ğĆėħĄøňüĠĈēčĬĕüĔâèĕüĢĎîŇĢüþĆēğúċģúą ýĆėČĔúģ÷ňãąĕą
ûěĆâėéģþĢüĐĘâ 18 þĆēğúċúĔħĊăĜĄėăĕåğĐğëĘą øēĊĔüĐĐââĈĕè
ĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą ĠĈēčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ÿĄğëĚħĐĊŇĕâĕĆğøėýġø
ĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊ÷ĔèâĈŇĕĊğâė÷éĕâåĊĕĄğþŎüğĈėċĢüâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
ĠĈēýěåĈĕâĆãĐèýĆėČĔúúĘħĄĘåĊĕĄĄěŇèĄĔħüĢüâĕĆÿĈĔâ÷ĔüâĕĆğøėýġø
ãĐèûěĆâėéģþ÷ňĊąâĔü

ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

þŌééěýĔü ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ğþŎüĎüęħèĢüÿĜň÷ĬĕğüėüûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĆĕąĢĎîŇúĘħčě÷ĢüăĜĄėăĕå ÷ňĊąąĐ÷ãĕąġ÷ąĆĊĄúěâčĕãĕéĬĕüĊü
46,411 Ĉň ĕ üýĕú ĢüþĿ 2560 úĔĨ è üĘĨ ýĆė ČĔ ú ĄĘ Ć ĕąģ÷ň éĬ ĕ üĊü
23,582 Ĉňĕüýĕú ĢüþĿ 2560 ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 2 ğĄĚħĐğúĘąýâĔýĆĕąģ÷ň
éĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿ 2559 ġ÷ąþĿ 2560 ğþŎüþĿúĘħúňĕúĕąãĐè
ģĄğüĐĆŋ ĂĜ÷Ń ğüĚĐħ èéĕâþĆēğúċģúąĄĘğċĆČòâėéúĘëħ ēĈĐøĔĊĠĈēģ÷ňĆýĔ
ÿĈâĆēúýéĕâëŇĊèģĊňĐĕĈĔą ĐĘâúĔèĨ ğċĆČòâėéĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘą
ĠĈēčėèåġþĆŋâĦąĔèģĄŇĂŁŐüøĔĊĐąŇĕèğĎĦüģ÷ňëĔ÷ ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ ýĆėČĔú
ąĔ è åèĄĘ â ĕĆğþľ ÷ čĕãĕĢĎĄŇ Đ ąŇ ĕ èĆēĄĔ ÷ ĆēĊĔ è ġ÷ąčŇ Ċ üĄĕâğþŎ ü
âĕĆğþľ ÷ čĕãĕĢĎĄŇ ã Đèûě Ć âė é Ćň ĕ üĐĕĎĕĆĢüþĆēğúċģúąĠĈē
þĆēğúċğāĚħ Đ üýň ĕ ü úĔĨ è üĘĨ ýĆė ČĔ ú øĆēĎüĔ â ÷Ę ùę è åĊĕĄúň ĕ úĕą
ĢüâĕĆğøėýġøãĐèĆĕąģ÷ňéęèģ÷ňĎĔüĄĕğüňüâĕĆåĊýåěĄåŇĕĢëňéŇĕą
Ąĕâąėħ è ãęĨ ü čŇ è ÿĈĢĎň ý Ćė ČĔ ú ĄĘ âĬ ĕ ģĆčě ú ûė ğ āėħ ĄãęĨü Ćň Đ ąĈē 14 ğĄĚħ Đ
ğúĘąýâĔýâĬĕģĆčěúûėéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿ 2559 ìęħèğþŎüĐĔøĆĕ
âĕĆğøėýġøúĘħčĜèâĊŇĕâĕĆğøėýġøãĐèĆĕąģ÷ňĐąŇĕèĄĕâ
¹ÊÀÈÅÐĳÂÊÃ ¼¼ºÕ¾È Ê¼Õ¡ĉ¦¡É²

þŌééěýĔü ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢü 4 øĈĕ÷ĎĈĔâ ģ÷ňĠâŇ
þĆēğúċģúą ĐĐčğøĆğĈĘą éĘü ĠĈēčėèåġþĆŋ ġ÷ąýĆėČĔúĄĘĄěĄĄĐè
øŇĐøĈĕ÷ğĎĈŇĕüĘĨ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ

53

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

´¼ÈÔ°ĹØ°»

ĢüëŇĊèåĆęħèĠĆâãĐèþĿ 2560 ÷ĔëüĘåĊĕĄğëĚħĐĄĔħüãĐèÿĜňýĆėġăå
ĄĘåĊĕĄÿĔüÿĊü ġ÷ą÷ĔëüĘþĆĔýøĔĊ÷ĘãęĨüĢüģøĆĄĕčĠĆâ ĠøŇĈ÷Ĉè
ĢüģøĆĄĕč 2 čŇ Ċ üĢüëŇ Ċ èåĆęħ è ĎĈĔ è ãĐèþĿ 2560 ĄĎĕĊė ú ąĕĈĔ ą
ĎĐâĕĆåňĕģúąĄĘâĕĆĆĕąèĕüĊŇĕ÷ĔëüĘåĊĕĄğëĚħĐĄĔħüãĐèÿĜňýĆėġăå
ĄĘĠüĊġüňĄúĘħ÷ĘãęĨü ġ÷ąĄĘčĕğĎøěĄĕéĕââĕĆĂŁŐüøĔĊãĐèâĕĆčŇèĐĐâ
ĠĈēâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą Ċ ĆĊĄùę è ğèė ü Đě ÷ Ďüě ü éĕâĆĔ ò ýĕĈğāĚħ Đ āĔ õ üĕ
ğċĆČòâė é ĠĈēğčùĘ ą ĆăĕāúĕèâĕĆğĄĚ Đ è ĐąŇ ĕ èģĆâĦ ÷Ę ÷Ĕ ë üĘ
åĊĕĄğëĚħĐĄĔħüãĐèÿĜňýĆėġăåąĔèåèĂŁŐüøĔĊģĄŇğøĦĄúĘħ ğüĚħĐèéĕâÿĜňýĆėġăå
ąĔ è åèĄĘ å ĊĕĄâĔ è ĊĈğĆĚħ Đ èĆĕåĕčė ü åň ĕ ğâČøĆúĘħ Ĉ ÷Ĉè ìęħ è ĆĊĄùę è
ĆĕåĕãňĕĊ ąĕèāĕĆĕ ĄĔüčĬĕþēĎĈĔè ãňĕĊġā÷ ĠĈēüĬĨĕĄĔüþĕĈŋĄ
ûüĕåĕĆġĈâĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊŇĕğċĆČòâėéãĐèþĆēğúċģúą
éēğøė ý ġøĢüĐĔ ø ĆĕĆň Đ ąĈē 3.5 ĢüþĿ 2560 éĕââĕĆğøė ý ġø
ĐąŇĕèĠãĦèĠâĆŇèãĐèâĕĆčŇèĐĐâ øĕĄâĕĆğøėýġøãĐèğċĆČòâėéġĈâ
ĆĊĄùęèâĕĆĢëňéĕŇ ąãĐèĆĔòýĕĈúĘğħ āėĄħ ãęüĨ ĠĄňĊĕŇ âĕĆĈèúěüăĕåğĐâëü
éēąĔèåèĄĘâĕĆëēĈĐøĔĊ
čŇĊüĢüþĿ 2561 ûüĕåĕĆġĈâĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊŇĕğċĆČòâėéãĐè
þĆēğúċģúąéēğøė ý ġøĢüĐĔ ø ĆĕĆň Đ ąĈē 3.6 ġ÷ąâĕĆčŇ è ĐĐâ
ìęħ è ĆĊĄùę è âĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĘħ ğ øė ý ġøĐąŇ ĕ èøŇ Đ ğüĚħ Đ èéēëŇ Ċ ąâĆēøě ň ü
ĢĎň ă ĕåâĕĆÿĈė ø ĠĈēâĕĆĈèúě ü ăĕåğĐâëüĄĘ â ĕĆãąĕąøĔ Ċ
čŇĊüâĕĆĈèúěüĢüġåĆèâĕĆāĔõüĕġåĆèčĆňĕèāĚĨüòĕüğāĚħĐğëĚħĐĄøŇĐ
āĚĨüúĘħúĘħâĬĕĈĔèāĔõüĕĠĈēâĕĆþĆĔýþĆěèğčňüúĕèĆùģĂúĕèåĜŇ éēëŇĊą
÷ęè÷Ĝ÷âĕĆĈèúěüăĕåğĐâëü ğāėħĄÿĈÿĈėøúĕèğċĆČòâėé ĠĈēğāėħĄ
åĊĕĄğëĚĐħ ĄĔüħ ãĐèüĔâĈèúěü üĐâéĕâüĘĨ âĕĆĂŁüŐ øĔĊãĐèăĕåâĕĆğâČøĆ
ĠĈēòĕüēâĕĆğèėüãĐèåĆĔĊğĆĚĐüúĘħĠãĦèĠâĆŇèãęĨüéēëŇĊąčüĔýčüěü
âĕĆğøėýġøãĐèâĕĆýĆėġăå

´¼ÈºÊ® Ê¼ÂĉÀ²Õ³ĉ¦ Ê¼ĳ¾ÊĲ×²´¼ÈÔ°ĹØ°»
¡Å¦ØºÔ²Å¼č ¸ÑąĲ ´ā 2560

31.4%

ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ þĆēğúċģúą

68.6%

ÿĜňþĆēâĐýâĕĆĐĚħü
ĎĄĕąğĎøěĆĕąģ÷ňãĐèģĄğüĐĆŋĂĜŃ÷þĆēğúċģúą
ĆĊĄĆĕąģ÷ňãĐèĠĂĆüģëčŋĢüþĆēğúċģúą

ĳÊ¼Ê¦Ô´¼Í»³Ô°Í»³ÂĉÀ²Õ³ĉ¦ĳ¾ÊĲ¡Å¦±Ð¼ ÌĶ¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼³¼Ì Ê¼ĲĉÀ²ÂØĳ¾čĳÈÀÉ²ĳ ×²´¼ÈÔ°ĹØ°»

Ćĕąģ÷ň Ĉňĕüýĕú

2558
Ćĕąģ÷ň

åĕğĂł
ĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĆňĕüĐĕĎĕĆéĕü÷ŇĊü
ģĐċâĆĘĄĠĈēğýğâĐĆĘħ
øĈĕ÷ĆĊĄ

6,912
22,143
20,441
5,826
55,322

%
12.5
40.0
37.0
10.5
100.0

2559
Ćĕąģ÷ň
8,314
24,166
22,758
5,693
60,931

%
13.6
39.7
37.4
9.3
100.0

2560F
Ćĕąģ÷ň
10,063
25,236
25,223
6,063
66,585

%
15.1
37.9
37.9
9.1
100.0

úĘħĄĕýĆėČĔúĢüâĈěŇĄĐĕĎĕĆĠĈēğåĆĚħĐè÷ĚħĄãüĕ÷ĢĎîŇúĘħčě÷ýĆėČĔúĠĆâ
éĕââĆēúĆĊèāĕöėëąŋĠĈēþĆēĄĕöâĕĆãĐèýĆėČĔú
(þĆēĄĕöâĕĆ
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ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

°ÍºµÑĊ³¼ÌÃÊ¼ØºÔ²Å¼č ¸ÑąĲ

1. āĐĈ ëĕĈĘčŋ ğåüüĘħ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆģĄğüĐĆŋĂĜŃ÷
2. þŌúĄĕĊĈĔą ĆĔøüāĈ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąúĆĔāąĕâĆýěååĈ
3. âĔ îîĕ ğĆĚĐèþĆēúĘþĠčè
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąâĕĆğèėüþĆēğúċģúą
4. ğĈėċċĔâ÷ėī ýěîčŇèúĆĔāąŋ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘĀħ ĕł ąéĔ÷ìĚĐĨ ĠĈēâĆēéĕąčėüåňĕ
5. éĐĎŋü čâŉĐø ģđğüĦå
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆâĈěŇĄûěĆâėéđĐúğëü
6. ëěĄāéüŋ øĔüøėčěüúĆ
 þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆâĈěŇĄûěĆâėéġåĈğëü
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¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

´¼ÈÔ°ĹĶÍ²

ûüĕåĕĆġĈâĆĕąèĕüĊŇĕâĕĆğøėýġøúĕèğċĆČòâėéĢüþĆēğúċéĘü
ąĔèåèĠãĦèĠâĆŇèøĈĐ÷þĿ 2560 ġ÷ąÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċ
ğøėýġøĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 6.9 âĕĆğøėýġø÷ĔèâĈŇĕĊĄĘčĕğĎøěĎĈĔâĄĕéĕâ
âĕĆĂŁ üŐ øĔ Ċ ãĐèăĕåĐě ø čĕĎâĆĆĄ øĈĕ÷ĐčĔ è ĎĕĆė Ą úĆĔ ā ąŋ úĘħ ĄĘ
ğčùĘąĆăĕā ĠĈēâĕĆğøėýġøúĘħĠãĦèĠâĆŇèãĐèâĕĆčŇèĐĐâ ğüĚħĐèéĕâ
čăĕĊēğċĆČòâėéġĈâþĆĔýøĔĊ÷ĘãęĨü úĔĨèüĘĨ âĕĆğøėýġøúĕèğċĆČòâėé
ĢüþĿ 2560 ğþŎüĐĔøĆĕúĘħčĜèãęĨüğþŎüåĆĔĨèĠĆâøĔĨèĠøŇþĿ 2553
ĢüĐĘâ 2 - 3 þĿãňĕèĎüňĕ ĆĜþĠýýâĕĆğøėýġøãĐèþĆēğúċéĘü
éēĄĘâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈè ġ÷ąĄĘâĕĆĢĎňåĊĕĄčĬĕåĔîâĔýåĊĕĄąĔèħ ąĚüĠĈē
åěöăĕāĄĕââĊŇĕĐĔøĆĕãĐèâĕĆğøėýġø úĔèĨ üĘĨ ûüĕåĕĆġĈâåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ
âĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċéēĐąĜŇúĘħĆňĐąĈē 6.4
ĢüþĿ 2561 ìęèħ ëēĈĐøĔĊĈèğĈĦâüňĐą ġ÷ąĠĄňĊĕŇ éēĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊĕŇ
âĕĆýĆėġăåãĐèăĕåğĐâëüéēąĔèåèĠãĦèĠâĆŇè ĠøŇüġąýĕąúĕèâĕĆğèėü
úĘħĆĔ÷âěĄĄĕâąėħèãęĨüĠĈēåĊĕĄāąĕąĕĄãĐèĆĔòýĕĈĢüâĕĆåĊýåěĄ
čė ü ğëĚħ Đ ĠĈēĎüĘĨ čė ü éēčŇ è ÿĈĢĎň ĐĔ ø ĆĕâĕĆğøė ý ġøúĕèğċĆČòâė é
ëēĈĐøĔĊĈè úĔèĨ üĘĨ Ćē÷ĔýčėüğëĚĐħ ãĐèþĆēğúċéĘüąĔèåèğøėýġøĢüĐĔøĆĕ
úĘħğĆĦĊâĊŇĕâĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċ ġ÷ąĄĘ
čĔ÷čŇĊüğèėüâĜňąĚĄéĕâûüĕåĕĆĐąĜŇúĘħĆňĐąĈē 150 ãĐèÿĈėøăĔöôŋ
ĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċĢüğ÷Ě Đ üāćċéė â ĕąü 2560 ğĄĚħ Đ ğúĘ ą ýâĔ ý
Ćň Đ ąĈē 103 ö čėĨ ü þĿ 2550 âĕĆëēĈĐøĔ Ċ ãĐèâĕĆğøė ý ġøãĐè
ÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċĢüĆēąēčĔĨüéēëŇĊąĢĎňþĆēğúċéĘü
čĕĄĕĆùğøėýġøúĕèğċĆČòâėéģ÷ňĢüĆēąēąĕĊ ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ ĐĔøĆĕ
âĕĆğøėýġøúĘħëēĈĐøĔĊãĐèþĆēğúċéĘüąĔèåèĐąĜŇĢüĆē÷ĔýúĘħčĜèâĊŇĕ
ğċĆČòâėéãĐèþĆēğúċúĘħāĔõüĕĠĈňĊ
´¼ÈÔ°ĹÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

ğċĆČòâėéãĐèþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąğøėýġøĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 2.8
čĬĕĎĆĔý 4 ģøĆĄĕččėĨüčě÷ğ÷ĚĐüâĔüąĕąü 2560 âĕĆğøėýġø÷ĔèâĈŇĕĊ
ĄĘčĕğĎøěčŇĊüĎüęħèĄĕéĕââĕĆĂŁŐüøĔĊãĐèâĕĆĈèúěüăĕåğĐâëü
ìęħ è ĄĘ â ĕĆãąĕąøĔ Ċ 4 ģøĆĄĕčøė ÷ øŇ Đ âĔ ü ĠĈēĐĘ â čŇ Ċ üĎüęħ è éĕâ
âĕĆëēĈĐøĔĊãĐèčăĕāğċĆČòâėéĢüģøĆĄĕččėĨüčě÷ğ÷ĚĐüâĔüąĕąü
2559 ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ âĕĆýĆėġăåăĕąĢüåĆĔĊğĆĚĐüąĔèåèĐŇĐüøĔĊ
éĕâåŇĕéňĕèúĘħĄĘâĕĆğāėħĄãęĨüğāĘąèğĈĦâüňĐą čŇèÿĈĢĎňåĆĔĊğĆĚĐüĎĔüĄĕ
ĐĐĄğèėüĠĈēĈ÷âĕĆĢëňéĕŇ ąĐąŇĕèĄĘüąĔ čĬĕåĔî ġ÷ąğêāĕēâĕĆĢëňéĕŇ ą
ĢüåĕğĂłĠĈēĆňĕüĐĕĎĕĆ âĕĆāĔâÿŇĐüĎąŇĐüĢé ãĐèĢëňĢüåĆĔĊğĆĚĐü
ğåĆĚħĐè÷ĚħĄĠĐĈâĐđĐĈŋĠĈēąĕčĜý ĠĈēýĆėâĕĆ÷ňĕüčěãăĕā
Đèåŋ â ĕĆğāĚħ Đ åĊĕĄĆŇ Ċ ĄĄĚ Đ úĕèğċĆČòâė é ĠĈēâĕĆāĔ õ üĕ
åĕ÷âĕĆöŋĊŇĕğċĆČòâėéãĐèþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąéēğøėýġøĢüĐĔøĆĕ
ĆňĐąĈē 2.8 ĢüþĿ 2561 ìęħèĐąĜŇĢüĆē÷ĔýúĘħĢâĈňğåĘąèâĔýþĿâŇĐü ġ÷ą
ĐěøčĕĎâĆĆĄúĘħģĄŇğâĘħąĊãňĐèâĔýĐěøčĕĎâĆĆĄúĆĔāąĕâĆ āĈĔèèĕü
ĠĈēğĎĄĚĐèĠĆŇ ìęħèĆĊĄùęèâĕĆĈèúěü éēğþŎüĠĆèãĔýğåĈĚħĐüâėéâĆĆĄ
úĕèğċĆČòâėéġ÷ąĆĊĄ čŇĊüøĈĕ÷ĠĆèèĕüĠĈēĆĕąģ÷ňĢüåĆĔĊğĆĚĐü
úĘħ Ġ ãĦ è ĠâĆŇ è ãęĨ ü éēëŇ Ċ ąčüĔ ý čüě ü âĕĆýĆė ġ ăåãĐèăĕåğĐâëü
ĢüãöēúĘħĐĔøĆĕğèėüğĂŃĐĠĈēåŇĕéňĕèåĕ÷ĊŇĕéēåŇĐąĥ þĆĔýøĔĊ÷ĘãęĨü

56

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

´¼ÈÔ°ĹÂÌ¦£Ö´¼č

âĆēúĆĊèâĕĆåň ĕ ĠĈēĐě ø čĕĎâĆĆĄãĐèþĆēğúċčė è åġþĆŋ
åĕ÷âĕĆöŋĊŇĕÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċéēğøėýġøĢüĐĔøĆĕ
ĆňĐąĈē 3 - 3.5 ĢüþĿ 2560 ġ÷ąĄĘčĕğĎøěĎĈĔâĄĕéĕââĕĆğøėýġøãĐè
ğċĆČòâėéġĈâ ìęħèéēëŇĊąčŇèğčĆėĄâĕĆğøėýġøãĐèăĕåĐěøčĕĎâĆĆĄ
âĕĆÿĈėø ġ÷ąğêāĕēâĈěŇĄğåĆĚħĐèĄĚĐğåĆĚħĐèĢëňþĆēğăúčĕĆâęħèøĔĊüĬĕ
5GOKEQPFWEVQT ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ âĕĆĢëňéĕŇ ąăĕąĢüþĆēğúċąĔèģĄŇģ÷ň
þĆĔýøĔĊ÷ĘãęĨüĄĕâĢüþĿ 2560 ğüĚħĐèéĕââĕĆýĆėġăåãĐèåĆĔĊğĆĚĐü
ģ÷ňĆĔýÿĈâĆēúýéĕââĕĆëēĈĐøĔĊãĐèúĔĨèøĈĕ÷ĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ
ĠĈēøĈĕ÷ĠĆèèĕü úĔĨèüĘĨ åĊĕĄâĔèĊĈğâĘħąĊâĔýčăĕāğċĆČòâėé
ĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋčŇèÿĈâĆēúýøŇĐåĊĕĄùĘħĢüâĕĆğãňĕĆňĕüĐĕĎĕĆ
ĠĈēâĕĆĢëňéŇĕąãĐèÿĜňýĆėġăå ġ÷ąãňĐĄĜĈúĕèğċĆČòâėéëĘĨĢĎňğĎĦüĊŇĕ
ûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆąĔèĄĘâĕĆëēĈĐøĔĊğĄĚħĐğúĘąýâĔýâĈěŇĄýĆėâĕĆĐĕĎĕĆ
ġ÷ąĄĘąĐ÷ãĕąĈ÷ĈèĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 3.4 ĢüģøĆĄĕč 3 þĿ 2560
ğĄĚħĐğúĘąýâĔýëŇĊèğ÷ĘąĊâĔýþĿâŇĐü ĎĈĔèéĕâúĘħĈ÷ĈèĆňĐąĈē 10.1
ĢüģøĆĄĕčĠĆâ ĠĈēĆň Đ ąĈē 9.3 ĢüģøĆĄĕč 2 üĐâéĕâüĘĨ
ĐěøčĕĎâĆĆĄĆňĕüĐĕĎĕĆĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋąèĔ ĄĘâĕĆĠãŇèãĔüúĘĆħ üě ĠĆè
éĕââĕĆğþľ ÷ øĔ Ċ ãĐèĆň ĕ üĐĕĎĕĆĆĜ þ ĠýýĢĎĄŇ Ď ĈĕâĎĈĕąĠĎŇ è
ĢüċĜüąŋâĕĆåňĕ ìęħèāąĕąĕĄĢëňĆňĕüĐĕĎĕĆëŇĊąĢüâĕĆ÷ęè÷Ĝ÷ĈĜâåňĕ

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶ
ĶØ°»
Ø°»

2

6

čĬ ĕ ĎĆĔ ý þĿ 2561 âĕĆãąĕąøĔ Ċ úĕèğċĆČòâė é åĕ÷ĊŇ ĕ éēĐąĜŇ
ĢüĆē÷ĔýĢâĈňğåĘąèğ÷ėĄ ġ÷ąĄĘĐøĔ ĆĕâĕĆğøėýġøĐąĜúŇ ĆĘħ Đň ąĈē 1.5 - 3.5
ĄĘâĕĆåĕ÷âĕĆöŋĊŇĕâĈěŇĄĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆÿĈėøéēąĔèåèãąĕąøĔĊ
øŇ Đ ğüĚħ Đ èøĕĄåĊĕĄøň Đ èâĕĆéĕâăĕąüĐâþĆēğúċ ìęħ è éēëŇ Ċ ą
čüĔýčüěüâĕĆğøėýġøãĐèÿĈėøăĔöôŋĄĊĈĆĊĄĢüþĆēğúċ ĐąŇĕèģĆ
âĦøĕĄ âĕĆğøėýġøãĐèâĈěŇĄĐěøčĕĎâĆĆĄâĕĆÿĈėøéēčŇèÿĈëŇĊą
ğċĆČòâėéġ÷ąĆĊĄģĄŇĄĕâüĔâ
µ¾´¼È Å³ Ê¼°ÍÜÂĻÊ£É©Õ¾ÈÕµ²¦Ê²×²Å²Ê£ĳ

ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ĄĘĆĕąģ÷ňĠĈēâĬĕģĆčěúûėéĬĕüĊü 23,582 Ĉňĕüýĕú
ĠĈē 1,913 Ĉňĕüýĕú ĢüþĿ 2560 ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 2 ĠĈēĆňĐąĈē 14
éĕâĆĕąģ÷ňĠĈēÿĈâĬĕģĆéĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿâŇĐü øĕĄĈĬĕ÷Ĕý
ğüĚĐħ èéĕâýĆėČúĔ ĄĘâĕĆ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĢüøŇĕèþĆēğúċ ģĄğüĐĆŋ ĂĜ÷Ń
éęèĄĘâĕĆýĆėĎĕĆèĕü÷ňĊąġåĆèčĆňĕèâĈěŇĄûěĆâėéøĕĄĠøŇĈēăĜĄėăĕå
þĆēğúċģúą ìęħ è ğþŎ ü čĬ ĕ üĔ â èĕüĢĎîŇ Ġ Ĉēøň ü âĬ ĕ ğüė ÷ ãĐèûě Ć âė é
ĆňĕüĐĕĎĕĆ ąĔèåèğþŎüâĈěŇĄûěĆâėéúĘħĢĎîŇúĘħčě÷ ġ÷ąĄĘčĔ÷čŇĊüĆĕąģ÷ň
ĆňĐąĈē 60 ãĐèĆĕąģ÷ňúĔĨèĎĄ÷ãĐèģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ĢüþĿ 2560 þĆēğúċ
ĐĐčğøĆğĈĘąĠĈēéĘüøŇĕèĄĘč÷Ĕ čŇĊüĆĕąģ÷ňĆĐň ąĈē 14 øĕĄ÷ňĊąþĆēğúċ
čėèåġþĆŋ ìęèħ ĄĘč÷Ĕ čŇĊüĆĕąģ÷ňĆĐň ąĈē 9 úĔèĨ üĘĨ āĔõüĕâĕĆúĘčħ ĕĬ åĔîãĐè
ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ĢüþĿ 2560 ĄĘ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶĶÍ²

5

1

1. ëĔîîĕ ĆĐ÷ĆĔâãĊĔî
 ĆĐèþĆēûĕü
 ĀłĕąâĕĆÿĈėøčėüåňĕ
2. čĆĆåŋčâěĈ ĊèċŋùėĆāĆ
 ĆĐèþĆēûĕüĀłĕąéĔ÷ìĚĨĐ
 ĠĈēâĆēéĕąčėüåňĕ
3. āėüĕâė ĄěâğđĐéĘ
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþĆē÷ĔýăĜĄėăĕå
  Đėüğ÷ĘąĠĈēâĈěŇĄþĆēğúċ
 ĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
4. ġéĐĘĨ ğĆğąč âĕĆŋğìĘą
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
 ĠĂĆüģëčŋøŇĕèþĆēğúċ
5. üåĆėüúĆŋ ûĆĆĄĎúĔą
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþĠ÷ĆĘħåĊĘü

3

8 10

7

9

4

6. ýĔîîĔøė ĐûėąěøâěĈ
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþğýĆĦ÷úĐĈŋå
7. ċėĆėëĔą âėĄčĊĔč÷ėī
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþìėììŋğĈĐĆŋ
 8. þĆēāĔõüŋ ğčĘąèéĔüúĆŋ
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
 ğýĐĆŋğâĐĆŋåėè þĆēğúċģúą
9. čěĊĔõüŋ âěĈģāéėøĆ
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
 ğ÷ĐēåĐĂĂĿŏåĈĔý
  þĆēğúċģúą
10. ëĜúĊĘþ ĊĆ÷ėĈâ
 ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
 ìĘğĈåğìĐĆŋĊėčāĕĆŋúğüĐĆŋ

2

4 1

3

5

6

1. Woon How Chin
4. Jenny Sim
(Paul Chin)
 )TQWR&KTGEVQTQH*WOCP
 %JKGH'ZGEWVKXG1HHKEGT
4GUQWTEGU#FOKP
6JG/KPQT $GKLKPI 
6JG/KPQT $GKLKPI 
 4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
2. Meng Hong Bo (Aaron) 5. Lynn Lin
 %JKGH1RGTCVKPI1HHKEGT  )TQWR&KTGEVQTQH5WRRN[
6JG/KPQT $GKLKPI 
%JCKP/CPCIGOGPV
 4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
6JG/KPQT $GKLKPI 
3. Janice Lee
4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
 )TQWR&KTGEVQTQH(KPCPEG 6. Paul Lai
6JG/KPQT $GKLKPI 
 )TQWR&KTGEVQTQH2TQRGTV[
 4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
6JG/KPQT $GKLKPI 
4GUVCWTCPV/CPCIGOGPV
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Ćĕąģ÷ňĆĊĄãĐèĆňĕüĐĕĎĕĆ
úĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐè

āĔüĈňĕüýĕú
50

Ćĕąģ÷ňĆĊĄ

45.0
39.5

40
28.6

30
19.3

20

10.0

10

2551

0

2552

26.6

15.4

14.4

12.9

11.7

2553

2554

41.0

34.8

31.8

24.1

21.9

2555

45.7

19.6

17.9

2556

2557

27.1

21.1

2558

2559

2560

ĎĄĕąğĎøěĆĕąģ÷ňĆĊĄĎĄĕąùęèĆĕąģ÷ňãĔĨüøňüéĕâĆňĕüúĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèĠĈēăĕąĢøňĈėãčėúûėīĠĂĆüģëčŋ
Ćĕąģ÷ňĆĊĄãĐèĆňĕüĐĕĎĕĆúĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèĎĄĕąùęèĆĕąģ÷ňãĔĨüøňüéĕâĆňĕüúĘħýĆėČĔúğþŎüğéňĕãĐèĠĈēĆĕąĆĔýéĕââĕĆĢĎňčėúûėĠĂĆüģëčŋ

¾Ðĉº±Ð¼ ÌĶÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

9

7

3

1. Nick Bryden
4. David Koch
 %JKGH'ZGEWVKXG1HHKEGT  )TQWR(KPCPEKCN
 /KPQT&-.(QQF)TQWR  %QPVTQNNGT
2. Peter Montgomery
 /KPQT&-.(QQF)TQWR
 %JKGH(KPCPEKCN1HHKEGT 5. Michael Chick
 /KPQT&-.(QQF)TQWR  )GPGTCN/CPCIGT
3. Brian Finch
 6JG%QHHGG%NWD
 0CVKQPCN1RGTCVKQPU
 +PVGTPCVKQPCN
 /CPCIGT
6. Jon Saunders
 6JG%QHHGG%NWD#WUVTCNKC  )GPGTCN/CPCIGT
 5WRRN[%JCKP
 /KPQT&-.(QQF)TQWR

2

1

4

6

8

5

7. Daniel Gosewisch
 )GPGTCN%QWPUGN
 /KPQT&-.(QQF)TQWR
8. Greg Masterson
 )GPGTCN/CPCIGT
 0GVYQTM&GXGNQROGPV
 /KPQT&-.(QQF)TQWR
9. Christina King
 )TQWR*WOCP4GUQWTEGU
 /CPCIGT
 /KPQT&-.(QQF)TQWR

¼Ê»¦Ê²´¼ÈĶĻÊ´ā
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´¼ÈÔ°ĹØ°»

þĆēğúċģúąąĔèåèğþŎüâĈěŇĄûěĆâėéúĘħĢĎîŇúĘħčě÷ãĐèģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷
ö čėĨüþĿ 2560 ýĆėČĔúĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆ 1,341 čĕãĕ ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋ
ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ, čğĊüğìŇüčŋ, ìėììŋğĈĐĆŋ, Ġ÷ĆĘåħ ĊĘü, ğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè,
ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔý, ğýĆĦ÷úĐĈŋå ĠĈēģúą ğĐĦâìŋğāĆč ìęħèğāėħĄãęĨü
ĆňĐąĈē 5 éĕâþĿ 2559 úĔĨèüĘĨ ýĆėČĔúĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆúĘħýĆėČĔúĈèúěüğĐè
éĬĕüĊü 866 čĕãĕ čŇĊüúĘħğĎĈĚĐĐĘâ 475 čĕãĕğþŎüčĕãĕĠĂĆüģëčŋ
þĿ 2560 üĔýğþŎüþĿúĘħúňĕúĕąãĐèþĆēğúċģúą ğüĚħĐèéĕâúĔĨèþĆēğúċ
ĐąĜŇ Ģ üëŇ Ċ èģĊň Đ ĕĈĔ ą ĢüëŇ Ċ è 10 ğ÷Ě Đ üĠĆâãĐèþĿ ĢüãöēúĘħ ÷Ĕ ë üĘ
åĊĕĄğëĚħĐĄĔħüãĐèÿĜňýĆėġăåĄĘâĕĆĐŇĐüøĔĊġ÷ąğêāĕēĢüëŇĊèøňüþĿ
ĠĈēâĈĕèþĿ čŇèÿĈĢĎňąĐ÷ãĕąøŇĐĆňĕüğ÷ėĄĐąĜŇĢüĆē÷ĔýúĘħĢâĈňğåĘąè
âĔýþĿâŇĐü ÷ňĊąâĕĆãąĕąčĕãĕ čŇèÿĈĢĎňĆĕąģ÷ňãĐèâĈěŇĄûěĆâėé
ĢüþĆēğúċģúąğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 5 ĢüþĿ 2560 ğĄĚħĐğúĘąýâĔýĆĕąģ÷ň
éĕââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢüþĿâŇĐü ġ÷ąåĊĕĄčĬĕğĆĦé÷ĔèâĈŇĕĊğþŎüÿĈ
ĄĕéĕââĕĆĄĘĠ ýĆü÷ŋ úĘħ Ġ ãĦ è ĠâĆŇ è âĕĆāĔ õ üĕÿĈė ø ăĔ ö ôŋ ĠĈē
âĕĆþñėýĔøėèĕüúĘħğþŎüğĈėċ
âĕĆĄĘĠýĆü÷ŋúĎĘħ ĈĕâĎĈĕąčŇèÿĈĢĎňýĆėČúĔ ĄĘÿĈâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
úĘĄħ üĔħ åè ĠøŇĈēĠýĆü÷ŋÿĈĔ÷ğþĈĘąħ üĎĄěüğĊĘąüâĔüþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé
ĢüâĕĆğþľ÷øĔĊğĄüĜĢĎĄŇ ąňĐüâĈĔýģþĢüþĿ 2558 ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ
þĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéĢüâĕĆğþľ÷øĔĊğĄüĜāìė ìŇĕĠþŃèýĕèâĆĐý čŇĊüĢüþĿ
2560 čğĊüğìŇüčŋìèęħ ğþŎüĠýĆü÷ŋúĄĘħ ąĘ Đ÷ãĕąġ÷ąĆĊĄúěâčĕãĕ čĜèčě÷
ğþŎüĐĔü÷Ĕý 2 ĢüþĆēğúċģúą ģ÷ňĐĐâÿĈėøăĔöôŋĢĎĄŇĄĕâĄĕąčŇèÿĈĢĎň
ĄĘąĐ÷ãĕąğāėħĄãęĨü ġ÷ąĢüëŇĊèøňüþĿ čğĊüğìŇüčŋģ÷ňþĆĔýþĆěèĆĜþĠýý
âĕĆüĬĕğčüĐÿĈėøăĔöôŋğĄüĜìĔüğ÷ąŋ ġ÷ąğüňü÷ęè÷Ĝ÷âĈěŇĄåüĆěŇüĢĎĄŇ
/KNNGPPKCNU üĐâéĕâüĘĨ čğĊüğìŇ ü čŋ ąĔ è ãąĕąâĈěŇĄ ĈĜ â åň ĕ ğ÷Ħ â
÷ň Ċ ąâĕĆğþľ ÷ øĔ Ċ ğĄüĜ ìĔ ü ğ÷ąŋ čĬ ĕ ĎĆĔ ý ğ÷Ħ â ğāĚħ Đ ğéĕēøĈĕ÷âĈěŇ Ą
åĆĐýåĆĔĊ čŇĊüĢüëŇĊèþĈĕąþĿ čğĊüğìŇüčŋģ÷ňğþľ÷øĔĊÿĈėøăĔöôŋ
ģĐċâĆĘĄ ýėèìĜ čģøĈŋğâĕĎĈĘĢĎĄŇ ìęħèğþŎüğĄüĜüĬĨĕĠãĦèģčĎĈĕâĎĈĕą
Ćčëĕøė čŇèÿĈĢĎňčğĊüğìŇüčŋĄĘąĐ÷ãĕąøŇĐĆňĕüğ÷ėĄğāėħĄãęĨüĄĕââĊŇĕ
ĆňĐąĈē 10 Ģüğ÷ĚĐüûĔüĊĕåĄþĿ 2560
ğýĐĆŋ ğ âĐĆŋ åė è ąĔ è åèĄĘ â ĕĆğøė ý ġøãĐèąĐ÷ãĕąġ÷ąĆĊĄ
úěâčĕãĕĄĕââĊŇĕĆňĐąĈē 10 ĢüþĿ 2560 ÷ňĊąåĊĕĄčĬĕğĆĦéãĐèâĈąěúûŋ
âĕĆãąĕąòĕüĈĜâåňĕģúą üĐâéĕââĕĆğþľ÷čĕãĕĢĎĄŇĢüąŇĕüëěĄëü
úĔĨèčĕãĕğ÷ĘħąĊ 5VCPF-#NQPG ĢüþŌőĄüĬĨĕĄĔüĠĈēģ÷ĆĂņúĆĜ ĠĈňĊ
ğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè ąĔèğāėħĄëŇĐèúĕèâĕĆãĕąÿŇĕüýĆėâĕĆéĔ÷čŇèĐĕĎĕĆ
ġ÷ąĈĜ â åň ĕ čĕĄĕĆùčĔħ è ÿŇ ĕ üģ÷ň úĔĨ è úĕèğĊĦ ý ģìøŋ ã ĐèĠýĆü÷ŋ Ġ Ĉē
ÿŇĕüøĔĊĠúüÿĜňĢĎňýĆėâĕĆéĔ÷čŇèĐĕĎĕĆ ĐĘâúĔĨèğýĐĆŋğâĐĆŋ åėèąĔèåèĄĘ
âĕĆāĔõüĕğĄüĜĐĕĎĕĆģúąĢĎĄŇĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè ğëŇü ğĄüĜģâŇåĔħĊğâĈĚĐ
âĔýãňĕĊğĎüĘąĊ ğāĚħĐĢĎňğĎĄĕēčĄâĔýåĊĕĄüėąĄãĐèåüģúą
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ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýĢüþĆēğúċģúąþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦéúĔèĨ ĢüğĆĚĐħ è
ãĐèÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĠĈēâĕĆãąĕąčĕãĕ ġ÷ąĢüþĿ 2560 ąĐ÷ãĕą
øŇĐĆňĕüğ÷ėĄĠĈēąĐ÷ãĕąġ÷ąĆĊĄúěâčĕãĕğøėýġøãęĨüĆňĐąĈē 7.5
ĠĈē 36.2 øĕĄĈĬĕ÷Ĕý øĈĐ÷þĿ 2560 ýĆėČĔúģ÷ňčĆňĕèčĆĆåŋğĄüĜ
ğåĆĚħĐè÷ĚħĄĠĈēĐĕĎĕĆĢĎĄŇĄĕâĄĕą ğëŇü ğĄüĜğåĆĚħĐè÷ĚħĄþŌŏü 5WRGT
5JCMG ğĄüĜâĕĠĂčâĔ÷ğąĦü %QNF $TGY ĎĈĕâĎĈĕąĆčëĕøė
ğĄüĜåĆĔĊìĐèøŋĠĈēģãŇğýğü÷ėâøŋĎĈĕâĎĈĕąĎüňĕ ĠĈēğĄüĜãĐèĎĊĕü
Ġāüğåňâ üĐâéĕâüĘĨ ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýąĔèģ÷ňğþľ÷øĔĊĠĐþāĈėğåëĔü
ýüĄĚĐùĚĐãĐèĠýĆü÷ŋ čĬĕĎĆĔýĢëňĢüâĕĆčĔħèĐĕĎĕĆúĔĨèýĆėâĕĆéĔ÷čŇè
ĠĈēìĚĨ Đ âĈĔ ý ýň ĕ ü ğāĚħ Đ øĐýčüĐèâĕĆğþĈĘħ ą üĠþĈèāćøė â ĆĆĄ
ãĐèÿĜňýĆėġăåĢüąěå÷ėéėúĔĈ üĐâéĕâüĘĨ âĕĆğþľ÷čĕãĕğëėèâĈąěúûŋ
ãĐèğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýĢüğìĐĆŋĊėč ĐāĕĆŋúğĄüúŋĠĈēġĆèĠĆĄúĘħĄĘ
üĔâúŇĐèğúĘąħ ĊëĕĊøŇĕèëĕøėğãňĕāĔâğþŎüéĬĕüĊüĄĕâ ąĔèëŇĊąĢĎňąĐ÷ãĕą
ġ÷ąĆĊĄúěâčĕãĕğøėýġøĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊĐĘâ÷ňĊą
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´¼ÈÔ°ĹĶÍ²

ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷÷ĬĕğüėüûěĆâėéăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ, ìėììŋğĈĐĆŋ
ĠĈēģúą ğĐĦâìŋğāĆč ĢüþĆēğúċéĘü ö čėĨüþĿ 2560 âĈěŇĄûěĆâėé
ĢüþĆēğúċéĘüĄĘéĬĕüĊüčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆúĔĨèĎĄ÷ 76 čĕãĕ ýĆėČĔú
ąĔèåèğëĚĐħ ĄĔüħ ĢüċĔâąăĕāãĐèĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ìęèħ ğþŎüĆňĕüĐĕĎĕĆéĕüþĈĕ
ğčêĊüýĕĆŋýĘåėĊĠĈēğþŎüĠýĆü÷ŋĎĈĔâãĐèýĆėČĔúĢüþĆēğúċéĘü
ġ÷ąģ÷ňğāėħĄčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüĢüĆėğĊĐĆŋģì÷ŋéĕâĆňĐąĈē 69 ğþŎü
ĆňĐąĈē 85 čĬĕĎĆĔýĠýĆü÷ŋģúą ğĐĦâìŋğāĆč ýĆėČĔúģ÷ňãąĕąûěĆâėé
÷ňĊąâĕĆĢĎňčėúûėĠĂĆüģëčŋ ĠĈēģ÷ňğþľ÷øĔĊĆňĕüĠĂĆüģëčŋĠĎŇèĠĆâ
ĢüúŇĕĐĕâĕċąĕüüĕüĕëĕøėþŌââėħèĢüþĿ 2560 úĔĨèüĘĨ âĈěŇĄûěĆâėé
þĆēğúċéĘüĄĘÿĈâĬĕģĆøŇĐğüĚħĐèøė÷øŇĐâĔüğþŎüþĿúĘħ 5 ġ÷ąĄĘĐĔøĆĕ
âĕĆúĬĕâĬĕģĆčěúûėğāėħĄãęĨüĢüþĿ 2560
ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ ìęèħ ğþŎüĠýĆü÷ŋĎĈĔâãĐèâĈěĄŇ ąĔèåèĄĘÿĈþĆēâĐýâĕĆ
úĘħĠãĦèĠâĆŇè ġ÷ąĄĘâĕĆğøėýġøãĐèąĐ÷ãĕąøŇĐĆňĕüğ÷ėĄøĈĐ÷úĔĨè
4 ģøĆĄĕčãĐèþĿ 2560 ĢüãöēúĘħìėììŋğĈĐĆŋ ĠĈēģúą ğĐĦâìŋğāĆč
ìęħèğþŎüĠýĆü÷ŋúĘħğĈĦââĊŇĕ ĄĘâĕĆëēĈĐøĔĊãĐèąĐ÷ãĕąøŇĐĆňĕüğ÷ėĄ
ģĄğüĐĆŋ ĂĜ÷Ń ģ÷ňþĆĔýþĆěèÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüúĘĐħ ĐŇ üøĔĊãĐèúĔèĨ 2 ĠýĆü÷ŋ
ġ÷ąâĕĆğþľ÷øĔĊĆňĕüìėììŋğĈĐĆŋ ĠĈēģúą ğĐĦâìŋğāĆčĆĜþĠýýĢĎĄŇ
ìęħèĄĘâĕĆþĆĔýğþĈĘħąüĆčëĕøėĠĈēğĄüĜĐĕĎĕĆ þĆĔýþĆěèâĕĆüĬĕğčüĐ
ĠĈēþĆĔýãüĕ÷ãĐèéĕüğčėĆŋĂ
÷ň Ċ ąĠüĊġüň Ą âĕĆğþĈĘħ ą üĠþĈèãĐèğúåġüġĈąĘ úĘħ Ć Ċ÷ğĆĦ Ċ
ĢüþĆēğúċéĘ ü Ćė ğ ĊĐĆŋ ģ ì÷ŋ éę è ģ÷ň ğ āėħ Ą ëŇ Đ èúĕèĢüâĕĆčĔħ è ĐĕĎĕĆ
ÿŇĕüġúĆċĔāúŋĄĚĐùĚĐ ġ÷ąğĄĚħĐĈĜâåňĕğãňĕĄĕĢüĆňĕü ĈĜâåňĕčĕĄĕĆù
ĢëňġúĆċĔāúŋĄĚĐùĚĐčĠâüåėĊĐĕĆŋġåň÷ ğāĚħĐ÷ĜğĄüĜĠĈēčĔħèĐĕĎĕĆģ÷ň
úĔĨèüĘĨ Ćēýý÷ĔèâĈŇĕĊéēëŇĊąğāėħĄþĆēčėúûėăĕāĢüâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
Ĉ÷åĊĕĄÿė ÷ āĈĕ÷ãĐèāüĔ â èĕü ĠĈēĈ÷øň ü úě ü ĢĎň âĔ ý ýĆė ČĔ ú
üĐâéĕâüĘĨ úĔĨè 3 ĠýĆü÷ŋąĔèĐĐâğĄüĜĐĕĎĕĆğāĚħĐâĕĆéĔ÷čŇè ġ÷ąģ÷ň
ĆŇĊĄĄĚĐâĔýÿĜňĢĎňýĆėâĕĆéĔ÷čŇèúňĐèùėħüĢüâĕĆĢĎňýĆėâĕĆéĔ÷čŇèĐĕĎĕĆ
ğāĚħĐøĐýčüĐèåĊĕĄøňĐèâĕĆãĐèĈĜâåňĕúĘħğāėħĄčĜèãęĨü
´¼ÈÔ°ĹÅÅÂÔĳ¼Ô¾Í»

ö čėĨüþĿ 2560 âĈěŇĄûěĆâėéĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąĄĘéĬĕüĊü
čĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆúĔĨèčėĨü 431 čĕãĕ úĔĨèüĘĨ ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýąĔèåè
ğþŎüĠýĆü÷ŋúĘħĢĎîŇúĘħčě÷ãĐèâĈěŇĄ ġ÷ąĄĘčĔ÷čŇĊüąĐ÷ãĕąġ÷ąĆĊĄ
úěâčĕãĕĄĕââĊŇĕĆňĐąĈē 80 ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýĄĘčĕãĕčŇĊüĢĎîŇ
ĐąĜŇĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąĠĈēüėĊìĘĠĈü÷ŋ ĠĈēúĘħğĎĈĚĐĢüþĆēğúċ
ģúą čĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ ĄĔĈ÷ĘĂčŋ Đėüġ÷üĘğìĘą ĠĈēğìğëĈčŋ
ĢüþĿ 2560 âĈěĄŇ ûěĆâėéĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘąĄĘč÷Ĕ čŇĊüĆĕąģ÷ňå÷ė ğþŎü
ĆňĐąĈē 14 ãĐèĆĕąģ÷ňúĔĨèĎĄ÷ãĐèģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ĠĈēĄĘâĬĕģĆčěúûė
ğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 12 éĕâþĿ 2559
ğüĚħĐèéĕââĕĆĢëňéŇĕąãĐèÿĜňýĆėġăåăĕąĢüþĆēğúċąĔèåèğÿëėî
âĔýåĊĕĄúňĕúĕąĢüþĿ 2560 ýĆėČĔúéęèąĔèåèĄĘåĊĕĄĆēĄĔ÷ĆēĊĔè
ĢüâĕĆãąĕąčĕãĕĢüþĆēğúċĐĐčğøĆğĈĘ ą ĠĈēĎĔ ü ĄĕĄěŇ è ğüň ü
âĕĆãąĕąûěĆâėéğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔýĢüøŇĕèþĆēğúċ ġ÷ąğêāĕēĐąŇĕèąėèħ
ĢüþĆēğúċģúąĠĈēčĎĆĔòĐĕĎĆĔýğĐĄėğĆøčŋ üĐâéĕâüĘĨ ĢüþĿúÿĘħ ĕŇ üĄĕ
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ýĆėČĔúģ÷ňãąĕąâėéâĕĆğĊğüğìĘąġü åĐĂĂĿŏ ġĆčğøĐĆŋ ìęħèğþŎüûěĆâėé
åĔħĊğĄĈĦ÷âĕĠĂĠĈēğþŎüûěĆâėéøňüüĬĨĕãĐèâĈěŇĄúĘħĄĘĐĔøĆĕâĬĕģĆúĘħčĜè
čŇèÿĈĢĎňåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆúĬĕâĬĕģĆġ÷ąĆĊĄãĐèâĈěŇĄğāėħĄãęĨü
´¼ÈÔ°ĹÂÌ¦£Ö´¼č

âĈěĄŇ ûěĆâėéĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋþĆēâĐýģþ÷ňĊąčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆ
ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋĎĈĔâ ģ÷ňĠâŇ ģúą ğĐĦâìŋğāĆč, ìėü ĎĊĕè đŇĐèâè
åĕğĂł, þĜğĈŇ ĠĈēğýìėĈ ö čėüĨ þĿ 2560 âĈěĄŇ ûěĆâėéĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋ
ĄĘ éĬ ĕ üĊüčĕãĕĆň ĕ üĐĕĎĕĆúĔĨ è ĎĄ÷ 80 čĕãĕ ġ÷ą 57 čĕãĕ
øĔĨèĐąĜŇĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋ ĢüþĿúĘħÿŇĕüĄĕ ģĄğüĐĆŋ ĂĜŃ÷ģ÷ňĄěŇèğüňü
ĢüâĕĆþĆĔ ý ğþĈĘħ ą üâĕĆ÷Ĭ ĕ ğüė ü èĕüĢĎň ğ ãň ĕ âĔ ý čăĕāĠĊ÷Ĉň Đ Ą
úĕèğċĆČòâėéġ÷ąĆĊĄãĐèþĆēğúċčėèåġþĆŋ ýĆėČúĔ ģ÷ňþĆĔýġåĆèčĆňĕè
ûě Ć âė é Ćň ĕ üĐĕĎĕĆĢüğåĆĚ Đ ĠĈēþľ ÷ čĕãĕúĘħ ģ ĄŇ úĬ ĕ âĬ ĕ ģĆ ġ÷ąþľ ÷
ĆňĕüĐĕĎĕĆčěúûė 9 čĕãĕĢüþĆēğúċčėèåġþĆŋĢüþĿ 2560 ĠĄňĊŇĕ
âĕĆþľ ÷ čĕãĕ÷Ĕ è âĈŇ ĕ ĊéēčŇ è ÿĈĢĎň Ć ĕąģ÷ň Ć ĊĄãĐèâĈěŇ Ą ûě Ć âė é
ĢüþĆēğúċčė è åġþĆŋ Ĉ ÷Ĉè ĠøŇ â Ĉě Ň Ą ûě Ć âė é ĄĘ â ĕĆ÷Ĭ ĕ ğüė ü èĕüúĘħ ĄĘ
þĆēčėúûėăĕāĄĕâãęĨüĠĈēĄĘåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆúĬĕâĬĕģĆúĘħ÷ĘãęĨü
ýĆė ČĔ ú øĆēĎüĔ â ÷Ę Ċ Ň ĕ ûě Ć âė é Ćň ĕ üĐĕĎĕĆġ÷ąĆĊĄĢüþĆēğúċ
čėèåġþĆŋąĔèåèģ÷ňĆĔýÿĈâĆēúýéĕâåĊĕĄúňĕúĕąúĕèğċĆČòâėé
ĠĈēâĕĆĠãŇèãĔüúĘħğāėħĄãęĨüĢüĎĈĕąþĿúĘħÿŇĕüĄĕ ýĆėČĔúéęèĄěŇèğüňü
úĘħ é ēãąĕąğåĆĚ Đ ãŇ ĕ ąãĐèûě Ć âė é ģúą ğĐĦ â ìŋ ğ āĆčĢüøŇ ĕ èþĆēğúċ
ġ÷ąüĐâéĕâĆňĕüĐĕĎĕĆ 21 čĕãĕĢüþĆēğúċğĊĘą÷üĕĄĠĈňĊ ýĆėČúĔ
ąĔèåèĄĐèĎĕġĐâĕčĢüâĕĆãąĕąğåĆĚĐãŇĕąãĐèĠýĆü÷ŋĢüþĆēğúċ
ģúąĠĈēéĘüĐĘâ÷ňĊą
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ĳ¾ÊĲÅÏÜ²Ú

üĐâéĕââĈěŇ Ą ûě Ć âė é ĎĈĔ â ĢüþĆēğúċģúą ĐĐčğøĆğĈĘ ą éĘ ü
ĠĈēčė è åġþĆŋ Ġ Ĉň Ċ ģĄğüĐĆŋ ĂĜ Ń ÷ ąĔ è ĄĘ Ć ň ĕ üĐĕĎĕĆĐĘ â 271 čĕãĕ
Ģü 15 þĆēğúċĢüăĜ Ąė ă ĕåğĐğëĘ ą øēĊĔ ü ĐĐââĈĕè ĄĎĕčĄě ú Ć
Đėüğ÷Ęą ĠĈēčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ ĠĄňĊŇĕéēąĔèåèĄĘãüĕ÷ğĈĦâ ĠøŇøĈĕ÷
÷ĔèâĈŇĕĊĄĘċĔâąăĕāĢüâĕĆğøėýġøĠĈēĄĘġĐâĕčĢüâĕĆčĆňĕèĆĕąģ÷ň
ĠĈēÿĈâĬĕģĆĐąŇĕèĄĘüĔąčĬĕåĔîģ÷ňĢüĐüĕåø
øĈĕ÷ĢüþĆēğúċâĔ Ą āĜ ë ĕ ĈĕĊ ğĄĘ ą üĄĕ ĠĈēğĊĘ ą ÷üĕĄ
%./8 ąĔèåèğøėýġøĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊĢüþĿ 2560 ġ÷ąčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆ
ăĕąĢøňĠýĆü÷ŋğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ, čğĊüğìŇüčŋ, ģúą ğĐĦâìŋğāĆč
ĠĈēğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè ĢüþĆēğúċ %./8 ğāėħĄãęĨüùęèğâĚĐýĆňĐąĈē 30
ğþŎü 133 čĕãĕ ö čėĨüþĿ 2560 ĢüþĿúĘħÿŇĕüĄĕ ýĆėČĔúģ÷ňãąĕą
ûěĆâėéĢüþĆēğúċğìğëĈčŋ ÷ňĊąâĕĆğþľ÷ĆňĕüĐĕĎĕĆ 2 čĕãĕ ģ÷ňĠâŇ
ğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè ĠĈēğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔý
ģĄğüĐĆŋ ĂĜ Ń ÷ ąĔ è åèĄě Ň è ĄĔħ ü āĔ õ üĕâĈě Ň Ą ûě Ć âė é Ćň ĕ üĐĕĎĕĆģúą
ĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè ğüĚħĐèéĕâýĆėČĔúğëĚħĐĄĔħüĢüċĔâąăĕāãĐèĐĕĎĕĆģúą
ĢüĆēąēąĕĊ ġ÷ąĢüþĿ 2560 ýĆėČĔú ăĔúĆĕ ģĂüŋ ģúą åĜìĘü éĬĕâĔ÷
ìęħèğþŎüýĆėČĔúĆŇĊĄúěüĢüčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüĆňĐąĈē 50 ģ÷ňĆĔýġĐü
ûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆăĔúĆĕéĬĕüĊü 4 čĕãĕĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ čŇèÿĈ
ĢĎňĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆăĔúĆĕúĔĨèĎĄ÷ 7 čĕãĕ ö čėĨüþĿ 2560 üĐâéĕâüĘĨ
ýĆėČĔúģ÷ňĠþĈèğèėüĢĎňâĜňğþŎüĎěňüĢüĠâĆýýŋ ĂĜŃ÷ĢüčĔ÷čŇĊüĆňĐąĈē 70
ġ÷ąĠâĆýýŋ ĂĜŃ÷ğþŎüûěĆâėéĆňĕüĐĕĎĕĆģúąĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
ăĕąĢøň Ġ ýĆü÷ŋ Ġ âĆýýŋ ģ úą ìęħ è ğþŎ ü ĠýĆü÷ŋ Ć ň ĕ üĐĕĎĕĆģúą
čģøĈŋčøĆĘúĂŃĜ÷úĘħåüģúąĆĔýþĆēúĕüģ÷ňúěâĊĔü ğüňüĆĜþĠýýèŇĕą
ýĆĆąĕâĕċčýĕą ĆĊ÷ğĆĦĊ ĠĈēĄĘåěöăĕā ĠâĆýýŋģúąĄĘĆňĕüĐĕĎĕĆ
éĬĕüĊü 5 čĕãĕ ö čėĨüþĿ 2560
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ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

ĳÊ¼Ê¦ÕÂĲ¦ Ê¼¡»Ê»ÂÊ¡Ê¡Å¦¼ĊÊ²ÅÊÃÊ¼×² ¾ÐĉºØºÔ²Å¼č ¸ÑąĲ

éĬĕüĊüčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆ

2558

2559

2560

ýĆėČĔúĈèúěüğĐè
ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ
čğĊüğìŇüčŋ
ìėììŋğĈĐĆŋ
Ġ÷ĆĘħ åĊĘü
ğýĐĆŋğâĐĆŋ åėè
ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔý
ģúą ğĐĦâìŋğāĆč
ĆėğĊĐĆŋģì÷ŋ
ğýĆĦ÷úĐĈŋå
ĐĚħüĥ
čĕãĕĠĂĆüģëčŋ
ğ÷Đē āėììŇĕ åĐĄþēüĘ
čğĊüğìŇüčŋ
Ġ÷ĆĘħ åĊĘü
ğ÷Đē åĐĂĂĿŏ åĈĔý
ģúą ğĐĦâìŋğāĆč
ĆĊĄ

957
224
141
55
237
57
52
76
53
24
38
894
138
178
173
390
15
1,851

1,018
230
144
60
226
74
61
82
58
36
47
978
161
186
210
400
21
1,996

1,072
251
139
66
227
93
69
74
56
46
51
992
196
189
220
364
23
2,064

éĬĕüĊüčĕãĕĆňĕüĐĕĎĕĆ

2558

2559

2560

775
409

814
458

866
475

182
485
1,851

204
520
1,996

206
517
2,064

ăĕąĢüþĆēğúċ
Æ ýĆėČĔúĈèúěüğĐè
Æ ĠĂĆüģëčŋ
øŇĕèþĆēğúċ
Æ ýĆėČĔúĈèúěüğĐè
Æ ĠĂĆüģëčŋ
ĆĊĄ

ĐĚħüĥĆĊĄùęèĆňĕüĐĕĎĕĆĢüčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆĠĈēĆňĕüĐĕĎĕĆĢüčüĕĄýėü

ÔĶºÂč¼Ì§Ê¼čĲÅºĳÀÌÀÉĴ²č
´¼È±Ê²ÔĶĊÊÃ²ĊÊ°ÍÜ³¼ÌÃÊ¼
ØºÔ²Å¼čØ¾¸ĈÂØĳ¾č

2533
³¼ÌÁÉ°Ô¼ÌÜºĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶÕ¸§ÉÜ²
ĲĊÀ» Ê¼Ô´ĀĲĳÉÀÕ³¼²ĲčÔÅÂ´¼Í

2546
³¼ÌÁÉ°Ô¼ÌÜºĲĻÊÔ²Ì²±Ð¼ ÌĶ
×² ¾ÐĉºÂÌ²£ĊÊ×²£¼ÉÀÔ¼ÏÅ²
ĲĊÀ» Ê¼ĶÉĲĶĻÊÃ²ĉÊ»
Õ³¼²ĲčÂÀÌ¾¾ÌÜ¦ÔĶ ÔÅ ÔÆÛ¦Ô£Ì¾Âč

2549
³¼ÌÁÉ°Ô´ĀĲĳÉÀÕ³¼²Ĳč
§Ê¼č¾ÕÅ²Ĳč£Í±
¨ÎÜ¦Ô´Đ²Õ³¼²Ĳč¼Å¦Ô°ĊÊ
Õ¾ÈÔ£¼ÏÜÅ¦´¼ÈĲÉ³
×²´¼ÈÔ°ĹØ°»
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³¼ÌÁÉ°ØºÔ²Å¼čÅÌ²ÔĳÅ¼čÔ²§ÉÜ²Õ²¾ĶĻÊ ÉĲºÃÊ§²

ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņ č ģøĈŋ ĄĘ å ĊĕĄăĜ Ąė Ģ éúĘħ ģ ÷ň ğ þŎ ü čŇ Ċ üĎüęħ è Ģü
þĆēĊĔøėċĕčøĆŋ 50 þĿãĐèģĄğüĐĆŋ âĆěŉþ øĈĐ÷âĕĆğ÷ėüúĕè 35 þĿ
úĘħÿŇĕüĄĕ ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋĄĘāĔõüĕâĕĆĄĕâĄĕą éĕâéě÷ğĆėħĄøňü
÷ňĊąâĕĆ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĆĔýéňĕèÿĈėø ğāĚħĐÿĈėøğåĆĚħĐèčĬĕĐĕèåŋĢĎňâĔý
ĠýĆü÷ŋøŇĕèþĆēğúċ øŇĐĄĕĢüþĿ 2533 ýĆėČĔúģ÷ňğãňĕ÷ĬĕğüėüûěĆâėé
ĠĂëĔħüģĈĂņčģøĈŋ ġ÷ąâĕĆğþŎüāĔüûĄėøĆâĔýğĐčþĆĘ ìęħèģ÷ňâĈĕą
ĄĕğþŎ ü āĔ ü ûĄė ø Ćúĕèûě Ć âė é ĆēąēąĕĊãĐèýĆė ČĔ ú éüùę è þŌ é éě ýĔ ü
ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ ÷ňĊąâĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊãĐèāćøėâĆĆĄ
ĠĈēĆčüė ą ĄãĐèÿĜ ň ý Ćė ġ ăåĢüğĆĚħ Đ èãĐèĠĂëĔħ ü ýĆė ČĔ ú éę è ģ÷ň ĄĘ
âĕĆþĆĔýğþĈĘħąüĠýĆü÷ŋĢüğåĆĚĐøĈĐ÷Ąĕ ġ÷ąĢĎňåĊĕĄčĬĕåĔî
ĢüâĕĆčĆňĕèòĕüûěĆâėéğāĚħĐøĐýčüĐèåĊĕĄøňĐèâĕĆãĐèĈĜâåňĕ
ĠĈēąę÷ĄĔüħ ĢüåĊĕĄğþŎüğĈėċĢüâĕĆþñėýøĔ èė ĕüğāĚĐħ üĬĕğčüĐÿĈėøăĔöôŋ
ĠĈēýĆėâĕĆúĘħĄĘåěöăĕā úĔĨèüĘĨ ö čėĨüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋ
ĄĘéě÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕúĔĨèčėĨüğâĚĐý 400 ĠĎŇè ăĕąĢøň 14 ĠýĆü÷ŋ
čŇĊüûěĆâėéĆĔýéňĕèÿĈėøãĐèýĆėČĔú øŇĐĄĕģ÷ňğþĈĘħąüĄĕÿĈėøčėüåňĕ
ĢüåĆĔĊğĆĚĐüĢĎňâĔýÿĜňéĔ÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕĐěþġăåýĆėġăå
čĬĕĎĆĔýĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋĄĆĘ ĕąģ÷ňğāėĄħ ãęüĨ ĆňĐąĈē 17
ĢüãöēúĘħ âĬ ĕ ģĆčě ú ûė ğ āėħ Ą ãęĨ ü Ćň Đ ąĈē 57 ğĄĚħ Đ ğúĘ ą ýâĔ ý þĿ âŇ Đ ü
ġ÷ąâĕĆğøėýġø÷ĔèâĈŇĕĊĄĘčĕğĎøěčĊŇ üĢĎîŇĄĕéĕâÿĈâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
úĘġħ ÷÷ğ÷ŇüãĐèûěĆâėéĠĂëĔüħ ĢüþĿ 2560 ýĆėČúĔ ğĆėĄħ ğĎĦüÿĈâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü
ġ÷ąĆĊĄúĘħ÷ĘãęĨüéĕââĈěŇĄĠýĆü÷ŋĢĎĄŇúĘħýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊĢüþĿ 2559
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¹ÊÀÈÅÐĳÂÊÃ ¼¼ºÕ¾È Ê¼Õ¡ĉ¦¡É²

åĊĕĄğëĚħ Đ ĄĔħ ü ãĐèÿĜ ň ý Ćė ġ ăåĢüþĆēğúċģúąĄĘ å ĊĕĄÿĔ ü ÿĊü
ĢüëŇ Ċ èåĆęħ è ĠĆâãĐèþĿ 2560 ġ÷ąĄĎĕĊė ú ąĕĈĔ ą ĎĐâĕĆåň ĕ ģúą
ĆĕąèĕüĊŇ ĕ ÷Ĕ ë üĘ å ĊĕĄğëĚħ Đ ĄĔħ ü ãĐèÿĜ ň ý Ćė ġ ăåþĆĔ ý øĔ Ċ ÷Ę ãęĨ ü Ģü
ģøĆĄĕčĠĆâ ĠøŇþĆĔýøĔĊĈ÷ĈèĢüģøĆĄĕč 2 čŇĊüĢüëŇĊèåĆęħèĎĈĔè
ãĐèþĿ 2560 ÷ĔëüĘåĊĕĄğëĚĐħ ĄĔüħ ãĐèÿĜňýĆėġăåþĆĔýøĔĊ÷ĘãęĨüøė÷øŇĐâĔü
5 ğ÷ĚĐü ĠĈēĄĘéě÷čĜèčě÷ĐąĜŇúĘħ 79.2 Ģüğ÷ĚĐüûĔüĊĕåĄ 2560 ġ÷ąĄĘ
čĕğĎøě Ą ĕéĕââĕĆĂŁ Ő ü øĔ Ċ ãĐèâĕĆčŇ è ĐĐâĠĈēâĕĆúŇ Đ èğúĘħ ą Ċ
âĕĆčėĨ ü čě ÷ ãĐèëŇ Ċ èģĊň Đ ĕĈĔ ą čăĕāĠĊ÷Ĉň Đ ĄúĕèâĕĆğĄĚ Đ èúĘħ ĄĘ
ğčùĘąĆăĕā ĆĊĄùęèğèėüĐě÷ĎüěüéĕâĆĔòýĕĈĢüâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėé
ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ ÷ĔëüĘåĊĕĄğëĚħĐĄĔħüãĐèÿĜňýĆėġăåąĔèåèĂŁŐüøĔĊģĄŇğøĦĄúĘħ
ğüĚħĐèéĕâÿĜňýĆėġăåąĔèåèâĔèĊĈğĆĚħĐèĆĕåĕčėüåňĕâĕĆğâČøĆúĘħĐŇĐüøĔĊ
ğþŎüÿĈĢĎňĄĘâĕĆéĔýéŇĕąĢëňčĐąúĘħüňĐąĈè

°ÍºµÑĊ³¼ÌÃÊ¼ØºÔ²Å¼č Ø¾¸ĈÂØĳ¾č














1. ğéĄčŋ ĆėëĕĆŋ÷ ĐĄøĊėĊĔõüŋ
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆ
ģĄğüĐĆŋģĈĂņčģøĈŋ
2. čěúĔċüŋ ĐüěĊěõėüĕĊėü
þĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħĀłĕąþñėýĔøėâĕĆ
ĠĈēĆĔâČĕâĕĆĠúüĆĐèþĆēûĕü
ĀłĕąâĕĆğèėüĠĈēâĕĆýĔîëĘ
3. éĔâ Ć ğêĈėĄëĔą
ĆĐèþĆēûĕüĐĕĊěġčĀłĕąýĆėĎĕĆ
ĠĈēāĔõüĕûěĆâėé
4. åĈĐğ÷Ęą Ċėüğâ
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþâĈěŇĄ
ĠýĆü÷ŋëĕĆŋĈĠĐü÷ŋåĘûğāġ÷Ć
čĊėĈĈėħèğéğĐğđĦèğåėĈčŋġéğìĂġéğìĂ
ĠĈēġĄğ÷ėĆŋüĈėĂĂľŏèġđĄ
ĠĐü÷åúğëüĠĊĆ
ĠĐü÷ŋ
åėúğëŇüĠĊĆŋ

7

11

10

8

5. éěôĕĆĔøüŋ āėýĜĈûĆĆĄċĔâ÷ėī
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþĀłĕąĐĘåĐĄğĄėĆŋë
6. þĆĘąĕāĔüûŋ ğčĚĐ÷Ę
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
ģĄğüĐĆŋğĐĦ÷÷ĜğåëĔħüâĆěŉþ
7. üėċĕâĆbğĄčĔüûčěĊĆĆö
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþĠýĆü÷ŋġĐĊĘğĐč
8. üėøėü ģĆňúìĕ÷ňĕ
ÿĜňéĔ÷âĕĆúĔħĊģþ
ýĆėČĔúüĊċĆĘĠĄüĜĠĂåğéĐĆėħèéĬĕâĔ÷
9. üėċĕĆĔøüŋ éĆĔččěüúĆăĔå
ÿĜňéĔ÷âĕĆĐĕĊěġč
ĠýĆü÷ŋýĆĜåčŋýĆĕğûĐĆŋčĠĈēĠĆúĈĘąŋ










4

14

3

1

2












5

10. éĕĆěĊĆĆö øĔĨèčėúûėīëĔąâěĈ
ÿĜňéĔ÷âĕĆĐĕĊěġč
ĠýĆü÷ŋýĐččėüĘħĠĈēğĐčþĆĘ
11. Ąĕ ğýü÷ňĕ Ĉėü ğāĐğĆč âĐğýĐġøň
ÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆĐĕĊěġč
ĀłĕąĐĐâĠýýčĆňĕèčĆĆåŋ
ĠĈēāĔõüĕĆňĕüåňĕ
12. ċĔâ ÷ėīëĔą čěĊĔøùė
ÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆĐĕĊěġčĀłĕąāĔõüĕĆňĕüåňĕ
13. ÷ĕĆĕĆĔøüŋ ýěîûĆĆĄ
ÿĜňéĔ÷âĕĆĠýĆü÷ŋğĐĠøĄ
14. ĊėăĕĄĕċ úěĄĠčü
ÿĜňéĔ÷âĕĆĠýĆü÷ŋčĊėĈĈėħèğéğĐğđĦèğåėĈčŋ
ġéğìĂġéğìĂĠĈēġĄğ÷ėĆŋüĈėĂĂľŏèġđĄ
ĠĐü÷ŋåėúğëŇüĠĊĆŋ

12

9

13

6
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ĲÉ§²Í£ÀÊºÔ§ÏÜÅºÉÜ²¡Å¦µÑĊ³¼ÌÖ¹£

ĲÉ§²Í Ê¼¡Ê»´¾Í ÔÂÏÝÅµĊÊ ¼Å¦Ô°ĊÊ Õ¾ÈÔ£¼ÏÜÅ¦Ã²É¦
250

90

200

80

150
70

100

60

úĘħĄĕĄĎĕĊėúąĕĈĔąĎĐâĕĆåňĕģúą

øĈĕ÷åňĕþĈĘâĢüþĆēğúċģúąąĔèåèĈňĕĎĈĔèøĈĕ÷åňĕþĈĘâġĈâ
ìęèħ ğÿëėîâĔýåĊĕĄúňĕúĕąãĐèøĈĕ÷ĐĐüģĈüŋúčĘħ èŇ ÿĈøŇĐâĕĆĐąĜĆŇ Đ÷
ãĐèċĜüąŋâĕĆåňĕãüĕ÷ĢĎîŇ ÿĜþň ĆēâĐýâĕĆĠĈēÿĜāň õ
Ĕ üĕĐčĔèĎĕĆėĄúĆĔāąŋ
ĎĈĕąĆĕąąĔèåèĄĐèĎĕġĐâĕčĢüâĕĆãąĕąčĕãĕĎĆĚĐğāėħĄĆňĕüåňĕ
ĢüāĚüĨ úĘúħ ĄĘħ ċĘ âĔ ąăĕāčĜèúĔĊħ þĆēğúċģúą ĐąŇĕèģĆâĦøĕĄ ĄĘâĕĆéĔ÷čĆĆ
āĚüĨ úĘčħ ĕĬ ĎĆĔýĆňĕüåňĕþĈĘâĢĎňâýĔ ĆňĕüĐĕĎĕĆĠĈēğåĆĚĐħ è÷ĚĄħ ĠĈēĆňĕüåňĕ
éĔ÷éĬĕĎüŇĕąÿĈėøăĔöôŋĠĈēýĆėâĕĆâĘďĕĄĕâąėħèãęĨü čŇĊüĢü÷ňĕü
âĕĆĠãŇèãĔü ĆňĕüåňĕĠĂëĔħüãüĕ÷ĢĎîŇąĔèåèģ÷ňĆĔýþĆēġąëüŋéĕâ
âĕĆþĆēĎąĔ÷øŇĐãüĕ÷ 'EQPQOKGU QH 5ECNG ìęħèëŇĊąĢĎňĆňĕüåňĕ
ğĎĈŇĕüĘĨčĕĄĕĆùøĔĨèĆĕåĕúĘħüŇĕ÷ęè÷Ĝ÷ĠĈēĢĎňýĆėâĕĆúĘħ÷ĘĠâŇĈĜâåňĕ
ĆĊĄùęèĄĘĐĬĕüĕéĢüâĕĆğéĆéĕøŇĐĆĐèâĔýÿĜňÿĈėøĠĈēğéňĕãĐèāĚĨüúĘħ
ĢĎňğëŇĕĄĕâãęĨü üĐâéĕâüĘĨ ÿĜňþĆēâĐýâĕĆûěĆâėééĔ÷éĬĕĎüŇĕąąĔèåè
âĔèĊĈâĔýâĕĆìĚĨĐčėüåňĕÿŇĕüëŇĐèúĕèĐĐüģĈüŋĠĈēġúĆċĔāúŋĄĚĐùĚĐ
éę è ĄĘ â ĕĆāĔ õ üĕòĕüûě Ć âė é ĐĐüģĈüŋ ã ĐèøüğĐè ĆĊĄúĔĨ è čĆň ĕ è
ýĆĆąĕâĕċăĕąĢüĆňĕüĢĎň÷ĘãęĨüģþāĆňĐĄâĔü ğāĚħĐčüĔýčüěüâĈąěúûŋ
ĢüâĕĆğëĚĐħ ĄġąèûěĆâėéúĔèĨ ĐĐüģĈüŋĠĈēĐĐĂģĈüŋğãňĕ÷ňĊąâĔü 1PNKPGVQ-1HHNKPG
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£ 

º £ 
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º £ 
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º £ 

£ 

º £ 
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º £ 

0

º £ 
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º £ 
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º £ 
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º £ 

£ 

º £ 

£ 

º £ 

£ 

º £ 

£ 

º £ 

£ 

º £ 

£ 

º £ 

º £ 

50

50

úĘħĄĕûüĕåĕĆĠĎŇèþĆēğúċģúą

µ¾´¼È Å³ Ê¼°ÍÜÂĻÊ£É©Õ¾ÈÕµ²¦Ê²×²Å²Ê£ĳ

ö čėĨüþĿ 2560 ýĆėČĔúĄĘĆňĕüåňĕĠĈēéě÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕéĬĕüĊü
398 ĠĎŇè ġ÷ąĆňĐąĈē 91 ğþŎüãĐèâĈěŇĄĠĂëĔħü ĢüãöēúĘħĆňĐąĈē 9
ğþŎüãĐèĠýĆü÷ŋğåĆĚĐħ èĢëňĢüåĆĔĊğĆĚĐü ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋ
ĄĘĆĕąģ÷ňĠĈēâĬĕģĆčěúûėğāėĄħ ãęüĨ ĆňĐąĈē 17 ĠĈē 57 øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ġ÷ąĄĘ
čĕğĎøěčŇĊüĢĎîŇĄĕéĕâÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüúĘħġ÷÷ğ÷ŇüãĐèûěĆâėé
ĠĂëĔħü ġ÷ąĐğüĈġĈŇ ìęħèğþŎüĠýĆü÷ŋâĆēğþŅĕéĕâþĆēğúċîĘħþěłü
ģ÷ňĆýĔ âĕĆøĐýĆĔýúĘ÷ħ ğĘ þŎüĐąŇĕèčĜèøĔèĨ ĠøŇĄâĘ ĕĆğþľ÷øĔĊģþğĄĚĐħ þĈĕąþĿ
2559 ĠĈēģ÷ňâĈĕąĄĕğþŎüĠýĆü÷ŋúĘħĢĎîŇĐĔü÷Ĕý 3 ãĐèâĈěŇĄûěĆâėé
ĠĂëĔüħ ġ÷ąĄĘč÷Ĕ čŇĊüĆĕąģ÷ňĆĐň ąĈē 11 ãĐèĆĕąģ÷ňéĕââĕĆéĔ÷éĬĕĎüŇĕą
úĔĨèĎĄ÷ĢüþĿ 2560 üĐâéĕâüĘĨ ĢüþĿ 2560 ëĕĆŋĈ ĠĐü÷ŋ åĘû ìęħèğþŎü
ĠýĆü÷ŋĆĐèğúňĕĠĈēğåĆĚħĐèþĆē÷ĔýčøĆĘ ĄĘčĔ÷čŇĊüĆĕąģ÷ňčĜèčě÷
åė÷ğþŎüĆňĐąĈē 34 ãĐèĆĕąģ÷ňéĕââĕĆéĔ÷éĬĕĎüŇĕąúĔĨèĎĄ÷ ĠĈēĄĘ
Ćĕąģ÷ňĠĈēâĬĕģĆčěúûėğāėĄħ ãęüĨ ĐąŇĕèĠãĦèĠâĆŇèĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 15 ĠĈē
43 øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ğĄĚħĐğúĘąýâĔýþĿâŇĐü
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ĢüþĿ 2560 ģĄğüĐĆŋ ģĈĂņčģøĈŋĄéĘ ĕĬ üĊüĆňĕüåňĕĠĈēéě÷éĬĕĎüŇĕą
čěúûėğāėħĄãęĨüĆňĐąĈē 22 ġ÷ąýĆėČĔúģ÷ňğþľ÷øĔĊĠýĆü÷ŋĢĎĄŇğāėħĄĐĘâ
2 ĠýĆü÷ŋ ģ÷ňĠâŇ ġéğìĂ ġéğìĂ ĠĈēġĐĊĘğĐč úĔèĨ üĘĨ ġéğìĂ ġéğìĂğþŎü
ÿĜňÿĈėøĐěþâĆöŋüĊĔøâĆĆĄğåĆĚħĐèåĆĔĊëĔĨüüĬĕéĕâčĎĆĕëĐĕöĕéĔâĆ
÷ň Ċ ąâĕĆÿčĄÿčĕü÷Ę ģ ìüŋ ĐĔ ü ġ÷÷ğ÷Ň ü üĊĔ ø âĆĆĄĐĔ ü úĔ ü čĄĔ ą
ĠĈēčĘčĔüĐĔüğþŎüğĐâĈĔâČöŋ úĬĕĢĎňġéğìĂ ġéğìĂ ğþŎüúĘħąĐĄĆĔý
ĢüĆē÷ĔýčĕâĈ čŇĊüġĐĊĘğĐčğþŎüĠýĆü÷ŋğåĆĚĐħ èĠøŇèâĕąĂĕčøŋĠĂëĔüħ
(CUV (CUJKQP ĐĔü÷ĔýĎüęħèéĕâþĆēğúċĐėøĕĈĘ üĬĕğčüĐğčĆĘăĕā
ĢüâĕĆĠøŇèâĕąčģøĈŋĐėøĕğĈĘąü ğĎĄĕēčĬĕĎĆĔýâĕĆčĊĄĢčŇúěâĊĔü
÷ňĊąĆĕåĕúĘħüŇĕ÷ęè÷Ĝ÷ ĢüčŇĊüãĐèâĕĆãąĕąûěĆâėéĢüëŇĊèþĿúĘħÿŇĕüĄĕ
ýĆė ČĔ ú ąĔ è åèãąĕąĠĈēčĆň ĕ èòĕüûě Ć âė é ãĐèĠýĆü÷ŋ úĘħ ğ þľ ÷ øĔ Ċ
ĢüþĿ 2559 āĆň Đ ĄúĔĨ è ğāėħ Ą þĆēčė ú ûė ă ĕāĢüâĕĆ÷Ĭĕ ğüė ü èĕüãĐè
ĠýĆü÷ŋúĘħĄĘĐąĜŇğ÷ėĄ ýĆėČĔúģ÷ňğāėħĄéĬĕüĊüéě÷éĬĕĎüŇĕąãĐèĐğüĈġĈŇ
ãęĨüùęè 4 ğúŇĕ ğþŎüúĔĨèĎĄ÷ 96 ĠĎŇè ĠĈēğāėħĄéĬĕüĊüéě÷éĬĕĎüŇĕą
ãĐèĠĆúĈĘ ą ŋ ĐĘ â 2 ğúŇ ĕ ğþŎ ü úĔĨ è ĎĄ÷ 19 ĠĎŇ è ö čėĨ ü þĿ 2560
Ģüãöēğ÷ĘąĊâĔü ğāĚĐħ øĐýčüĐèĆčüėąĄãĐèÿĜýň ĆėġăåúĘğħ þĈĘąħ üĠþĈèģþ
ýĆėČĔúģ÷ňāėéĕĆöĕþľ÷éě÷éĬĕĎüŇĕąýĕèčŇĊüãĐèĠýĆü÷ŋğĐčþĆĘĠĈē
ýĐččėüĘħ üĐâéĕâüĘĨ ýĆėČĔúģ÷ňğþĈĘħąüëĚħĐĠýĆü÷ŋûěĆâėéâĕĆċęâČĕ
ìęħèéĔ÷éĬĕĎüŇĕąĎüĔèčĚĐğĆĘąüÿŇĕüâĕĆãĕąøĆèğþŎüģĄğüĐĆŋ čĄĕĆŋú
åė÷čŋ āĆňĐĄâĔýğāėħĄāüĔâèĕüãĕąğāĚħĐ÷ĬĕğüėüâĕĆãĕąĠýýğëėèĆěâ
čŇèÿĈĢĎňûĆě âėé÷ĔèâĈŇĕĊĄĘÿĈâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü÷ĘâĊŇĕúĘåħ ĕ÷ģĊňĢüþĿ 2560
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ýĆėČĔú üĊċĆĘ ĠĄüĜĠĂåğéĐĆėħè éĬĕâĔ÷ ìęħèğþŎüûěĆâėéĆĔýéňĕèÿĈėø
ĄĘÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüúĘħĐŇĐüøĔĊĢüëŇĊèåĆęħèþĿĠĆâ ğüĚħĐèéĕâčăĕĊē
âĕĆýĆėġăåăĕąĢüþĆēğúċúĘħëēĈĐøĔĊ ĆĊĄùęèþĆēğúċģúąúĘħĐąĜŇ
ĢüëŇĊèģĊňĐĕĈĔą ìęèħ úĬĕĢĎňâĕĆğþľ÷øĔĊÿĈėøăĔöôŋĢĎĄŇ ĆĊĄúĔèĨ ÿĈėøăĔöôŋ
ĢüåĆĔ Ċ ğĆĚ Đ üĈŇ ĕ ëň ĕ ĐąŇ ĕ èģĆâĦ ø ĕĄ ýĆė ČĔ ú ĄĘ ÿ ĈâĕĆ÷Ĭ ĕ ğüė ü èĕü
úĘħ÷ĘãęĨüĢüëŇĊèåĆęħèþĿĎĈĔè ğüĚħĐèéĕâĈĜâåňĕĎĈĔâþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé
ĢüâĕĆğþľ ÷ øĔ Ċ ÿĈė ø ăĔ ö ôŋ Ġ ĈēĠåĄğþîčŇ è ğčĆė Ą âĕĆãĕąĢĎĄŇ
čŇèÿĈĢĎňĆĕąģ÷ňãĐèûěĆâėéĆĔýéňĕèÿĈėøĄĘâĕĆğøėýġøčĬĕĎĆĔýþĿ 2560
ĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē 3 ĢüĐüĕåø ýĆėČĔúąĔèåèāėéĕĆöĕğāėħĄÿĈėøăĔöôŋ
âĈěĄŇ ĢĎĄŇ āĆňĐĄâĔýĆĔâČĕåěöăĕāĠĈēåĊĕĄğþŎüğĈėċĢüâĕĆþñėýøĔ èė ĕü
ğāĚħĐğāėħĄþĆēčėúûėăĕāĠĈēåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆúĬĕâĬĕģĆ

Ê¼¡»Ê»ĶĻÊ²À²ĶÐĲĶĻÊÃ²ĉÊ»ÂÌ²£ĊÊ

éĬĕüĊüéě÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕ

2558

2559

2560

ğĐčþĆĘ
ýĐččėüĘħ
ýĕüĕüŇĕ ĆĘāĔýýĈėå
ýĆĜåčŋ ýĆĕğûĐĆŋč
Ġâŉþ
ġĐĊĘğĐč
ğĐĠøĄ
ëĕĆŋĈ ĠĐü÷ŋ åĘû
ğāġ÷Ć
ĐğüĈġĈŇ
ĠĆúĈĘąŋ
ĆĊĄ ¼ ĠĂëĔħü
čĊėĈĈėħè ğé.ğĐ. ğđĦèğåėĈčŋ
ġéğìĂ ġéğìĂ
ĆĊĄ ¼ ğåĆĚħĐèĢëňĢüýňĕü
ĠĈēåĆĔĊğĆĚĐü
ĆĊĄúĔĨèčėĨü*

126
87
3

98
88
6
7
20

81
82
6
7
14
1
19
34
5
96
19
364
23
11

17

269
22

12
33
6
24
8
302
22

22
291

22
324

31
5

34
398

øĔĊğĈããňĕèøňüģĄŇĆĊĄéě÷éĬĕĎüŇĕąčėüåňĕãĐèúĜĄĘħğĆ÷ğĐėĆŋûĠĈēġåéėĄēğ÷üėĄ
ğüĚħĐèéĕâéě÷éĬĕĎüŇĕąãĐèúĜĄĘħğĆ÷ğĐėĆŋûĠĈēġåéėĄēğ÷üėĄģ÷ňþľ÷øĔĊĈè
ĢüþĿĠĈēøĕĄĈĬĕ÷Ĕý
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ÔÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ Ê¼·ÉĴ²ÊÅ»ĉÊ¦»ÉÜ¦»Ï²¡Å¦ØºÔ²Å¼č

£ÀÊºÂĻÊÔ¼ÛĶ¡Å¦ØºÔ²Å¼čÔ´Đ²µ¾ºÊĶÊ £ÀÊº·»Ê»ÊºÅ»ĉÊ¦ĳĉÅÔ²ÏÜÅ¦
×² Ê¼µ¾É ĲÉ²Å¦£č ¼Ø´ÂÑĉ£ÀÊºÔ´Đ²Ô¾ÌĹ Õ¾ÈÔ·ÏÜÅ×ÃĊºÉÜ²×ĶÀĉÊ
Ô¼ÊĶÈÂÊºÊ¼¯´¼ÈÂ³£ÀÊºÂĻÊÔ¼ÛĶØĲĊÅ»ĉÊ¦ĳĉÅÔ²ÏÜÅ¦ĳĉÅØ´×²Å²Ê£ĳ
ØºÔ²Å¼čĶÎ¦ØĲĊÔ¼ÌÜºÔĲÌ²°Ê¦³²ÔÂĊ²°Ê¦ÂÑĉ Ê¼·ÉĴ²ÊÅ»ĉÊ¦»ÉÜ¦»Ï²

øĈĐ÷ğĊĈĕúĘħÿŇĕüĄĕ ģĄğüĐĆŋąę÷ĄĔħüğéøüĕĆĄöŋĢüâĕĆğþŎüÿĜňĢĎň
ğĆĕğĆėĄħ éĕââĕĆ÷ĬĕğüėüâėéâĆĆĄčĕûĕĆöþĆēġąëüŋøĕŇ èĥ ìęèħ ģ÷ňãąĕąÿĈ
ğþŎüġåĆèâĕĆåĊĕĄĆĔýÿė÷ëĐýøŇĐčĔèåĄãĐèýĆėČúĔ ĢüğĊĈĕøŇĐĄĕ ĐąŇĕèģĆ
âĦøĕĄ ğĆĕģ÷ňøĆēĎüĔâĊŇĕâĕĆúĘħéēāĔõüĕåŇĕüėąĄĠĈēåĊĕĄĄěŇèĄĔħü
ĢüâĕĆğþŎüĐèåŋâĆúĘħĄĘåĊĕĄĆĔýÿė÷ëĐý ğĆĕøňĐèãąĕąãĐýğãøģþ
ĄĕââĊŇĕâĕĆúĬĕâėéâĆĆĄčĕûĕĆöþĆēġąëüŋğþŎüåĆĔĨèåĆĕĊĠĈēĄěŇèčĜŇ
åĊĕĄąĔħèąĚü ğĆĕøňĐèĄĘâĕĆāĔõüĕãĘ÷åĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆĠãŇèãĔü
ãĐèýĆėČĔúåĊýåĜŇģþâĔýâĕĆğčĆėĄčĆňĕèĄĜĈåŇĕĠĈēåěöåŇĕøŇĐğċĆČòâėé
čĔèåĄ ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐèÿĜňĄĘčŇĊüģ÷ňğčĘąãĐèğĆĕ ģĄŇĊŇĕéēğþŎüĈĜâåňĕ
āĔüûĄėøĆãĐèýĆėČĔú ëěĄëüĠĈēčĔèåĄčŇĊüĆĊĄ
üĔ ý øĔĨ è ĠøŇ þĿ 2554 ģĄğüĐĆŋ ģ ÷ň āĔ õ üĕâĈąě ú ûŋ Ġ ĈēĠüĊúĕè
âĕĆāĔõüĕčĜŇåĊĕĄąĔħèąĚü ġ÷ąĄĘþŌééĔąčĬĕåĔîĢüâĕĆâĬĕĎü÷úėċúĕè
åĊĕĄąĔèħ ąĚü ģ÷ňĠâŇ ĊėčąĔ úĔċüŋ åŇĕüėąĄ ĠĈēâĈąěúûŋúĕèûěĆâėéãĐèĐèåŋâĆ
ĆĊĄùęèåĊĕĄåĕ÷ĎĊĔèãĐèÿĜňĄĘčŇĊüģ÷ňğčĘą ğĆĕþĆēğĄėüþĆēğ÷ĦüčĬĕåĔî
øŇĐúĔĨèĐèåŋâĆĠĈēÿĜňĄĘčŇĊüģ÷ňğčĘą ĠĈēģ÷ňüĬĕĄĕâĬĕĎü÷ğþŎüĠüĊúĕè
čĜŇâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚüãĐèģĄğüĐĆŋ ìęħèģ÷ňāĔõüĕğþŎüâĈąěúûŋĠĈē
ĠÿüâĕĆāĔ õ üĕĐąŇ ĕ èąĔħ è ąĚ ü úĘħ ģ ÷ň ĆĔ ý âĕĆúýúĊüğþŎ ü þĆēéĬ ĕ úě â þĿ
ğĆĕģ÷ňüĬĕğþŃĕĎĄĕąâĕĆāĔõüĕúĘħąĔħèąĚüãĐèĐèåŋâĕĆčĎþĆēëĕëĕøė

ĄĕāėéĕĆöĕĢüâĕĆāĔõüĕâĈąěúûŋ ğāĚħĐâĬĕĎü÷ĠüĊúĕèĢĎňğĆĕģ÷ňčĆňĕè
ÿĈâĆēúýğëėèýĊââĔýëěĄëüúĘħâĊňĕèãęĨüĢüĆē÷ĔýġĈâ
ĠüĊúĕèčĜŇâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚüãĐèģĄğüĐĆŋ þĆēâĐý÷ňĊą
4 þŌééĔąĎĈĔâ ģ÷ňĠâŇ âĕĆĄěŇèĄĔħüāĔõüĕúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋ âĕĆčĆňĕè
þĆēčýâĕĆöŋúĘħ÷ĘĢĎňĠâŇĈĜâåňĕ âĕĆāĔõüĕåĊĕĄčĔĄāĔüûŋúĘħąĔħèąĚüâĔý
āĔüûĄėøĆ ĠĈēâĕĆĈ÷ÿĈâĆēúý÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ úĔĨè 4 þŌééĔąĎĈĔâüĘĨ
ģ÷ňĆĔýâĕĆčüĔýčüěüéĕâþŌééĔąğčĆėĄĐĘâ 2 þĆēâĕĆ åĚĐ âĕĆčŇèğčĆėĄĢĎň
ýěåĈĕâĆğâė÷éėøčĬĕüęâĆĔýÿė÷ëĐýøŇĐčĔèåĄ ĠĈēâĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆ
úĘħ÷Ę þŌééĔąúĔĨè 6 þĆēâĕĆüĘĨëŇĊąğčĆėĄčĆňĕèåŇĕüėąĄĐèåŋâĆ 5 þĆēâĕĆ
ãĐèģĄğüĐĆŋ åĚĐ ĄěèŇ ğüňüúĘĈħ âĜ åňĕ âĕĆúĬĕèĕüøňĐèĄĘÿĈ ĄěèŇ ĄĔüħ āĔõüĕåü
þĆĔýğþĈĘħąüøüþĆĔýþĆěèèĕü ĠĈēþĆēčĕüāĔüûĄėøĆğāĚħĐûěĆâėéúĘħąĔħèąĚü
ĊĔ õ üûĆĆĄâĕĆãĔ ý ğåĈĚħ Đ üĐèåŋ â ĆãĐèģĄğüĐĆŋ ģ÷ň č ēúň Đ ü
ĠüĊúĕèčĜâŇ ĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔèħ ąĚü ğĆĕĄěèŇ ĎüňĕğāĚĐħ âĕĆāĔõüĕċĔâąăĕā
ĠĈēğëĚħĐĄĔħüĊŇĕâĕĆāĔõüĕÿĜňüĬĕĠĈēāüĔâèĕüãĐèğĆĕĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐè
âĕĆĈèúěüĢüâĕĆčüĔýčüěüâĕĆċęâČĕãĐèğ÷ĦâĠĈēğąĕĊëü čĕĄĕĆù
ÿĈĔâ÷ĔüĢĎňåüãĐèğĆĕĠĈēåüúĘħĐąĜŇĆĐýãňĕèýĆĆĈěċĔâąăĕāčĜèčě÷ģ÷ň
ğĆĕĄěèŇ ĎüňĕğāĚĐħ åĊĕĄčĬĕğĆĦéĆŇĊĄâĔüâĔýāĔüûĄėøĆãĐèğĆĕ ġ÷ąþĆēčĕü
åĊĕĄčĔĄāĔüûŋúĘħąĕĊüĕü ğāĚħĐýĆĆĈěåĊĕĄčĬĕğĆĦéĆŇĊĄâĔüĐąŇĕèąĔħèąĚü
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ğĆĕąĔ è ĄěŇ è ĄĔħ ü ĢüâĕĆğčĆė Ą čĆň ĕ èþĆēčýâĕĆöŋ úĘħ ÷Ę Ģ Ďň âĔ ý ĈĜ â åň ĕ
÷ňĊąâĕĆčŇèĄĐýčėüåňĕĠĈēýĆėâĕĆúĘħ÷ĘúĘħčě÷ ĠĈēčĆňĕèåĊĕĄāęèāĐĢé
ĢĎňĈĜâåňĕ 100 ğĆĕĄěŇèĎüňĕğāĚħĐâĕĆĐąĜŇĆŇĊĄâĔ ü ÷ňĊąåĊĕĄĄěŇèĄĔħü
ĢüâĕĆčĆňĕèÿĈâĆēúýğëėèýĊâ÷ňĕüčĔèåĄĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĢüúěâúĘħ
úĘħğĆĕ÷ĬĕğüėüûěĆâėéĐąĜŇ ĆĊĄùęèâĕĆčŇèğčĆėĄéėøčĬĕüęâĢüâĕĆĆĔýÿė÷ëĐý
øŇĐčĔèåĄĢüĎĄĜāŇ üĔâèĕü ĠĈēĢüòĕüēúĘğħ þŎüĐèåŋâĆúĘĄħ åĘ ĊĕĄĆĔýÿė÷ëĐý
ĠĈēĄĘ â ĕĆâĬ ĕ âĔ ý ÷Ĝ Ġ Ĉâė é âĕĆúĘħ ÷Ę ĠĈēğĆĕéēąĔ è åèĄěŇ è Ďüň ĕ ğāĚħ Đ
ûĆĆĄĕăė ý ĕĈ ìęħèğþŎüĆĕâòĕüčĬĕåĔîĢüâĕĆþĆēčýåĊĕĄčĬĕğĆĦé
ĐąŇĕèąĔèħ ąĚüĢüĐüĕåø
âĈąěúûŋâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚü ğþŎüčŇĊüĎüęħèãĐèâĕĆĊĕèĠÿü
âĈąěúûŋ 5 þĿãĐèğĆĕìęħèéĔ÷úĬ ĕãęĨüúěâĥ þĿ ĠĈēģ÷ňĆĔýâĕĆĐüěĄĔøėġ÷ą
åöēâĆĆĄâĕĆýĆėČĔú ğāĚħĐĢĎňĠüŇĢéĊŇĕåĊĕĄøňĐèâĕĆúĘħĎĈĕâĎĈĕą
ãĐèÿĜňĄĘčŇĊüģ÷ňğčĘąģ÷ňùĜâāėéĕĆöĕĆŇĊĄâĔýĠÿüâĕĆğøėýġøãĐèğĆĕ
ĀłĕąâĕĆāĔõüĕğāĚĐħ åĊĕĄąĔèħ ąĚüĄĘĎüňĕúĘéħ ÷Ĕ úĬĕĠÿüâĈąěúûŋâĕĆāĔõüĕ
ĐąŇĕèąĔħèąĚü ĠĈēüĬĕģþĈèĄĚĐþñėýĔøė ġ÷ąãĐåĬĕþĆęâČĕĠĈēúĬĕèĕü
ĐąŇĕèĢâĈňëė÷ĢüâĕĆþĈĜâĀŌèåĊĕĄąĔħèąĚüĢĎňúěâĎüŇĊąûěĆâėé ĆĊĄùęè
÷ĜĠĈĢĎňġåĆèâĕĆĠĈēâĆēýĊüâĕĆ÷ňĕüåĊĕĄąĔħèąĚüøŇĕèĥ ğþŎüģþ
øĕĄúėċúĕèúĘħģ÷ňâĬĕĎü÷ģĊňĢüĠÿüâĈąěúûŋãĐèýĆėČĔú üĐâéĕâüĘĨ
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Āł ĕ ąâĕĆāĔ õ üĕğāĚħ Đ åĊĕĄąĔħ è ąĚ ü ąĔ è úĬ ĕ Ďüň ĕ úĘħ øė ÷ øĕĄþĆēğĄė ü ÿĈ
ĠĈēčĚħĐčĕĆåĊĕĄâňĕĊĎüňĕãĐèġåĆèâĕĆ÷ňĕüåĊĕĄąĔħèąĚüøŇĕèĥ
ĎüęħèĢüčėħèúĘħąĚüąĔüåĊĕĄĄěŇèĄĔħüĢüâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚüãĐè
ğĆĕåĚĐ âĕĆúĘħģĄğüĐĆŋ ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğþŎüčĄĕëėâ
ĢüâĈěŇĄ÷ĔëüĘåĊĕĄąĔħèąĚü &QY ,QPGU 5WUVCKPCDKNKV[ 'OGTIKPI
/CTMGVU +PFGZ &,5+ ĢüâĈěŇĄġĆèĠĆĄ ĆĘčĐĆŋú ĠĈēğĆĚĐčĬĕĆĕî
øŇĐğüĚħĐèğþŎüþĿúĘħ 4 ĐĘâúĔĨèýĆėČĔúąĔèģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğãňĕğþŎüčĄĕëėâ
ĢüâĈěŇĄ÷ĔëüĘåĊĕĄąĔħèąĚü (65'4)QQF +PFGZ øŇĐğüĚħĐèğþŎüþĿúĘħ 2
ĎĈĔèâĕĆúýúĊü÷ĔëüĘüĘĨĢüğ÷ĚĐüûĔüĊĕåĄ 2560 âĈěŇĄ÷ĔëüĘúĔĨè 2 üĘĨ
ùĜâĐĐâĠýýğāĚħĐĢëňĢüâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĕĆ÷ĬĕğüėüûěĆâėéãĐèýĆėČĔú
ëĔĨüüĬĕĆē÷ĔýġĈâ Ģü÷ňĕüåĊĕĄĠãĦèĠâĆŇèúĔĨèúĕèğċĆČòâėé čĔèåĄ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ ĠĈēâĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆ ĐĘâĎüęħèåĊĕĄăĕåăĜĄėĢéåĚĐ
ğĆĕģ÷ňĆýĔ âĕĆĆĔýĆĐèğþŎüčĄĕëėâãĐèĠüĊĆŇĊĄþñėýøĔ ãė ĐèăĕåğĐâëüģúą
ĢüâĕĆøŇĐøňĕüâĕĆúěéĆėø ìęèħ Ġč÷èĢĎňğĎĦüùęèåĊĕĄĄěèŇ ĄĔüħ ĢüâĕĆþĈĜâĀŌè
âĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆúĘħ÷ĘĢüĐèåŋâĆãĐèğĆĕ
ĆĕąĈēğĐĘą÷ãĐèâĈąěúûŋĠĈēġåĆèâĕĆ÷ňĕüāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚü
ĆēýěĐąĜŇĢüĆĕąèĕüâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚü 2560
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¼Ê¦ÀÉ¾ ´ā 2560

Å¦£č ¼

ĆĕèĊĔĈ %QTRQTCVG *QVGNKGT QH VJG 9QTNF #YCTFU ĢĎňĠâŇ
üĕąĊėĈğĈĘħąĄ ğĐĦĈĈŋĊĜŉ÷ ģđğüĦå þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈýĆėČĔúé÷úēğýĘąü÷ňĕüüĔâĈèúěüčĔĄāĔüûŋąĐ÷ğąĘħąĄ þĆēéĬĕþĿ 2560
5'6 /CTMGV %CR čĜèâĊŇĕ 100,000 Ĉňĕüýĕú
ĆĕèĊĔĈýĆėČĔúé÷úēğýĘąü÷ňĕüåĊĕĄąĔħèąĚü÷Ęğ÷Ňü þĆēéĬĕþĿ 2560
5'6 /CTMGV %CR čĜèâĊŇĕ 100,000 Ĉňĕüýĕú
ĆĕèĊĔĈ /QUV *QPQTGF /KF-%CR %QORCP[ ãĐèþĆēğúċģúą
ĢüâĕĆéĔ÷ĐĔü÷Ĕý #NN-#UKC 'ZGEWVKXG 6GCO 4CPMKPIU þĘ 2560
ĆĕèĊĔĈþĆēûĕüğéňĕĎüňĕúĘħýĆėĎĕĆąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV %'1 ĢüâĈěŇĄ %QPUWOGT
&KUETGVKQPCT[ éĕâüĔâĊėğåĆĕēĎŋĎĈĔâúĆĔāąŋ 5GNN-5KFG #PCN[UVU 3 ĐĔü÷ĔýĠĆâ
ĢüâĕĆéĔ÷ĐĔü÷Ĕý #NN-#UKC 'ZGEWVKXG 6GCO 4CPMKPIU þĿ 2560
ĆĕèĊĔĈüĔâĈèúěüčĔĄāĔüûŋąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV +PXGUVQT 4GNCVKQPU 2TQITCO
ĢüâĈěŇĄ %QPUWOGT&KUETGVKQPCT[ 3 ĐĔü÷ĔýĠĆâ éĕâüĔâĊėğåĆĕēĎŋĎĈĔâúĆĔāąŋ
5GNN-5KFG #PCN[UVU ĢüâĕĆéĔ÷ĐĔü÷Ĕý #NN-#UKC 'ZGEWVKXG 6GCO 4CPMKPIU
þĿ 2560
ĆĕèĊĔĈâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĐèåŋâĆąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV /CPCIGF %QORCPKGU
ĐĔü÷Ĕý 2 ãĐèþĆēğúċģúą
ĆĕèĊĔĈüĔâĈèúěüčĔĄāĔüûŋąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV +PXGUVQT 4GNCVKQPU ĐĔü÷Ĕý 2
ãĐèþĆēğúċģúą þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈýĆėČĔúúĘħĄĘåĊĕĄĄěŇèĄĔħüčĜèčě÷ĢüâĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆ 3 ĐĔü÷ĔýĠĆâ
ãĐèþĆēğúċģúą þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈåĊĕĄĆĔýÿė÷ëĐýøŇĐčĔèåĄąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV CV %QTRQTCVG 5QEKCN
4GURQPUKDKNKV[ 5 ĐĔü÷ĔýĠĆâãĐèþĆēğúċģúą þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ $GUV KP 5GEVQT #YCTFU %QPUWOGT &KUETGVKQPCT[,
5QWVJ 'CUV #UKC þĆēéĬĕþĘ 2560
ĆĕèĊĔĈýĆėČĔúé÷úēğýĘąüãĊĔîĢéĄĎĕëü
ĢüâĈěŇĄğâČøĆĠĈēĐěøčĕĎâĆĆĄĐĕĎĕĆ
ģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğãňĕğþŎüčĄĕëėâ &QY ,QPGU 5WUVCKPCDKNKV[ 'OGTIKPI
/CTMGVU +PFGZ &,5+ þĆēéĬĕþĿ 2560 ĢüâĈěŇĄĐěøčĕĎâĆĆĄġĆèĠĆĄ ĆĘčĐĆŋú
ĠĈēğĆĚĐčĬĕĆĕî øŇĐğüĚħĐèğþŎüþĿúĘħ 4
ģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğãňĕğþŎüčĄĕëėâ (65'4)QQF 'OGTIKPI +PFGZ
þĆēéĬĕþĿ 2560 øŇĐğüĚħĐèğþŎüþĿúĘħ 2
ģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğþŎüýĆėČĔúĢüâĈěŇĄĎĈĔâúĆĔāąŋ '5)100

*16'.5 /CIC\KPG
øĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą
øĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą
+PUVKVWVKQPCN +PXGUVQT
+PUVKVWVKQPCN +PXGUVQT
+PUVKVWVKQPCN +PXGUVQT

üėøąčĕĆģĂĠüüìŋ ğĐğëĘą
üėøąčĕĆģĂĠüüìŋ ğĐğëĘą
üėøąčĕĆģĂĠüüìŋ ğĐğëĘą
üėøąčĕĆģĂĠüüìŋ ğĐğëĘą
+4 /CIC\KPG
øĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą
ĠĈēĎüĔèčĚĐāėĄāŋãŇĕĊĎěňüûěĆâėé
52 &QY ,QPGU +PFKEGU
CPF 4QDGEQ5#/
(65' 4WUUGNN
čùĕýĔüģúąāĔõüŋ
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Å¦£č ¼

ģ÷ňĆĔýåĔ÷ğĈĚĐâğãňĕâĈěŇĄĎěňüąĔħèąĚü þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈĆĕąèĕüåĊĕĄąĔħèąĚü þĆēéĬĕþĘ 2560 þĆēğăú 4GEQIPKVKQP

åēĠüü÷ňĕüâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆ ÷ĘğĈėċ øŇĐğüĚħĐèğþŎüþĿúĘħ 5
ģ÷ňĆĔýâĕĆĆĔýĆĐèğþŎüčĄĕëėâãĐèĠüĊĆŇĊĄþñėýĔøėãĐèăĕåğĐâëüģúą
ĢüâĕĆøŇĐøňĕüâĕĆúěéĆėø
ĆĕèĊĔĈ #/%*#/ %54 'ZEGNNGPEG ¼ )QNF 5VCVWU þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈÿĜňþĆēâĐýâĕĆąĐ÷ğąĘħąĄ $GUV &GXGNQRGT ĢüĎĄĊ÷ġĆèĠĆĄ
ĠĈēčĔüúüĕâĕĆ ãĐèþĆēğúċģúą þĆēéĬĕþĿ 2560

øĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą
čĬĕüĔâèĕüåöēâĆĆĄâĕĆâĬĕâĔý
ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĈēøĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋ
ĠĎŇèþĆēğúċģúą čĄĕåĄýĆėČĔú
é÷úēğýĘąüģúą ĠĈēčùĕýĔüģúąāĔõüŋ
čĄĕåĄčŇèğčĆėĄčùĕýĔüâĆĆĄâĕĆ
ýĆėČĔúģúą
čĄĕåĄčŇèğčĆėĄčùĕýĔüâĆĆĄâĕĆ
ýĆėČĔúģúą
ĎĐâĕĆåňĕĐğĄĆėâĕĢüþĆēğúċģúą
ąĜġĆĄĔüüĘħ

ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ØºÔ²Å¼č ÖÆÔ°¾Âč
ÅÉ¾ ³Ê¾ÍĲ ¨Ê¾Ê¾ÊÃč
³Ê» Å²É²ĳ¼Ê

Å²É²ĳ¼Ê ÅÉ¾ ĶÊ³Ê¾
ÅÉ¾ ÅÉ£ĲÊ¼č

ĆĕèĊĔĈ 4WPPGT-7R KP 1XGTCNN $TCPF 2GTHQTOCPEG þĆēéĬĕþĘ 2560
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĘ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 (CXQWTKVG *QVGN4GUQTV
(QT 9GNNPGUU
ĆĕèĊĔĈ 1OCP¿U $GUV 4GUQTV 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ +6 .KUV þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ $GUV QH VJG $GUV þĆēéĬĕþĿ 2560 4GUQTV QH VJG ;GCT
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕ
ĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè

)NQDCN *QVGN #NNKCPEG
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT /KFFNG 'CUV
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT /KFFNG 'CUV
9QTNF 5RC #YCTFU
6TCXGN .GKUWTG 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT /KFFNG 'CUV
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT +PFKC
4QDD 4GRQTV %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč
Å²É²ĳ¼Ê ÅÉ¦ Å¼č
Å²É²ĳ¼Ê ³Ê¨Ê¼ÑÖĳ
ØÅÂčÕ¾²Ĳč
Å²É²ĳ¼Ê ³ĉÅµÐĲ Ô ÊÈÂºÐ»
Å²É²ĳ¼Ê Ô§Í»¦×Ãºĉ
Å²É²ĳ¼Ê ĲÌÃč Ñ ºÉ¾ĲÍ¸Âč
Å²É²ĳ¼Ê ÂÊºÔÃ¾Í»
Ü º°Å¦£ĻÊ
Õ£º´Ĉ§ĊÊ¦

Å²É²ĳ¼Ê ÆÅ»ÅÉ²
Å²É²ĳ¼Ê ÃÉÀÃÌ²

Å²É²ĳ¼Ê £ÌÆÊÀÊÃč
ºÉ¾ĲÍ¸Âč ÀÌ¾¾ĉÊÂč

Å²É²ĳ¼Ê ¾Ê»É² ¹ÑÔ Ûĳ
Å²É²ĳ¼Ê ØºĊ¡ÊÀ ¹ÑÔ Ûĳ
ÀÌ¾¾ĉÊÂč

Å²É²ĳ¼Ê ÔºĲčĶÐºÔ³
ØÅÂčÕ¾²Ĳč
Å²É²ĳ¼Ê ºÐ»Ô²ĉ
Å²É²ĳ¼Ê ·Í¨ ÔÆÔÀ²
Õ°¦Ô ¾

Å²É²ĳ¼Ê ¨Ê²»ĉÊ
Å²É²ĳ¼Ê ÂÊ°¼ ¼Ð¦Ô°·Ç
Å²É²ĳ¼Ê Â»Êº ¼Ð¦Ô°·Ç
Å²É²ĳ¼Ê Ô¨Å¼č ³Ê²Í
»ÊÂ ØÅÂčÕ¾²ĲčÂ
Å²É²ĳ¼Ê ÔĲÅÈ ´Ê¾čº ĲÑØ³

ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
5 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄĠĈēĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüþĆēğúċâĔĄāĜëĕ
ĆĕèĊĔĈ /Q\CODKSWG¿U $GUV 4GUQTV 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560

&GUVKP#UKCP

ĆĕèĊĔĈ $GUV &GUVKPCVKQP 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ $GUV )NQDCN *QVGN KP 6JCKNCPF
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
20 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ĆĕèĊĔĈ 9QTNF¿U $GUV #YCTFU
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄþĆēğăúĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň
ĆĕèĊĔĈ $GUV )NQDCN *QVGN KP 6JCKNCPF
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
30 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüğĐğëĘą
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄĠĈēĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüþĆēğúċğĊĘą÷üĕĄ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 ĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüğĐğëĘą
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕãĐèġĈâ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
20 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ĆĕèĊĔĈ $GUV +PVGTPCVKQPCN 4GUQTV
ĆĕèĊĔĈ 6JG $GUV .WZWT[ *QVGNU KP 2JWMGV
ĆĕèĊĔĈ %QWRNG¿U 6TGCVOGPV QH VJG ;GCT #PCPVCTC 5RC¿U %QWRNG¿U 'ZQVKE
4QOCPEG 4GVTGCV
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄĠĈēĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüþĆēğúċģúą
ĆĕèĊĔĈ 6JG 9QTNF¿U /QUV $GCWVKHWN +UNCPF *QVGNU þĆēéĬĕþĿ 2560

6TCXGN .GKUWTG +PFKC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75

ĆĕèĊĔĈ $GUV )NQDCN *QVGN KP 8KGVPCO
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĘ 2560
ĆĕèĊĔĈ #UKC 2CEKHKE 2TQRGTV[ #YCTFU $GUV *QVGN +PVGTKQT 5TK .CPMC
ĆĕèĊĔĈ 6JG $GUV *QVGNU, $CTU #PF 5RCU þĆēéĬĕþĿ 2560
$GUV )WGUV 'ZRGTKGPEG
ĆĕèĊĔĈ %JKPC¿U $GUV 4GUQTV 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĘ 2560
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄëĔĨüüĬĕĢüâĆěèğúāĒ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĘ 2560
3 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄëĔĨüüĬĕĢüâĆěèğúāĒ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè

9QTNF 5RC #YCTFU

6TCXGN .GKUWTG 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
&GUVKP#UKCP
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 5RCKP
6GNGITCRJ 7#UKC5RC #YCTFU þĿ 2560
&GUVKP#UKCP
%00
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
+PVGTPCVKQPCN 2TQRGTV[
(QTDGU
9QTNF 5RC #YCTFU
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč
Å²É²ĳ¼Ê ÔÀ¾Ì ºÉ¾ĲÍ¸Âč
Å²É²ĳ¼Ê ÀÌ¾ÊºÉÀ¼Ê
ÅÉ¾ Ê¼à¸

Å²É²ĳ¼Ê ÂÌ³ÂÅ¦´É²²Ê
ÅÍÂÔ°Ì¼č² Õº²Ö ¼¸Âč
³Ê» Å²É²ĳ¼Ê
£ÉÂ¼č ÅÉ¾ ¨Ê¼Ê´ ÔĲÂÔÂÌ¼č°
³Ê» Å²É²ĳ¼Ê

ÔĲÅÈ ¼Å»É¾ ¾Ì¸ÀÌÜ¦ÂÖĳ²
ÀÌ£ĳÅÔ¼Í» ¸Å¾Âč Õ¨ºÔ³Í»
³Ê» Å²É²ĳ¼Ê
ÅÀÊ²Í ÅÔÀ²ÌĲÊ
¾ÌÔ³Å¼čĲÊÔĲ ¾ÌÂ³Å²
ÅÀÊ²Í Ô¨´ď¦ Ö ¾ĲčÖ£Âĳč
°ÌÖÀ¾Í ÅÔÀ²ÌĲÊ
¾ÌÔ³Å¼čĲÊÔĲ ¾ÌÂ³ÉÀ
°ÌÖÀ¾Í ÅÍÖ£¼ÍÂÅ¼č° Ø´¼ÅÊ
ĲÑ ¸Å¼čÔĳĊ ³ÊÔÆÍ»

ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
20 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ĆĕèĊĔĈ $GUV 0GYEQOGT QT $CEM QP VJG 5EGPG, 'WTQRG  /GFKVGTTCPGCP
þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ *QV .KUV þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
5 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüąěġĆþ
ĆĕèĊĔĈ 6QR 10 $GUV 'WTQRGCP %QPHGTGPEG 4GUQTVU
ĆĕèĊĔĈ $GUV (COKN[ *QVGN KP %JKPC
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè
ĆĕèĊĔĈ 9QTNF U $GUV &GUGTV 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ $GUV )NQDCN *QVGN KP VJG /KFFNG 'CUV
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
3 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüăĜĄėăĕåøēĊĔüĐĐââĈĕè
ĆĕèĊĔĈ <CODKC¿U $GUV 5CHCTK 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
3 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüþĆēğúċčğþüĠĈēġþĆøěğâč
ĆĕèĊĔĈ $GUV *QPG[OQQP &GUVKPCVKQP KP 5QWVJ 'CUV #UKC
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
10 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüþĆēğúċčğþüĠĈēġþĆøěğâč
ĆĕèĊĔĈ $TC\KN¿U $GUV 4GUQTV 5RC þĆēéĬĕþĿ 2560

ÖÅċ£Âč Ø¨Ô´¼Â Ô¾£Âč

ĆĕèĊĔĈ #WUVTCNKC¿U $GUV )QNH *QVGN þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ (KPCNKUV KP VJG &GNWZG #EEQOOQFCVKQP %CVGIQT[

ÖÅċ£Âč ÖÅÔÅ¨ÌÂ

ĆĕèĊĔĈ (KPCNKUV KP VJG 5GNH %QPVCKPGF #EEQOOQFCVKQP %CVGIQT[

²Ê¾ÊĲÑ Ø·¼ÔÀ° ØÅÂčÕ¾²Ĳč
ºÉ¾ĲÍ¸Âč

²Ì»ÊºÊ Ø·¼ÔÀ° ØÅÂčÕ¾²ĲčÂ
ºÉ¾ĲÍ¸Âč

ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ £Å¾Ô¾£§ÉÜ²
ÔÅ¾¨Ê £Å´´āĒ Ôº¼Ð
ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ £Å¾Ô¾£§ÉÜ²

ĆĕèĊĔĈ 4WPPGT-7R KP *QNKFC[U YKVJ -KFU $GUV (COKN[ 4GUQTV #YCTFU
þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 ĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüġĈâ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
5 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕãĐèġĈâ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
3 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüĄĎĕčĄěúĆĐėüğ÷Ęą
ĆĕèĊĔĈ 6QR 5 .WZWT[ 9KNFNKHG 'ZEWTUKQPU KP VJG 9QTNF
ĆĕèĊĔĈ 6QR 3 /QUV 4QOCPVKE 2TQRGTV[

%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV ,QJCPUGPU
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 5RCKP
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
$WUKPGUU 6TCXGN /CIC\KPG 7%QPFG 0CUV 6TCXGNGT %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
9QTNF 5RC #YCTFU
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT %JKPC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
9QTNF 5RC #YCTFU
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
#UKCP .KHGUV[NG 6QWTKUO #YCTFU
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
9QTNF 5RC #YCTFU
9QTNF )QNH #YCTFU
0GY 5QWVJ 9CNGU 6QWTKUO #YCTFU
þĿ 2560
3WGGPUNCPF 6QWTKUO #YCTFU
þĿ 2560
*QNKFC[ YKVJ -KFU /CIC\KPG
ĐĐčğøĆğĈĘą
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT 75
/QPG[KPE.EQO
5CHCTK #YCTFU þĿ 2560
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ØºÔ²Å¼čÖÆÔ°¾Âč

ĆĕèĊĔĈ 4WPPGT-7R KP $GUV %QOOWPKV[ (QEWUGF, $GUV 8CNWG 5CHCTK
2TQRGTV[, $GUV 9CNMKPI 5CHCTK
ĆĕèĊĔĈ 9KPPGT QH $GUV 5CHCTK *QWUG

5CHCTK #YCTFU þĿ 2560

ÔĲÅÈ Õº²Ô²Å¼č ÕÅ°
Ö ¼Å¦Ö Ö¼ ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ
£Å¾Ô¾£§ÉÜ²

ĆĕèĊĔĈ 4WPPGT-7R KP $GUV (COKN[ 5CHCTK

5CHCTK #YCTFU þĿ 2560

Ö¸¼č¨Í¨ÉÜ²Âč Ô§Í»¦×Ãºĉ

ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
ġĆèĠĆĄĠĈēĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüþĆēğúċģúą
ĆĕèĊĔĈ 6QR 10 4GUQTVU KP #UKC, #WUVTCNKC CPF 0GY <GCNCPF

&GUVKP#UKCP

¾Å»¨Ê³Ê ÂĳÊ¼č Ô³ĲÂč
ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ £Å¾Ô¾£§ÉÜ²
Ô¨Ô¼²Ô ĳÌ Ø·ÖÅÔ²Í»¼č Õ£º´Ĉ
ÔÅÔ¾ÀÊ²ĉÊ £Å¾Ô¾£§ÉÜ²

ĆĕèĊĔĈ 9QTNF¿U $GUV #YCTFU
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄþĆēğăúĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň
ĆĕèĊĔĈ $GUV *KFGCYC[ 4GUQTV
Ö¸¼č¨Í¨ÉÜ²Âč Ô ÊÈÂºÐ»

ĆĕèĊĔĈ 9QTNF¿U $GUV #YCTFU
10 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄþĆēğăúĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüğĐğëĘą
ĆĕèĊĔĈ $GUV 4GUQTV 5RC KP #UKC
ĆĕèĊĔĈ $GUV 4GNCZCVKQP 4GVTGCV KP #UKC

Ö¸¼č¨Í¨ÉÜ²Âč ÔĳÛ²°č Õ£º´Ĉ
ÂÊºÔÃ¾ÍÜ»º°Å¦£ĻÊ

ÔĶ ĲÉ³³¾ÌÀ Õº¼ÌÅÅ° ¹ÑÔ Ûĳ

ÔĲÅÈ Ô¨Û²ĳč ¼ÍĶÌÂ ¼Ð¦Ô°·Ç

ÂºÊ§Ì ´¼È ÊĹ²Í»³Éĳ¼
×² Ê¼Å²Ð¼É ÁčÂÌÜ¦ÕÀĲ¾ĊÅº
&QDDM &QNVSG 2050

ĆĕèĊĔĈ .WZWT[ *QVGN QH VJG ;GCT - 6JCKNCPF
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 ĆĘčĐĆŋúúĘħ÷ĘúĘħčě÷ĢüğĐğëĘą
ĆĕèĊĔĈ 9QTNF¿U $GUV #YCTFU 100 ĐĔü÷ĔýġĆèĠĆĄëĔĨüüĬĕãĐèġĈâ
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
40 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕĢüğĐğëĘą
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
50 ĐĔü÷ĔýĆĘčĐĆŋúëĔĨüüĬĕãĐèġĈâ
ĆĕèĊĔĈ *QPG[OQQP #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
$GCEJ 4GUQTVU WPFGT 3500KIJV
ĆĕèĊĔĈ .WZWT[ 4GUQTV  5RC QH VJG ;GCT þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ %GTVKHKECVG QH 'ZEGNNGPEG þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ 6TCXGN #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
6JG (CXQTKVG *QVGN KP #UKC
ĆĕèĊĔĈ *QNKFC[U YKVJ -KFU¿ 6QR 10 #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560
6QR 10 (COKN[ 4GUQTVU
ĆĕèĊĔĈ 0Q. 1 $GUV $WUKPGUU *QVGN KP 6JCKNCPF ĠĈēĆĕèĊĔĈ 6QR 5 $WUKPGUU
*QVGNU KP #UKC
ĆĕèĊĔĈ 4GCFGTU¿ %JQKEG #YCTFU þĆēéĬĕþĿ 2560 $GUV *QVGN KP $CPIMQM
ĆĕèĊĔĈ $GUV $WUKPGUU *QVGN KP $CPIMQM
ġĆèĠĆĄúĘħğþŎüčĄĕëėâúĔĨèĎĄ÷ 51 ĠĎŇè ģ÷ňĆĔýþĆēâĕċüĘąýĔøĆĆē÷ĔýúĐè
úĔĨèĎĄ÷ 32 ĠĎŇè

5CHCTK #YCTFU þĿ 2560

$TKFGU *QPG[OQQP #YCTFU
þĿ 2560 čĎĆĔòĐğĄĆėâĕ
6TCXGN .GKUWTG 75
*CWVG )TCPFGWT )NQDCN *QVGN
#YCTFU þĿ 2560
6TCXGN .GKUWTG 75
*CWVG )TCPFGWT )NQDCN *QVGN
#YCTFU þĿ 2560
*CWVG )TCPFGWT )NQDCN *QVGN
#YCTFU þĿ 2560
.WZWT[ 6TCXGN #YCTFU þĿ 2560
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT #UKC
6TCXGN .GKUWTG 75
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT 7%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT 7$TKFGU /CIC\KPG 75#
.WZWT[ 6TCXGN )WKFG 76TKR#FXKUQT
%QPFG 0CUV 6TCXGNNGT +PFKC
*QNKFC[ YKVJ -KFU /CIC\KPG
ĐĐčğøĆğĈĘą
5OCTV 6TCXGN #UKC
%QPFG 0CUV 6TCXGNGT
6JG $WUKPGUU 6TCXGNGT #YCTFU
þĿ 2560
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ØºÔ²Å¼č¸ÑąĲ

ØºÔ²Å¼č ¸ÑąĲ

ĆĕèĊĔĈğâĘąĆøėąċĐèåŋâĆúĘħĄĘĄĜĈåŇĕĠýĆü÷ŋčĜèčě÷þĆēéĬĕþĿ 2560 ĢüĎĄĊ÷ûěĆâėé
ĐĕĎĕĆĠĈēğåĆĚħĐè÷ĚħĄ

ÕĲ¼ÍÜ £ÀÍ²

ĆĕèĊĔĈ +PVGTPCVKQPCN &CKT[ 3WGGP (TCPEJKUGG /KUUKQP 8KUKQP CPF 8CNWG
/88 þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ )QNFGP %TQYP #YCTF HQT 1WVUVCPFKPI 5CNGU #EJKGXGOGPV
ĆĕèĊĔĈ $TQP\G #YCTF, /#6 #YCTF 2560
6JG 4'#. /CTMGVKPI 'ZEGNNGPEGU
ĆĕèĊĔĈ /CTMGVKPI 3.0 ãĐèþĆēğúċģúą ĢüâĕĆþĆēâĕċÿĈĆĕèĊĔĈ
÷ňĕüåĊĕĄğþŎüğĈėċúĕèâĕĆøĈĕ÷þĆēéĬĕþĿ 2560
ĆĕèĊĔĈ Đą. 3WCNKV[ #YCTF

¨Ì¨¨čÔ¾Å¼č
ÔĲÅÈ ·Ì¨¨ĉÊ £Åº´È²Í
³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č ÕĲ¼ÍÜ ĶĻÊ ÉĲ
Õ¾È³¼ÌÁÉ° ØºÔ²Å¼č §ÍÂ ĶĻÊ ÉĲ

ĆĕèĊĔĈĐěøčĕĎâĆĆĄčĘğãĘąĊ Ćē÷ĔýúĘħ 3 ĊĔõüûĆĆĄčĘğãĘąĊ
ĆĕèĊĔĈčùĕüþĆēâĐýâėéâĕĆ÷Ęğ÷Ňü÷ňĕüĠĆèèĕüčĔĄāĔüûŋĠĈēčĊĔč÷ėâĕĆĠĆèèĕü
þĆēéĬĕþĿ 2560 Ćē÷ĔýþĆēğúċ

åöēāĕöėëąċĕčøĆŋĠĈēâĕĆýĔîëĘ
éěďĕĈèâĆöŋĄĎĕĊėúąĕĈĔą ĆŇĊĄâĔý
øĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋĠĎŇèþĆēğúċģúą
ýĆėČĔú Ġ÷ĆĘħ åĊĘü ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ
ýĆėČĔú Ġ÷ĆĘħ åĊĘü ĐėüğøĐĆŋğüëĔħüĠüĈ
čĄĕåĄâĕĆøĈĕ÷ĠĎŇèþĆēğúċģúą
čĄĕāĔüûŋâĕĆøĈĕ÷ĠĎŇèğĐğëĘą
åöēâĆĆĄâĕĆĐĕĎĕĆĠĈēąĕ Đą.
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ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน เพื่อก�ำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคุณจรัมพร โชติกเสถียร เข้าเป็นกรรมการใหม่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมีประธาน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินส่วนกลาง และผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ งเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะเลขานุการ
และผู้ประสานงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการสอบทานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พยายามสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จการที่ ดี ตลอดจนให้ก ารแนะน�ำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหารรวมทั้งได้ทบทวน
ถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบอย่างเป็นอิสระกับฝ่ายบริหารและผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั เพือ่ ทบทวน
และประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคุม
ภายในและแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส�ำหรับ
ทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท�ำการประเมินผลและน�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
ในการท�ำให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการด�ำเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
เวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการทบทวนและ
ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัตินโยบายและหลักการทางบัญชีรวมถึงการรายงานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงด้านการด�ำเนินกลยุทธ์ของ
บริษัท ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการด�ำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับภายในกลุ่มบริษัท ผลการตรวจสอบภายใน
จะถูกน�ำเข้าหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานแก้ไขปรับปรุงร่วมกันและรายงานให้ผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับการปรับปรุง
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย งและการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกลุ ่ ม บริ ษั ท ผ่ า นกระบวนการการตรวจสอบ
ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ธุ ร กิ จ ในเรื่ อ งการควบคุ ม ภายในที่ ส� ำ คั ญ และการบริ ห ารความเสี่ ย งส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น โครงการต่ า งๆ ซึ่ ง รวมทั้ ง
การให้ค�ำแนะน�ำในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัท และยังท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท
ในภาพรวม
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�ำหรับรายไตรมาสและประจ�ำปีโดยได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น
ในรอบปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ท�ำการประเมินและให้ค�ำแนะน�ำ
กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนในทุกๆ ไตรมาสถึงสถานะของบริษัทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาความส�ำเร็จของบริษัทในด้านประสิทธิภาพของผลการด�ำเนินงานโดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโครงการ
ใหม่ๆ และบริษัทลูกในต่างประเทศ
4. ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมและด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงความมีอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการ
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไขปรับปรุงจาก
ฝ่ายบริหาร
5. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถึงเพิ่มการก�ำกับดูแลธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
6. ติดตามและก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับแต่ละธุรกิจ
7. พิจารณาอย่างอิสระและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีส�ำหรับปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมในระหว่างปี 2560
8. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั รองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นส�ำคัญจะถูกน�ำขึน้ หารือในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ระบบการควมคุมภายในส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ สินทรัพย์ของ
บริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการที่มีความเกี่ยวโยงกันซึ่งเกิดขึ้นในปี 2560 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
7. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายพาที สารสิน
นายจรัมพร โชติกเสถียร*

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4
2/3
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�ำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2561

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อก�ำหนดเหล่า นี้ ข้า พเจ้า เชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข ้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เ ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับ
เรื่องเหล่านี้
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วิธีการตรวจสอบ

การรวมธุรกิจ

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 35 ของงบการเงิน เกี่ยวกับการซื้อ
กิจการบริษัทย่อย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้
เข้าซือ้ บริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วยรายการตามทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุ 35
ซึ่งผู้บริหารประเมินว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกิจ
ผลจากรายการดังกล่าว ผู้บริหารได้บันทึกก�ำไรจากการซื้อใน
ราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 7.55 ล้านบาท และค่าความนิยม
1,396.19 ล้านบาท การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
ได้ถูกจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนราคาซื้อ
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ
ก�ำไรจากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม
มีสาระส�ำคัญ อีกทั้งลักษณะของรายการเกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้ วิธีการ
วัดมูลค่าเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ โดยอ้างอิงกับตัวแปรและ
สมมติฐานต่างๆ ซึง่ มีผลต่อมูลค่าของก�ำไรจากการซือ้ ในราคาต�ำ่ กว่า
มูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาวิธีการประเมินของผู้บริหารว่าการซื้อกิจการ
ควรบันทึกเป็นการซื้อธุรกิจหรือไม่
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มา และ
ภาระหนี้สิน ณ วันซื้อธุรกิจ ข้าพเจ้าได้ท�ำการสอบถามในเชิงทดสอบ
ต่อกระบวนการของผูบ้ ริหารในการก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
สุทธิทไี่ ด้มา โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานของผูบ้ ริหารกับข้อมูลจริง
จากแหล่งข้อมูลอิสระอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมของสมมติฐาน
ทางการเงินที่ส�ำคัญที่ใช้ในการปันส่วนราคาซื้อด้วย
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�ำนวณก�ำไรจากการซื้อในราคาต�่ำกว่า
มูลค่ายุตธิ รรมและค่าความนิยมทีเ่ กิดซือ้ ธุรกิจดังกล่าว ซึง่ เป็นผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้สุทธิและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
ทีส่ ำ� คัญทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ
ที่ได้มามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ตามทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุ 4 ของงบการเงินเกีย่ วกับการประมาณการ
ทางบัญชีที่ส�ำคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยม
กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 8,776.84 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งรายการหลักเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา
และธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มกิจการต้องท�ำการทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมอย่างน้อยเป็นประจ�ำทุกปี
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ
ค่าความนิยมมีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม และ
การประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ อ้างอิงสมมติฐานต่างๆ ทีม่ ี
ผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้จัดท�ำ
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมโดย
1. ค�ำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ทีก่ อ่ ให้เกิดเงินสดโดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด วิธกี ารดังกล่าวใช้กระแส
เงินสด (รายได้และค่าใช้จา่ ย) ส�ำหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
เงินสดในระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจคงที่ตั้งแต่ปีที่ 5 หลังจากนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมา
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
แต่ละหน่วย
จากการทดสอบการด้อยค่าประจ�ำปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อ
การด้อยค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
โดยสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 18 ของ
งบการเงิน

วิธีการตรวจสอบมีดังนี้
ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจ ประเมิน และท�ำการสอบถามในเชิง
ทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
กระบวนการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ และทดสอบการค�ำนวณของผูบ้ ริหาร
ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงในปีปจั จุบนั
กับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการด�ำเนินงาน
ที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเป็นการประมาณการในแง่บวกเกินกว่า
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ข้ า พเจ้ า ประเมิ น สมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารที่ ใ ช้ ใ น
การคาดการณ์ โ ดยการเปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว เลขในอดี ต และ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่น�ำมาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลด
และทดสอบการค�ำนวณของอัตราดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ท�ำการสอบถามในเชิงทดสอบต่อผู้บริหารในเรื่อง
ความพอเพี ย งของการค� ำ นวณค่ า ความอ่ อ นไหวในแต่ ล ะหน่ ว ย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่าของค่าความนิยม
มีความอ่อนไหวตามการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานทีส่ ำ� คัญ เช่น อัตรา
การเติบโตของธุรกิจ และอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดังกล่าวไม่เป็น
ไปตามที่คาดไว้ จะเป็นผลให้คาดการณ์ได้ถึงค่าเผื่อการด้อยค่าที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับสมมติฐานที่ส�ำคัญ
และความอ่อนไหวในสมมติฐานนั้นๆ
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
ที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ� ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด� ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
		 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
		 ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
		 อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
		 ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
		 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล
		 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
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สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
หรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
เงินลงทุนระยะสั้น
12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
8
สินค้าคงเหลือ
9
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,336,158,898
1,695,238,408
8,261,569,127
3,116,646,560
1,886,563,777
1,233,641,355
21,529,818,125

4,398,761,426
6,074,117,592
2,762,633,585
2,548,643,885
1,247,134,896
17,031,291,384

1,079,134,211
1,121,135,591
6,810,348
84,404,578
2,291,484,728

101,512,128
909,469,072
5,800,010
116,171,053
1,132,952,263

3,237,938,264
29,940,218
7,087,166,244
3,542,424,779
67,325
6,174,383,316
104,444,220
1,189,713,028
51,271,864,189
19,664,822,157
2,012,665,669
805,406,498
1,792,900,010
96,913,735,917
118,443,554,042

3,693,583,838
24,765,904
6,692,163,068
2,693,888,953
100,044,306
5,738,633,698
923,035,620
48,698,892,599
18,483,497,332
1,984,700,325
1,005,428,063
1,383,221,401
91,421,855,107
108,453,146,491

28,554,770
6,073,492,298
2,767,066,898
5,484,460
55,931,483,047
233,013,162
3,838,534
622,849
44,014,816
65,087,570,834
67,379,055,562

23,040,895
6,073,492,298
2,767,066,898
5,484,460
100,000,000
39,243,653,377
269,486,629
40,194,053
1,245,867
42,410,648
48,566,075,125
49,699,027,388

สินทรัพย์

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

8
12
13
13
13
12
14
15
16
17
18
19
32
20
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

21
22
21

1,554,533,245
8,952,708,641
-

1,123,537,522
7,575,457,052
-

1,000,962,153
468,123,899
1,707,306,993

430,000,000
450,505,438
2,317,923,667

21

7,474,588

8,442,935

-

-

21
21

1,757,932,380
2,000,000,000
125,473,201
325,609,358
1,878,956,661
16,602,688,074

2,389,121,022
4,300,000,000
142,559,913
496,304,869
1,973,735,281
18,009,158,594

653,618,000
2,000,000,000
194,642
17,969,252
54,088,637
5,902,263,576

4,300,000,000
944,263
7,665,700
68,669,233
7,575,708,301

10,264,789
21,698,332,404
23,134,045,000
222,234,045
5,519,599,364
1,235,461,944
51,819,937,546
68,422,625,620

11,575,476
20,498,861,507
21,500,000,000
222,770,643
6,050,821,453
1,363,132,558
49,647,161,637
67,656,320,231

13,546,109,566
23,134,045,000
16,823,424
153,454,388
162,588,090
37,013,020,468
42,915,284,044

3,818,902,500
21,500,000,000
16,387,683
154,480,840
187,379,864
25,677,150,887
33,252,859,188

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงก�ำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

23

21
21
21
24
32
25
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

4,621,828,347

4,621,828,347

4,621,828,347

4,621,828,347

4,618,914,291
15,014,609,717

4,410,368,436
7,639,594,103

4,618,914,291
14,988,957,341

4,410,368,436
7,613,941,727

104,788,723

104,788,723

-

-

464,178,907
464,178,907
31,062,493,233 27,190,682,429
(3,936,391,289) (2,407,887,023)
47,328,593,582 37,401,725,575
2,692,334,840
3,395,100,685
50,020,928,422 40,796,826,260
118,443,554,042 108,453,146,491

464,178,907
4,972,290,549
(580,569,570)
24,463,771,518
24,463,771,518
67,379,055,562

464,178,907
4,542,659,138
(584,980,008)
16,446,168,200
16,446,168,200
49,699,027,388

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,621,828,347 หุ้น
			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,618,914,291 หุ้น
			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
			 (พ.ศ. 2559 : 4,410,368,436 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก
โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

26

26
26

28
29
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
และบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากกิจการบันเทิง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายและการผลิตสินค้า
รายได้จากการบริหารจัดการ
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
และบริการที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนขายการจัดจ�ำหน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

23,387,663,340
4,258,264,213
345,183,360
103,050,292
20,016,221,594
4,054,865,362
1,171,025,296
1,664,741,570
38,849,153
501,660,627
2,027,900,447
57,569,425,254

21,371,382,029
3,137,819,105
363,716,284
113,311,355
19,971,890,313
3,474,300,686
1,102,820,089
1,616,392,248
7,992,324
480,260,515
4,741,037,999
56,380,922,947

493,033,352
105,210,292
48,646,248
1,564,210,709
1,894,414,520
46,104,452
4,151,619,573

504,469,200
113,311,355
287,270,156
1,774,531,532
1,433,168,701
63,013,554
4,175,764,498

12,500,810,129
1,091,159,005
253,393,100
41,997,594
6,395,633,930
2,363,440,317
16,140,465,730
11,693,016,227
1,756,739,216
52,236,655,248

11,744,569,441
959,859,208
249,641,248
44,834,021
6,545,208,819
2,070,626,222
16,631,190,906
9,279,776,441
1,605,814,932
49,131,521,238

261,720,656
74,138,607
97,055,038
500,637,267
1,241,409,985
2,174,961,553

270,218,623
79,152,280
389,626,332
610,578,710
1,014,963,095
2,364,539,040

6

30

31

10
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กํ าไรจากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กํ าไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กํ าไรส�ำหรับปี

13
32

การแบ่งปันกํ าไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

กํ าไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

33

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

5,332,770,006

7,249,401,709

1,976,658,020

1,811,225,458

1,074,244,208
6,407,014,214
(787,072,461)
5,619,941,753

591,855,162
7,841,256,871
(1,032,049,748)
6,809,207,123

1,976,658,020
(3,440,402)
1,973,217,618

1,811,225,458
41,246,951
1,852,472,409

5,415,397,011
204,544,742
5,619,941,753

6,589,995,865
219,211,258
6,809,207,123

1,973,217,618
1,973,217,618

1,852,472,409
1,852,472,409

1.2192
1.2192

1.4955
1.4935

0.4442
0.4442

0.4204
0.4198

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไรส�ำหรับปี
กํ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในงบก�ำไรขาดทุนภายหลัง
ผล (ขาดทุน) ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
		 จากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษี
(ขาดทุน) กํ าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิ
จากภาษี
กํ าไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันกํ าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

5,619,941,753

6,809,207,123

1,973,217,618

1,852,472,409

(105,615,051)

(89,337,453)

4,410,438

2,293,013

(982,605,819)

(333,087,480)

-

-

(1,088,220,870)
4,531,720,883

(422,424,933)
6,386,782,190

4,410,438
1,977,628,056

2,293,013
1,854,765,422

4,376,909,271
154,811,612
4,531,720,883

6,108,357,598
278,424,592
6,386,782,190

1,977,628,056
1,977,628,056

1,854,765,422
1,854,765,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย
ที่หมดอายุ
แล้ว

4,402,311,611 7,354,672,555

104,788,723

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกินทุน
จากการตี
มูลค่า
ยุติธรรม
ของเงิน ส่วนปรับปรุง
ลงทุน จากการแปลง
ในหลักทรัพย์
ค่า
เผื่อขาย
งบการเงิน

ก�ำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนต�่ำจาก
การรวม
กิจการ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนต�่ำจาก
การลงทุน
เพิ่มในบริษัท
ย่อย

464,178,907 22,140,776,139

(755,412,590)

(273,806,053)

228,306,113
-

-

-

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น
เจ้าของ
ของบริษัท
ใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของเจ้าของ

(863,292,393) (1,664,204,923) 32,802,523,012 3,908,633,527 36,711,156,539

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ

8,056,825

284,921,548

-

-

-

-

-

ซื้อธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

(126,436,106)

-

-

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

(135,607,727)

-

-

-

-

- (1,540,089,575)

-

-

-

-

- (1,540,089,575)

(69,269,489) (1,609,359,064)

-

-

-

- 6,589,995,865

-

-

(89,337,453)

(392,300,814)

(481,638,267) 6,108,357,598

278,424,592 6,386,782,190

4,410,368,436 7,639,594,103

104,788,723

464,178,907 27,190,682,429

(755,412,590)

(400,242,159)

เงินปันผลจ่าย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

26

34

-

292,978,373

(126,436,106)

(126,436,106)

(722,687,945)

(849,124,051)

(135,607,727)

(135,607,727)

-

(135,607,727)

3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260
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งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

292,978,373

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย
ที่หมดอายุ
แล้ว

4,410,368,436 7,639,594,103

104,788,723

208,545,855 7,375,015,614

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ก�ำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนต�่ำจาก
การรวม
กิจการ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

ส่วนต�่ำจาก
การลงทุน
เพิ่มในบริษัท
ย่อย

464,178,907 27,190,682,429

(755,412,590)

(400,242,159)

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ส่วนเกินทุน
จากการตี
มูลค่า
ยุติธรรม
ของเงิน ส่วนปรับปรุง
ลงทุน จากการแปลง
ในหลักทรัพย์
ค่า
เผื่อขาย
งบการเงิน

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น
เจ้าของ
ของบริษัท
ใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของเจ้าของ

3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ

26

ซื้อธุรกิจ
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

34

-

-

-

-

-

-

-

- 7,583,561,469

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(490,016,526)

-

-

(490,016,526)

-

-

-

- (1,543,586,207)

-

-

-

-

-

-

-

- 5,415,397,011

-

-

(105,615,051)

4,618,914,291 15,014,609,717

104,788,723

464,178,907 31,062,493,233

(755,412,590)

(890,258,685)

(203,973,721)

(490,016,526)

(695,582,008) (1,185,598,534)

- (1,543,586,207)

(115,385,654) (1,658,971,861)

(932,872,689) (1,038,487,740) 4,376,909,271

154,811,612 4,531,720,883

(102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 47,328,593,582 2,692,334,840 50,020,928,422
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งบการเงิน
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157,363,926 7,740,925,395
(203,973,721)

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนต�่ำจาก
การรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

4,402,311,611

7,329,020,179

464,178,907

4,230,276,304

(587,397,515)

124,494

(587,273,021)

15,838,513,980

-

-

292,978,373
(1,540,089,575)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ

26

8,056,825

284,921,548

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

34

-

-

-

(1,540,089,575)

-

-

-

-

-

-

1,852,472,409

-

2,293,013

2,293,013

1,854,765,422

4,410,368,436

7,613,941,727

464,178,907

4,542,659,138

(587,397,515)

2,417,507

(584,980,008)

16,446,168,200

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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งบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

16,446,168,200

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนต�่ำจาก
การรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

4,410,368,436

7,613,941,727

464,178,907

4,542,659,138

(587,397,515)

2,417,507

(584,980,008)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามัญ

26

208,545,855

7,375,015,614

-

-

-

-

-

7,583,561,469

เงินปันผลจ่าย

34

-

-

-

(1,543,586,207)

-

-

-

(1,543,586,207)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

1,973,217,618

-

4,410,438

4,410,438

1,977,628,056

4,618,914,291

14,988,957,341

464,178,907

4,972,290,549

(587,397,515)

6,827,945

(580,569,570)

24,463,771,518
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งบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
16 - 19
ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
21
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต�่ำกว่า
มูลค่ายุติธรรม
30
ก�ำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก
การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก
การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30
ก�ำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก
การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนเพื่อค้า
30
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
9
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
13
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการขาย การด้อยค่า
และตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการขาย การด้อยค่า
และตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

6,407,014,214

7,841,256,871

1,976,658,020

1,811,225,458

4,130,145,554
7,486,760

3,860,327,886
14,751,674

103,932,157
-

101,597,442
-

-

(2,511,841,219)

-

-

-

(40,901,207)

-

-

-

(135,607,728)

-

-

(163,784,778)
(104,519,657)
(272,219)

282,227,708
22,101,494

42,845
-

251,653
-

(1,074,244,208)
1,756,739,216
(501,660,627)
(38,849,153)
(12,523,061)

(591,855,162)
1,605,814,932
(480,260,515)
(7,992,324)
208,446,713

1,241,409,985
(1,894,414,520)
(1,564,210,709)
-

1,014,963,095
(1,433,168,701)
(1,774,531,532)
-

(517,795,215)
-

(541,637,048)
3,047,295

14,684,502
-

(237,637,358)
3,569,800
18,800,000

206,450,464

140,104,254

(181,978)

(4,811,656)

85,861,856
34,073,098

25,874,279
25,501,609

1,858,741

2,014,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

100

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้ (จ่าย) รับคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

พ.ศ. 2560
บาท

(1,975,366,438)
(132,957,931)
578,398,385
(104,444,220)
151,231,117
653,505,890
323,732,314
(170,244,186)
(33,322,197)
(278,762,424)
9,225,892,554
(1,747,165,299)
(998,359,468)
6,480,367,787

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท

426,086,603
(361,896,189)
658,190,162
(196,834,923)
(22,010,304)
(926,956,691)
549,760,911
(64,787,806)
(676,668,892)
9,104,242,383
(1,571,797,247)
(1,038,390,989)
6,494,054,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2560
บาท

(211,709,364)
(1,010,337)
15,700,051
(1,604,168)
(16,015,672)
(12,429,133)
(1,423,000)
716,238
(347,996,342)
(1,208,160,133)
5,044,435
(1,551,112,040)

พ.ศ. 2559
บาท

233,918,883
987,631
(8,320,820)
(7,947,501)
(62,398,190)
(1,195,889)
(1,158,100)
(14,498)
(343,856,274)
(912,624,060)
(31,039,344)
(1,287,519,678)
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
14
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
14
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
(สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
12
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
13
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
13
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า 13
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
12
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่ถือจนครบ
ก�ำหนด
12
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
13
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(1,219,329,012)

(911,783,618)

(17,408,469,125)

(5,034,712,049)

321,783,378
(562,149,622)

320,304,127
-

(570,000)

-

(856,816,967)
(1,487,754,483)
(23,019)
(2,044,983,332)
(72,439,811)
(647,885,097)
-

(3,116,737,941)
(16,611)
(43,349,777)
(40,670,200)
(234,519,735)
7,445,960

(827)
-

(343,569,800)
(30,950,801)
-

513,550,388

-

-

-

100,000,000
2,593,620
437,675,910
355,036,414
(33,982,935)
(5,912,688,157)

415,223,119
258,043,093
(7,960,774)
(8,668,361)
(5,619,918,113)

100,000,000
1,894,414,520
1,564,210,709
(54,156,887)

1,433,168,701
1,774,531,532
(124,167,418)

(594,894,270)
50,509,176

(443,729,294)
-

(291,775)
-

(18,307,210)
-

67,668,922

276,594,829

1,304,453

21,169,547

(11,584,128,897)

5,097,908
(9,144,645,388)

36,655,306
(13,866,903,626)

4,642,693
(2,318,194,805)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

(18,795,000)

(548,078,729)

757,099,801

10,051,435,785

29,461,908,040

10,051,435,785

27,350,000,000

(9,543,912,709)

(30,956,957,560)

(9,452,932,759)

(28,250,000,000)

21

11,974,838,170

4,199,573,302

11,063,764,370

714,526,000

21
21
21

(10,608,030,668)
(6,778,138)
3,689,830,000
(4,300,000,000)

(2,233,927,299)
(11,343,848)
4,000,000,000
-

(148,356,180)
3,689,830,000
(4,300,000,000)

(66,154,250)
4,000,000,000
-

26

7,583,561,469

292,978,334

7,583,561,469

292,978,373

-

509,900

-

-

(1,183,465,338)

(121,400,917)

-

-

157,363,926
(1,543,586,207)
(115,385,654)
6,155,870,636

(1,540,089,575)
(69,269,489)
3,003,185,888

(1,543,586,207)
16,395,637,749

(1,540,089,575)
3,258,360,349

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนวจควบคุม
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนวจควบคุม
จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิน

14

34

พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2560
บาท

1,052,109,526
4,305,175,604
(65,725,574)
5,291,559,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท

352,594,647
3,978,726,002
(26,145,045)
4,305,175,604

พ.ศ. 2560
บาท

977,622,083
101,512,128
1,079,134,211

พ.ศ. 2559
บาท

(347,354,134)
448,866,262
101,512,128

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7
21

พ.ศ. 2560
บาท

5,336,158,898
(44,599,342)
5,291,559,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
บาท

4,398,761,426
(93,585,822)
4,305,175,604

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,079,134,211
1,079,134,211

101,512,128
101,512,128

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที่ดิน
และโครงการระหว่างการพัฒนาโดยยังไม่ช�ำระเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

20,049,150
-

336,712,219
117,048,870

384,280
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 260 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

104

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ได้ จดทะเบียนไว้ ดงั นี ้
กรุ งเทพฯ : ชัน้ 16 อำคำรเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ 99 ซอย รู เบีย ถ.สุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110
ประเทศไทย
พัทยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรื อ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20260 ประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้ อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุ ปได้ ดงั นี ้
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจหลักในด้ ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ ำ กลุ่ม
กิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้ แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ ตส์ ประเทศศรี ลงั กำ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
บรำซิล ประเทศโปรตุเกส ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริ กำใต้ และสหรำชอำณำจักร เป็ นต้ น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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นโยบายการบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญที่ใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี ้

2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ จัดทำขึ ้นตำมหลักกำรบั ญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภำยใต้ พระรำชบัญญัติ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้ พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้ อก ำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ว่ำด้ วยกำรจัดทำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้ จดั ทำขึน้ โดยใช้ เกณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้ นเงินลงทุนบำงประเภทซึง่ ใช้ มลู ค่ำยุตธิ รรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินให้ สอดคล้ องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ ใช้ ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญและ
กำรใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หำรซึง่ จัดทำขึ ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฎิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผย
เรื่ องกำรใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หำรหรื อควำมซับซ้ อนหรื อเกี่ยวกับข้ อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 4
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน

ตัวเลขที่นำมำแสดงเปรี ยบเทียบได้ มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้ เปรี ยบเทียบได้ ถึงกำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ยนไปในปี
ปั จจุบนั และให้ สอดคล้ องกับลักษณะที่แท้ จริ งของรำยกำร มีดงั ต่อไปนี ้

ตามที่
รายงานไว้ เดิม
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ต้ นทุนโดยตรงของกิจกำรโรงแรมและบริ กำรที่เกี่ยวข้ อง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

5,058,818,894
4,708,882,536

11,891,003,702
15,899,913,860
9,864,619,226

งบการเงินรวม
จัดประเภท
รายการใหม่ จัดประเภทใหม่
บาท
บาท

1,015,298,698
(1,015,298,698)

6,074,117,592
3,693,583,838

(146,434,261) 11,744,569,441
731,277,046 16,631,190,906
(584,842,785) 9,279,776,441

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่
จัดประเภท
รายงานไว้ เดิม
รายการใหม่ จัดประเภทใหม่
บาท
บาท
บาท
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

586,582,570
413,622,472

(196,956,238)
196,956,238

389,626,332
610,578,710

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มี
เนื ้อควำมขัดแย้ งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ ใช้ งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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งบการเงิน

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำรมีดงั ต่อไปนี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ มีกำรแก้ ไขโดยให้ ทำงเลือกเพิ่มในกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
กำรร่ วมค้ ำ หรื อบริ ษัทร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง
2559) เพิ่มเติมจำกเดิมที่ให้ ใช้ วิธีรำคำทุน หรื อวิธีมูลค่ำยุติ ธรรม (เมื่อมีกำรประกำศใช้ ) ทังนี
้ ้กำรเลือกใช้ นโยบำยบัญชี
สำหรั บเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษัทย่อย กำรร่ วมค้ ำ หรื อบริ ษัทร่ วม) เป็ นอิสระจำกกัน โดยหำกกิจกำรเลื อกที่จะ
เปลี่ยนมำใช้ วธิ ีส่วนได้ เสียจะต้ องทำโดยปรับปรุ งงบกำรเงินย้ อนหลัง
มำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) มี กำรเปลี่ ยนแปลงที่สำคัญ คือ ให้ ทำงเลือ กเพิ่มสำหรับกิจกำรที่ไม่ใช่
กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ ำนกำรลงทุนที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะ
ด้ ำนกำรลงทุน โดยในกำรบันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียในเงินลงทุน ในบริ ษัทร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนิน
ธุรกิจเฉพำะด้ ำนกำรลงทุนนัน้ จะมีทำงเลือกในกำรที่จะยังคงกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่ วมหรื อกำร
ร่ วมค้ ำนัน้ ๆด้ วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมตำมที่บริ ษัทร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ ำนัน้ ๆใช้ อยู่ เพิ่มเติมจำกเดิมที่ต้องถอดกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมออกและแทนด้ วยกำรจัดทำงบกำรเงินรวมของบริ ษัทร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ ำน
กำรลงทุน
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
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2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำรมีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2559) ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้ มีกำรสันนิษฐำนว่ำกำรตัดจำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยกำรอ้ ำงอิงจำกรำยได้ นนไม่
ั ้ เหมำะสม ข้ อสันนิษฐำนนี ้อำจตกไปหำกเข้ ำข้ อหนึง่ ข้ อใดต่อไปนี ้ คือ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรำยได้ (นั่นคือรำยได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้ อจำกัดของมูลค่ำที่จะได้ รับ
จำกสินทรัพย์) หรื อสำมำรถแสดงได้ ว่ำรำยได้ และกำรใช้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้ จำกสินทรัพย์มีควำมสัมพันธ์กนั เป็ น
อย่ำงมำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ กำหนดให้ มีควำมชัดเจนมำกขึ ้นสำหรับ 1) กำรซื ้อส่วน
ได้ เสียในกำรดำเนินงำนร่ วมกันที่กิจกรรมของกำรดำเนินงำนร่ วมกันนันประกอบกั
้
นขึ ้นเป็ นธุรกิจ ให้ ผ้ ซู ื ้อนำหลักกำรบัญชี
ของกำรรวมธุรกิจมำถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณีที่ผ้ รู ่ วมดำเนินงำนมีกำรซื ้อส่วนได้ เสียในกำรดำเนินงำนร่ วมกันเพิ่มขึ ้นนัน้
ส่วนได้ เสียเดิมที่มีอยู่ในกำรดำเนินงำนร่ วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่ำใหม่ หำกผู้ร่วมดำเนินงำนยังคงมีกำรควบคุมร่ วมอยู่
ผู้บริ หำรของกิจกำรได้ ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อ
กลุ่มกิจกำร

22
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้ นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำร
ไม่ได้ นำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
หนี ้สินของกิจกำรที่เกิดขึ ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทังที
้ ่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีกำรอธิบำยให้ ชัดเจนในเรื่ องวิธีกำรบัญ ชีสำหรับภำษี เงินได้ รอตัด
บัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
-

-

กรณีสินทรัพย์ที่วดั ด้ วยมูลค่ำยุติธรรมมีมลู ค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษี ของสินทรัพย์นนั ้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน จะ
ถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษีเกิดขึ ้น
ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะได้ รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ในมูลค่ำ
ที่สงู กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
ในกรณีที่กฎหมำยภำษี อำกรมีข้อจำกัด เกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ ประโยชน์สินทรัพย์ภำษี
เงินได้ รอตัดบัญชีได้ เฉพำะในประเภทที่กำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ ใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัด
บัญชีจะต้ องนำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนัน้
ในกำรประมำณกำไรทำงภำษี ในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้ หกั ภำษี ที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษีนนั ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีกำรอธิบำยให้ ชัดเจนว่ำกำรเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี ้ ให้ ถือปฏิบตั ิกับส่วนได้ เสียที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่อขำย
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้ นกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงินโดย
สรุ ป
ผู้บ ริ หำรของกลุ่ม กิ จกำรได้ ป ระเมิน และพิ จำรณำว่ำมำตรฐำนที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะไม่ มี ผลกระทบที่ มี
นัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
23
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า
(1)

110

งบการเงิน

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อ ย หมำยถึง กิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิ จกำรควบคุม กิจกำรเมื่ อ กลุ่ม
กิจกำรมีกำรเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถทำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้ อำนำจเหนือผู้ได้ รับกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยไว้ ใน
งบกำรเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยมำ
รวมไว้ ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุม
กลุ่ ม กิ จ กำรบั น ทึ ก บัญ ชี ก ำรรวมธุ ร กิ จ โดยถื อ ปฏิ บัติ ต ำมวิ ธี ซื อ้ สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ส ำหรั บ กำรซื อ้ บริ ษั ท ย่ อ ย
ประกอบด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่ผ้ ซู ื ้อโอนให้ และหนี ้สินที่ก่อขึ ้นเพื่อจ่ำยชำระให้ แก่เจ้ ำของเดิมของผู้ถกู ซื ้อและ
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินที่
ผู้ซื ้อคำดว่ำจะต้ องจ่ำยชำระตำมข้ อตกลง ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อจะรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น มูลค่ำเริ่ มแรกของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มำและหนี ้สินและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ซื ้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั ง้ กลุ่มกิจกำรวัดมูล ค่ำของส่วนได้ เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อด้ วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรม หรื อ มูลค่ำของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ของผู้ถกู ซื ้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในกำรรวมธุรกิจที่ดำเนินกำรสำเร็ จจำกกำรทยอยซื ้อ ผู้ซื ้อต้ องวัดมูลค่ำส่วนได้ เสียที่ ผ้ ูซื ้อถืออยู่ในผู้ถูกซื ้อก่อนหน้ ำกำร
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื ้อและรับรู้ ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่นนในก
ั ้ ำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รั บรู้ ด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื ้อ กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยที่รับรู้ ภำยหลังวันที่ซื ้อซึง่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรื อหนี ้สินให้ รับรู้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุน สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ ำของต้ องไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้ บนั ทึกกำร
จ่ำยชำระในภำยหลังไว้ ในส่วนของเจ้ ำของ
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บริ ษัทย่อย (ต่อ)
ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อ และมู ลค่ำยุติธรรม ณ วันซื ้อ
ธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ ำของของผู้ถกู ซื ้อที่ผ้ ซู ื ้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ที่มำกกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิ ณ วันที่
ซื ้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ มำ ต้ องรับรู้ เป็ นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่ว นได้
เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื ้อธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ ำของของผู้ถูกซื ้อที่ผ้ ู
ซื ้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้ อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยที่ได้ มำเนื่องจำกกำรซื ้อในรำคำต่ำกว่ำ
มูลค่ำยุตธิ รรม จะรับรู้ ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังกำไรขำดทุน
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจริ งก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้ นแต่รำยกำรนันมี
้ หลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้ อ ยค่ำ
นโยบำยกำรบัญชีของบริ ษัทย่อยได้ ถกู ปรับปรุ งเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ต้ นทุนจะมีกำรปรับ
เพื่อสะท้ อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำย ต้ นทุนนัน้
จะรวมต้ นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้ องกับกำรได้ มำของเงินลงทุนนี ้
รำยชื่อของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 13
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รำยกำรกับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิต่อรำยกำรกับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของเจ้ ำของของกลุ่มกิจกำร
สำหรับกำรซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้ และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นที่ซื ้อมำในบริ ษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ ำของ และกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ ำของ
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมหรื อกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ ส่วนได้ เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้
รำคำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนันจะถื
้ อเป็ นมูลค่ำตำมบัญชีเ ริ่ มแรก
ของมูลค่ำของเงินลงทุน ที่เหลือของบริ ษัทร่ วม กิจกำรร่ วมค้ ำ หรื อสินทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรั บทุ กจำนวนที่เคยรับรู้ ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกำไรหรื อขำดทุนเสมือนมีกำรขำยสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้
ออกไป
ถ้ ำส่ วนได้ เสี ยของเจ้ ำของในบริ ษั ทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำนัน้ ลดลงแต่ยังคงมี อิ ทธิ พ ลอย่ำงมี นัยสำคัญ กิจกำรต้ อ งจัด
ประเภทรำยกำรที่เคยรับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ ำกำไรหรื อขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้ เสียของเจ้ ำของที่ลดลง
กำไรและขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำจะรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
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บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทร่ วมเป็ นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึง่ โดยทัว่ ไปก็คือกำรที่กลุ่มกิจกำรถือ
หุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมรับรู้ โดยใช้ วธิ ีส่วน
ได้ เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใต้ วธิ ีส่วนได้ เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้ เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้ วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนนี ้จะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในภำยหลังวันที่ได้ มำด้ วยส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนของผู้ได้ รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผ้ ู
ลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมของกลุ่มกิจกำรรวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื ้อเงินลงทุน (ดูหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้ อ 2.14 สำหรับกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์รวมถึงค่ำควำมนิยม)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้ วธิ ีรำคำทุน
รำยชื่อของบริ ษัทร่ วมของกลุ่มกิจกำรได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 13

(4)

กำรร่ วมกำรงำน
เงินลงทุนในกำรร่ วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็ นกำรดำเนินงำนร่ วมกัน หรื อกำรร่ วมค้ ำ โดยขึ ้นอยู่กบั สิทธิและภำระผูกพัน
ตำมสัญญำของผู้ลงทุนแต่ละรำย กลุ่มกิจกำรได้ ประเมินลักษณะของกำรร่ วมกำรงำนที่มีและพิจำรณำว่ำเป็ นกำรร่ วมค้ ำ เงิน
ลงทุนในกำรร่ วมค้ ำรับรู้ โดยใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
เงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้ วธิ ีรำคำทุน
รำยชื่อของกิจกำรร่ วมค้ ำของกลุ่มกิจกำรได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบกำรเงินข้ อ 13
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กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
ภำยใต้ วิธีส่วนได้ เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้ เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้ วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี ้จะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ในภำยหลังวันที่ได้ มำด้ วยส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนของผู้ได้ รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ เงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำของกลุ่มกิจกำร รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื ้อเงินลงทุน
ถ้ ำส่ วนได้ เสี ยของเจ้ ำของในบริ ษั ทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำนัน้ ลดลงแต่ยังคงมี อิ ทธิ พ ลอย่ำงมี นัยสำคัญ กิจกำรต้ อ งจัด
ประเภทรำยกำรที่เคยรับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ ำกำไรหรื อขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้ เสียของเจ้ ำของที่ลดลง
กำไรและขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำจะรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำที่เกิดขึ ้นภำยหลังกำรได้ มำจะรวมไว้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดขึ ้นภำยหลังกำรได้ มำจะรวมไว้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผล
สะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง กำรได้ มำดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะปรับปรุ งกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำมีมลู ค่ำเท่ำกับหรื อเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้ เสียของกลุ่มกิจกำรในบริ ษัท
ร่ วมและกำรร่ วมค้ ำนัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้ เสียระยะยำวใด ๆ ซึง่ โดยเนื ้อหำแล้ วถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่ม
กิจกำรในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำนัน้ กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้ นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันใน
หนี ้ของบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำหรื อรับว่ำจะจ่ำยหนี ้แทนบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีวำ่ มีข้อบ่งชี ้ที่แสดงว่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำเกิดกำร
ด้ อยค่ำหรื อไม่ หำกมีข้อบ่งชี ้เกิดขึ ้นกลุ่มกิจกำรจะคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ โดยเปรี ยบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้ รับคืนกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ ผลต่ำงไปที่ ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและ
กำรร่ วมค้ ำในกำไรหรื อขำดทุน
รำยกำรกำไรที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับ บริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำจะตัดบัญชีเท่ำที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้
เสียในกำรร่ วมค้ ำนัน้ รำยกำรขำดทุนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งก็จะตัด บัญชีในทำนองเดียวกัน เว้ นแต่รำยกำรนันมี
้ หลักฐำน
ว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้ อยค่ำ บริ ษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จำเป็ น เพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
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รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้ สกุลเงินของสภำพแวดล้ อมทำงเศรษฐกิจหลักที่บริ ษัท
ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงิน
ที่ใช้ นำเสนองบกำรเงินของบริ ษัท
กลุ่มกิจกำรแปลงค่ำรำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นตัวเงินซึง่ เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศให้ เป็ นเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน โดยใช้ อตั รำ
แลกเปลี่ย น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรั บหรื อ จ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์แ ละหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้ บันทึกไว้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี แ้ ละสินทรั พย์ ทำงกำรเงินอื่ นวัดมูลค่ำโดยใช้ มูลค่ำยุติธรรม ให้ ร วมผลต่ำง
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนที่ถือไว้ เพื่ อค้ ำ ให้ รวมผลต่ำงดังกล่ำวเป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุ นของกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี ้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน ที่ถือไว้ เผื่อขำยให้ รวมไว้ ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมซึ่งแสดงอยู่ใน
ส่วนของเจ้ ำของ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน
ถัว เฉลี่ ย ในระหว่ำ งปี และรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็ นเงิน บำท โดยใช้ อัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ น้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้ รวมไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทังหมดดั
้
งกล่ำว ถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนันในงบก
้
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ำควำมนิยมและกำรปรั บมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซื ้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็ นสิ นทรั พย์ และหนีส้ ินของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศนันและแปลงค่
้
ำด้ วยอัตรำปิ ด
2.5

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนดำเนินงำนและตำมภูมิศำสตร์ ของกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร
ส่วนงำนดำเนินงำนได้ ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำน ผู้
มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนงำนดำเนินงำน ซึง่ พิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ หำร
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
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ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงิน
ลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้ มำ และเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินเบิกเกินบัญชี
ธนำคำรจะแสดงไว้ ในส่วนของของหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
2.7

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้กำรค้ ำรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนี ้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้ วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้ วยค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ซึง่ ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญ ชีของ
ลูกหนี ้กำรค้ ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ลูกหนี ก้ ำรค้ ำตำมสัญ ญำระยะยำวเป็ นลูกหนี จ้ ำกกำรขำยสิทธิ ในสถำนที่ พักผ่ อ นโดยแบ่งเวลำ โดยรั บ ชำระคืนเป็ นงวดซึ่ง
ครอบคลุมระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี ลูกหนี ้กำรค้ ำวัดมูลค่ำเริ่ มแรกด้ วยจำนวนเงินตำมสัญญำหักด้ วยยอดผ่อนชำระที่ได้ รับแล้ ว
และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้ วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้ วยค่ำเผื่อหนี ้สงสัย จะสูญซึง่ ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วัน
สิ ้นงวด ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี ้กำรค้ ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับ
จำกลูกหนี ้กำรค้ ำ หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

2.8

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ ำคงเหลือ แสดงด้ วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ ำประเภทอำหำรและ
เครื่ องดื่ม คำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนไหว สินค้ ำสำเร็ จรู ปและวัตถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ ำประเภทสปำ คำนวณโดย
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ส่วนสินค้ ำประเภทแฟชัน่ และเครื่ องสำอำง คำนวณโดยวิธีเข้ ำก่อน-ออกก่อน ต้ นทุนของกำรซื ้อประกอบด้ วย
รำคำซื ้อ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรซื ้อสินค้ ำนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ ำและค่ำขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกันสินค้ ำ หรื อส่วนลดกำรนำบัตรส่วนลดไปขึ ้นเป็ นเงินสด (rebate) ต้ นทุนของสินค้ ำสำเร็ จรู ปและ
งำนระหว่ำงทำประกอบด้ วย ค่ำออกแบบ ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้ จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซึง่ ปั นส่วนตำม
เกณฑ์กำรดำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมต้ นทุนกำรกู้ยืม มูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ ของธุรกิจหัก
ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้ สินค้ ำนัน้ สำเร็ จรู ปรวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำ
เก่ำ ล้ ำสมัย หรื อเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
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ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย แสดงด้ วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำ
ทุนคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก รำคำทุนประกอบด้ วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่ อสร้ ำง ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะหยุดบันทึกดอกเบี ้ยจ่ำยเข้ ำมำเป็ นต้ นทุนเมื่องำนก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ
2.10 เงินลงทุนอื่น
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำเป็ นสี่ประเภทคือ เงินลงทุน
เพื่อค้ ำ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด และเงินลงทุนทัว่ ไป กำรจัดประเภทขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมำย
ขณะลงทุน ฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ นผู้กำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภท
เป็ นระยะ
1. เงินลงทุนเพื่อค้ ำ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และแสดงรวม
ไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้ โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริ มสภำพคล่องหรื อเมื่ออั ตรำ
ดอกเบี ้ยเปลี่ยนแปลง
3. เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลำและผู้บริ หำรตังใจแน่
้
วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้ จนครบ
กำหนด
4. เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ
ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบันทึกเริ่ มต้ นในรำคำต้ นทุน ซึง่ เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มำซึง่ เงินลงทุน
นัน้ รวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยในกำรทำรำยกำร
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2.10 เงินลงทุนอื่น (ต่อ)
เงินลงทุนเพื่อค้ ำและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้ วยมูลค่ำยุติธ รรม รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ ำรั บรู้ ในงบกำไรขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ งของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ ใน
ส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้ มำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งหักด้ วยค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้ วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
บริ ษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ำเงินลงทุนนัน้ อำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำเกิดขึน้
หำกรำคำตำมบัญ ชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน บริ ษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำรวมไว้ ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำ
ตำมบัญ ชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน กรณี ที่จำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ ในตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้ วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้ วยรำคำตำมบัญชี
จำกจำนวนทังหมดที
้
่ถือไว้
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2.11 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ ค่ำเช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรื อทัง้
สองอย่ ำ ง และไม่ ได้ มี ไว้ ใ ช้ ง ำนโดยกิ จ กำรในกลุ่ ม กิ จ กำร จะถู ก จัด ประเภทเป็ น อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ กำรลงทุ น รวม ถึ ง
อสังหำริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ ำงหรื อพัฒนำเพื่อเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
กำรรับรู้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้ วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้ นทุนในกำรทำรำยกำรและต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้ นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ของกำรได้ มำ กำรก่อสร้ ำงหรื อผลิตอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนันจะรวมเป็
้
นส่วน
หนึ่งของต้ นทุนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้ นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื ้อหรื อกำรก่อสร้ ำงและจะหยุดพักทันที
เมื่อสินทรัพย์นนก่
ั ้ อสร้ ำงเสร็ จอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อระหว่ำงที่กำรดำเนินกำรพัฒนำสินทรัพย์ที่เข้ ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจำกกำรรับรู้ เมื่อเริ่ มแรก อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้ วยวิธีรำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้ อยค่ำ
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้ นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ ประโยชน์ดงั นี ้
ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ 20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ ำเป็ นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีค วำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้ รับ
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้ นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้ อย่ำงน่ำเชื่อ ถือ ค่ำซ่อ มแซมและบำรุ งรั กษำ
ทังหมดจะรั
้
บรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ ้นส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก
2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อื่นทังหมดวั
้
ดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนหักด้ วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้ นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้ นทุนทำงตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อสินทรัพย์นนั ้ รวมถึงต้ นทุนที่ประมำณในเบื อ้ งต้ นสำหรับกำรรื อ้ กำรขนย้ ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตงของ
ั้
สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่วนหนึง่ ของรำคำทุนของสินทรัพย์
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสินทรั พย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อ
ต้ นทุน นัน้ เกิ ดขึน้ และคำดว่ำจะให้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริ ษั ทและต้ นทุน ดังกล่ำวสำมำรถวัดมูล ค่ำได้ อ ย่ำง
น่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ กลุ่มกิจกำรจะ
รับรู้ ต้นทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
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2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดนิ ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร
ให้ ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อำคำรและอุปกรณ์ประกอบ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและอุ
้
ปกรณ์อื่น
ยำนพำหนะ

อำยุสญ
ั ญำเช่ำ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และ 60 ปี
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ 10 ปี
5 - 15 ปี
4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
4 - 5 ปี

ทุกสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมำะสม
ในกรณีที่มลู ค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ำกับมูลค่ำที่ คำดว่ำ
จะได้ รับคืนทันที
เครื่ อ งใช้ ในกำรดำเนิ นธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุน หลังจำกหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ส่วนที่ซื ้อเพิ่ม เติมจะถือเป็ นเครื่ องใช้ ใน
โรงแรมและถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันทีเมื่อมีกำรเบิกใช้
เมื่อมีกำรซื ้ออุปกรณ์ในกำรดำเนินงำนและเครื่ องใช้ ในครัวของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงด้ วยรำคำทุน โดยที่ยงั ไม่มีกำรคิดค่ำ
เสื่ อมรำคำ จนกระทั่งเมื่ อมี กำรเบิกครั ง้ แรกเพื่ อใช้ ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตำมวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้ งำน เป็ น
ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่ มใช้ ครัง้ แรก กำรเบิกใช้ ครัง้ ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที
ในกรณี ที่มีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนรู ปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จะบันทึกเป็ นค่ำปรับปรุ งอำคำรหรื อค่ำปรับปรุ ง
สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้ วยวิธีเส้ นตรงด้ วยอำยุที่เหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรื อตำมอำยุกำรใช้ งำนโดยประมำณ 3 - 7 ปี
แล้ วแต่ระยะเวลำใดจะสันกว่
้ ำ
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ บญ
ั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขำดทุน
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2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights)
สิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้ วยรำคำทุนหักด้ วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้ อย
ค่ำ ต้ นทุนของสิทธิดงั กล่ำวตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้ งำนของอำคำรที่ เกี่ยวข้ องภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ
40 ปี
สิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมูลค่ำเนื่องจำกไม่ได้ มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจำหน่ำยจะมี
กำรทบทวนทุกสิ ้นงวดบัญชี
ทรัพย์ สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทำงปั ญญำวัดมูลค่ำด้ วยรำคำซื ้อและประกอบด้ วยสิทธิกำรใช้ ระบบสำรสนเทศเพื่อบริ หำรจัดกำรสินทรัพย์ (Management
letting rights) และดำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ ที่พฒ
ั นำขึน้
เอง ซึง่ ทำให้ กลุ่มกิจกำรได้ เปรี ยบกว่ำคูแ่ ข่ง ทรัพย์สินทำงปั ญญำตัดจำหน่ำยที่ระยะเวลำ 20 ปี และ 40 ปี
ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนชายส์
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ เพื่ อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ ใหม่ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ รับรู้ เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในจำนวนไม่เกินรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะก่อให้ เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่น
รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น ต้ นทุนกำรพัฒนำที่ได้ รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยไปแล้ วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ในงวดถัด ไป
กำรทยอยตัดจำหน่ำยต้ นทุนกำรพัฒนำที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ เมื่อเริ่ มดำเนินงำนแฟรนชำยส์เพื่อกำรพำณิชย์โดย
ตัดจำหน่ำยด้ วยวิธีเส้ นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์เป็ นระยะเวลำประมำณ 3 - 20 ปี ต้ นทุนกำรพัฒนำที่บนั ทึก
เป็ นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น
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2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
ค่ าลิขสิทธิ์แฟรนชายส์
รำยจ่ำยที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ได้ มำซึง่ สิทธิบตั ร เครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำ และใบอนุญำตของแฟรนชำยส์ต่ำง ๆ บันทึกไว้ เป็ นสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนและตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีเส้ นตรง ตลอดอำยุสญ
ั ญำเป็ นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวจะไม่มีกำรตี
รำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น
ค่ าความนิยม
ค่ำควำมนิยม คือ ต้ นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรั พย์สุทธิของบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ ำ ณ วันที่ได้ มำซึง่ บริ ษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้ มำซึง่ บริ ษัทย่อยจะแสดงเป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้ มำซึง่ บริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำ จะรวมไว้ ในบัญชีเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำ และจะถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำโดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำร
ร่ วมค้ ำ
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้ จะต้ องถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำทุกปี และแสดงด้ วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมที่รับรู้ แล้ วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทังนี
้ ้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในงบกำไรขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนัน้
อำจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่วยรวมกันซึง่ คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึ ้นและระบุส่วน
งำนดำเนินงำนได้
เครื่องหมายการค้ า
ตรำสินค้ ำ ชื่อทำงกำรค้ ำหรื อบริ กำรเฉพำะกิจกำรหรื อกลุ่มกิจกำรที่ได้ รับควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลูกค้ ำในเชิงพำณิชย์ ไม่
มีกำรตัดจำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น
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2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื ้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคำนวณจำกต้ นทุนในกำรได้ มำและกำร
ดำเนินกำรให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นัน้ สำมำรถนำมำใช้ งำนได้ ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้ นทุนที่ใช้ ในกำรบำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บนั ทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้ อง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพำะเจำะจงซึง่ กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ดแู ล จะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้ อกำหนดทุกข้ อดังนี ้







มีควำมเป็ นไปได้ ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ ประโยชน์หรื อขำยได้
ผู้บริ หำรมีควำมตังใจที
้ ่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์และนำมำใช้ ประโยชน์หรื อขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนมำใช้
ั้
ประโยชน์หรื อขำย
สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนให้
ั ้ ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ ำนเทคนิค ด้ ำนกำรเงิน และด้ ำนอื่นได้ เพียงพอที่จะนำมำใช้ เพื่อทำให้ กำรพัฒนำ
เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มำใช้ ประโยชน์หรื อนำมำขำยได้
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำได้ อย่ำง
น่ำเชื่อถือ

ต้ น ทุน โดยตรงที่ รั บ รู้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จะรวมถึ งต้ น ทุน พนัก งำนที่ ท ำงำนในที ม พั ฒ นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้ นทุนกำรพัฒ นำอื่นที่ไม่เข้ ำเงื่อ นไขเหล่ำนี จ้ ะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่ อเกิดขึน้ ค่ำใช้ จ่ำ ยในกำรพัฒ นำหำกก่อ นหน้ ำนี ร้ ั บรู้ เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยไปแล้ ว จะไม่รับรู้ เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง
ต้ นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์และตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
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2.14 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึง่ ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำเป็ นประจำ
ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้ อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี ้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูง
กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำจะรับรู้ เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้ รับคืน ซึง่ หมำยถึงจำนวนที่สงู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้ นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ น
หน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้ อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึง่ รับรู้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำไปแล้ ว จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้ ที่จะกลับรำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้ อยค่ำ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ กี ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซงึ่ ผู้ให้ เช่ำเป็ นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำ
นันถื
้ อเป็ นสัญ ญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้ สัญญำเช่ ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจำกผู้ให้ เช่ำ) จะ
บันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
สัญ ญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่ำเป็ นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของเกือ บ ทัง้ หมดถื อเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่
ต้ องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้ วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่วนระหว่ำงหนี ้สินและค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ ได้ อตั รำดอกเบี ้ยคงที่ต่อ หนี ้สินคงค้ ำงอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ำย
จะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่ อทำให้ อัตรำดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรั บยอดคงเหลือของ
หนี ้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของ
สัญญำเช่ำ แล้ วแต่ระยะเวลำใดจะน้ อยกว่ำ
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2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ กี ลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สินทรัพย์ที่ให้ เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี ้สัญญำเช่ำกำรเงินด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำ
เช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีเ้ บื ้องต้ นกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนี ้บันทึกเป็ นรำยได้ ทำงกำรเงินค้ ำงรับ รำยได้ จำกสัญญำ
เช่ำระยะยำวรับรู้ ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้ วิธีเงินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้ อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทกุ งวด ต้ นทุนทำงตรงเริ่ มแรก
ที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี ้สัญญำเช่ำกำรเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู้ โดยลดจำกรำยได้ ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้ เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และตัด
ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของกลุ่มกิจกำรซึง่
มีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกัน รำยได้ ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ จ่ำยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ) รับ รู้ ด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงเวลำกำร
ให้ เช่ำ
2.16 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหักด้ วยต้ นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักด้ วยต้ นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่
เกิดขึ ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี ้นันจะรั
้ บรู้ ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้ เลื่อนชำระหนี ้ออกไปอีกเป็ นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
2.17 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนี ้สิน (ซึง่ ไม่รวมถึงประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็ นภำระผูกพันใน
ปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึง่ กำรชำระภำระผูกพันนันมี
้ ควำม
เป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ จะส่งผลให้ กลุ่มกิจกำรต้ องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจำนวนที่ต้องจ่ำยได้ อย่ำง
น่ำเชื่อถือ ในกรณี ที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนี ส้ ินเป็ นรำยจ่ำยที่จะได้ รับคืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึ กเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะได้ รับรำยจ่ำยนันคื
้ นอย่ำงแน่นอน
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจกำรได้ กำหนดโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุในหลำยรู ปแบบ บริ ษัทมีทงโครงกำรสมทบเงิ
ั้
นและโครงกำร
ผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงินบริ ษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้ กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริ ษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรื อภำระ
ผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะต้ องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้ กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้ พนักงำนทังหมดส
้
ำหรับกำรให้ บริ กำร
จำกพนักงำนทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั บริ ษัทจะจ่ำยสมทบให้ กบั กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึง่ บริ หำรโดยผู้จดั กำรกองทุนภำยนอกตำม
เกณฑ์และข้ อกำหนดของ พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษัทไม่มีภำระผูกพันที่จะจ่ำยเงินเพิ่มอีกเมื่อได้
จ่ำยเงินสมทบไปแล้ ว เงินสมทบจะถูกรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ ำ
จะถูกรับรู้ เป็ นสินทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้ รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ คื อ โครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยที่ ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ ที่ พนักงำนจะได้ รับ เมื่ อ เกษี ยณอำยุ โดยส่วนใหญ่ จะขึน้ อยู่กับหลำยปั จจัย เช่น อำยุจำนวนปี ที่ ให้ บ ริ ก ำรและ
ค่ำตอบแทน
หนี ส้ ินสำหรั บโครงกำรผลประโยชน์ จะรั บรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้ วยมูลค่ำปั จจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ น้ รอบระยะเวลำ
รำยงำน และปรับปรุ งด้ วยต้ นทุนบริ กำรในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้ ภำระผูกพันนี ค้ ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้ วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึง่ มูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนำคต โดยใช้ อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบ
กำหนดของพันธบัตรใกล้ เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระภำระผูกพันบำนำญ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยเกิดขึ ้นจำกกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ย นแปลงข้ อสมมติฐำน
จะต้ องรับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่วนของเจ้ ำของในงวดที่เกิด
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2.19 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับงวดประกอบด้ วย ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ภำษี เงินได้ จะรั บรู้ ใน
กำไรหรื อขำดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ ำของ ในกรณีนี ้ ภำษีเงินได้ ต้องรับรู้
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ ำของ ตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษี อำกรที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คำดได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำจะมีผล
บังคับใช้ ภำยในสิ ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของกลุ่มกิจกำรได้ ดำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผู้บริ หำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรนำกฎหมำยภำษี
ไปปฏิบตั ิขึน้ อยู่กบั กำรตีควำม และจะตังประมำณกำรค่
้
ำใช้ จ่ำยภำษี ที่เหมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยชำระภำษี แก่
หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีตงเต็
ั ้ มจำนวนตำมวิธีหนีส้ ิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ิน และ
รำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ ภำษี เงิ นได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้ เริ่ มแรก
ของรำยกำรสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ รำยกำรหนี ส้ ิ น ที่ เกิด จำกรำยกำรที่ ไม่ ใช่ก ำรรวมธุร กิจ และ ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร รำยกำรนัน้ ไม่ มี
ผลกระทบต่อกำไรทำงบัญชีและกำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษี อำกร)
ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คำดได้ ค่อนข้ ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ ภำยในสิ ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษี ดงั กล่ำว
จะนำไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีได้ มีกำรจ่ำย
ชำระ
สินทรัพย์ภ ำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้ หำกมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชัว่ ครำวนัน้ มำใช้ ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ ตงภำษี
ั้
เงินได้ รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ ครำวของเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วมและกิ จกำรร่ วมค้ ำที่ต้องเสียภำษี เว้ นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับ
รำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมี ควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ได้ ในอนำคต
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี ้สินภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และทังสิ
้ นทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีและหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภำษีเงินได้ ที่ประเมิ นโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี หน่วยงำนเดียวกันโดย
กำรเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภำษี เดียวกันหรื อหน่วยภำษี ต่ำงกันซึง่ ตังใจจะจ่
้
ำยหนีส้ ินและสินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วย
ยอดสุทธิ
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2.20 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสำมัญจะจัดประเภทไว้ เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรื อสิทธิในกำรซื ้อขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณี กำรรวมธุรกิจ แสดงรำยกำร
ดังกล่ำวด้ วยจำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไว้ เป็ นรำยกำรหักในส่วนของเจ้ ำของ โดยนำไปหักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้น
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรที่บริ ษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื ้อคืนหุ้นสำมัญของบริ ษัทซึง่ รวมถึงต้ นทุน
เพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษี เงินได้ แล้ ว จะรับรู้ เป็ นหุ้นทุนซื ้อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วน
ของเจ้ ำของของบริ ษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื ้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรื อจำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้ รับจำกกำรขำยหรื อนำ
หุ้นทุนซื ้อคืนออกจำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้ นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ อง จะ
แสดงรวมไว้ ในส่วนของเจ้ ำของ
2.21 ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
บริ ษัทได้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหลังจำก
หักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องแล้ วได้ แสดงไว้ ภำยใต้ หวั ข้ อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
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2.22 การรับรู้รายได้
รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รำยได้ ค่ำห้ องพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม และบริ กำรที่
เกี่ยวข้ องอื่นจะบันทึกเป็ นรำยได้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ ำนที่พักอำศัย จะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อเริ่ มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้ นตรง รำยได้ จำกสิทธิในกำรบริ หำร
สิ น ทรั พ ย์ (management letting rights) ประเภทคงที่ จะรั บ รู้ เป็ นรำยได้ ต ำมสัด ส่ วนที่ ต กลงในสัญ ญำสิ ท ธิ ใ นกำรบริ ห ำร
สิน ทรั พย์ รำยได้ จำกสิทธิในกำรบริ หำรสิน ทรั พย์ (management letting rights) ประเภทผัน แปร จะรั บรู้ เป็ นรำยได้ เมื่ อ ขำย
สินค้ ำหรื อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว
รำยได้ คำ่ ขำยอำหำรและเครื่ องดื่มรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อส่งของและให้ บริ กำรแล้ วที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้ ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ ำและอสังหำริ มทรัพย์จะรับรู้ เป็ นรำยได้ ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำจะ
รับรู้ เป็ นรำยได้ ในจำนวนที่เท่ำ ๆ กัน ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
รำยได้ จำกกิจกำรบันเทิงจะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อมีกำรแสดง
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ ม ทรั พ ย์ แ ละรำยได้ จ ำกกำรขำยเครื่ อ งตกแต่งและติด ตัง้ รั บ รู้ เมื่ อผู้ซือ้ ได้ รั บ โอนควำมเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ ำของแก่ผ้ ซู ื ้อ
รำยได้ จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อได้ โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญในกำร
เป็ นเจ้ ำของสิทธิดงั กล่ำวไปให้ กบั ผู้ซื ้อสิทธิ และสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ งำน
แล้ ว กลุ่มกิจกำรจะยังไม่รับรู้ รำยได้ จำกกำรขำยสิทธิดงั กล่ำวถ้ ำสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพร้ อมใช้
รำยได้ จำกกำรผลิ ตและจัดจ ำหน่ ำย จะรั บรู้ เป็ นรำยได้ เมื่ อส่ งมอบสิ นค้ ำให้ แก่ ลู กค้ ำ และรั บรู้ รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำให้ แก่
ห้ ำงสรรพสินค้ ำตำมจำนวนสินค้ ำที่ห้ำงสรรพสินค้ ำขำยได้ รำยได้ จำกกำรขำยเป็ นจำนวนที่สทุ ธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.22 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
รำยได้ จำกกำรบริ หำรจัดกำร จะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว
รำยได้ อื่นรับรู้ ตำมเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
- รำยได้ ค่ำสิทธิและแฟรนชำยส์
- รำยได้ ดอกเบี ้ยและค่ำนำยหน้ ำ
- รำยได้ เงินปั นผล

- รับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำงซึง่ เป็ นไปตำมเนื ้อหำของสัญญำที่เกี่ยวข้ อง
- รับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำง เว้ นแต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับชำระ
- รับรู้ เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

2.23 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลที่จ่ำยประจำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญ ชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้ อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
เงิ น ปั นผลที่ จ่ ำ ยระหว่ ำ งกำล บัน ทึ ก ในงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรในรอบระยะเวลำบัญ ชี ซึ่ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1

ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิ จ กรรมของกลุ่ ม กิ จ กำรย่ อ มมี ค วำมเสี่ ย งทำงกำรเงิ น ที่ ห ลำกหลำยซึ่งได้ แก่ กำรเปลี่ ย นแปลงอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ ยนแปลงอัต รำดอกเบี ย้ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ย งโดยรวมของกลุ่มกิ จกำรจึงแสวงหำวิธีก ำรลด
ผลกระทบที่ทำให้ เสี ยหำยต่อ ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้ เหลื อน้ อยที่ สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้
เครื่ องมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ ยนสกุลเงินและสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำและสัญญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรดำเนินงำนโดยฝ่ ำยบริ หำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มกิจกำร ฝ่ ำยบริ หำรเงินส่วนกลำง
ของกลุ่มกิ จกำรจะชี ป้ ระเด็น ประเมิ น และป้ องกันควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ นด้ วยกำรร่ วมมื อ กันท ำงำนอย่ ำงใกล้ ชิ ดกับ หน่ ว ย
ปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทังยั
้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ที่เขียนไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ย และ
กำรใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน ทังนี
้ ้กลุ่มกิจกำรไม่มีนโยบำยที่จะใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งกำไรหรื อซื ้อขำย
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3.1.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้
กลุ่มกิจกำรบันทึกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย ณ วันที่เกิดรำยกำร
ในกำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย กลุ่มกิจกำรได้ ทำข้ อตกลงกับคู่สญ
ั ญำที่จะแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ ยนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำ กำรแลกเปลี่ ยนเงิน ต้ น ในสกุลเงินที่ต่ำงกันจะทำเมื่ อ วัน
เริ่ มแรกของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ได้ ตกลงกันไว้ และจะทำกำรแลกเปลี่ยนสกุล
เงินที่ตรงข้ ำมกันในจำนวนเดียวกันระหว่ำงระยะเวลำของสัญญำและเมื่อถึงกำหนดตำมสัญญำ รำยกำรลูกหนี ้และเจ้ ำหนี ้
ตำมสัญญำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ งวดบัญ ชี กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยจะจ่ำยและรั บดอกเบี ้ยตำมที่ตกลงกันล่วงหน้ ำใน
รู ปของสกุลเงินที่แตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญ ญำ ส่วนแตกต่ำงที่จะต้ องจ่ำยหรื อรั บตำมสัญ ญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตรำดอกเบี ้ยได้ บนั ทึกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของดอกเบี ้ยรับหรื อดอกเบี ้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้ อตกลง
3.1.2 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่มกิจกำรบันทึกสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ ณ วันที่เกิดรำยกำร
สัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้ วยกำร
ก ำหนดอัต รำที่ จ ะใช้ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เป็ นสกุล เงิน ต่ำ งประเทศซึ่งจะได้ รั บ จริ ง หรื อ ที่ จ ะใช้ รั บ รู้ หนี ส้ ิ น ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น
ต่ำงประเทศซึง่ จะต้ องจ่ำยชำระ จำนวนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจำกจำนวนเงินที่จะได้ รับจริ งจำกสินทรัพย์หรื อที่จะต้ องจ่ำย
ชำระหนี ส้ ิน จะนำไปหักกลบกับ มูลค่ำที่เปลี่ ยนแปลงไปของสัญ ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่ องมืออนุพนั ธ์จะนำมำหักกลบกันในกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ค่ำใช้ จ่ำย
ที่ก่อให้ เกิดสัญญำแต่ละฉบับจะถูกตัดจำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสัญ ญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภ ำระผูกพันในกำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
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3.1.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยช่วยป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย ส่วนต่ำงที่จะต้ องจ่ำย
หรื อที่จะได้ รับจำกสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี ้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้ อตกลง
3.1.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสินเชื่อ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อทำ
ให้ เชื่อมั่นได้ ว่ำได้ ขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำที่มีประวัติสินเชื่อ อยู่ในระดับที่เหมำะสม คู่สัญ ญำในอนุพันธ์ ทำง
กำรเงินและรำยกำรเงินสดได้ เลือกที่จะทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มกิจกำรมีนโยบำย
จำกัดวงเงินธุรกรรมกำรให้ สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
3.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริ หำรทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดำรงไว้ ซงึ่ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม
กิจกำรเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ ซงึ่ โครงสร้ ำงของทุนที่เหมำะสม
เพื่อลดต้ นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้ หรื อปรับโครงสร้ ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น กำร
ออกหุ้นใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี ้สิน
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งบการเงิน

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้ อสมมติฐำน และกำรใช้ ดลุ ยพินิจได้ มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื ้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้ องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี
อำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึน้ จริ ง ประมำณทำงกำรบัญชีที่สำคัญและข้ อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ น
เหตุให้ เกิดกำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ ำ มีดงั นี ้

4.1

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้ กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.14 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศั ยกำรประมำณกำร (หมำยเหตุ
18)

4.2

การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรมในการรวมธุรกิจ
กลุ่ม กิ จ กำรประมำณมูล ค่ ำยุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ จ ำกกำรรวมกิ จ กำรโดยแต่ง ตัง้ ผู้ป ระเมิ น อิ ส ระซึ่งมี คุณ สมบัติ ของ
ผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพ โดยใช้ วิธีกำรกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสม บนพืน้ ฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรได้ มำซึง่ มูลค่ำ
ยุตธิ รรมของกำรซื ้อกิจกำร กำรคำนวณดังกล่ำวขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้บริ หำร
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งบการเงิน

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ซงึ่ วัดมูลค่ำตำมมูลค่ำยุติธรรม จะถูกจัดประเภทตำมระดับของลำดับขันกำรวั
้
ดมูลค่ำยุตธิ รรม ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลระดับที่ 1: รำคำเสนอซื ้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่ำงเดียวกัน
ข้ อมูลระดับที่ 2: ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื ้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้ อมูลระดับที่ 1 ทัง้ ที่สำมำรถสังเกตได้ โดยตรง (ได้ แก่
ข้ อมูลรำคำ) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำ) สำหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
ข้ อมูลระดับที่ 3: ข้ อมูลสำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินซึง่ ไม่ได้ มำจำกข้ อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ จำกตลำด (ข้ อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ )
ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้แสดงถึงสินทรัพย์ของกลุ่มกิจกำรและบริ ษัทที่ถูกวัดมูลค่ำตำมมูลค่ำยุติธรรมและแสดงลำดับขันของกำรวั
้
ดมูลค่ำ
ยุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ระดับ 1
ล้ านบาท

ระดับ 2
ล้ านบาท

ระดับ 3
ล้ านบาท

รวม
ล้ านบาท

1,695
30

-

-

1,695
30

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ระดับ 1
ล้ านบาท

ระดับ 2
ล้ านบาท

ระดับ 3
ล้ านบาท

รวม
ล้ านบาท

29

-

-

29

เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องอ้ ำงอิงจำกรำคำเสนอซื ้อขำย ณ วันที่ในงบกำรเงิน
ตลำดจะถือเป็ นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื ้อขำยมีพร้ อมและสม่ำเสมอ เครื่ องมือทำงกำรเงินที่รวมอยู่ข้อมูลระดับที่ 1
ได้ แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภททุน ซึง่ จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ ำและหลักทรัพย์เผื่อขำย
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ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน

6

6.1

ข้กลุอ่มมูกิลจจกำรเปิ
าแนกตามส่
ดเผยส่ววนงาน
นงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ ำนอำหำรและธุรกิจค้ ำปลีก สี่ส่วนงำนที่รำยงำนในปี ปั จจุบนั แบ่งตำมส่วน
งำนที่นำเสนอและได้ รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำน ซึง่ ได้ แก่ ประธำนกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ หำร โดยรวมส่วนงำนที่มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่
กลุ
กิจกำรเปิ
วนงำนที
่ส่วนงำน ได้ แ2.5
ก่ ธุรข้กิอจมูโรงแรมและสปำ
รกินจอืข้่นอมูๆลทีที่เ่ผกี้ มู ่ยีอวข้ำนำจตั
องกับดธุรสิกินจใจสู
โรงแรม
กิจร้ ำนอำหำรและธุ
กิจค้ ำปลีก สีน่สผลกำรด
่วนงำนทีำเนิ
่รำยงำนในปี
ปั จลจุบะส่นั วแบ่
งตำมส่วน
คล้่มำยคลึ
งกันเข้ดเผยส่
ำด้ วยกั
นตำมที่ร่เำยงำนสี
ปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ลที่แสดงด้ ำนล่ำธุงเป็
งสุดด้ธุำรนกำรด
ำเนินงำนใช้ ใรนกำรประเมิ
นงำนของแต่
นงำน
งำนที่นำเสนอและได้ รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำน ซึง่ ได้ แก่ ประธำนกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรบริ หำร โดยรวมส่วนงำนที่มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่
คล้
งกันเข้ ำด้นวยกั
นตำมที่เปิ ดวเผยในหมำยเหตุ
2.5 ข้ อมูลที่แสดงด้ ำนล่ำงเป็ นข้ อมูลที่ผ้ มู ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำนใช้ ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน
ข้ อำมูยคลึ
ลทางการเงิ
จาแนกตามส่
นงานดาเนินงาน

6.1

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้
รวมรำยได้
รายได้

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจโรงแรมและสปา
กับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิบจปีร้ สิานอาหาร
จค้ าปลีก
ตัดรายการระหว่ างกัน
รวม
สาหรั
น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ธุรากินบาท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ธุรพ.ศ.
กิจอื่น2560
ๆ ที่เกี่ยพ.ศ.
วข้ อง2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ธุรกิจโรงแรมและสปา
กับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจค้ าปลีก
ตัดรายการระหว่ างกัน
รวม
พ.ศ. 24,935
2560 พ.ศ. 2559
25,559 พ.ศ. 2560
5,709 พ.ศ. 2559
4,574 พ.ศ. 2560
23,090 พ.ศ. 2559
22,710 พ.ศ. 2560
4,080 พ.ศ. 25593,495 พ.ศ. 2560(245)พ.ศ. 2559(135)พ.ศ. 2560
57,569พ.ศ. 255956,203
25,559

5,709

4,574

ต้ นรวมรำยได้
ทุน

24,935

รวมต้ นทุน
ต้ นทุน

(10,710)

(9,695)

(1,377)

(1,271)

(10,710)
14,225
(8,962)
14,225
(8,962)
5,263

(9,695)
15,864
(7,648)
15,864
(7,648)
8,216

(1,377)
4,332
(2,492)
4,332
(2,492)
1,840

(1,271)
3,303
(2,777)
3,303
(2,777)526

(2,387)
5,263
(1,157)
(2,387)
257
(1,157)
1,976
257
(182)
1,976
1,794
(182)

(2,195)
8,216
(1,089)
(2,195)231
(1,089)
5,163
231
(488)
5,163
4,675
(488)

(244)
1,840
(178)
(244)325
(178)
1,743
325
(162)
1,743
1,581
(162)

(195)
526
(190)
(195) 11
(190)
152
11
(119)
152
33
(119)

1,794

4,675

รวมต้น้นต้ทุนน
กาไรขั
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กกาไรขั
น กต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคา
าไรก่น้อต้นหั
ค่ำและค่
ใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ
าตัดจาหน่ าย หำร
กค่ำาไรก่
อนหักต้ นทุำนตัทางการเงิ
เสื่อมรำคำและค่
ดจำหน่ำยน ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคา
และค่
า
ตั
ด
จ
าหน่
า
ย
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่วมค้ ำ
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ผลการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่วมค้ ำ
ภำษีเงินได้
ผลการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
ภำษีเงินได้
รวมสินทรั พย์
กาไรสุทธิ
รวมหนีส้ ิน
รวมสินทรั พย์

1,581

33

23,090

(6,349)

22,710

4,080

3,495

(245)

(135)

(6,498)

(2,340)

(2,048)

-

(6,349)
16,741 (6,498)
16,212
(12,948)
(12,583)
16,741
16,212
(12,948)
3,793 (12,583)
3,629
(1,322)
(1,247)
3,793
3,629
(403)
(320)
(1,322)492 (1,247)350
(403)
(320)
2,560
2,412
492
350
(442)
(390)
2,560
2,412
2,118
2,022
(442)
(390)

(2,340)
1,740
(1,436)
1,740
(1,436)304

(2,048)1,447
(1,180)
1,447
(1,180) 267

(245)
245
(245)
245 -

(157)
304(19)
(157) (19)
128
(1)
128
127
(1)

(146)
267 (6)
(146) (6)
115
(36)
115
79
(36)

2,118

2,022

127

79

-

-

57,569

65

56,203

(20,776)

(19,447)

65 (70) (20,776)
36,793 (19,447)36,756
70
(25,593)
(24,118)
(70)
36,793
36,756
70 - (25,593)
11,200 (24,118)12,638
(4,110)
(3,783)
- - 11,200
12,638
(1,757)
(1,605)
- - (4,110)1,074 (3,783) 592
(1,757)
(1,605)
6,407
7,842
1,074
592
(787)
(1,033)
6,407
7,842
5,620
6,809
(787)
(1,033)
118,444
108,453
5,620
6,809
68,422
67,656
108,453
118,444
68,422

49

135

67,656
49

งบการเงิน
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ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

6.2

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เสกีาหรั
่ ยวข้บอปีงสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
ธุรกิจโรงแรมและสปา
กั
บ
ธุ
ร
กิ
จ
โรงแรม
ธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2559
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2559
พ.ศ.
2560ธุรกิจค้พ.ศ.
กับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมและสปา
ธุรกิจร้ านอาหาร
าปลีก2559

รายได้

รายได้ ประเทศไทย
ประเทศไทยประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ลดีฟส์แฐละสำธำรณรั
ประเทศมัลดีประเทศมั
ฟส์และสำธำรณรั
เอมิเรตส์ ฐเอมิเรตส์
ประเทศโปรตุ
เกส
ประเทศโปรตุ
เกส

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

1,915
8
2,651

13,815
1,9654,080
3,195
3,265
364 - 486 -

13,279
2,3443,495
3,530
3,178
331 - 48 -

4,080
(245)
- - - -

3,495
(135)----

28,992 1,965
9,404
3,299
2,201 3,609 8,099 -

26,807
2,344
9,639
3,308
2,108
5,427
6,570

(135)
-

28,992
1,965
9,404
3,299
2,201
3,609
8,099

26,807
2,344
9,639
3,308
2,108
5,427
6,570

23,0904,080

22,7103,495

(245)
4,080

(135)
3,495

57,569
(245)

56,203 (135)

57,569

56,203

-

2,786
210
711
286 885 417 325 -

2,259
91
573
140
653
2,588
505

5,620 -

6,809

-

2,786
210
711
286
885
417
325

2,259
91
573
140
653
2,588
505

118,444 -

108,453

-

5,620

6,809

118,444

108,453

68,422

67,656

รวม

รวม

24,935

25,559
24,935

5,709
25,559

4,574 5,709 23,090 4,574 22,710

96
5
332
(27)
869
417
102

187
96
(2)
5
210
332
84
(27)
636
869
2,588
972
417

1,240
187
6
(2)
40210
- 84
-636
295
2,588

461
1,240
(7)
6
(20)
40
(401)
-

1,794

4,675
102

1,581972

1,794

4,675

รวม

อื่น ๆ

รวมสินทรั พ
ย์
รวม

1,323
199
379
273
16
(72)

461
(7)
(20)
33 295 2,118 (401)
1,581

33

1,532
100
363
76
17
(66)
2,022

127

79

1,323
199
379 273 16 - (72) 127

1,532
100
363 76 17 - (66) 79

127
-

2,118

2,022

127

-

79
-----79

(245)

68,422

รวมหนีส้ ิน

67,656

136

รวมหนีส้ ินรวมสินทรั พย์

13,815
1,965
3,195
3,265
364
486

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

งบการเงิน

พ.ศ. 2559

1,915
- 13,279
2,344
3,530
8
3,178
- 331
2,651 48

2,236
3,473

อื่น ๆ

ประเทศโปรตุเกส

รวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

8,253
2,236 6,109
122
1,777
5,427
3,871
3,473

อื่น ๆ

อื่น ๆ

ตัดรายการระหว่ างกัน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
รวม

9,106
8,253 6,209
6,109
34
122
1,837
1,777
3,609
5,427
4,140
3,871

9,106
6,209
34
1,837
3,609
4,140

กาไรสุทธิ กาไรสุทธิ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลี
ประเทศสำธำรณรั
ฐประชำชนจีนยและนิวซีแลนด์
ประเทศสำธำรณรั
ประชำชนจี
ประเทศมัลดีฟส์และสำธำรณรัฐฐเอมิ
เรตส์ น
ประเทศมั
ประเทศโปรตุ
เกส ลดีฟส์และสำธำรณรัฐเอมิเรตส์

ธุรกิจค้ าปลีก
พ.ศ.ตั2560
พ.ศ.
ดรายการระหว่
างกัน2559

50
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

6

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

6.2

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรได้ มีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทัว่ โลกในลักษณะเดียวกันและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนี ้ดำเนินงำนในเขตภูมิศำสตร์ หลัก มี
ดังนี ้
ประเทศไทย เป็ นประเทศแม่ที่บริ ษัทใหญ่ตงอยู
ั ้ ่และดำเนินงำนทำงธุรกิจเป็ นหลักของบริ ษัท ขอบเขตกำรดำเนินงำนหลักในเขต
ภูมิศำสตร์ นีป้ ระกอบด้ วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ อ งดื่ม ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่ อขำย ธุรกิจจัด
จำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจให้ เช่ำศูนย์กำรค้ ำ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจัดกำร
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจขำย
อำหำรและเครื่ องดื่ม
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
สำธำรณรัฐโปรตุเกส - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
อื่น ๆ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ประเทศหลักที่กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนอยู่คือ
ประเทศศรี ลงั กำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรำซิล สหรำชอำณำจักร และประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริ กำใต้
เป็ นต้ น

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินฝำกประจำ (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
2,346,024
1,372,023
320,532,902 221,360,956
5,004,383,604 4,166,413,627 1,076,788,187 100,140,105
10,986,843
11,242,392

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

5,336,158,898 4,398,761,426 1,079,134,211

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร

101,512,128

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเฉลี่ยของเงินฝำกประจำคือ อัตรำร้ อยละ 0.05 ต่อปี และครบกำหนดภำยใน
3 เดือน (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 0.05 ต่อปี )
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8

งบการเงิน

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืนและลูกหนีก้ ารค้ าตามสัญญาระยะยาว
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

2,938,379,967 2,537,420,037
(160,934,340) (158,973,785)

31,428,154
(294,498)

31,645,355
(251,653)

2,777,445,627 2,378,446,252

31,133,656

31,393,702

ลูกหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 14)

2,310,666,198 1,015,298,698
820,434,365 565,225,393
11,232,972
1,625,662,204 1,525,613,251
22,914,793
727,360,733 589,533,998 1,055,854,170

5,955,585
16,887,219
855,232,566

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น

8,261,569,127 6,074,117,592 1,121,135,591

909,469,072

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
ส่วนของลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว
ที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี - สุทธิ
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ
ลูกหนี ้อื่น

ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

1,978,484,639 1,580,723,845

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
29,107,095

27,892,891

ค้ ำงชำระ
น้ อยกว่ำ 90 วัน

545,494,491

506,929,245

272,681

1,677,660

91 ถึง 180 วัน

83,488,805

230,992,548

163,334

1,269,507

181 ถึง 365 วัน

295,289,508
35,622,524

184,307,008
34,467,391

1,885,044
-

805,297
-

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

2,938,379,967 2,537,420,037
(160,934,340) (158,973,785)

31,428,154
(294,498)

31,645,355
(251,653)

ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ

2,777,445,627 2,378,446,252

31,133,656

31,393,702

มำกกว่ำ 365 วัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรอื่น
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8

งบการเงิน

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืนและลูกหนีก้ ารค้ าตามสัญญาระยะยาว (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว
หัก รำยได้ ดอกเบี ้ยรอกำรรับรู้

9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

3,954,721,703 4,673,548,524
(522,720,199) (671,988,319)
(194,063,240) (307,976,367)

-

-

ลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว - สุทธิ

3,237,938,264 3,693,583,838

-

-

สินค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

อำหำรและเครื่ องดื่ม
สินค้ ำสำเร็ จรู ป (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
วัตถุดิบ (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ ำระหว่ำงทำง
วัสดุสิ ้นเปลืองและอื่น ๆ

257,414,489
1,182,882,779
942,600,327
105,060,423
130,586,384
498,102,158

191,288,465
856,309,978
948,439,198
67,053,871
274,776,155
424,765,918

2,703,373
150,745
3,956,230

2,618,722
3,181,288

รวมสินค้ ำคงเหลือ

3,116,646,560 2,762,633,585

6,810,348

5,800,010

ต้ นทุนของสินค้ ำคงเหลือที่รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยและรวมอยู่ในต้ นทุนขำยเป็ นจำนวน 13,277 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 12,683 ล้ ำนบำท)
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรบันทึกกลับรำยกำรค่ำสินค้ ำล้ ำสมัยและเสียหำยในงบกำไรขำดทุนเป็ นจำนวน 0.27 ล้ ำนบำท
(พ.ศ. 2559 : บันทึกค่ำเผื่อ 22 ล้ ำนบำท)
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10

งบการเงิน

ที่ดนิ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
อสังหำริ มทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย
สถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำ

1,750,671,904 2,294,068,446
135,891,873 254,575,439

รวมที่ดนิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

1,886,563,777 2,548,643,885

ต้ นทุนของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์เพื่อขำยที่รับรู้ เป็ นต้ นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็ นจำนวน 1,091 ล้ ำนบำท (พ.ศ.
2559 : 960 ล้ ำนบำท)
11

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภำษีเงินได้ จ่ำยล่วงหน้ ำ
ภำษีรอขอคืน
เงินมัดจำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำ
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทอื่นที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

210,254,880
667,168,575
69,982,628
177,163,343
6,746,306
115,819,164

8,744,517
72,732,867
2,927,194

22,847,182
79,599,222
13,424,992
299,657

1,233,641,355 1,247,134,896

84,404,578

116,171,053

146,082,764
421,286,898
37,784,868
141,202,662
182,556,328
304,727,835
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12

งบการเงิน

เงินลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ

1,695,238,408

-

-

-

รวมเงินลงทุนระยะสัน้

1,695,238,408

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ

29,940,218
67,325

24,765,904
100,000,000
44,306

28,554,770
-

23,040,895
100,000,000
-

รวมเงินลงทุนระยะยำว

30,007,543

124,810,210

28,554,770

123,040,895

12.1 เงินลงทุนระยะสัน้
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อค้ า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนจำกเงินลงทุนใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

-

-

หลักทรัพย์เผื่อขำย

1,695,238,408

-

-

-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

1,695,238,408

-

-

-
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

12

งบการเงิน

เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ)

12.2 เงินลงทุนระยะยาว
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
ขำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วม
กำไรจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมที่เคย
รับรู้ ในกำไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของ
เงินลงทุน

24,765,904 1,113,284,999
2,044,983,332
43,349,777
(513,550,388)
(86,100)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
23,040,895
827

20,245,238
(86,100)

-

-

-

- (887,498,067)

-

-

(163,784,778) (135,607,728)

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

169,977,907
(998,129)

(88,748,708)
(19,928,269)

5,513,048
-

2,881,757
-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

29,940,218

24,765,904

28,554,770

23,040,895

(1,531,453,630)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริ ษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของ
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริ ษัทอื่น

20,725,712

20,713,801

20,019,829

20,019,002

9,214,506

4,052,103

8,534,941

3,021,893

29,940,218

24,765,904

28,554,770

23,040,895
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

12

งบการเงิน

เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ)

12.2 เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ขำยเงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

100,000,000
(100,000,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

100,000,000 100,000,000
- (100,000,000)

100,000,000
-

100,000,000

100,000,000

-

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เป็ นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึง่ มีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ
4.38 ต่อปี และมีกำหนดไถ่ถอนภำยในปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่ำวทังจ
้ ำนวนก่อนวันครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดของกลุ่มกิจกำรและบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
มูลค่ำยุตธิ รรม

-

101,051,027

มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้ อตั รำตลำดที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย ณ วันที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมถือเป็ นกำรวัดเป็ นมูลค่ำระดับที่ 2
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

12

งบการเงิน

เงินลงทุนทั่วไป (ต่อ)

12.2 เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
ค)

เงินลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรซื ้อกิจกำรในบริ ษัทย่อย
ลงทุนเพิ่ม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

จำหน่ำยสินทรัพย์

44,306
23,019
-

27,695
7,445,960
16,611
(7,445,960)

-

-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

67,325

44,306

-

-

เงินลงทุนทัว่ ไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินลงทุนทัว่ ไป - รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ

2,707,876
(2,640,551)

2,684,857
(2,640,551)

67,325

44,306

58

145

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
ส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำ
รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
และส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำ
ก)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

- 6,073,492,298 6,073,492,298
7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898
5,484,460
5,484,460
3,542,424,779 2,693,888,953
10,629,591,023 9,386,052,021 8,846,043,656 8,846,043,656

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
กำรด้ อยค่ำ

6,073,492,298 5,733,492,298
- 343,569,800
(3,569,800)

วันที่ 31 ธันวำคม

6,073,492,298 6,073,492,298
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็ นเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย ดังต่อไปนี ้

บริษัท
บริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด
บริ ษัท หัวหิน รีซอร์ ท จํากัด
บริ ษัท แม่ริมเทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
บริ ษัท สมุย รี ซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
บริ ษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริ ษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริ ษัท บ้ านโบราณเชียงราย จํากัด
บริ ษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริ ษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท
จํากัด
บริ ษัท โกโก้ รี ครี เอชัน่ จํากัด
บริ ษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) (“MFG”)
บริ ษัท รอยัลการ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด
บริ ษัท เอ็ม สปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(“MST”)
บริ ษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริ ษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด (“MHG”)
บริ ษัท ไมเนอร์ ซัพพลายเชน โซลูชน่ั จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชน่ั จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
โรงแรมและศูนย์การค้ า
ขายอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

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

โรงแรม
โรงแรมและให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
ขายอาหารและเครื่ องดื่ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

100
100

ประเทศไทย

99.73

99.73

ศูนย์การค้ า
ธุรกิจสปา

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
51(2)

100
51(2)

ขายอสังหาริ มทรัพย์
ขายอสังหาริ มทรัพย์
บริ หารโรงแรม
บริ หารงานจัดซื ้อ
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
27.80(3)
100
100

100
100
27.80(3)
100
100
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมเป็ นเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย ดังต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์
จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(“MINOR”)
RGR International Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M&H Management Limited

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
โรงแรมและขาย
อสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายสินค้ า

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

91.35(4)

91.35(4)

บริ หารจัดการ

หมูเ่ กาะบริ ติช
เวอร์ จิน
ประเทศฮ่องกง
ประเทศ
สาธารณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศมาเลเชีย
ประเทศมาเลเชีย
ประเทศ
สาธารณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศ
สาธารณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศ
สาธารณรัฐ
มอริ เชียส

100

100

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100
100
100
100

100
100
100
100

บริ หารจัดการ
บริ หารจัดการ

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

ลงทุนในบริ ษัทอื่น
โรงแรม
ขายหน่วยการเข้ าพัก

AVC Vacation Club Limited

ในสถานที่พกั ผ่อน
ขายหน่วยการเข้ าพัก

บริ ษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริ ษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริ ษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
Minor Continental Holding (Mauritius)

(1)

(2)
(3)

(4)

ในสถานที่พกั ผ่อน
บริ หารจัดการ
โรงแรม
ธุรกิจบันเทิง
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 45.30 เป็ นการถือหุ้นทางตรงในบริ ษัท แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด อีกร้ อยละ 25.84
เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 51 เป็ นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้ อยละ 49 เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริ ษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 27.80 เป็ นการถือหุ้นทางตรงใน MHG อีกร้ อยละ 72.20 เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บริ ษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 91.35 เป็ นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้ อยละ 8.57 เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บริ ษัทย่อย
61
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้

บริษัท
บริษัทย่ อยของ MFG
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีควิ จำกัด
บริ ษัท เคเทอริ่ ง แอสโซซิเอตส์ จำกัด

บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
International Franchise Holding
(Labuan) Limited
บริ ษัท เอส.แอล.อำร์ .ที จำกัด
Primacy Investment Limited
บริ ษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
จำกัด
The Pizza Company Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ผลิตและขำยเนย
ผลิตและขำย
ไอศครี ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร
และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
เจ้ ำของลิขสิทธิ์

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

100
100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

51

51

ประเทศไทย

97

97

ประเทศมำเลเซีย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศไทย

100

100

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริ เชียส

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited
Franchise Investment Corporation of
เจ้ ำของลิขสิทธิ์ หมู่เกำะบริ ติช เวอร์ จิน
Asia Ltd.
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Franchise Investment Corporation of Asia Ltd
The Minor (Beijing) Restaurant
ขำยอำหำรและ
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
Management Co., Ltd.
เครื่ องดื่ม
บริษัทย่ อยของ Primacy Investment Limited
Delicious Food Holding (Singapore)
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Pte. Ltd.
Minor Food Group (Singapore)
ขำยอำหำรและ
Pte. Ltd.
เครื่ องดื่ม
MFG International Holding
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
(Singapore) Pte. Ltd.

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

85.9
70

69.2
70

100

100

70

-

100

100

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
Over Success Enterprise Pte. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสำธำรณรัฐ
The Minor Food Group (India) Private
ขำยอำหำรและ
อินเดีย
Limited
เครื่ องดื่ม
The Minor Food Group (Myanmar)
ขำยอำหำรและ
ประเทศสำธำรณรัฐ
Limited
เครื่ องดื่ม แห่งสหภำพเมียนมำร์
สหรำชอำณำจักร
Grab Food Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
บริษัทย่ อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.
Delicious Food Holding (Australia)
ลงทุนในบริ ษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย
Pty. Ltd.
Delicious Food Australia Finance
บริ หำรจัดกำร ประเทศออสเตรเลีย
Pty. Ltd.
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่ อยของ Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd.’s subsidiaries
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย
บริษัทย่ อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
Espresso Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club Franchising
ธุรกิจแฟรนชำยส์
Company Pty. Ltd.
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
The Coffee Club Properties (NSW)
ลงทุนใน
Pty. Ltd.
อสังหำริ มทรัพย์
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
for The Coffee Club Unit Trust)
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
First Avenue Company Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

70
70

70
70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ต่อ)
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Minor DKL Construction Pty. Ltd.
บริ กำรจัดกำร
Minor DKL Management Pty. Ltd.
บริ กำรจัดกำร
Minor DKL Stores Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
TCC Operations Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
TGT Operations Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
VGC Food Group Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
บริษัทย่ อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Operating
ขำยอำหำรและ
Company Pty. Ltd.
เครื่ องดื่ม
Ribs and Rumps Properties
ขำยอำหำรและ
Pty. Ltd.
เครื่ องดื่ม
Ribs and Rumps International
ขำยอำหำรและ
Pty. Ltd.
เครื่ องดื่ม
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
(1)

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

70
70
70
70

70
70
70
70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

49(1)

49(1)

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

70

70

สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย VGC Food Group Pty. Ltd. เท่ำกับร้ อยละ 70 โดยถือผ่ำนบริ ษัทย่อยของกลุ่ม
กิจกำร
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.
Veneziano Coffee Roasters Holdings
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Pty. Ltd.
Groove Train Holdings Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
VGC Management Pty. Ltd.
บริ หำรจัดกำร
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Groove Train System Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.
ลงทุนในสินทรัพย์
Groove Train Properties Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
Coffee Hit System Pty. Ltd.
เจ้ ำของลิขสิทธิ์
Coffee Hit Properties Pty. Ltd.
ลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์
Black Bag Roasters Pty Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Veneziano (SA) Pty Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
บริษัทย่ อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Limited
บริ หำรด้ ำนที่พกั
(“OAKS”)
อำศัย

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศออสเตรเลีย

49(1)

49(1)

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

49(1)
49(1)
49(1)
49(1)

49(1)
49(1)
49(1)
49(1)

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

49(1)
49(1)
49(1)

49(1)
49(1)
49(1)

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

49(1)
49(1)

49(1)
49(1)

ประเทศออสเตรเลีย

49(1)

49(1)

ประเทศออสเตรเลีย

28.2(2)

-

ประเทศออสเตรเลีย

100

100
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่ อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จากัด
Hospitality Investment International
ลงทุนในบริ ษัทอื่น หมู่เกำะบริ ติช เวอร์ จิน
Limited
MHG International Holding
บริ หำรจัดกำร
ประเทศสิงคโปร์
(Singapore) Pte. Ltd.
MHG International Holding (Mauritius)
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ประเทศสำธำรณรัฐ
Limited
มอริ เชียส
บริ ษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ ้ง จำกัด
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ประเทศไทย
บริษัทย่ อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.
Vietnam Hotel Projekt B.V.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
MHG Management (India) Private
Limited
MHG Australia Holding Pte. Ltd.
MHG IP Holding (Singapore)
Pte. Ltd.

โรงแรม
บริ หำรจัดกำร
บริ หำรจัดกำร

บริษัทย่ อยของ Vietnam Hotel Projekt B.V.
Bai Dai Tourism Company Limited
โรงแรม
Hoi An Riverpark Hotel Company
โรงแรม
Limited
บริษัทย่ อยของ MHG Australia Holding Pte. Ltd.
MHG Australia Investments Pty. Ltd.
บริ หำรสินทรัพย์
(1)

(2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

รำชอำณำจักร
เนเธอร์ แลนด์
ประเทศสำธำรณรัฐ
อินเดีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

100

100

100
100

100
100

ประเทศเวียดนำม
ประเทศเวียดนำม

100
91

100
91

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย VGC Food Group Pty. Ltd. เท่ำกับร้ อยละ 70 โดยถือผ่ำนบริ ษัทย่อยของกลุ่ม
กิจกำร
สัดส่วนของกำรถื อหุ้นในบริ ษั ท Veneziano (SA) Pty. Ltd. เท่ำกับ ร้ อยละ 57.5 โดยถื อผ่ำนบริ ษั ทย่อ ยของกลุ่ม
กิจกำร

67
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่ อยของบริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited
Sands Hotels (Proprietary) Limited
โรงแรม
ประเทศนำมิเบีย
Minor Hotel Group Gaborone
โรงแรม
ประเทศบอตสวำนำ
(Proprietary) Limited
Minor Hotel Group MEA DMCC
บริ หำรโรงแรม
ประเทศสำธำรณรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.
โรงแรม
ประเทศมำเลเซีย
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.
ขำย
ประเทศมำเลเซีย
อสังหำริ มทรัพย์
Minor Hotels Zambia Limited
โรงแรม
ประเทศแซมเบีย
บริษัทย่ อยของ Minor Hotel Gaborane (Proprietary) Limited
Letsatsi Casino (Pty) Ltd.
โรงแรม
บริษัทย่ อยของ Hospitality Investment International Limited
Lodging Management (Labuan)
บริ หำรโรงแรม
Limited
Lodging Management (Mauritius)
บริ หำรโรงแรม
Limited
PT Lodging Management (Indonesia)
บริ หำรโรงแรม
Limited
Jada Resort and Spa (Private) Limited
โรงแรม

100
80

80
64

100

100

60
60

60
60

100

100

ประเทศบอตสวำนำ

64

51

ประเทศมำเลเซีย

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย
ประเทศศรี ลงั กำ

100

100

93.3

93.3

87

84.6

68
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited
Sothea Pte. Ltd.
โรงแรม
Minor Hotel Group South Africa (PTY)
บริ หำรจัดกำร
Limited

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
ประเทศสำธำรณรัฐ
แอฟริ กำใต้

80
100

80
100

บริษัทย่ อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จากัด
บริ ษัท รำชดำริ เรสซิเด้ นท์ จำกัด

ประเทศไทย

100

100

บริ ษัท รำชดำริ ลอดจ์จิ ้ง จำกัด
บริ ษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
49(1)

100
49(1)

สหรำชอำณำจักร

74

-

Corbin and King Limited (หมำยเหตุ 35)

ขำย
อสังหำริ มทรัพย์
โรงแรม
จัดกำรด้ ำนกำร
ท่องเที่ยว
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

บริษัทย่ อยของ AVC Vacation Club Limited
Anantara Vacation Club (HK) Limited

บริ กำรด้ ำน
กำรตลำด
ขำยและบริ กำร
ด้ ำนกำรตลำด

ประเทศฮ่องกง

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

บริษัทย่ อยของ AVC Club Developer Limited
PT MHG Indonesia Limited
ขำยและบริ กำร
ด้ ำนกำรตลำด
PT MHG Bali Limited
โรงแรมและพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์

ประเทศสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย
ประเทศสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย

-(2)

-(2)

-(2)

-(2)

AVC Vacation Club (Singapore)
Pte. Ltd.

(1)
(2)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จำกัดเท่ำกับร้ อยละ 49 แต่กลุ่มบริ ษัทมีสิทธิออกเสียงร้ อยละ 66.67
กลุ่ ม กิ จกำรให้ เงิ น กู้ ยื ม แก่ กรรมกำรทัง้ สองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดย
กรรมกำรทังสองคนได้
้
ใช้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพย์ค ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวและให้ สิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นแก่กลุ่มกิจกำร ทำให้ กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมในบริ ษัทดังกล่ำว ดังนัน้ บริ ษัทดังกล่ำวจึงถือรวมเป็ นบริ ษัทย่อย
ของกลุ่มบริ ษัท

69
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited
Paradise Island Resorts (Private)
โรงแรม
Limited
Kalutara Luxury Hotel & Resort
โรงแรม
(Private) Limited

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศศรี ลงั กำ

87

84.6

ประเทศศรี ลงั กำ

87

84.6

บริษัทย่ อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited
Avani Ambalangoda (Private) Limited
โรงแรม

ประเทศศรี ลงั กำ

87

84.6

บริษัทย่ อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited
Sanya Anantara Consulting Limited
บริ กำรให้
คำปรึกษำ

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

100

100

ประเทศลักเซมเบิร์ก

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสหพันธ์
สำธำรณรัฐบรำซิล

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)
Minor Continental Holding
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
(Luxembourg) S.A.R.L
บริษัทย่ อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L
Minor Continental (Portugal) S.A.
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Pojuca S.A

โรงแรม

70
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Minor Continental Portugal, S.A.
Marinoteis S.A.
โรงแรม
Coimbra Jardim Hotel S.A.

โรงแรม

Tivoli Gave do Oriente S.A.

โรงแรม

บริษัทย่ อยของ Marinoteis S.A.
Sotal S.A.

โรงแรม

Hotelagos S.A.

โรงแรม

บริษัทย่ อยของ Corbin and King Limited
Corbin and King Holding Limited
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Corbin and King Hotel Group Limited
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส

100

100

100

100

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส

100

100

100

100

สหรำชอำณำจักร
สหรำชอำณำจักร

74
74

-

71
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ Corbin and King Holding Limited
Corbin and King Restaurant Group
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Limited
The Delaunay Restaurant Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
The Wolseley Restaurant Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Brasserie Zedel Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
The Collbert Restaurant Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Fischer’s Restaurant Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
The Bellanger Restaurant Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
The Wolseley Restaurant Property Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
The Delaunay Property Limited
ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรพย์
Brasserie Zedel Property Limited
ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรพย์
Rex Restaurant Property Limited
ให้ เช่ำ
อสังหำริ มทรพย์
Corbin and King Restaurants Limited
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

สหรำชอำณำจักร

74

-

72
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.
BBZ Design International Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
YTF Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
PS07 Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
TES07 Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
XWS Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Shokudo Concepts Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Shokudo Heeren Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
TEC Malaysia Sdn. Bhd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Riverside & Courtyard (International)
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Pte. Ltd.
Element Spice Cafe Pte. Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศมำเลเซีย

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่ อยของ MINOR
บริ ษัท อำร์ มิน ซิสเท็มส์ จำกัด

บริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด
บริ ษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
(ชื่อเดิม “บริ ษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำกัด”)
บริ ษัท เอสมิโด แฟชัน่ ส์ จำกัด
Marvelous Wealth Limited

ประเภทธุรกิจ
กำรจัดจำหน่ำย เครื่ องครัว
เสื ้อผ้ ำและรองเท้ ำ
ผลิตสินค้ ำอุปโภค
กำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์
กำรจัดจำหน่ำย กระเป๋ ำ
เดินทำง
กำรจัดจำหน่ำย
เครื่ องครัว
กำรจัดจำหน่ำย เสื ้อผ้ ำ
อยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

100
100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

90.8

90.8

หมู่เกำะบริ ติช เวอร์ จิน

100

100
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่ อยของ OAKS
Boathouse Management Pty. Ltd.
Calypso Plaza Management Pty. Ltd.
Concierge Apartments Australia
Pty. Ltd.
Goldsbrough Management Pty. Ltd.
MINT RESIDENTIAL PTY LTD
MH Management (Qld) Pty Ltd
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1
Pty. Ltd.
MH Management Pty Ltd. (NSW)
Pty. Ltd.
MH Management (SA) Pty. Ltd.
MH Management (VIC) Pty. Ltd.
Queensland Accommodation
Corporation Pty. Ltd.
Seaforth Management Pty. Ltd.
The Oaks Resorts & Hotels
Management Pty. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100

100
100
100
100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่ อยของ OAKS (ต่อ)
Furniture Services Australia Pty. Ltd.
Brisbane Apartment Management
Pty. Ltd.
Housekeepers Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.
Oaks Hotels & Resorts DMCC
Oaks Hotels & Resorts Investments
Pty. Ltd.
Oaks Hotels and Resorts No.4
Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts
(Management) Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Leasing
(Collins) Pty. Ltd.
Oaks Hotels and Resorts (NT)
Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Asset Holding
Pty. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

100
100
100

100
100
100

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศสำธำรณรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรสินทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย

100

100
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd
Queen Street Property Management Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Mon Komo Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oasis Caloundra Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
ACN 153 970 944 Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay)
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Pty. Ltd.
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee)
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Pty. Ltd.
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd (ต่อ)
Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
ACN 153 490 227 Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Apartments) Pty. Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.
Queensland Nominee Management Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย
Wrap No. 1 Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.
Emerald Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.
Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.
Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

78
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13

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd.
The Milton Residences Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.
Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.
Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.
Mackay (Rivermarque) Management Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.
Middlemount (Prince Place) Management
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Pty. Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.
Moranbah Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.
Mews Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ MH Management (NSW) Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Pacific Blue Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Regis Towers Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty.
อำศัย
Ltd.

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

100

100

100

100

80
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.
183 on Kent Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
187 Kent Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.
361 Kent Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.
Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.
Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

81
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่ อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Cable Beach Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
MH Residential (leasing) Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC)
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
Pty. Ltd.
Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC)
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Pty. Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd.
Exclusive Pinnacle Management Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
Ltd.
อำศัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

82
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.
187 Cashel Management Limited
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
187 Cashel Apartments Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
Oaks Cashel Management Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
Housekeepers (NZ) Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.
Tidal Swell Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.
Grand (Gladstone) Management Pty.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
Ltd.
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd.
Accom (VIC) Pty.Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย
บริษัทย่ อยของ Accom (VIC) Pty. Ltd.
Accom Melbourne Pty. Ltd.

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์

100
100
100
100

100
100
100
100

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

80

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

ประเทศ
ออสเตรเลีย

100

100

83
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อยของ Wrap No.1 Pty. Ltd.’s subsidiary
Wrap Management Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
ประเทศออสเตรเลีย
อำศัย
บริษัทย่ อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd.
Wrap No. 2 Pty. Ltd.
บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย
บริษัทย่ อยของ Wrap No. 2 Pty. Ltd.
Wrap Letting Pty. Ltd.

บริ หำรด้ ำนที่พกั
อำศัย

บริษัทย่ อยของ Over Success Enterprise
Beijing Qian Bai Ye Investment
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Counsultation Ltd.
Beijing Riverside & Courtyard
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
Investment Management Ltd.
Beijing Riverside & Courtyard Catering
ขำยอำหำรและ
Management Co., Ltd.
เครื่ องดื่ม

100

100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

84
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)
Beijing Longkai Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Three Two One Fastfood Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing JiangShang Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Yunyu Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Xiejia Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Dejianhua Catering Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Feng Sheng Ge Restaurant
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
Beijing Tiankong Catering Co., Ltd.
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85
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131313 เงิเงินนเงิลงทุ
ลงทุ
นลงทุ
นนในบริ
ในบริ
นในบริ
ษษัทัทษย่ย่อัทอยย่ยอบริ
ยบริษบริ
ษัทัทษร่ร่วัทวมและส่
ร่มและส่
วมและส่
ววนได้
นได้
วนได้
เสีเสียเยในกิ
สีในกิ
ยในกิ
จจการร่
การร่
จการร่
ววมค้
มค้
วามค้
า(ต่(ต่
าออ(ต่
) ) อ)
ก)ก)ก) เงิเงินนเงิลงทุ
ลงทุ
นลงทุ
นนในบริ
ในบริ
นในบริ
ษษัทัทษย่ย่อัทอยย่ยอ(ต่(ต่
ยออ(ต่
) ) อ)
บริบริษบริ
ษัทัทภำยใต้
ษภำยใต้
ัทภำยใต้
บบริริษบษัทริัทย่ษย่อัทอยที
ย่ยที
อ่สยที
่สำคัำคั
่สญำคั
ญทีทีญ
่ร่รวมในกำรจั
ทีวมในกำรจั
่รวมในกำรจั
ดดททำงบกำรเงิ
ดำงบกำรเงิ
ทำงบกำรเงิ
นนรวม
รวม
นรวม
มีมีดดงั มีงัต่ดต่องั อไปนี
ต่ไปนี
อไปนี
้ (ต่้ (ต่อ้ อ(ต่
) ) อ)

บริ
บริษบริ
ษัทัทษัท
ประเภทธุ
ประเภทธุ
ประเภทธุ
รรกิกิจรจกิจ
บริ
บริษบริ
ษัทัทษย่ย่อัทอยของ
ย่ยของ
อยของ
Over
Over
Over
Success
Success
Success
Enterprise
Enterprise
Enterprise
(ต่(ต่ออ(ต่
) ) อ)
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
Ltd.
Ltd.Ltd.
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
เครื
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
&& &
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Gongning
Gongning
Catering
Catering
Ltd.
เครื
Gongning
Catering
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Shanghai
Shanghai
Shanghai
YiYiYe
YiYeQing
YeQing
Qing
Zhou
Zhou
Zhou
Catering
Catering
Catering
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Zhenbai
Zhenbai
Catering
Catering
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Zhenbai
Catering
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Beijing
Beijing
Beijing
Yanggaang
Yanggaang
Yanggaang
Catering
Catering
Catering
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Management
Management
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Management
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Jinan
Jinan
Jinan
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
Catering
Catering
Catering
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Tianjin
Tianjin
Tianjin
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
Catering
Catering
Catering ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Management
Management
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Management
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม
Suzhon
Suzhon
Suzhon
Riverside
Riverside
Riverside
&&Courtyard
Courtyard
& Courtyard
Catering
Catering
Catering ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
ขำยอำหำรและ
Management
Management
Co.,
Co.,
Ltd.
เครื
Management
Co.,
Ltd.Ltd.
เครื่ อเครื
่ องดืงดื
่ อ่มงดื
่ม ่ม

สัสัดดส่สัส่วดวนของการถื
ส่นของการถื
วนของการถื
ออหุหุ้ นอ้ นหุ้น
ยละ)
(ร้(ร้ออ(ร้ยละ)
อยละ)
จัจัดดตัจัตังด้ งขึ้ ตัขึน้ ง้ นขึน้ 3131ธั31ธันนวาคม
ธัวาคม
นวาคม3131ธั31ธันนวาคม
ธัวาคม
นวาคม
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2560
2560พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2559
2559
2559
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ประเทศสำธำรณรั
ฐฐ ฐ
ประชำชนจี
ประชำชนจี
ประชำชนจี
นน น

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

85.9
85.9
85.9

69.2
69.2
69.2

8686 86
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษัทภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่สำคัญที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริษัทย่ อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)
Nanjing Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Shenyang Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Wuhan Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Nantong Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Yangzhou Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Red Matches Catering Ltd.
Hangzhou Riverside & Courtyard
Catering Management Co., Ltd.
Dalian Riverside & Courtyard Catering
Management Co., Ltd.
Zhenjiang Riverside& Courtyard
Catering Management Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2

85.9

69.2
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย
Sands Hotels (Proprietary) Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของกลุ่มกิจกำรได้ ซื ้อเงินลงทุนจำกส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท Sands Hotels (Proprietary) Limited คิดเป็ นจำนวนเงิน 28 ล้ ำนแรนด์ของแอฟริ กำใต้ หรื อเทียบเท่ำ
78 ล้ ำนบำท ทำให้ สดั ส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 80 เป็ นร้ อยละ 100
Jada Resort and Spa (Private) Limited
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อ ยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนเพิ่ มในหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท Jada
Resort and Spa (Private) Limited จำนวน 66 ล้ ำนหุ้น โดยมี มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 10 รู ปีศรี ลังกำ คิดเป็ นจำนวนเงิน
659 ล้ ำนรู ปีศรี ลงั กำ หรื อเทียบเท่ำ 153 ล้ ำนบำท ทำให้ สดั ส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 84.6 เป็ นร้ อยละ 87
Minor Food (Seychelles) Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนในหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท Minor
Food (Seychelles) Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังใหม่
้
จำนวน 1.5 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
คิดเป็ นจำนวนเงิน 1.5 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อเทียบเท่ำ 52 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 100
Grab Food Ltd. (“Grab”)
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรซื ้อกิจกำรใน Grab โดยรำยละเอียดกำรซื ้อ
กิจกำรได้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 35

88

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

13

175

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย (ต่อ)
Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของกลุ่มกิจกำรได้ ซื ้อเงินลงทุนจำกส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษั ท Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited คิดเป็ นจำนวนเงิน 68 ล้ ำนแรนด์ แอฟริ กำใต้
หรื อเทียบเท่ำ 177 ล้ ำนบำท ทำให้ สดั ส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 64 เป็ นร้ อยละ 80
Over Success Enterprise Pte. Ltd.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่งหนึ่ งของกลุ่ม กิ จกำรได้ ลงทุน เพิ่ มในบริ ษั ท Over Success
Enterprise Pte. Ltd. คิดเป็ นจำนวนเงิน 187 ล้ ำนหยวน หรื อเทียบเท่ำ 928 ล้ ำนบำท ทำให้ สดั ส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นจำก
ร้ อยละ 69.2 เป็ นร้ อยละ 85.9
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญ ของ MHG Desaru
Hotel Sdn. Bhd. จ ำนวน 19.1 ล้ ำนหุ้น โดยมี มูลค่ำตรำไว้ ห้ ุนละ 1 ริ งกิ ตมำเลเซี ย คิ ดเป็ นจ ำนวนเงิ น 19.1 ล้ ำนริ งกิ ต
มำเลเซีย หรื อเทียบเท่ำ 148 ล้ ำนบำท สัดส่วนกำรลงทุนยังคงเป็ นร้ อยละ 60 ตำมเดิม
MHG Desaru Villa Sdn. Bhd.
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมัญ ของ MHG Desaru
Villa Sdn. Bhd. จำนวน 11.4 ล้ ำนหุ้น โดยมี มูลค่ำตรำไว้ ห้ ุนละ 1 ริ งกิตมำเลเซีย คิดเป็ นจำนวนเงิน 11.4 ล้ ำนริ งกิต
มำเลเซีย หรื อเทียบเท่ำ 88 ล้ ำนบำท สัดส่วนกำรลงทุนยังคงเป็ นร้ อยละ 60 ตำมเดิม
กลุ่มบริษัท Corbin and King
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรซื ้อกิจกำรในกลุ่มบริ ษัท Corbin and King
โดยรำยละเอียดกำรซื ้อกิจกำรได้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 35
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษัทย่ อย
รำยละเอียดด้ ำนล่ำงแสดงข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุ มที่มี
สำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษัท ตัวเลขที่เปิ ดเผยแต่ละบริ ษัทย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Minor Hotel
Group Gaborone
(Proprietary)
Limited
พันบาท
ส่ วนที่หมุนเวียน
สินทรัพย์

Over Success
Enterprise Pte. Minor DKL Food
Ltd. Group Pty. Ltd.
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

หนี ้สิน

247,804
(48,512)

1,009,398
(589,314)

541,075
(463,284)

1,798,277
(1,101,110)

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียนสุทธิ

199,292

420,084

77,791

697,167

1,845,347
(72,660)

1,476,093
(19,523)

5,111,549
(1,472,507)

8,432,989
(1,564,690)

1,772,687

1,456,570

3,639,042

6,868,299

1,971,979

1,876,654

3,716,833

7,565,466

388,648

280,265

1,123,065

1,791,978

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ก)

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยสรุ ป
สําหรั บปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Minor Hotel
Group Gaborone
Over Success
Enterprise Minor DKL Food
(Propriety)
Pte. Ltd. Group Pty. Ltd.
Limited
พัน บาท
พันบาท
พันบาท
รายได้
กําไรหลังภาษี จากการดําเนินงาน
ต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนทีเป็ น
ของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม

รวม
พันบาท

455,692

2,555,320

3,197,733

6,208,745

18,211
18,211

346,976
346,976

375,277
375,277

740,464
740,464

3,642

48,976

112,583

165,201

งบกระแสเงินสดโดยสรุ ป
สําหรั บปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Minor Hotel
Over Success
Group Gaborone
Enterprise Pte. Minor DKL Food
(Propriety)
Ltd. Group Pty. Ltd.
Limited
พัน บาท
พันบาท
พันบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิมขึ น(ลดลง)สุทธิ

รวม
พันบาท

18,644
(146,552)

649,020
(62,196)

481,822
(126,656)

1,149,486
(335,404)



(236,330)

(435,061)

(671,391)

(127,908)

350,494

(79,895)

142,691
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

6,692,163,068 5,417,529,960 2,767,066,898 2,736,116,097
72,439,811
40,670,200
30,950,801
(2,593,620)
- 1,023,105,795
- (30,462,810)
620,537,337 472,229,292
(295,305,291) (230,909,369)
(75,061)
-

วันที่ 31 ธันวำคม

7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898

วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
ขำยเงินลงทุน
เปลี่ยนแปลงสถำนะจำกหลักทรัพย์เผื่อขำย
จัดประเภทใหม่
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินปั นผลรับ
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
บริ ษัทร่ วม มีดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม

บริษัท
Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited
Tanzania Tourism and
Hospitality Investment
Limited
Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment
Limited
Sizzler China Pte. Ltd.
บริ ษัท ซีเลค เซอร์ วสิ พำร์ ทเนอร์
จำกัด
Harbour View Corporation
Limited
บริ ษัท ซูม่ำ กรุ งเทพ จำกัด

(1)

(2)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสปำ

สัดส่ วนในส่ วนได้ เสีย
ของกลุ่มกิจการ
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
49

49

โรงแรม
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์
หมู่เกำะบริ ติช เวอร์ จิน

50
50

50
50

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

หมู่เกำะบริ ติช เวอร์ จิน

50

50

เจ้ ำของลิขสิทธิ์
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
โรงแรม

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย

50
51(1)

50
51(1)

ประเทศเวียดนำม

30.4

30.4

ประเทศไทย

51(2)

51(2)

ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

กลุ่มกิจกำรไม่ มีอ ำนำจควบคุมเหนื อ บริ ษั ท ซีเลค เซอร์ วิส พำร์ ทเนอร์ จำกัด แม้ ว่ำกลุ่มกิจกำรถื อ หุ้นในบริ ษั ท
ดังกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 51 จึงถื อว่ำบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทร่ วมและใช้ วิ ธีส่วนได้ เสี ยในกำรบันทึกเงินลงทุนใน
บริ ษัทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม
สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัท ซูม่ำ กรุ งเทพ จำกัด เท่ำกับร้ อยละ 51 แต่ตำมสัญญำของกำรถือหุ้น กลุ่มกิจกำรมี
สิทธิออกเสียงเพียงร้ อยละ 35
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
บริ ษัทร่ วม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
สัดส่ วนในส่ วนได้ เสีย
ของกลุ่มกิจการ
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
(มหำชน)
Rani Minor Holding Limited

ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
โรงแรม

ประเทศไทย

35.7

35.7

ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศเลโซโท

25

25

25
46.9

22.7
37.5

ประเทศออสเตรเลีย

-

21.6

ประเทศออสเตรเลีย

-

12.3(3)

ประเทศไทย

40

40

ประเทศสิงคโปร์

14.1(4)

14.1(4)

Serendib Hotels PLC
MHG Lesotho (Proprietary)
Limited
Veneziano Coffee (NSW) Pty.
Ltd.
Veneziano (SA) Pty. Ltd.
บริ ษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์ จีพี
ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
Breadtalk Group Limited

(3)
(4)

โรงแรม
โรงแรม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำย
อสังหำริ มทรัพย์
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัท Veneziano (SA) Pty. Ltd. เท่ำกับร้ อยละ 25 โดยถือผ่ำนบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร
สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกับร้ อยละ 14.1 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล
อย่ำงมีสำระสำคัญในบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
บริ ษัทร่ วม มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม

ประเทศไทย

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
35.7

35.7

กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย
MHG Lesotho (Proprietary) Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัท ย่อ ยแห่งหนึ่งของกลุ่ม กิจกำรได้ ลงทุน เพิ่ ม ในบริ ษั ท MHG Lesotho
(Proprietary) Limited คิดเป็ นจำนวนเงิน 19 ล้ ำนแรนด์ข องแอฟริ กำใต้ หรื อเทียบเท่ำ 51 ล้ ำนบำท ทำให้ สัดส่วนกำร
ลงทุนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 37.5 เป็ นร้ อยละ 46.9
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์ )
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริ ษัท Breadtalk Group Limited ซึง่ เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
ในหลักทรั พย์เผื่อขำย ได้ ถูกเปลี่ยนสถำนะเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ซึ่งเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร
บริ ษัทที่ทำให้ กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 13.98 ที่ได้ มำจำกกำรลงทุนคือ สินทรัพ ย์มูลค่ำ 2,588
ล้ ำนบำทหักด้ วยหนี ้สินมูลค่ำ 1,399 ล้ ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุนคิดเป็ น
1,189 ล้ ำนบำท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุนมูลค่ำ 1,023 ล้ ำนบำท ทำให้ เกิดส่วนต่ำงระหว่ำง
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ินที่ระบุได้ เฉพำะส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษัทสูงกว่ำต้ นทุนของเงินลงทุนเป็ น
จำนวน 166 ล้ ำนบำท เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ และ
หนีส้ ินที่รับมำสุทธิจำกกำรซื ้อกิจกำรนีเ้ สร็ จสมบูรณ์ โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรั พย์ที่ระบุได้ พิจำรณำกำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์และคำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ที่กลุ่มกิจกำรจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่ วม
ข้ อมูลด้ ำนล่ำงได้ แสดงข้ อมูลทำงกำรเงิน โดยสรุ ป สำหรับบริ ษัทร่ วมที่มีสำระสำคัญกับกลุ่มกิจกำร ข้ อมูลทำงกำรเงินนี ้
ปฏิบตั ติ ำมวิธีส่วนได้ เสีย ซึง่ รวมกำรปรับปรุ งให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกำศข้ อมูล
ทำงกำรเงินสำหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยหลังกลุ่มกิจกำร ดังนัน้ ข้ อมูลทำงกำรเงินสำหรั บปี พ.ศ.
2560 ยังไม่ได้ เปิ ดเผย เพื่ อ วัตถุประสงค์ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้ ำนล่ำงนี เ้ ท่ำนัน้ กลุ่ม
กิจกำรใช้ ข้อ มูลทำงกำรเงิน ล่ำสุดของ บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ที่ประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลสำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์ ) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ประกำศ
ข้ อมูลทำงกำรเงินสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยหลังกลุ่มกิจกำร ดังนัน้ ข้ อมูลทำงกำรเงินสำหรั บปี
พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้ เปิ ดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้ ำนล่ำงนี ้เท่ำนัน้ กลุ่ม
กิจกำรใช้ ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์ ) ที่ประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลสำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
อย่ำงไรก็ตำม ข้ อมูลที่ใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรใช้ ข้อมูลทำง
กำรเงินสำหรับปี พ.ศ. 2560 ของบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และ Breadtalk Group Limited (ในประเทศ
สิงคโปร์ ) ในกำรปฏิบตั ติ ำมวิธีส่วนได้ เสีย
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป

ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.
2560

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
บริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จากัด
Breadtalk Eutopia Private
(มหาชน) Group Limited Holding Limited
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

รวม
พันบาท

622,310
729,098

3,050,517
2,017,981

78,107
159,254

3,750,934
2,906,333

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม

1,351,408

5,068,498

237,361

6,657,267

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,268,497

7,551,549

1,656,464

11,476,510

สินทรัพย์ รวม

3,619,905

12,620,047

1,893,825

18,133,777

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินทำงกำรเงินหมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้ ำหนี ้
กำรค้ ำ)

21,586

1,106,058

156,868

1,284,512

1,001,533

4,503,599

303,115

5,808,247

หนีส้ ินหมุนเวียนรวม

1,023,119

5,609,657

459,983

7,092,759

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

22,101
234,923

953,048
2,155,856

-

975,149
2,390,779

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนรวม

257,024

3,108,904

-

3,365,928

หนีส้ ินรวม

1,280,143

8,718,561

459,983

10,458,687

สินทรัพย์ สุทธิ

2,339,762

3,901,486

1,433,842

7,675,090

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินทำงกำรเงิน
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ที่ถือ โดยกลุ่ม
กิจกำรคำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวน 3,834 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : จำนวน
4,459 ล้ ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้ เสียของกลุ่มกิจกำร มี จำนวน 3,020 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 :
จำนวน 3,025 ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริ ษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์ ) ที่ถือ โดย
กลุ่มกิจกำรคำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีจำนวน 1,640 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 :
จำนวน 1,143 ล้ ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้ เสียของกลุ่มกิจกำร มีจำนวน 1,283 ล้ ำนบำท (พ.ศ.
2559 : จำนวน 1,085 ล้ ำนบำท)
ทังนี
้ ้บริ ษัทอื่นเป็ นบริ ษัทจำกัดและหุ้นของบริ ษัทเหล่ำนี ้ไม่มีรำคำเสนอซื ้อขำยในตลำด
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.
2560

สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
บริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จากัด
Breadtalk Eutopia Private
(มหาชน) Group Limited Holding Limited
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รำยได้

รวม
พันบาท

5,706,485

11,046,187

1,595,899

18,348,571

กำไรหลังภำษีจำกกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

288,272
8,493

555,491
(34,138)

1,031,270
(25,645)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

296,765

521,353

187,507
187,507

เงินปั นผลได้ รับจำกบริ ษัทร่ วม

134,817

37,795

87,546

260,158

1,005,625
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วม
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.
สาหรับงวดเก้ าเดือน
2560
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
บริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จากัด
Breadtalk Eutopia Private
(มหาชน) Group Limited Holding Limited
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สรุปข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม
กำไรสุทธิสำหรับปี
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
อัตรำแลกเปลี่ยน

รวม
พันบาท

2,420,611
288,272
8,493
(377,614)
2,339,762
ร้ อยละ 35.7

3,715,101
555,491
(34,138)
(66,918)
(268,050)
3,901,486
ร้ อยละ 14.1

1,573,427
187,507
(152,001)
(175,091)
1,433,842
ร้ อยละ 50

7,709,139
1,031,270
(25,645)
(218,919)
(820,755)
7,675,090

ค่ำควำมนิยม

835,295
2,156,886

550,110
614,219

716,921
30,694

2,102,326
2,801,799

มูลค่ำตำมบัญชี

2,992,181

1,164,329

747,615

4,904,125

จ่ำยเงินปั นผล
สินทรัพย์สทุ ธิ
สัดส่วนในส่วนได้ เสียของกลุ่มกิจกำร
ส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วม
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
บริษัทร่ วมที่แต่ ละรายไม่ มีสาระสาคัญ
นอกเหนื อ จำกส่ ว นได้ เสี ย ในบริ ษั ท ร่ ว มดัง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น กลุ่ม กิ จ กำรยังมี ส่ ว นได้ เสี ย ในบริ ษั ท ร่ วมที่ แ ต่ล ะรำยไม่ มี
สำระสำคัญอีกจำนวนหนึง่ ซึง่ ได้ บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
พ.ศ. 2560
พันบาท
มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมซึง่ กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้ เสีย
แต่ละรำยที่ไม่มีสำระสำคัญ
2,183,041
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริ ษัทร่ วม :
กำไรหลังภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
347,328
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
347,328

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนเพิ่ม
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ
เงินปั นผลรับ
กำรเปลี่ยนสถำนะเป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจำก
เงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ
กำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
2,693,888,953 3,531,420,395
234,519,735
647,885,097
(76,711,420)
453,706,871
119,625,870
(19,141,400)
(20,881,970)
(56,831,444) (1,169,488,352)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
5,484,460
24,284,460
-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

(109,757,940)
11,551,167
(424,535)

(3,047,295)
-

-

(18,800,000)
-

วันที่ 31 ธันวำคม

3,542,424,779

2,693,888,953

5,484,460

5,484,460
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กิจกำรร่ วมค้ ำ มีดงั ต่อไปนี ้

งบการเงินรวม

สัดส่ วนในส่ วนได้ เสียของ
กลุ่มกิจการ (ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

บริ ษัท ไม้ ขำว เวเคชัน่ วิลล่ำ
จำกัด
บริ ษัท มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท
ทีเอช จำกัด
Harbour Residences Oaks
Ltd.
Per Aquum Management
JLT
Per Aquum Maldives Private
Limited
PH Resorts (Private) Ltd.
MHG Deep Blue Financing

อยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี
กำรจัดจำหน่ำย

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

50.1

50.1

บริ หำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศนิวซีแลนด์

50

50

บริ หำรโรงแรม

ประเทศสำธำรณรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศสำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์
ประเทศศรี ลงั กำ
ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริ เชียส
ประเทศสำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์
ประเทศไทย

-

50

-

50

49.9
50

49.9
50

50

50

49.9

49.9

50

50

49

49

49

49

43.8

40

O Plus E Holdings Private
Limited
บริ ษัท พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) จำกัด
The Food Theory Group Pte.
Ltd.
Liwa Minor Food &
Beverage LLC
Rani Minor Holding II
Limited
บริ ษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
จำกัด
บริ ษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
จำกัด
บริ ษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ ค
ดีเวลอปเม้ นท์ จำกัด
MHG Signity Assets Holding
(Mauritius) Limited

บริ หำรโรงแรม
โรงแรม
บริ หำรจัดกำร
ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ผลิตส่วนผสมอำหำร

ขำยอำหำรและ
ประเทศสิงคโปร์
เครื่ องดื่ม
ขำยอำหำรและ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เครื่ องดื่ม
เอมิเรตส์
ลงทุนในบริ ษัทอื่น ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์
โรงเรี ยนสอนทำอำหำร
ประเทศไทย
ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
ขำยอสังหำริ มทรัพย์

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

50

50

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริ เชียส

50

50
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กิจกำรร่ วมค้ ำ มีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)

บริษัท
บริ ษัท ภัทรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน
จำกัด
PT Wika Realty Minor
Development
MHG GP Pte. Ltd.
2015 CM Investors
Corporation
บริ ษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จำกัด
บริ ษัท ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์
จำกัด
บริ ษัท ลำยัน บำงเทำ
ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
Plexus Maldives Private
Limited
Cardamom Tented Camp
Co., Ltd.
บริ ษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ ค
จำกัด

งบการเงินรวม

สัดส่ วนในส่ วนได้ เสียของ
กลุ่มกิจการ (ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

ขำยอำหำรและ
เครื่ องดื่ม
โรงแรม

สหรำชอำณำจักร

50

50

ประเทศอินโดนีเซีย

50

50

ลงทุนในบริ ษัทอื่น
ลงทุนในบริ ษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์
หมู่เกำะเคย์แมน

50
50

50
50

ขำยอสังหำริ มทรัพย์
ขำยอสังหำริ มทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย

50
50

-

ขำยอสังหำริ มทรัพย์

ประเทศไทย

50

-

โรงแรม

สำธำรณรัฐมัลดีฟส์

50

-

โรงแรม

รำชอำณำจักรกัมพูชำ

35

-

โรงแรม

ประเทศไทย

50

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไม้ ขำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จำกัด

อยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี

สัดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ประเทศไทย

50

50
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนเพิ่มในบริ ษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
จำกัด จำนวน 0.15 ล้ ำนหุ้นโดยมี มูลค่ำมีตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 15 ล้ ำนบำท ทำให้ สัดส่วนกำรลงทุน
เพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 40.0 เป็ นร้ อยละ 43.8
Per Aquum management DMCC และ Per Aquum Maldives Private Limited
ในระหว่ ำ งไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ของกลุ่ ม กิ จ กำรขำยเงิ น ลงทุ น ใน Per Aquum
management DMCC และ Per Aquum Maldives Private Limited ด้ วยมูลค่ำตำมบัญ ชีจำนวน 77 ล้ ำนบำท โดยไม่ มี
กำไรขำดทุนจำกรำยกำรดังกล่ำว
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์ ) จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มในบริ ษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
จำกัด จำนวน 0.25 ล้ ำนหุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 25 ล้ ำนบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุน
ยังคงเป็ นร้ อยละ 50 ตำมเดิม
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริ ษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย (ต่อ)
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อ ยของกลุ่ม กิจกำรได้ ลงทุนในบริ ษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จำกัด จำนวน
25,000 หุ้นโดยมีมลู ค่ำมีตรำไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 25 ล้ ำนบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุนเป็ นร้ อยละ 50
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 50 ที่ได้ มำจำกกำรลงทุนคือ สินทรัพย์มลู ค่ำ 762 ล้ ำนบำท
หักด้ วยหนี ้สินมูลค่ำ 434 ล้ ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุนคิดเป็ น 329
ล้ ำนบำท และเมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ รำคำที่ต กลงซื อ้ ขำยเงิน ลงทุนท ำให้ เกิด ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมสุท ธิ ข อง
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ระบุได้ เฉพำะส่วนที่เป็ นของกลุ่ม กิจกำรสูงกว่ำต้ นทุนของเงินลงทุนเป็ นจำนวน 304 ล้ ำนบำท เมื่อ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ และหนีส้ ินที่รับมำสุทธิจำกกำร
ซือ้ กิจ กำรนี เ้ สร็ จสมบูรณ์ โดยกำรวัด มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พ ย์ ที่ร ะบุได้ พิ จำรณำกำรวัด มูลค่ำของสิน ทรั พ ย์ แ ละ
คำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ที่กลุ่มกิจกำรจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่ม กิจกำรได้ ลงทุนเพิ่มในบริ ษัท ภัทรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน
จำกัด จำนวน 3.9 ล้ ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำมีตรำไว้ ห้ ุนละ 1 ปอนด์ คิดเป็ นจำนวนเงิ น 3.9 ล้ ำนปอนด์ หรื อ เทียบเท่ำ 169
ล้ ำนบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุนยังคงเป็ นร้ อยละ 50 ตำมเดิม
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนในบริ ษัท ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จำกัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ ใหม่ จำนวน 0.25 ล้ ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำมี ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 25 ล้ ำนบำท โดย
สัดส่วนกำรลงทุนเป็ นร้ อยละ 50

104

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

13

191

งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ ำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย (ต่อ)
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนในบริ ษัท ลำยัน บำงเทำ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จัดตัง้ ใหม่ จำนวน 0.25 ล้ ำนหุ้น โดยมี มูลค่ำมี ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 25 ล้ ำนบำท โดย
สัดส่วนกำรลงทุนเป็ นร้ อยละ 50
Plexus Maldives Private Limited
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท Plexus
Maldives Private Limited จำนวน 0.24 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 รู ฟิยำมัลดีฟส์ คิดเป็ นจำนวนเงิน 23.6 ล้ ำน
รู ฟิยำมัลดีฟส์ หรื อเทียบเท่ำ 51 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 50
บริษัท เฮชแอนด์ เอ พาร์ ค จากัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่ม กิจกำรได้ ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท เฮชแอนด์
เอ พำร์ ค จำกัด จำนวน 2 ล้ ำนหุ้น เป็ นจำนวนเงิน 292 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 50
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ ดงั นี ้
พันบาท
รำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
รำคำซื ้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิที่ได้ มำ

291,956
253,464
38,492

กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ สุทธิ และหนีส้ ินสุทธิ ที่ได้ มำให้ เสร็ จสิน้ ผลต่ำงระหว่ำง
ต้ นทุนกำรได้ มำของสินทรัพย์กับมูลค่ำยุติธรรมจะนำไปปรับปรุ งกับค่ำควำมนิยมหรื อกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำ
กว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการร่ วมค้ า
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันและหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นซึง่ เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำของกลุ่มกิจกำร
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับกิจการร่ วมค้ า
ข้ อมูลด้ ำนล่ำงได้ แสดงข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปสำหรับกิจกำรร่ วมค้ ำที่ในควำมเห็นของผู้บริ หำรมีสำระสำคัญกับบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้ อมูลทำงกำรเงินนี ้ปฏิบตั ิตำมวิธีส่วนได้ เสีย ซึง่ รวมกำรปรับปรุ งให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำร
บัญชีของกลุ่มกิจกำร
บริ ษัททังหมดเป็
้
นบริ ษัทจำกัดและ หุ้นของบริ ษัทเหล่ำนี ้ไม่มีรำคำเสนอซื ้อขำยในตลำด
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวม
เงินสด)

2015 CM
Investors
Corporation
พันบาท

PH Resorts
(Private) Ltd.
พันบาท

บริษัท อวาดีนะ
ฮิลส์ จากัด
พันบาท

รวม
พันบาท

-

9,929

20

9,949

1,711,695

162,618
162,638

1,931,242
1,941,191

สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,711,695

56,929
66,858

-

1,371,864

1,574,393

2,946,257

สินทรัพย์ รวม

1,711,695

1,438,722

1,737,031

4,887,448

31,014

132,791

43,934

207,739

31,014

132,791

43,934

207,739

หนี ้สินอื่น

-

731,867
6,334

759,000
210,969

1,490,867
217,302

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนรวม

-

738,201

969,969

1,708,169

31,014

870,992

1,013,903

1,915,908

1,680,681

567,730

723,128

2,971,540

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
(รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ)
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินทำงกำรเงินหมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ)

หนีส้ ินรวม
สินทรัพย์ สุทธิ
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยสรุ ป
สําหรั บปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2015 CM
Investors
PH Resorts บริ ษัท อวาดีนะ
ฮิลส์ จํากัด
Corporation
(Private) Ltd.
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได้
ค่าเสือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ย
กําไรหรื อขาดทุนจากการ
ดําเนินงานต่อเนือง
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรหลังภาษี จากการ
ดําเนินงานต่อเนื อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลรับจากกิจการร่วมค้ า
รายการขายให้ บริษัทที
เกียวข้ องกัน

รวม
พันบาท

73,409

330,145

494

404,048




67,693
30,291


1,957

67,693
32,248

73,409


(40,337)
25,310

163,067
4,075

196,139
29,385

73,409
(219,516)
(146,107)

(65,647)

(65,647)

158,992

158,992

166,754
(219,516)
(52,762)













(94,421)

(94,421)

(146,107)

(65,647)

64,571

(147,183)

ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นจํานวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของกิจการร่วมค้ า และปรับปรุงเกี ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2015 CM
Investors
PH Resorts บริษัท อวาดีนะ
(Private) Ltd.
Corporation
ฮิลส์ จากัด
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1
มกรำคม
ซื ้อกิจกำรร่ วมค้ ำ
กำไร(ขำดทุน)ในระหว่ำงปี
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้ ำของ
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนได้ เสียในกำรร่ วมค้ ำ
มูลค่ำตำมบัญชี
ค่ำควำมนิยม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

รวม
พันบาท

2,013,426
73,409

709,367
(65,647)

658,557
64,571

2,722,793
658,557
72,333

(219,516)
(186,638)
1,680,681
ร้ อยละ 50
840,341
93,801

(75,990)

-

(219,516)
(262,628)

567,730
ร้ อยละ 50
283,865
69,901

723,128
ร้ อยละ 50
361,564
-

2,971,539

934,142

353,766

361,564

1,649,472

1,485,770
163,702
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งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กิจการร่ วมค้ าที่แต่ ละรายไม่ มีสาระสาคัญ
นอกเหนือจำกส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำที่แต่ละรำยไม่มี
สำระสำคัญอีกจำนวนหนึง่ ซึง่ ได้ บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
พ.ศ. 2560
พันบาท
มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำซึง่ กิจกำร
บันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้ เสียแต่ละรำยที่ไม่มีสำระสำคัญ
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจกำรร่ วมค้ ำ :
กำไรหลังภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

1,892,953

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

417,540
-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

417,540
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รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจกำรและบุคคลที่ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทหรื ออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อมไม่วำ่ จะ
โดยทอดเดียวหรื อหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยลำดับ
ถัดไป บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ ำของส่วนได้ เสียในสิทธิออกเสียงของบริ ษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนื อกิจกำร
ผู้บริ หำรสำคัญรวมทังกรรมกำรและพนั
้
กงำนของบริ ษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลเหล่ำนัน้ กิจกำรและบุคคล
ทังหมดถื
้
อเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งอำจมีขึน้ ได้ ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริ ษัทเป็ นบริ ษัทใหญ่ขนสุ
ั ้ ดท้ ำย
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็ นบริ ษัท
ย่อย ดังนัน้ บริ ษัทในเครื อของ MFG และ MINOR จึงถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันของกลุ่มกิจกำร
รำยกำรค้ ำที่สำคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้
14.1 รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัทร่ วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

กิจกำรร่ วมค้ ำ

207,392,440
13,918,109

188,824,192
12,205,154

-

-

รวมรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม

221,310,549

201,029,346

-

-

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรั พย์
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

205,471,602

-

-

รวมรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์

-

205,471,602

-

-

6,123,715
7,571,728
-

2,936,673
5,692,975
77,510

38,809,366
-

38,861,796
-

13,695,443

8,707,158

38,809,366

38,861,796

รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมรำยได้ ค่ำเช่ำ

110

197

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

14

งบการเงิน

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
14.1 รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายได้ ค่าบริการจัดการ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

282,275,102
107,120,480
2,168,314

263,921,821
106,547,890
4,383,111

41,185,519
7,000,000
-

257,291,757
2,826,686
1,880,460
-

รวมรำยได้ ค่ำบริ กำรจัดกำร

391,563,896

374,852,822

48,185,519

261,998,903

เงินปั นผลรับ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม

-

- 1,429,390,358 1,599,889,778
- 134,816,697 174,641,060

รวมเงินปั นผลรับ

-

- 1,564,207,055 1,774,530,838

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ

48,269,183
81,340,705

- 1,881,809,541 1,425,200,058
38,376,150
62,417,096
2,714,425
-

รวมดอกเบี ้ยรับ

129,609,888

100,793,246 1,884,523,966 1,425,200,058

รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

6,867,902
70,479
-

77,355
7,684,659
650

7,085,160
-

5,843,160
-

รวมรำยได้ อื่น

6,938,381

7,762,664

7,085,160

5,843,160
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งบการเงิน

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
14.2 การซือ้ สินค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ซือ้ สินค้ า
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

111,117,278
86,330,293
212,811,500

77,095,951
73,924,975
356,286,094

-

-

รวมซื ้อสินค้ ำ

410,259,071

507,307,020

-

-

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

27,198,166

24,831,579

45,740,614
-

60,461,655
-

รวมค่ำเช่ำ

27,198,166

24,831,579

45,740,614

60,461,655

ค่ าบริการจัดการจ่ าย
บริ ษัทย่อย

-

-

71,293,934

70,278,953

รวมค่ำบริ กำรจัดกำรจ่ำย

-

-

71,293,934

70,278,953

ค่ าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัทย่อย
รวมค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ

-

-

4,509,843

1,488,045

-

-

4,509,843

1,488,045

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษัทย่อย

-

-

36,061,030

31,112,845

รวมดอกเบี ้ยจ่ำย

-

-

36,061,030

31,112,845

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

16,602,067

643,988
22,266,779

9,339,347
10,082,412

2,540,321
13,253,396

รวมค่ำใช้ จ่ำยอื่น

16,602,067

22,910,767

19,421,759

15,793,717

ค่ าเช่ า
บริ ษัทย่อย

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทย่อย
กิจกำรร่ วมค้ ำ

112

199

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

14

งบการเงิน

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
14.2 การซือ้ สินค้ าและบริการ (ต่อ)
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบริ ษัทสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มี จำนวน 235 ล้ ำนบำท
และ 105 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2559 : 210 ล้ ำนบำท และ 94 ล้ ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ ำวเป็ น
ผลประโยชน์ระยะสันซึ
้ ง่ ได้ แก่เงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรอื่น
14.3 ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซือ้ และขายสินค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมลูกหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
(หมำยเหตุ 8)
เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมเจ้ ำหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
(หมำยเหตุ 22)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

365,836,066
351,224,247
10,300,420

- 1,047,531,595
328,669,159
3,947,298
257,805,330
4,353,855
3,059,509
21,422

842,839,031
4,754,996
7,632,231
6,308

727,360,733

589,533,998 1,055,854,170

855,232,566

16,070,707
9,886,874
142,253,979

12,814,841
14,099,483
109,216,429

35,350,889
3,162
669,766

40,848,843
3,162
1,803,646

168,211,560

136,130,753

36,023,817

42,655,651
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งบการเงิน

รายการค้
คคลหรื
จการที
่ ยวข้
องกั
รายการค้
ากัาบกับุบคบุคลหรื
อกิอจกิการที
่ เกี่ เยกีวข้
องกั
น น(ต่อ(ต่) อ)
14.4 เงินเงิให้
นให้
ืมระยะยาวแก่
ิจการที
่ ยวข้
องกั
14.4
ก้ ูยกืม้ ูยระยะยาวแก่
กิจกการที
่ เกี่เยกีวข้
องกั
นน
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
พ.ศ.
พ.ศ.2560
2560 พ.ศ.
พ.ศ.2559
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเงิให้
นให้
ก้ ูยกืม้ ูยระยะยาวแก่
ืมระยะยาวแก่
กิจกการที
ิจการที
่ ่
เกี่เกี
ยวข้
่ ยวข้
องกั
องกั
นน
บริบริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
บริบริ
ษัทษร่ัทวมร่ วม
กิจกิกำรร่
จกำรร่
วมค้วมค้
ำำ
รวมเงิ
รวมเงิ
นให้นให้
ก้ ยู กืม้ ยู ระยะยำวแก่
ืมระยะยำวแก่
กิจกกำรที
ิจกำรที
่ ่
เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
นน
บริบริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
วันวัทีน่ 1ที่ มกรำคม
1 มกรำคม
เพิ่มเพิขึ่ม้นขึ ้น

งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
พ.ศ.
พ.ศ.2560
2560
พ.ศ.
พ.ศ.2559
2559
บาท
บาท
บาท
บาท

- - - 55,516,550,059
55,516,550,05939,243,653,377
39,243,653,377
1,163,188,910
1,163,188,910 1,239,465,885
1,239,465,885
- - 5,011,194,406
4,499,167,813 414,932,988
414,932,988
- 5,011,194,406 4,499,167,813
6,174,383,316
5,738,633,698 55,931,483,047
55,931,483,04739,243,653,377
39,243,653,377
6,174,383,316 5,738,633,698

ขำดทุ
ขำดทุ
นจำกอั
นจำกอั
ตรำแลกเปลี
ตรำแลกเปลี
่ยนที
่ยนที
่ยงั ่ยไม่งั ไม่
เกิดเกิขึด้นขึ ้น

- - - -

- - 39,243,653,377
39,243,653,37734,221,547,173
34,221,547,173
- - 16,990,842,257
16,990,842,257 5,034,712,049
5,034,712,049
- - (717,945,575)
(717,945,575) (12,605,845)
(12,605,845)

วันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวำคม
นวำคม

- -

- - 55,516,550,059
55,516,550,05939,243,653,377
39,243,653,377
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งบการเงิน

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
14.4 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

บริษัทร่ วม
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ ้น
กำรจัดประเภท
จ่ำยชำระคืน
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

1,239,465,885 1,067,877,483
105,215,309 226,216,067
32,732,120
(86,693,021) (76,106,979)
(94,799,263) (11,252,806)

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

1,163,188,910 1,239,465,885

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

4,499,167,813 4,085,082,938
1,114,113,703 685,567,551
(235,090,357) (244,197,148)
(366,996,753) (27,285,528)

417,626,868
(2,693,880)
-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

5,011,194,406 4,499,167,813

414,932,988

-

กิจการร่ วมค้ า
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มี
อัตรำดอกเบี ้ยตำมอัตรำตลำดซึง่ อ้ ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยธนำคำรพำณิชย์ เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวง
ถำม แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรี ยกชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ ำงหน้ ำ
ศูนย์บริ หำรเงิน
บริ ษัทซึง่ เป็ นศูนย์บริ หำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนกำรบริ หำรเงิน รวมถึง
กำรกู้ยืม และให้ ยืม เงินเพื่อ กำรบริ หำรสภำพคล่อ ง และกำรเป็ นตัวแทนรับจ่ำยเงินแก่กลุ่มบริ ษัททั ้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ใน พ.ศ. 2560 ธุรกิจศูนย์บริ หำรเงินของบริ ษัทข้ อ มูลกำรได้ ให้ ก้ ูยืมแก่กลุ่มบริ ษัทในต่ำงประเทศโดยทำ
สัญญำเงินกู้เป็ นสกุลบำทจำนวน 202 ล้ ำนบำท หรื อเทียบเท่ำ 6.2 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ ทั ้งนี ้จำนวนเงินให้ ก้ ูยืม
สะสมระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 เป็ นจำนวน 1,078 ล้ ำนบำท หรื อเทียบเท่ำ 30.6 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เงินกู้ดงั กล่ำวไม่ได้ ทำสัญญำคุ้มครองควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
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งบการเงิน

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
14.5 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย
รวมเงินกู้ยืมระยะสันจำกกิ
้
จกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 21)

-

- 1,707,306,993 2,317,923,667

-

- 1,707,306,993 2,317,923,667
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
บาท
บริษัทย่ อย
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ ้น
จ่ำยชำระคืน
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้น
วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

- 2,317,923,667 1,542,893,032
- 757,099,801
- (548,078,729)
-

-

-

-

- 1,707,306,993 2,317,923,667

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บริษัทร่ วม
วันที่ 1 มกรำคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

(62,537,945)

17,930,834

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

จ่ำยชำระคืน

-

18,795,000
(18,795,000)

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบริ ษัทย่อยเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และมี
อัตรำดอกเบี ้ยตำมอัตรำตลำดซึง่ อ้ ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยธนำคำรพำณิชย์
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งบการเงิน

ที่ดนิ และโครงการระหว่ างการพัฒนา

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง
ต้ นทุนกำรกู้ยืม
รวมที่ดนิ และโครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
104,444,220
-

-

104,444,220

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ ำงและกำรซื ้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ ำงและกำรซื ้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

214
-
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งบการเงิน

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง อาคารและส่ วน
ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร
บาท
บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน

รวม
บาท

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

57,227,186 1,656,447,558 1,713,674,744
(1,038,536) (1,083,454,778) (1,084,493,314)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

56,188,650

572,992,780

629,181,430
746,137,271

รำคำยุตธิ รรม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนไปบัญชีอื่น
โอนมำจำกอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 17)
ค่ำเสื่อมรำคำ

56,188,650
(116,798)

572,992,780
8,668,361
(77,078)
(793,038)
350,826,230
(64,653,487)

629,181,430
8,668,361
(77,078)
(793,038)
350,826,230
(64,770,285)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

56,071,852

866,963,768

923,035,620

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

57,227,186 2,014,049,949 2,071,277,135
(1,155,334) (1,147,086,181) (1,148,241,515)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

56,071,852

รำคำยุตธิ รรม

866,963,768

923,035,620
1,426,901,000
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งบการเงิน

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง อาคารและส่ วน
ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร
บาท
บาท

รวม
บาท

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนมำจำกอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 17)
ค่ำเสื่อมรำคำ

56,071,852
(96,518)

866,963,768
33,982,935
(60,760)
339,116,249
(106,264,498)

923,035,620
33,982,935
(60,760)
339,116,249
(106,361,016)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

55,975,334

1,133,737,694

1,189,713,028

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

57,227,186 2,392,365,978 2,449,593,164
(1,251,852) (1,258,628,284) (1,259,880,136)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

55,975,334

รำคำยุตธิ รรม

1,133,737,694

1,189,713,028
1,453,063,409
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งบการเงิน

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมี คุณ สมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ ในทำเลที่ตงและ
ั้
ประเภทของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่มีกำรประเมินนัน้
กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมโดยใช้ วธิ ีรำยได้ และวิธีรำคำตลำด ซึง่ ถือเป็ นกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมระดับที่ 3
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมซึ่งใช้ ข้อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ อย่ างมีสาระสาคัญ (ข้ อมูลระดับที่ 3)
กลุ่มกิจกำรได้ มีกำรเปิ ดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึง่ เป็ นข้ อมูลระดับที่ 3 กลุ่มกิจกำรได้ ว่ำจ้ ำง
ผู้ประเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเป็ นระยะ ตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมระหว่ำงปี
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมของกลุ่มกิจการ
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่ วมกับผู้ประเมินอิสระ ได้ ทำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สำหรับกำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 คณะทำงำนนี ้ได้ รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริ หำรสูงสุดทำงด้ ำนกำรเงิน (Chief Financial
Officer) กำรประชุมระหว่ำงผู้บริ หำรสูงสุดทำงด้ ำ นกำรเงินและคณะทำงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้ จัดขึน้
อย่ำงน้ อยหนึง่ ครัง้ ในแต่ละปี ซึง่ สอดคล้ องกับวันที่รำยงำนประจำปี ของกลุ่มกิจกำร
ข้ อมูลหลักที่กลุ่มบริ ษัทใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 ได้ แก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสัญญำ
เช่ำในปั จจุบนั รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้ เงื่อนไขของตลำดที่มีอยู่ในปั จจุบนั สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำงๆที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้นเนื่องจำกอสังหำริ มทรัพย์ และอัตรำคิดลดอ้ ำงอิงจำกสัดส่วนโครงสร้ ำงเงินทุนและต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัทซึง่ ผู้บริ หำร
เห็นสมควร บวกด้ วยอัตรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อัตรำคิดลดที่ใช้ สะท้ อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปั จจุบนั ในเรื่ องมูลค่ำของ
กำรเงินและปั จจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตั รำคิดลดร้ อยละ 12 ต่อปี
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้ องอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้ รับรู้ ในงบกำไรขำดทุน มีดงั นี ้

รำยได้ ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึง่ ก่อให้ เกิดรำยได้ ค่ำเช่ำ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

345,183,360

363,716,284

106,361,016

64,770,285
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

วันที่ 11 มกราคม
มกราคมพ.ศ.
พ.ศ.2559
2559
รำคำทุนน
รำคำทุ
หัหักก ค่ค่ำำเสืเสื่อ่อมรำคำสะสม
มรำคำสะสม
หัหักก ค่ค่ำำเผืเผื่อ่อกำรด้
กำรด้อยค่
อยค่ำ ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

าและ
อาคารและ อาคารและ
อาคารเช่ าและอาคารเช่เครื
่ องตกแต่ ง เครื่องตกแต่ ง
ที
่
ด
น
ิ
และส่
ว
น
อุ
ป
กรณ์
ส่
ว
นปรั
บ
ปรุ
ติดตัง้ และ
ที่ดินและส่ วน
อุปกรณ์
ส่ วนปรั บปรุง
ติดงตัง้ และ
อาคาร
อุปกรณ์
อ่ นื
ปรับปรุงทีปรั
่ ดินบปรุงที่ดิน ประกอบ ประกอบ อาคาร
อุปกรณ์ อ่ นื
ยานพาหนะ

เครื่องใช้ ใน
ยานพาหนะ
การดาเนินงาน

5,582,007,336
22,144,699,419
8,856,130,7068,856,130,706
13,110,265,94413,110,265,944
345,490,441
5,582,007,336
22,144,699,419
(267,285,180)
(7,071,179,918)
(3,900,354,368)
(8,438,643,310)
(233,813,580)
(267,285,180) (7,071,179,918) (3,900,354,368)
(8,438,643,310)
(62,504,198)
(21,206,195)
-

1,700,280,094
345,490,441
(803,206,341)
(233,813,580)
(3,340,997)

5,314,722,156

-

-

(62,504,198)

(21,206,195)

15,073,519,501

4,893,272,140

4,650,416,439

15,073,519,501

5,314,722,156

4,893,272,140

4,650,416,439

111,676,861

-

เครื่องใช้างใน
งานระหว่
การดก่าเนิ
อสร้นางาน
ง

งานระหว่ าง
ก่รวม
อสร้ าง

รวม

4,076,497,346
1,700,280,094 55,815,371,286
4,076,497,346 55,815,371,286
(20,714,482,697)
(803,206,341)
- (20,714,482,697)
(87,051,390)

(3,340,997)

-

(87,051,390)

4,076,497,346

35,013,837,199

893,732,756

4,076,497,346

35,013,837,199

893,732,756

4,076,497,346

35,013,837,199

111,676,861

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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893,732,756

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรำคำตำมบั
าหรับปี สิญน้ ชีสุตด้ นวัปีน- ทีสุ่ ท31
ธิ ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบั
ซื ้อสินทรัพย์ ญชีต้นปี - สุทธิ
ซืสิน้อสิทรันพทรัย์ไพด้ย์มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย - สุทธิ
พย์ - สุทธิ นในบริ ษัทย่อย - สุทธิ
สิจนำหน่
ทรัำพยสิ
ย์ไนด้ทรัมำจำกกำรลงทุ
ดจำหน่
นทรัพพย์ย์- -สุสุททธิธิ
จตัำหน่
ำยสิำยสิ
นทรั
ตัจัดดประเภทใหม่
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
งหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16)
จัโอนไปอสั
ดประเภทใหม่
โอนไปสินทรัพย์รอกำรขำย
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16)
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอื่น
โอนไปสินทรัพย์รอกำรขำย
ค่ำเสื่อมรำคำ
โอนมำจำก
(ไป) อบัยค่
ญำชีอื่น
กลับรำยกำรกำรด้
ค่กำรแปลงค่
ำเสื่อมรำคำ
ำงบกำรเงิน
กลั
บ
รำยกำรกำรด้
อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รำคำตำมบั
ญชีปลำยปี - สุทธิ
รำคำทุน

(75,580,317)
23,237,132,164
5,547,425,522 29,820,173
5,950,300,324
(215,082,738)
(194,176,954)
(51,789,561)

10,535,855,714

10,535,855,714

23,237,132,164

10,852,923,869 33,540,411,509
(317,068,155) (10,227,699,028)
(75,580,317)

5,547,425,522

10,025,356,051
(4,446,139,394)
(31,791,135)

15,470,878,258
(9,509,886,858)
(10,691,076)

10,477,503
132,610,775
25,997,587

5,950,300,324

378,474,223
(245,863,448)
-

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

10,535,855,714

23,237,132,164

5,547,425,522

5,950,300,324

35,013,837,199
4,849,057,617
9,044,314,334
(307,824,466)
(115,360,228)
(350,826,230)
(85,942,167)
4,471,468,684
(3,339,720,918)
(33,438,499)
(446,672,727)

132,610,775

48,698,892,599

3,688,137,883
(2,423,592,853)
(1,452,696)

378,474,223
1,263,092,334
(245,863,448)
132,610,775

1,263,092,334

2,032,475,766

2,032,475,766 75,988,657,559
- (27,170,249,736)
(119,515,224)

3,688,137,883
2,032,475,766 75,988,657,559
2,032,475,766 48,698,892,599
(2,423,592,853)
- (27,170,249,736)
(1,452,696)
(119,515,224)
1,263,092,334

121

2,032,475,766

207

หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

10,852,923,869 33,540,411,509 10,025,356,051
15,470,878,258
23,237,132,164
5,547,425,522
5,950,300,324
132,610,775
(317,068,155) (10,227,699,028) (4,446,139,394)
(9,509,886,858)
(75,580,317)
(31,791,135)
(10,691,076)

10,535,855,714

111,676,861
893,732,756 4,849,057,617
4,076,497,346
343,121,810
2,574,648,612
53,044,304
343,121,810
2,574,648,612
107,294,755
7,717,293
9,044,314,334
(26,856,748)
(63,737,825)
9,410,654
107,294,755 (307,824,466)
7,717,293
(2,981,787)
(310,845)
(115,360,228)
(5,120,776)
(26,856,748)
(63,737,825)
108,381,382 (4,159,334,083)
(5,205,198)
(2,981,787)
(310,845)
(350,826,230)
(350,826,230)
4,585,397
108,381,382 (4,159,334,083)
(85,942,167)
(350,826,230)
(361,920)
(46,483,702)
4,471,468,684
(155,177,102)
- (3,339,720,918)
(361,920)
(46,483,702)
1,844,142(33,438,499)
(35,759,160)
(155,177,102)
(5,904,954)
(5,694,800)
(446,672,727) 1,844,142 48,698,892,599 1,263,092,3342,032,475,766
(21,307)
(5,904,954)
(5,694,800)

งบการเงิน

วัหันกทีค่่ ำ31เสื่อธัมรำคำสะสม
นวาคม พ.ศ. 2559
หั
ก
ค่
ำ
เผื
่
อ
กำรด้
อยค่ำ
รำคำทุน
ชี - สุทธิ
หัรำคำตำมบั
ก ค่ำเสื่อญมรำคำสะสม

5,314,722,156 15,073,519,501
4,893,272,140
4,650,416,439
111,676,861
5,314,722,156
15,073,519,501
148,503,437
382,302,570
400,437,4604,893,272,140
946,999,424 4,650,416,439
53,044,304
148,503,437
4,200,766,060
4,433,831,143382,302,570
57,542,454 400,437,460
227,751,975 946,999,424
9,410,654
(5,950,330)
(101,817,658)
(25,273,619) 57,542,454
(79,067,510) 227,751,975
(5,120,776)
4,200,766,060
4,433,831,143
(208,087)
(82,907,077) (25,273,619)
(20,750,068) (79,067,510)
(5,205,198)
(5,950,330)(2,997,166)
(101,817,658)
27,526,539(208,087)
1,490,663,235(2,997,166)
1,160,126,737 (82,907,077)
1,368,050,793 (20,750,068)
4,585,397
27,526,539
1,490,663,235
1,160,126,737
1,368,050,793 (18,698,685)
(67,243,482)
1,104,452,022
3,319,626,206
62,355,226
31,880,852
(18,698,685)
(67,243,482)
(20,174,660) (1,020,994,914)
(896,158,411)
(1,211,456,671)
(35,759,160)
1,104,452,022
3,319,626,206
(75,580,317)
29,820,173 62,355,226
10,477,503 31,880,852
(20,174,660)
(1,020,994,914)
(215,082,738)
(194,176,954)
(51,789,561)(896,158,411)
25,997,587(1,211,456,671)
(21,307)

48,698,892,599
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ทีที่ ด่ ดนิ นิ อาคารและอุ
ปกรณ์ (ต่อ)
อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวมงบการเงิ
(บาท) นรวม (บาท)
อาคารเช่ าเครื
และ
อาคารและอาคารและ
อาคารเช่ าและ
่ องตกแต่ ง เครื่ องตกแต่ ง
ที่ดนิ วนและส่ วน อุปกรณ์ อุปส่กรณ์
ที่ดนิ และส่
วนปรั บปรุส่งวนปรั บปรุติงดตัง้ และ ติดตัง้ และ
เครื่ องใช้ ใน
ปรั บปรุปรั
งทีบ่ ดปรุ
นิ งที่ดน
อุปกรณ์ อ่ นื อุปกรณ์
ยานพาหนะ
การดาเนินงาน
ิ ประกอบ ประกอบ อาคาร อาคาร
อ่ นื
ยานพาหนะ

งานระหว่ าง
ก่ อรวม
สร้ าง

รวม

สาหรับบปีปีสิสิน้ น้ สุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
2560
สาหรั
31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.
2560
รำคำตำมบั
ญ
ชี
ต
้
น
ปี
สุ
ท
ธิ
10,535,855,714
23,237,132,164
5,547,425,522
5,950,300,3245,950,300,324
132,610,775 1,263,092,334
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
10,535,855,714
23,237,132,164
5,547,425,522
132,610,775 2,032,475,766
1,263,092,334 48,698,892,599
2,032,475,766
ซื ้อสินทรัพย์
472,883,994
881,763,911
383,454,844
803,810,317
25,756,677
948,159,499
3,017,674,432
6,533,503,674
ซื ้อสินทรัพย์
472,883,994
881,763,911
383,454,844
803,810,317
25,756,677
948,159,499 3,017,674,432
สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย - สุทธิ (หมำยเหตุ 35)
740,974,866
150,721,246
7,385,777
899,081,889
สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย - สุทธิ (หมำยเหตุ 35)
740,974,866
150,721,246
7,385,777
กำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย
26,438,700
26,438,700
กำรปรั
บ
ปรุ
ง
มู
ล
ค่
ำ
ยุ
ต
ธ
ิ
รรมของสิ
น
ทรั
พ
ย์
จ
ำกเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ั
ท
ย่
อ
ย
- (1,266)26,438,700
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
(8,108,850)
(19,563,765)
(12,310,723)
(738,092)
(38,554,622)(24,702,068) - (103,979,386) จำหน่
ำ
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
สุ
ท
ธิ
(8,108,850)(65,745,248) (1,266)
(738,092)
(38,554,622)
(24,702,068)
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
(2,763,649)
(87,976,208)(19,563,765)
(20,531,255) (12,310,723)
(2,005,850)
(10,100,868)
(6,992,797)
(196,115,875)
ตัดจัจดำหน่
ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ประเภทใหม่
(2,763,649)
(65,745,248)
(87,976,208)
(20,531,255)
(2,005,850)
(10,100,868)
(6,992,797)
56,350,400
173,305,186
844,862,188
792,451,371
7,707,420
74,690,232 (1,949,366,797)
งหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16)
จัดโอนไปอสั
ประเภทใหม่
(337,763,374) 792,451,371 (1,352,875)
(339,116,249)
56,350,400
173,305,186
844,862,188
7,707,42074,690,232 (1,949,366,797)
โอนมำจำก
(ไป)มทรั
บัญพชีย์อเื่นพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16)
โอนไปอสั
งหำริ
(1,789,306)
33,795,027
(311,661)(93,516,358) (61,822,298)
(337,763,374) (1,352,875)
ค่
ำ
เสื
อ
่
มรำคำ
(22,388,565) (1,093,120,984)
(965,550,704)
(1,249,732,953)
(39,596,072)
(263,268,588)
(3,633,657,866)
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอื่น
(1,789,306)
33,795,027
(311,661)
(93,516,358)
19,340,693
5,243,246
1,452,696
26,036,635
ค่ำกลั
เสืบ่อรำยกำรกำรด้
มรำคำ อยค่ำ
(22,388,565) (1,093,120,984) (965,550,704) (1,249,732,953)
(39,596,072) (263,268,588)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
(29,853,800)
(246,637,756)
(73,531,653)
(36,186,100)
(1,834,067)
(3,977,113) (185,377,145)
(577,397,634)
กลับรำยกำรกำรด้ อยค่ำ
19,340,693
5,243,246
1,452,696 51,271,864,189 รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
6,079,797,126
121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158
11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
(29,853,800)
(246,637,756)
(73,531,653)
(36,186,100)
(1,834,067)
(3,977,113) (185,377,145)
รำคำตำมบั
ชีปลำยปี
สุทธิ
11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611
6,079,797,126
121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158
วันที่ 31 ธัญ
นวาคม
พ.ศ.- 2560

48,698,892,599
6,533,503,674
899,081,889
26,438,700
(103,979,386)
(196,115,875)
(339,116,249)
(61,822,298)
(3,633,657,866)
26,036,635
(577,397,634)
51,271,864,189

รำคำทุน
ค่ำเสืธั่อนมรำคำสะสม
วันหัทีก่ 31
วาคม พ.ศ. 2560
หัก ค่นำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รำคำทุ

11,359,826,278 34,907,071,203 10,539,017,005 16,488,821,841
395,343,726 4,722,161,896
(357,851,034) (11,178,718,878) (4,872,250,205) (10,403,830,169) (273,442,935) (2,743,594,210)
(74,242,752)
(20,095,189)
(5,194,546)
16,488,821,841 - 395,343,72611,359,826,278
34,907,071,203
10,539,017,005
11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611
6,079,797,126
121,900,791 1,978,567,686
(10,403,830,169)

เครื่ องใช้างใน
งานระหว่
อสร้นางาน
ง
การดก่าเนิ

รายงานประจ�ำปี 2560
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2,788,842,158
81,201,084,107
- (29,829,687,431)
(99,532,487)
4,722,161,896
2,788,842,158
2,788,842,158
51,271,864,189

81,201,084,107
(29,829,687,431)
(99,532,487)
51,271,864,189

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 2,236 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 2,134 ล้ ำนบำท) แสดงไว้ ในต้ นทุนขำยและบริ กำร จำนวน 1,211 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,147 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
122และจำนวน 186 ล้ ำน
บำท (พ.ศ. 2559 : 58 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
122
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ญชี - สุทธิ
หักรำคำตำมบั
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
(357,851,034) (11,178,718,878) (4,872,250,205)
(273,442,935) (2,743,594,210)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
(74,242,752)
(20,095,189)
(5,194,546)
ค่
ำ
เสื
่
อ
มรำคำจ
ำนวน
2,236
ล้
ำ
นบำท
(พ.ศ.
2559
:
2,134
ล้
ำ
นบำท)
แสดงไว้
ใ
นต้
น
ทุ
น
ขำยและบริ
ก
ำร
จ
ำนวน
1,211
ล้
ำ
นบำท
(พ.ศ.
2559
:
1,147
ล้
ำ
นบำท)
อยู
่
ใ
นค่
ำ
ใช้
จ
่
ำ
ยในกำรขำย
และจ
ำนวน
186
ล้
ำ
น
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
11,001,975,244 23,654,109,573 5,646,671,611
6,079,797,126
121,900,791 1,978,567,686 2,788,842,158
บำท (พ.ศ. 2559 : 58 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

ทีที่่ดดนิ นิ อาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
(ต่อ(ต่
) อ)
ที่ดนิ และส่ทีว่ ดนน
ิ และส่ วน
ปรั บปรุ งทีปรั
่ ดนิ บปรุ งที่ดน
ิ อาคาร
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธิ ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรำคำตำมบั
าหรั บปี สิญน้ ชีสุต้ดนปีวัน- สุทีท่ 31
ซืรำคำตำมบั
้อสินทรัพย์ ญชีต้นปี - สุทธิ
ยสินทรัพย์ - สุทธิ
ซืจำหน่
้อสินำทรั
พย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่

ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
จัดประเภทใหม่
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ค่ำเสื่อมรำคำ

วันที่ 31 ธันญ
วาคม
พ.ศ. 2559
รำคำตำมบั
ชีปลำยปี
- สุทธิ
รำคำทุน

เสื่อธัมรำคำสะสม
วัหันก ทีค่่ ำ31
นวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบั
รำคำทุ
น ญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ (บาท)
เครื่ องตกแต่ ง เครื่ องตกแต่ ง
ส่ วนปรั บปรุ ง ส่ วนปรั บติปรุดตัง ง้ และ
เครื่ องใช้ ใน
ติดตัง้ และ
อาคาร
อุ
ป
กรณ์
อ
่
น
ื
ยานพาหนะ
การด
าเนินงาน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์ อ่ นื
ยานพาหนะ

10,011,983
606,798,444 126,537,592
551,273,075
10,011,983
606,798,444 126,537,592
(415,235) (525,996,245) (85,829,871)
(444,732,524)

32,441,513

551,273,075
(31,184,571)
(415,235)
(525,996,245)
(85,829,871)
(444,732,524)
80,802,199
40,707,721
106,540,551
1,256,942
9,596,748
9,596,748
80,802,199
40,707,721
106,540,551

9,596,748
80,802,199
40,707,721
106,540,551
-9,596,748
- 80,802,199
13,126,571 40,707,721
51,670,468
(57,163)
13,126,571
(45)
3,119,061
1,595,962
(14,966,887)
(38,289,930)
(34,108) (28,748,935)
9,562,640

52,053,264

41,986,466

(34,108)

(28,748,935)

9,562,640

52,053,264

10,011,983
(449,343)

606,798,444
(554,745,180)

3,119,061
1,595,962
121,459,843
12,323,469
(14,966,887)
(38,289,930)
41,986,466

142,783,224
(100,796,758)

1,256,942
14,619,037
106,540,551
(422,338)
51,670,468
(26,321)
(57,163)
(45)
(3,103,851)

596,576,490
(475,116,647)

52,053,264606,798,444
41,986,466 142,783,224
121,459,843
9,562,640
10,011,983

121,459,843

16,680,870

32,441,513
(12,707,342)
(31,184,571)
3,973,528
1,256,942

3,973,528
4,483,617
1,256,942
14,619,037 (422,338)
25,915
(26,321)
(191,403)

8,291,657

(3,103,851)
12,323,469

20,579,369
(8,255,900)

21,190,403
(12,898,746)
8,291,657
20,579,369
(8,255,900)

12,323,469

(449,343)

(554,745,180)

(100,796,758)

12,323,469
596,576,490
(475,116,647)

9,562,640

52,053,264

41,986,466

121,459,843

งานระหว่
าง ใน
เครื่ องใช้
ก่
อ
สร้
การดาเนิานง งาน

งานระหว่ าง
รวม
ก่ อสร้ าง

รายงานประจ�ำปี 2560
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รวม

4,134,528 1,347,878,005
16,680,870
4,134,528
- (1,100,865,788)

(12,707,342) 247,012,217
4,134,528

1,347,878,005
- (1,100,865,788)

3,973,528

4,134,528

4,134,528
40,267,724
3,973,528
(15,852,024)
4,483,617
(4,740,938)
- -

247,012,217
124,167,417
4,134,528
(16,331,525)
40,267,724
(26,366)
(15,852,024)
(85,335,114) -

(191,403)

-

247,012,217
124,167,417
(16,331,525)
(26,366)
(85,335,114)

8,291,657

23,809,290

269,486,629

25,915 269,486,629
(4,740,938)
23,809,290

247,012,217

23,809,290 1,421,749,203
- (1,152,262,574)
23,809,290
21,190,403 269,486,629
23,809,290

1,421,749,203
- (1,152,262,574)

(12,898,746)
8,291,657

23,809,290
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123

269,486,629

123

ทีที่ ด่ ดนิ นิ และส่
และส่
ที่ดววนนิ นและส่ วน
ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงปรั
งทีที่ ด่ ดบ
นิ นิ ปรุ งที่ดน
อาคาร
ิ อาคาร

สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิน้ น้ สุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2560
2560

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบั
ราคาตามบัญญชีชีตต้ น้ นปีปี- -สุสุททธิธิ
ราคาตามบั
ญชีต้นปี - สุทธิ
ซืซื้อสิ้อสินนทรัทรัพพย์ย์
ซืจํจํา้อสิาหน่
นาทรั
พนนย์ทรัทรัพพย์ย์- -สุสุททธิธิ
หน่
ายสิ
ยสิ
จํตัตัาดหน่
าหน่
ยสิาายสิ
นยสิทรั
ดจํจําาหน่
นนทรัพทรัพย์พย์-ย์-สุ-สุทสุทธิทธิธิ
ตัจัจัดดประเภทใหม่
จํประเภทใหม่
าหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนไปยั
โอนไปยั
งงบับัญญชีชีออื่นื่น
จัดประเภทใหม่
ค่ค่าาเสืเสื่อ่อมราคา
มราคา
โอนไปยั
งบัญชีอื่น
ญญชีชีปปลายปี
ราคาตามบั
ลายปี- -สุสุททธิธิ
ค่ราคาตามบั
าเสื่อมราคา

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2560
2560
ราคาทุ
ราคาทุนน

วัหัหันกกทีค่่ ค่า31
นมราคาสะสม
วาคม พ.ศ. 2560
าเสืเสื่อธั่อมราคาสะสม
ราคาทุ
น
ราคาตามบั
ราคาตามบัญญชีชี- -สุสุททธิธิ

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงิ
เฉพาะกิ
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ
จจการ
การน(บาท)
(บาท) จการ (บาท)
เครื
เครื่ อ่ องตกแต่
งตกแต่งงเครื่ องตกแต่ ง

ส่ส่ววนปรั
นปรับบปรุปรุงส่ง วนปรั บปรุ
ติติดงดตัตัง้ งและ
้ และ ติดตัง้ และ
เครื
เครื่ อ่ องใช้
งใช้ใในน
งานระหว่
งานระหว่
เครื่องใช้าางใงน
อาคาร
อาคาร
อุ
อุ
ป
ป
กรณ์
กรณ์
อ
อ
่
ื
น
่
ื
น
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
การดํ
การดํ
า
า
เนิ
เนิ
น
น
งาน
งาน
อสร้สร้
างง
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์ อ่ ืน ยานพาหนะ การดํก่าก่อเนิ
นางาน

9,562,640
9,562,640 52,053,264
52,053,264 41,986,466
41,986,466
121,459,843
121,459,843 12,323,469
12,323,469
9,562,640
52,053,264
41,986,466
121,459,843- 8,917,383
8,917,383
43,237,115
43,237,115
---(1,260)
- - - 8,917,383
-(1,260)
(167,663)
(167,663) 43,237,115- - (22)
(167,663)- -(22) (1,260) - (28,509)
(28,509)
(22)
(28,509)- 10,183,411
9,603,753
9,603,753
-- - 10,183,411
-- 10,183,411
9,603,753- (34,037)
(34,037) (28,327,695)
(28,327,695)
(25,587,531)
(25,587,531)
(43,130,609)
(43,130,609)
(3,156,465)
(3,156,465)
-

8,291,657
8,291,657

23,809,290
23,809,290

งานระหว่ าง
รวม
ก่ อรวม
สร้ าง
269,486,629
269,486,629

12,323,469
8,291,657 68,011,499
23,809,290
5,736,035
5,736,035 10,120,966
10,120,966
68,011,499
5,736,035 (1,093,944)
10,120,966
(3,128)
(3,128)
(921,893)
(921,893)
(1,093,944)
-- (3,128)
(921,893)
-(28,531)
(28,531)
- (22,919,816)
3,132,652
3,132,652
(22,919,816) -- -- - (1,075,178)
(1,075,178)
(1,075,178)
(1,075,178)
3,132,652 (22,919,816)
(2,050,976)
(2,050,976)
- - - (102,287,313)
(102,287,313)
(1,075,178)
9,528,603
23,724,287
23,724,287
35,499,729
35,499,729
130,973,930
130,973,930
9,167,004
9,167,004
15,106,240
15,106,240
9,013,369
9,013,369
233,013,162
233,013,162
9,528,603(34,037)
(28,327,695) (25,587,531)
(43,130,609) (3,156,465)
(2,050,976)
9,528,603

23,724,287

35,499,729

10,011,983
10,011,983 593,789,452
593,789,452 161,884,018
161,884,018
(483,380) (570,065,165)
(483,380)
(570,065,165) (126,384,289)
(126,384,289)

130,973,930

623,619,687
623,619,687 20,579,369
20,579,369
(492,645,757)
(492,645,757) (11,412,365)
(11,412,365)

10,011,983
593,789,452
161,884,018
9,528,603
23,724,287
23,724,287
35,499,729
35,499,729
130,973,930
130,973,930 623,619,687
9,167,004
9,167,004
9,528,603
(483,380) (570,065,165) (126,384,289)

9,528,603

23,724,287

35,499,729

9,167,004
28,261,935
28,261,935
(13,155,695)
(13,155,695)

20,579,369
15,106,240
15,106,240
(492,645,757) (11,412,365)
130,973,930

9,167,004

15,106,240

9,013,369

9,013,369
9,013,369 1,447,159,813
1,447,159,813
- - (1,214,146,651)
(1,214,146,651)
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171717 ทีทีที่ ด่ด่ดนินิ นิ อาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
กรณ์(ต่(ต่อ(ต่
อาคารและอุปปกรณ์
อ) )อ)

รวม

269,486,629
68,011,499
(1,093,944)
(28,531)
(1,075,178)
(102,287,313)
233,013,162

28,261,935
9,013,369
9,013,369
9,013,369 233,013,162
233,013,162

(13,155,695)
15,106,240

1,447,159,813
- (1,214,146,651)

9,013,369

210

งบการเงิน

124
124

233,013,162

124

211

รายงานประจ�ำปี 2560
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งบการเงิน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ต้ นทุนกำรกู้ยืมจำนวน 14 ล้ ำนบำท เป็ นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงอำคำร และได้ บนั ทึกเป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ซงึ่ แสดงอยู่
ในรำยกำร ซือ้ สิ นทรั พ ย์ กลุ่ม กิ จกำรใช้ อัต รำกำรตัง้ ขึน้ เป็ นทุน ร้ อยละ 4 ต่อ ปี ในกำรค ำนวณต้ น ทุนที่ ร วมเป็ นรำคำทุน ของ
สินทรัพย์
สินทรั พย์ ตำมสัญ ญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรและบริ ษัทเป็ นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ ำงต้ นประกอบด้ วยอุปกรณ์ อื่น มี
รำยละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม

รำคำทุนของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

40,205,010
(14,301,098)

31,865,702
(7,102,567)

-

-

25,903,912

24,763,135

-

-

บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ งหนึ่ ง ของกลุ่ ม กิ จ กำรได้ ใช้ อำคำรซึ่ง มี มูล ค่ ำ 100 ล้ ำนเหรี ย ญออสเตรเลี ย หรื อ เที ย บเท่ำ 2,545 ล้ ำ นบำท
(พ.ศ. 2559 : 101 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลี ย หรื อ เทียบเท่ำ 2,611 ล้ ำนบำท) เพื่ อคำ้ ประกันเงิ นกู้ยืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ
(หมำยเหตุ 21)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งอำคำรและกำรซื ้ออุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

153

11

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งอำคำรและกำรซื ้ออุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

157

15

125

ทรัพพย์ ย์ไม่ไมม่ีตมัวีตตน
ัวตน
สิสินนทรั

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
ต้ นทุน
ต้ นทุน
ค่ านา
ลิขสิทธิ์
สิทธิในการ
สิทธิในการทรัพย์ สิน ทรัพย์การพั
สิน ฒนา การพัฒ
แฟรนชายส์
แฟรนชายส์
บริหารสินทรั พย์
ทางปั ญญา

บริหารสินทรั พย์

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัรำคำทุ
ก ค่นำตัดจำหน่ำยสะสม
หั
จำหน่
ำยสะสม
หักก ค่ค่ำเผืำตั่อดกำรด้
อยค่
ำ

ทางปั ญญา

แฟรนชายส์

โปรแกรม
ค่ าลิขสิทธิ์
ค่ าความนิยม เครื่องหมายการค้ า
คอมพิวเตอร์
แฟรนชายส์
ค่ าความนิยม เครื่องหมายการค้ า

4,038,243,491
629,850,888
166,037,722
174,910,793 8,004,337,681
5,712,826,569
4,038,243,491
629,850,888
(601,294,633)
(72,662,426)
(162,697,663)166,037,722
(125,870,080) 174,910,793
(391,808,040) 8,004,337,681 (601,294,633)
(72,662,426)
(162,697,663)
(12,445)
(1,855,372) (125,870,080)
(128,983,077) (391,808,040) -

1,155,994,968

หัก ค่ำญเผืชี่อ-กำรด้
รำคำตำมบั
สุทธิ อยค่ำ

3,436,948,858

(12,445)
47,185,341 (1,855,372)
7,483,546,564 (128,983,077)
5,712,826,569

5,712,826,569
(738,136,214)
(21,111) 417,837,643 -

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบั
สาหรับปี ญ
สิน้ชีตสุ้ นดปีวั-นสุทีท่ ธิ31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซืรำคำตำมบั
้อสินทรัพย์ ญชีต้นปี - สุทธิ
สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนบริ ษัทย่อย
ซื ้อสินทรัพย์
ขำยสินทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนบริ ษัทย่อย
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ขำยสิดประเภทใหม่
นทรัพย์ - สุทธิ
กำรจั
ตั
ด
จ
ำหน่
ำยสินญทรัชีพอื่นย์ - สุทธิ
โอนมำจำก(ไป)บั
ประเภทใหม่
ค่กำรจั
ำตัดจดำหน่
ำย
โอนมำจำก(ไป)บั
ญชีอื่น
กำรด้
อยค่ำ
กำรแปลงค่
ำ
งบกำรเงิ
ค่ำตัดจำหน่ำย น

3,436,948,858
557,188,462
3,327,614
47,185,341 7,483,546,564
5,712,826,569
70,433,117
24,889,461
3,436,948,858
557,188,462
3,327,614
47,185,341 7,483,546,564 514,246,913
56,420,427
4,958,013
70,433,117
24,889,461
514,246,913
56,420,427
- - - - - 2,940,085
- - (104,866,343)
(23,499,764)
(215,861)
(9,710,798)
- - 2,940,085
(3,371,706)
(24,792,777)
(801)
(44,682,450)
(13,701)
790,554
134,275,532
(47,332,941)
(45,408,034)
(104,866,343)
(23,499,764)
(215,861)
(9,710,798)
-

417,837,643
101,156,506
5,712,826,569
(5,183,599)
4,958,013
(1,362,338)
56,412,280 6,506,388 (137,891,445) (35,712) (935,002) -

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

กำรด้ อยค่ญำ ชีปลำยปี - สุทธิ
รำคำตำมบั
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

3,436,948,858

(45,408,034)
4,569,301,642
(697,947,131)
(3,371,706)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

3,867,982,805

557,188,462

3,867,982,805

3,098,052
(44,682,450)

489,006,248

585,168,438
(96,162,190)
-

166,037,722
(162,927,225)
(12,445)

3,327,614

66,094,643
(13,701)

3,098,052

199,800,254
(131,850,239)
(1,855,372)

47,185,341

7,649,449,746
-

790,554
66,094,643

8,195,033,639
(391,808,039)
(153,775,854)

7,483,546,564

5,670,450,840
(24,792,777)
134,275,532

7,649,449,746

5,670,451,641
(801)

5,712,826,569

436,504,721
(801)
(47,332,941)

5,670,450,840
1,281,041,800
(844,480,256)
(56,823)

5,670,451,641
436,504,721
(801)

3,867,982,805

5,670,450,840

489,006,248

3,098,052

66,094,643

7,649,449,746

234,632,049

20,116,834,161

1,155,994,968
234,632,049
- (2,092,469,056)
(738,136,214)
(130,872,005) (21,111) 17,893,493,100 234,632,049

234,632,049 17,893,493,100
128,651,168
325,130,252
417,837,643
234,632,049
575,625,353
101,156,506
128,651,168
(218,200)
(5,401,799)
(1,362,338)
(5,183,599)
(218,200)
(56,412,280)
(1,362,338)
(5,590,753)
3,855,720 56,412,280
(56,412,280)
(276,184,211)
6,506,388
(5,590,753)
(28,200,996)
(151,707)
(3,457,749)
(137,891,445)
-

417,837,643

234,632,049

รวม

20,116,834,161
(2,092,469,056)
(130,872,005)
17,893,493,100

(151,707)

17,893,493,100
325,130,252
575,625,353
(5,401,799)
(1,362,338)
3,855,720
(276,184,211)
(28,200,996)
(3,457,749)

300,910,277

18,483,497,332

1,281,041,800
300,910,277
300,910,277 18,483,497,332
(844,480,256)
(56,823)
126

20,967,745,413
(2,325,175,080)
(159,073,001)

300,910,277
(35,712) 18,483,497,332 -

(935,002)
436,504,721

300,910,277
-

436,504,721

20,967,745,413
(2,325,175,080)
(159,073,001)

300,910,277

212

4,569,301,642
585,168,438
166,037,722
199,800,254 8,195,033,639
489,006,248
3,098,052
66,094,643 7,649,449,746
5,670,450,840
(697,947,131)
(96,162,190) (162,927,225) (131,850,239) (391,808,039)
(3,371,706)
(12,445)
(1,855,372) (153,775,854)

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ ารวม
งติดตัง้

งบการเงิน

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

3,327,614

489,006,248
3,867,982,805
(3,371,706)

วัรำคำตำมบั
นที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ญชีปลำยปี
- สุทธิ
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

557,188,462

โปรแกรม
คอมพิโปรแกรม
วเตอร์
ระหว่ างติดตัง้

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

18

18,483,497,332

126

ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตัวตน
ัวตน(ต่อ(ต่) อ)
สิสินนทรั

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
ต้ นทุน
ต้ นทุน
ค่ านา
ลิขสิทธิ์ ค่ าลิขสิทธิ์
โปรแกรม
สิทธิในการ
สิทธิในการทรัพย์ สิน ทรัพย์ สการพั
ิน ฒนา การพัฒ
ทางปั
ญ
ญา
แฟรนชายส์
แฟรนชายส์
เครื
่
อ
งหมายการค้
า
คอมพิ
วเตอร์
ค่
า
ความนิ
ย
ม
บริหารสิบริ
นทรั
พ
ย์
หารสินทรั พย์
ทางปั ญญา
แฟรนชายส์
แฟรนชายส์
ค่ าความนิยม เครื่องหมายการค้
า

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
3,867,982,805
489,006,248
3,098,052
66,094,643
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
3,867,982,805
489,006,248
3,098,052
ซื ้อสินทรัพย์
172,738,030
5,885,368
23,204,447
ซืสิน้อสิทรันพทรั
172,738,0302,713,347 5,885,368
- ย์ไพด้ มย์ำจำกกำรลงทุนบริ ษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)
51,878,125
สิกำรปรั
นทรัพบปรุ
ย์ได้งมูมลำจำกกำรลงทุ
น
บริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
(หมำยเหตุ
35)
51,878,125
2,713,347
ค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
กำรปรั
บปรุงมู35)
ลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(หมำยเหตุ
ตัดจ(หมำยเหตุ
ำหน่ำยสินทรั35)
พย์ - สุทธิ
(168,888)
(720,100)
กำรจั
ดประเภทใหม่
18,332,909
ตัดจำหน่
ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
(168,888)
- โอนมำจำก(ไป)บั
ญชีอื่น
(2,800,301)
กำรจัดประเภทใหม่
18,332,909
ค่โอนมำจำก(ไป)บั
ำตัดจำหน่ำย ญชีอื่น
(106,809,626)
(1,383,394)
(98,621)
(8,931,993)
กำรด้ อยค่ำ (กลับรำยกำร)
(1,086,727)
ค่ำตัดจำหน่ำย
(106,809,626)
(1,383,394)
(98,621)
(10,879,310)
(106,240)
(614,090)
(78,107,251)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
กำรด้ อยค่ำ (กลับรำยกำร)
(1,086,727)
502,419,553
2,893,191
76,232,606
3,907,682,083
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

ชีปลำยปี
- สุทธิ
วัรำคำตำมบั
นที่ 31 ธันญ
วาคม
พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัวัน
ก ที่ ค่31ำตัธัดน
จำหน่
ำยสะสม
วาคม
พ.ศ. 2560
หัรำคำทุ
ก ค่นำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
รำคำตำมบั
- สุทำธิยสะสม
หัก ค่ำตัญดชีจำหน่

หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

(78,107,251)

(10,879,310)

(106,240)

3,907,682,083

502,419,553

2,893,191

7,649,449,746

5,670,450,840

(13,089,000)
(76,890,852)
- - (13,089,000)
(18,332,909)
(720,100) - - (2,800,301)
- (8,931,993)
(255,332,139)
6,679,393

(614,090)

8,776,846,075

76,232,606

5,581,906,472
(255,332,139)

8,776,846,075

4,700,183,655
601,051,866
166,931,768
222,284,601 9,168,654,114
5,581,907,273
(789,189,537)
(97,545,586) (164,038,577) (144,196,623) (391,808,039)
(3,312,035)
(1,086,727)
-166,931,768
(1,855,372) 222,284,601 - 9,168,654,114(801)
4,700,183,655
601,051,866
502,419,553
2,893,191
76,232,606(144,196,623)
8,776,846,075 (391,808,039)
5,581,906,472
3,907,682,083
(789,189,537)
(97,545,586)
(164,038,577)

(3,312,035)

(1,086,727)

-

436,504,721

66,094,643 7,649,449,746
5,670,450,840
177,754,521
23,204,447
1,395,817,468
2,091,756- 1,395,817,468
-

(1,855,372)

-

(6,018,759)154,473,912
(76,890,852)
1,439,371
(18,332,909)
(162,425,865)13,146
(16,599,570)

6,679,393

587,233,233

5,581,906,472
1,668,201,627
(1,080,924,718)
(43,676)
5,581,907,273
587,233,233-

(801)

โปรแกรม
คอมพิโปรแกรม
วเตอร์
ระหว่
า
งติ
ง้
คอมพิดวตัเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ ารวม
งติดตัง้

300,910,277 18,483,497,332
436,504,721
300,910,277
82,241,295
461,823,661
177,754,521
82,241,295
1,452,500,696

2,091,756

-

- (154,473,912)
(6,018,759)
1,043,208
154,473,912
1,439,371
(162,425,865)
(111,924)

(13,089,000)
(83,798,599) - (317,722)
(154,473,912)
(279,649,499)
1,043,208
(1,073,581)
(355,071,131)

13,146
19,664,822,157
(16,599,570)
(111,924)

229,608,944

587,233,233

229,608,944

229,608,944 22,338,823,848
- (2,667,703,080)
(6,298,611)
1,668,201,627
229,608,944

229,608,944 19,664,822,157 (1,080,924,718)

(43,676)

-

3,907,682,083
502,419,553
2,893,191
587,233,233
ญชีำยจ
- สุำนวน
ทธิ 155 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 134 ล้ ำนบำท) แสดงไว้
ค่รำคำตำมบั
ำตัดจำหน่
ในต้ นทุนขำยและบริ
กำร จำนวน 41
ล้ ำนบำท (พ.ศ.76,232,606
2559 : 33 ล้ ำ8,776,846,075
นบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำ5,581,906,472
ยในกำรขำย และจำนวน
83 ล้ ำนบำท 229,608,944
(พ.ศ.
2559 : 109 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

18
18

รวม

18,483,497,332
461,823,661
1,452,500,696
(13,089,000)
(83,798,599)
(317,722)
(279,649,499)
(1,073,581)
(355,071,131)
19,664,822,157

22,338,823,848
(2,667,703,080)
(6,298,611)
19,664,822,157

127
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งบการเงิน

ค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 155 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 134 ล้ ำนบำท) แสดงไว้ ในต้ นทุนขำยและบริ กำร จำนวน 41 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 33 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย และจำนวน 83 ล้ ำนบำท (พ.ศ.
2559 : 109 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

18

งบการเงิน

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่ างติดตัง้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
ขำยสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรจัดประเภทใหม่
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
ขำยสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรจัดประเภทใหม่
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รวม

46,083,044
(38,141,910)

20,902,523
-

66,985,567
(38,141,910)

7,941,134

20,902,523

28,843,657

7,941,134
2,597,802
(4,642,693)
22,000
(2,314,121)

20,902,523
15,709,408
(22,000)
-

28,843,657
18,307,210
(4,642,693)
(2,314,121)

3,604,122

36,589,931

40,194,053

43,105,539
(39,501,417)

36,589,931
-

79,695,470
(39,501,417)

3,604,122

36,589,931

40,194,053

3,604,122
107,500
(65,375)
430,000
(1,021,826)

36,589,931
184,275
(36,589,931)
599,838
-

40,194,053
291,775
(36,655,306)
1,029,838
(1,021,826)

3,054,421

784,113

3,838,534

43,404,029
(40,349,608)

784,113
-

44,188,142
(40,349,608)

3,054,421

784,113

3,838,534

สิทธิในกำรบริ หำรสินทรั พย์ของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 142 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลี ย หรื อเทียบเท่ำ 3,614 ล้ ำนบำท (พ.ศ.
2559 : 143 ล้ ำนเหรี ย ญออสเตรเลี ย หรื อ เที ย บเท่ ำ 3,711 ล้ ำนบำท) ได้ น ำไปวำงเป็ นหลัก ประกัน เงิ น กู้ ยื ม จำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 21)
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งบการเงิน

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำว
ใช้ ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษี ซึ่งอ้ ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้ รั บอนุมัติจำก
ผู้บริ หำร กระแสเงินสดหลังจำกปี ที่ 5 ใช้ ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดั งกล่ำวไม่
สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดนันด
้ ำเนินงำนอยู่
ค่ำควำมนิยมได้ ถกู ปั นส่วนให้ แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถกู กำหนดตำมส่วนงำน
กำรปั นส่วนของค่ำควำมนิยมและเครื่ องหมำยกำรค้ ำให้ แก่หน่วยสินทรั พย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจ
โรงแรม
ธุรกิจ
รวม
และสปา ร้ านอาหาร
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
กำรปั นส่วนค่ำควำมนิยม
และรำคำซื ้อสูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ

3,875
264

4,902
5,318

8,777
5,582

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
โรงแรม
และสปา ร้ านอาหาร
รวม
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

2,667
274

4,838
5,339

7,505
5,613
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งบการเงิน

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
ข้ อสมมติฐำนที่ใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ แสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้

กำไรขันต้
้ น1
อัตรำกำรเติบโต2
อัตรำคิดลด3

ธุรกิจโรงแรมและสปา

ธุรกิจร้ านอาหาร

ร้ อยละ 11 - ร้ อยละ 72
ร้ อยละ 3 - ร้ อยละ 34
ร้ อยละ 7 - ร้ อยละ 12

ร้ อยละ 26 - ร้ อยละ 77
ร้ อยละ 5 - ร้ อยละ 20
ร้ อยละ 8 - ร้ อยละ 9

1

กำไรขันต้
้ นจำกงบประมำณ
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลำที่ครอบคลุมโดยงบประมำณหรื อประมำณกำรทำง
กำรเงินล่ำสุด
3
อัตรำคิดลดก่อนภำษี ที่ใช้ ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
2

ข้ อสมมติฐำนเหล่ำนี ้ได้ ถกู ใช้ เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ
ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำกำไรขันต้
้ นจำกงบประมำณโดยอ้ ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่ใช้ สอดคล้ องกับประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึง่ อัตรำคิดลด
ต้ องเป็ นอัตรำก่อนหักภำษี ที่สะท้ อนถึงควำมเสี่ยงซึง่ เป็ นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงำนนัน้ ๆ
หำกประมำณกำรต้ นทุนของเงินทุน ก่อ นภำษี ที่ ใช้ ในกำรคำนวณกระแสเงินสดคิดลด สูงกว่ำร้ อยละ 1 ของอัตรำที่ผ้ ูบริ หำร
ประมำณไว้ กลุ่มกิจกำรจะต้ องรับรู้ คำ่ เผื่อกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมเพิ่มขึน้ อีก 142 ล้ ำนบำท
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งบการเงิน

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

4,148,524,641
(2,184,089,775)

18,690,531
(16,821,647)

1,964,434,866

1,868,884

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

1,964,434,866
117,766,905
141,027,845
(4,386)
(61,668,586)
(169,054,035)
(7,802,284)

1,868,884
(623,017)
-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

1,984,700,325

1,245,867

4,377,044,982
(2,392,344,657)

18,690,531
(17,444,664)

1,984,700,325

1,245,867

1,984,700,325

1,245,867

133,070,609
(989,676)
(1,733,573)
(110,477,173)
8,095,157
2,012,665,669

(623,018)
622,849

4,405,895,298
(2,393,229,629)
2,012,665,669

18,690,531
(18,067,682)
622,849

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่ได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนไปบัญชีอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำย

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนไปบัญชีอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำย
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 52 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 55 ล้ ำนบำท) แสดงไว้ ในต้ นทุนขำยและบริ กำร จำนวน 49 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 :
99 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย และจำนวน 9 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 15 ล้ ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
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20

21

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

งบการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทอื่น
เงินมัดจํา
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
อื่น ๆ

386,636,848
297,248
1,164,204,279 1,074,646,272
177,287,672 164,999,354
64,771,211 143,278,527

11,120,351
32,894,465
-

10,811,854
31,598,794
-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,792,900,010 1,383,221,401

44,014,816

42,410,648

เงินกู้ยมื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
รวม
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 14)
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

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

430,000,000
430,000,000

- 1,707,306,993 2,317,923,667

7,474,588
8,442,935
1,757,932,380 2,389,121,022

653,618,000

-

รวม

1,765,406,968 2,397,563,957

653,618,000

-

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

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

รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน

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

ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน

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

รวมเงินกู้ยมื

50,162,582,406 49,831,538,462 42,042,041,712 32,366,826,167

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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21

งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ ดงั นี ้

บาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
บาท

22,887,982,529
11,974,838,170
(10,608,030,668)
7,486,760
(574,807,277)
(231,204,730)

3,818,902,500
11,063,764,370
(148,356,180)
(534,583,124)
-

23,456,264,784

14,199,727,566

งบการเงินรวม

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี
กำรกู้ยืมเพิ่ม
กำรจ่ำยชำระคืน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน
23,456 ล้ ำนบำทและ 14,199 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบด้ วย
ก)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทจำนวนทังสิ
้ ้น 2,000 ล้ ำนบำท เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั รำดอกเบี ้ย
คงที่ และจะชำระเงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้
ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม

ข)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทจำนวนทังสิ
้ น้ 36.8 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลีย เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมี
อัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว BBSY 6 เดือน บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดชำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง
พ.ศ. 2563

ค)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อ ยแห่งหนึ่งจำนวนทังสิ
้ น้ 20 ล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกัน โดยมี อัตรำดอกเบี ย้ ลอยตัว LIBOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ ต่ อ ปี โดยมี ก ำหนดช ำระคื น ภำยในเดื อ น
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม
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งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
ง)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนทังสิ
้ น้ 238 ล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกันโดยมี อัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว LIBOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ต่อปี โดยมี กำหนดชำระคืนในระหว่ำงปี พ.ศ.
2562 ถึง พ.ศ. 2563 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม

จ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อ ยแห่งหนึ่งจำนวนทังสิ
้ น้ 50 ล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกันโดยมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว LIBOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ตอ่ ปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2562

ฉ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ จำนวนทังสิ
้ ้น 20 ล้ ำนปอนด์สเตอริ ง เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
โดยมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว LIBOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ตอ่ ปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2562

ช)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ ของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ จำนวนทังสิ
้ ้น 12.95 ล้ ำนเหรี ยญดอลล่ำร์ สิงคโปร์ เป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่
มีหลักประกัน โดยมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว SOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ตอ่ ปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2563

ซ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 104.5 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลีย เป็ นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน
โดยมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนด
ชำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุ
สัญญำเงินกู้ยืม

ฌ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 2 แห่งของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวนทังสิ
้ ้น 154 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลีย เป็ นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน
โดยมี อั ต รำดอกเบี ย้ Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ ว ยอัต รำร้ อยละคงที่ ต่ อ ปี และมี ก ำหนด
ชำระคืนดังนี ้
ยอดเงินต้ น
(ล้ านเหรียญออสเตรเลีย)
117
37

กาหนดชาระเงิน
ไตรมำสละไม่เกิน 2 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลียเป็ นเวลำ 5 ปี
ไตรมำสละไม่เกิน 2 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลียเป็ นเวลำ 3 ปี

154
บริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมดังกล่ำวคำ้
ประกันด้ วย อำคำรและสิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยแห่งนัน้ (หมำยเหตุ 17 และหมำยเหตุ 18)
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งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
ญ)

เงิ น กู้ยื ม จำกธนำคำรแห่ ง หนึ่ ง ของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ งหนึ่ ง จ ำนวนทัง้ สิ น้ 35 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลี ย เป็ นเงินกู้ ยื มที่ มี
หลักประกันโดยมี อัตรำดอกเบี ย้ ลอยตัว 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่
ต่ อ ปี โดยมี ก ำหนดช ำระคื น ภำยในระหว่ ำงปี พ.ศ. 2561 ถึ ง พ.ศ. 2565 บริ ษั ท จะต้ องปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขที่ ส ำคั ญ
บำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม

ฎ)

เงิน กู้ยื ม จำกธนำคำรแห่ง หนึ่ งของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ง หนึ่ งจ ำนวนทัง้ สิ น้ 20 ล้ ำ นเหรี ย ญออสเตรเลี ย เป็ นเงิน กู้ยื ม ที่ มี
หลักประกันโดยมี อัต รำดอกเบีย้ ลอยตัว 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่
ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561

ฏ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษั ทย่อ ยแห่งหนึ่งจำนวนทัง้ สิน้ 25.6 ล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ เป็ นเงินกู้ยืมที่มี
หลักประกันโดยมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว 3 เดือน LIBOR บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ตอ่ ปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม

ฐ)

เงิน กู้ยื ม จำกธนำคำรแห่ งหนึ่ง ของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้ สิ น้ 6.5 ล้ ำนเหรี ย ญออสเตรเลี ย เป็ นเงิ น กู้ยื ม ที่ มี
หลักประกันโดยมี อัต รำดอกเบีย้ ลอยตัว 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่
ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในเดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2563

ฑ)

เงิน กู้ยื ม จำกธนำคำรแห่ งหนึ่ง ของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้ สิ น้ 3.6 ล้ ำนเหรี ย ญออสเตรเลี ย เป็ นเงิ น กู้ยื ม ที่ มี
หลักประกันโดยมีอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ต่อ
ปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2561

ฒ)

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนทังสิ
้ น้ 5.5 ล้ ำนยูโร เป็ นเงินกู้ยืมที่มี หลักประกันโดยมีอตั รำ
ดอกเบี ้ยลอยตัว 3 เดือน Euribor บวกด้ วยอัตรำร้ อยละคงที่ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565 บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่สำคัญบำงประกำรที่กำหนดไว้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้ยืม

รำคำตำมบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีมลู ค่ำใกล้ เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
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21

งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้
หุ้นกู้ประกอบด้ วย

วันที่ออก
ธันวำคม 2553
มีนำคม 2554
ตุลำคม 2554
ตุลำคม 2554
สิงหำคม 2555
สิงหำคม 2555
ธันวำคม 2555
มีนำคม 2557
พฤษภำคม 2558
พฤษภำคม 2558
มีนำคม 2559
มีนำคม 2559
กรกฏำคม 2560
กันยำยน 2560
กันยำยน 2560
รวมหุ้นกู้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ระยะเวลา พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
กาหนดชาระคืน
(ปี )
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ธันวำคม 2560
มีนำคม 2661
ตุลำคม 2564
ตุลำคม 2561
สิงหำคม 2560
สิงหำคม 2565
ธันวำคม 2560
มีนำคม 2562
พฤษภำคม 2563
พฤษภำคม 2568
มีนำคม 2564
มีนำคม 2574
กรกฏำคม 2570
กันยำยน 2567
กันยำยน 2575

7
7
10
7
5
10
5
5
5
10
5
15
10
7
15

1,500
300
500
2,700
4,500
4,000
4,000
2,800
1,200
1,634
1,000
1,000
25,134

1,000
1,500
300
500
1,800
2,700
1,500
4,500
4,000
4,000
2,800
1,200
25,800

อัตรา
ดอกเบีย้

เงื่อนไข

ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่
ร้ อยละคงที่

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ออกหุ้นกู้เพิ่ม
กำรจ่ำยชำระคืน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

25,800,000,000
3,689,830,000
(4,300,000,000)
(55,785,000)
25,134,045,000
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ทงหมดดั
ั้
งกล่ำวข้ ำงต้ นมีเงื่อนไขของข้ อกำหนดและสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ได้ ระบุข้อปฏิบตั ิและข้ อจำกัดบำงประกำร เช่น กำรดำรง
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปั นผลและกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อจำนำทรัพย์สินอันเป็ นสำระสำคัญที่ใช้ ในกำร
ประกอบธุรกิจหลัก
ที่ประชุมสำมัญของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ได้ มีมติอนุมัติให้ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพิ่มเติม ซึง่ เมื่อรวม
กับหุ้นกู้เดิมของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีวงเงินรวมกันไม่เกิน 45,000 ล้ ำนบำท (ตำมหลักเกณฑ์เงินทุน
หมุนเวียน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่ยงั ไม่ได้ ออกและเสนอขำยเป็ นจำนวนเงิน 19,866 ล้ ำนบำท ตำมมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นข้ ำงต้ น
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิ รรมของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี ้
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
หุ้นกู้

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

25,134,045,000 25,800,000,000 26,033,836,967 26,491,691,292

มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้ อัตรำตลำดที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมถือเป็ นกำรวัดเป็ นมูลค่ำระดับที่ 2
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งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำรและบริ ษัท มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เงินกู้ยืม
- อัตรำดอกเบี ้ยคงที่
- อัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ล้ านบาท
ล้ านบาท

27,685
22,478

21,000
28,832

27,205
14,837

23,318
9,049

50,163

49,832

42,042

32,367

อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
หุ้นกู้

3.56
3.33

3.28
3.34

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.31
3.33

3.31
3.34

มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกู้ยืมระยะยำวคำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่ คิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริ หำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริ ษัทจะต้ องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมถือกำรวัดเป็ นมูลค่ำระดับ
ที่ 2 ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนี ส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำระยะยำวใกล้ เคียงกับรำคำตำมบัญ ชี ของรำยกำร
ดังกล่ำว
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งบการเงิน

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายในระหว่าง 2  5 ปี

1,757,932,380 2,389,121,022
653,618,000

21,698,332,404 20,498,861,507 13,546,109,566 3,818,902,500
23,456,264,784 22,887,982,529 14,199,727,566 3,818,902,500

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
วงเงินกู้ยืม
กลุม่ กิจการและกิจการมีวงเงินกู้ยืมที ยงั ไม่ได้ใช้ ดงั ต่อไปนี 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริกา
อัตราดอกเบีย ลอยตัว
ระยะสัน
ระยะยาว

ล้ านเหรี ยญ
ล้ านยูโร ล้ านหยวน
เรี ยล

ล้ านเหรี ยญ
ล้ านบาท สหรั ฐอเมริกา

15
9

74


5


6,445


328


6,445


339

24

74

5

6,445

328

6,445

ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริกา

ระยะยาว

ล้ านบาท

328
11

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีย ลอยตัว
ระยะสัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้ านเหรี ยญ
ล้ านยูโร ล้ านหยวน ออสเตรเลีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้ านเหรี ยญ
ล้ านบาท สหรั ฐอเมริกา

ล้ านบาท

352
5

15


59


41
29

6,310


332


6,310


357

15

59

70

6,310

332

6,310
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งบการเงิน

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - บริ ษัทอื่น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 14)
เจ้ ำหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 14)
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
เจ้ ำหนี ้ค่ำก่อสร้ ำง
เจ้ ำหนี ้อื่น

2,825,297,803 2,502,049,495
19,134,824
26,008,458
149,076,736 110,122,295
4,089,965,591 3,657,455,946
47,817,236 116,364,787
1,821,416,451 1,163,456,071

21,590,889
32,349,220
3,674,597
390,950,617
384,280
19,174,296

16,894,453
32,603,342
10,052,309
372,040,510
18,914,824

รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

8,952,708,641 7,575,457,052

468,123,899

450,505,438

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินมัดจำค่ำห้ องพัก
เจ้ ำหนี ้กรมสรรพำกร
อื่น ๆ
รวมหนี ้สินหมุนเวียนอื่น

617,924,209
447,759,012
813,273,440

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

551,298,784
565,808,243
856,628,254

15,552,910
1,166,368
37,369,359

11,898,764
2,189,253
54,581,216

1,878,956,661 1,973,735,281

54,088,637

68,669,233
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งบการเงิน

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
จำนวนที่รับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ผลประโยชน์พนักงำน

222,234,045

222,770,643

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
16,823,424

16,387,683

โครงกำรเป็ นโครงกำรเกษี ยณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือ นสุดท้ ำยซึ่งให้ ผลประโยชน์ แก่สมำชิกในรู ปกำรประกันระดับเงิน
เกษี ยณอำยุที่จะได้ รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้ จะขึ ้นอยู่กับระยะเวลำกำรทำงำนและเงินเดือนในปี สุดท้ ำยของสมำชิกก่อนที่จะ
เกษียณอำยุ
จำนวนที่รับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้ มีกองทุน

222,234,045

222,770,643

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

16,823,424

16,387,683

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ระหว่ำงปี มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

วันที่ 1 มกรำคม
หนี ้สินได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย
ต้ นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
กำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

222,770,643
27,470,178
6,602,920
(33,322,197)
(1,287,499)

258,023,797
3,835,069
18,814,412
6,687,197
(64,787,806)
197,974

16,387,683
1,307,211
551,530
(1,423,000)
-

15,531,774
1,482,840
531,169
(1,158,100)
-

วันที่ 31 ธันวำคม

222,234,045

222,770,643

16,823,424

16,387,683
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งบการเงิน

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
จำนวนที่รับรู้ ในงบกำไรขำดทุนสำหรับแต่ละรำยกำรมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ต้ นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

27,470,178
6,602,920

18,814,412
6,687,197

1,307,211
551,530

1,482,840
531,169

34,073,098

25,501,609

1,858,741

2,014,009

ค่ำใช้ จ่ำยทังหมดจ
้
ำนวน 33 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 25 ล้ ำนบำท) ถูกรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยแยกแสดงเป็ นแต่ละประเทศ มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย
บาท
บาท
บาท
มูลค่ำปั จจุบนั
ของภำระผูกพัน
รวม

195,641,755

16,497,089

ศรีลังกา
บาท

พ.ศ. 2559
ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

6,809,779 3,285,422 222,234,045 177,346,665 15,271,861

26,597,594

ศรีลังกา
บาท

รวม
บาท

3,554,523 222,770,643

ข้ อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ เป็ นดังนี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนที่คำดไว้

ร้ อยละ 3.5 - ร้ อยละ 3.75 ร้ อยละ 3.5 - ร้ อยละ 3.75
ร้ อยละ 2
ร้ อยละ 2
ร้ อยละ 5 - ร้ อยละ7
ร้ อยละ 5 - ร้ อยละ 7
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งบการเงิน

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ท่ กี าหนดไว้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของ
เงินเดือน
อัตรำกำรลำออก

การเปลี่ยนแปลงในข้ อ
สมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ร้ อยละ 1
ร้ อยละ 1
ร้ อยละ 1
ร้ อยละ 5

การเพิ่มขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ลดลง ร้ อยละ ลดลง ร้ อยละ
8.3
8.3
ร้ อยละ 1 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
9.3
9.3
ร้ อยละ 5 ลดลง ร้ อยละ ลดลง ร้ อยละ
33.5
33.5

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
เพิ่มขึน่ ร้ อยละ เพิ่มขึน่ ร้ อยละ
9.5
9.5
ลดลง ร้ อยละ
ลดลง ร้ อยละ
8.3
8.3
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
41.5
41.5

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ ำงต้ นนี ้อ้ ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติ ขณะที่ให้ ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติหลักได้ ใช้ วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ คำนวณด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ Projected Unit Credit Method ณ วันสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรคำนวณหนี ้สินบำเหน็จบำนำญที่รับรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ธุรกิจโรงแรม
และสปา
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์

7.5 ปี

ธุรกิจ
ร้ านอาหาร ธุรกิจค้ าปลีก

11.4 ปี

8.2 ปี
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24

งบการเงิน

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (ต่อ)

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ที่ยงั ไม่ได้ คดิ ลด สำมำรถวิเครำะห์ตำมกำหนดชำระมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
น้ อยกว่ า 1 ปี ระหว่ าง 1-2 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุ

11,379

15,675

39,915

346,718

413,687

รวม

11,379

15,675

39,915

346,718

413,687

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุ

3,326

18,641

48,328

346,718

417,013

รวม

3,326

18,641

48,328

346,718

417,013

น้ อยกว่ า 1 ปี ระหว่ าง 1-2 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุ

226

2,250

2,248

26,836

31,560

รวม

226

2,250

2,248

26,836

31,560

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุ

1,436

593

2,097

28,870

32,996

รวม

1,436

593

2,097

28,870

32,996
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25

หนี ส นิ ไม่ หมุนเวียนอืน

รายได้ร อตัดบัญชี
เงินมัดจําค่าเช่า
ค่าเช่าทีดนิ ค้ างจ่าย
ประมาณการรื อ ถอน
อืน ๆ
รวมหนี สินไม่หมุนเวียนอืน
26

งบการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
161,149,890
113,879,621
71,617,488
165,867,839
722,947,106

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

134,672,691
139,427,633
46,584,117
132,450,419
909,997,698

609,555
640,500


161,338,035

8,466
610,500


186,760,898

1,235,461,944 1,363,132,558

162,588,090

187,379,864

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมู ลค่ าหุ้น

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จํานวนหุ้น
สามัญ
4,402,311,611
8,056,825

งบการเงินรวม
ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
รวม
หุ้น
บาท
บาท
บาท
4,402,311,611 7,354,672,555 11,756,984,166
8,056,825
284,921,548
292,978,373

4,410,368,436
208,545,855
4,618,914,291

4,410,368,436 7,639,594,103 12,049,962,539
208,545,855 7,375,015,614 7,583,561,469
4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27)

จํานวนหุ้น
สามัญ
4,402,311,611
8,056,825

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้น
หุ้นสามัญ
รวม
บาท
บาท
บาท
4,402,311,611 7,329,020,179 11,731,331,790
8,056,825
284,921,548
292,978,373

4,410,368,436
208,545,855

4,410,368,436
208,545,855

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4,618,914,291

4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632

7,613,941,727 12,024,310,163
7,375,015,614 7,583,561,469

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นจดทะเบียนทัง หมดประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 4,621,828,347 หุ้ น (พ.ศ. 2559 : จํานวน
4,621,828,347 หุ้น) ซึง มีมลู ค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมี ห้ นุ สามัญจํานวน 4,618,914,291 หุ้น (พ.ศ. 2559 : จํานวน 4,410,368,436
หุ้น) ทีได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
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27
27

ใบสาคัาคั
ญแสดงสิ
ื ้ สามั
หุ้นญสามัญ
ใบส
ญแสดงสิ
ทธิซทอื ้ ธิหุซ้ นอ

กลุกลุ่มกิ่มจกิกำรได้
มีกำรจั
ดสรรใบส
ำคัญแสดงสิ
ทธิซื ้อหุท้ นธิสำมั
แก่ผญ
้ ูถือให้หุ้นแเดิ
ษัทมโดยผ่
ำนกำรอนุ
มัติจำำกกำรประชุ
้ ถือหุ้น ก ลุ่มกิจมกำรไม่
นสำหรัไบด้มูบลนั ค่ทึำกยุตต้ิธนรรมหรื
อมูลบค่มูำทีล่ ค่ำยุติธรรมหรื อมูลค่ำที่
จกำรได้
มีกำรจั
ดสรรใบส
ำคัญแสดงสิ
ซื ้อหุญ้ นให้สำมั
ก่ผม้ ูถของบริ
ือหุ้นเดิ
ของบริ
ษัท โดยผ่
นกำรอนุมัตมิจผูำกกำรประชุ
ผู้ถือหุไ้ ด้นบกนั ลุทึก่มต้กินจทุกำรไม่
ทุนสำหรั
แท้แท้จริจงริของใบส
ำคัญำคัแสดงสิ
ทธิซื ้อหุ
ดังกล่ญำดัวในงบกำรเงิ
น
งของใบส
ญแสดงสิ
ทธิ้ นซสำมั
ื ้อหุ้นญสำมั
งกล่ำวในงบกำรเงิ
น
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ออกโดย
บริ ษัท

บริ ษัท

จัดสรรให้ แก่

ออกโดย ผู้ถือหุ้นเดิม (MINT
จัดสรรให้
แก่
- W5)
ผู้ถือหุ้นเดิม (MINT - W5)
รวมกำรออกโดยบริ ษัท

วันที่อนุมัติ

กาหนดวันที่ใช้ สิทธิ
ครัง้ แรก
ครัง้ สุดท้ าย

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

จานวนคงเหลือ
หน่ วย

กาหนดวันที่ใช้ สิทธิ
วั
น
ที
่
อ
นุ
ม
ต
ั
ิ
ครั
ง
้
แรก
ครัง้ สุดท้ าย
20 พฤศจิกำยน
25 กุมภำพันธ์ 3 พฤศจิกำยน
20 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2560

25 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ลดลงระหว่ างปี

อัตราการใช้
สิทธิ
ซือ้ หุ้นสามัญต่ อ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ใช้ สิทธิ
หน่ วย
1 หน่ วย

จานวนคงเหลือ
หน่ วย

192,187,384 (189,587,525)

ใช้ สิทธิ
หน่ วย

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ลดลงระหว่ างปี

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2560

อัตราการใช้

หุ้นสามัญ สิทราคาในการ
ธิ
ออกเพิ่ม ใช้ สิทธิซือ้
ซือ้ หุ้นสามัญต่ อ
หุ้นสามัญ ราคาในการ
ระหว่ างงวด หุ้นสามัญ
จานวนเงิน
หมดอายุ
ใบสาคัญ
แสดง
ออกเพิ่มพันบาท
ใช้ สิทธิซือ้ หน่ วย
หุ้น
บาท

สิทธิ
1 หน่ วย

1.1 (208,545,855)

ระหว่ างงวด
หุ้น

36.36

หุ้นสามัญ
บาท

7,583,561

จานวนคงเหลือ
หน่ วย

จานวนเงิน
พันบาท

(2,599,859)

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

ษัท มีกำหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุรวมกำรออกโดยบริ
้ นสำมัญ (MINT-W5)

หมดอายุ
หน่ วย

จานวนคงเหลือ
หน่ วย

(2,599,859)

-

(2,599,859)

-

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ (MINT-W5) มีกำหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
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28

งบการเงิน

สารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี

464,178,907
-

464,178,907
-

วันที่ 31 ธันวำคม

464,178,907

464,178,907

ภำยใต้ พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด บริ ษัทต้ องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหัก
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำสำรองนี ้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สำรองดังกล่ำวเป็ น
สำรองที่ไม่สำมำรถจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้

147

องค์ประกอบอื
ประกอบอื
่ นของส่
วนของผู
องค์
่ นของส่
วนของผู
้ ถือหุ้น้ ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินทุน
จากการตีมูลค่ า
จากการตีมูลค่ า
ส่ วนต่าจากการ
ยุตธิ รรมของ
ส่ วนต่าจากการ
ยุตธิ รรมของ
รวมกิจการ ส่ วนต่าจากการ
เงินลงทุนใน
ส่ วนปรับปรุง
จการ
จากการ
เงินลงทุนใน
ส่ วนปรับปรุง
นเพิ่ม ส่ วนต
ภายใต้ การ รวมกิลงทุ
า
หลัก่ าทรั
พย์ เผื่อ จากการแปลงค่
ลงทุนเพิขาย
่ม หลักงบการเงิ
ทรัพย์ เผืน่ อ จากการแปลงค่
ในบริษกัทารย่ อย
ควบคุมเดียวกัน ภายใต้
รวม า
ควบคุมเดียวกันบาท ในบริษัทย่บาท
อย
ขาย
งบการเงิ
บาท
บาท น
บาท

บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
กำรลงทุ
่มในบริ ษัทพ.ศ.
ย่อย 2559
วันที่ 1นเพิมกราคม
กำรรวมธุ
กำรลงทุรกินจเพิ่มในบริ ษัทย่อย
กำรตีรำคำ

กำรรวมธุรกิจ
กำรตีรำคำ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

ธันวาคม
วัวันนที่ที1่ 31
มกราคม
พ.ศ. พ.ศ.
2560 2559
กำรลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อย
กำรตี
วันทีรำคำ
่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ผลต่
ำงจำกกำรแปลงค่
กำรลงทุ
นเพิ่มในบริำงบกำรเงิ
ษัทย่อยน
วักำรตี
นที่ 31รำคำ
ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

บาท

บาท

(755,412,590) (273,806,053)
228,306,113
-(755,412,590) - (273,806,053)
(135,607,727)
- (126,436,106)
-(89,337,453)
- (126,436,106)
-

(863,292,393)
228,306,113
(135,607,727)
(392,300,814)

(1,664,204,923)
(135,607,727)
(863,292,393)
(126,436,106) (89,337,453)
(392,300,814)

3,360,933
(755,412,590)(755,412,590)
(400,242,159) (400,242,159)
3,360,933 (1,255,593,207)
- (490,016,526)
-(755,412,590) - (400,242,159)
(105,615,051)
3,360,933
- - (490,016,526)- (932,872,689) (755,412,590) (890,258,685)
(102,254,118)- (2,188,465,896)
(105,615,051)

(1,255,593,207)
(2,407,887,023)
(490,016,526)
(105,615,051)
(1,255,593,207)
(932,872,689) -

(755,412,590)

-

(400,242,159)

รวม
บาท

(1,664,204,923)
(135,607,727)
(126,436,106)
(89,337,453)
(89,337,453)
3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023)
- (392,300,814) (392,300,814)
(2,407,887,023)

-

-

(2,407,887,023)
(490,016,526)
(3,936,391,289) (105,615,051)
- (932,872,689) (932,872,689)

(755,412,590)

(890,258,685)

148
(102,254,118) (2,188,465,896)
(3,936,391,289)
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งบการเงิน

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนต่าจากการ ส่ วนเกินทุนจากการ
รวมกิจการ ตีมูลค่ ายุตธิ รรมของ
ภายใต้ การ
เงินลงทุนใน
ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์ เผื่อขาย
บาท
บาท

รวม
บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
กำรตีรำคำ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(587,397,515)
-

124,494 (587,273,021)
2,293,013
2,293,013

(587,397,515)

2,417,507 (584,980,008)

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กำรตีรำคำ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(587,397,515)
-

2,417,507 (584,980,008)
4,410,438
4,410,438

(587,397,515)

6,827,945 (580,569,570)

149
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งบการเงิน

รายได้ อ่ ืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รำยได้ ค่ำเช่ำ
รำยได้ จำกกำรขำยของสมนำคุณ
รำยได้ ค่ำขนส่ง
เงินสนับสนุน
รำยได้ ค่ำบริ กำรจัดกำร
ขำยวัตถุดบิ ให้ แฟรนชำยส์
รำยได้ ค่ำซ่อมบำรุ ง
รำยได้ ภำษีโรงเรื อน
รำยได้ จำกเครื่ องหมำยกำรค้ ำ
รำยได้ จำกเงินชดเชยประกันภัย
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนะหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ (หมำยเหตุ 12)
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
กำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
สุทธิ
กำไรจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรเปลี่ยน
สถำนะของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
กำไรจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรเปลี่ยน
สถำนะของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
อื่น ๆ
รวมรำยได้ อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

165,615,784
138,612,284
165,931,163
203,047,417
165,811,811
48,903,618
51,744,111
16,181,369
204,121,771
-

153,082,314
133,802,809
142,765,582
257,562,449
282,757,713
40,553,136
54,094,010
14,450,027
221,204,677
46,812,744

36,809,366
-

37,468,247
-

163,784,778
34,131,286

-

-

-

-

2,511,841,219

-

-

-

40,901,207

-

-

670,015,055

135,607,728
705,602,384

9,295,086

25,545,307

2,027,900,447

4,741,037,999

46,104,452

63,013,554

150

237

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

31

งบการเงิน

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลักษณะได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 16)
จำหน่ำยของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 17)
กำรด้ อยค่ำ (กลับรำยกำร) ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 17)
กำรตัดจำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 17)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมำยเหตุ 18)
กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมำยเหตุ 18)
ค่ำตัดจำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำ (หมำยเหตุ 19)
หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ค่ำใช้ จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

106,361,016
30,760

64,770,285
47,078

-

-

3,633,657,866

3,339,720,918

102,287,313

85,335,114

(26,036,635)

33,438,499

-

-

196,115,875
115,360,228
279,649,499
276,184,211
1,073,581
28,200,996
110,477,173
169,054,035
(104,519,657)
282,227,708
15,341,651,823 13,673,767,389

28,531
1,021,826
623,018
294,498
382,689,325

26,366
2,314,121
623,017
251,653
728,356,067
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

1,054,801,711 1,005,428,063
(5,768,994,577) (6,050,821,453) (153,454,388) (154,480,840)

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(4,714,192,866) (5,045,393,390) (153,454,388) (154,480,840)

สินทรัพย์และหนีส้ ินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญ ชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันได้ เมื่ อสินทรั พย์และหนีส้ ินภำษี เงินได้ ดงั กล่ำว
เกี่ยวข้ องกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี เดียวกันในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรัพย์และหนี ้สินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย์และหนี ้สินสุทธิในแต่ละบริ ษัท
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งบการเงิน

ภาษี
ภาษี
เงินเงิได้
นได้
รอการตั
รอการตั
ดบัดญบัชีญแชีละภาษี
และภาษี
เงินเงิได้
นได้(ต่อ(ต่) อ)
รำยกำรเคลื
่อนไหวของสิ
นทรันทรั
พย์พแย์ละหนี
้สิน้สิภำษี
เงินเงิได้นรได้อกำรตั
ดบัดญบัชีญมชีีดมงั ีดนีงั ้ นี ้
รำยกำรเคลื
่อนไหวของสิ
และหนี
นภำษี
รอกำรตั
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
เพิ่มเพิ/่ ม(ลด)
/ (ลด) เพิ่มเพิ/่ ม(ลด)
/ (ลด)
1 มกราคม
1 มกราคม ในกในก
าไรหรื
าไรหรื
อ อในกในก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นน
ปรัปรั
บปรุบปรุ
ง ง
พ.ศ.พ.ศ.
2559
2559
ขาดทุ
ขาดทุ
น น เบ็ดเบ็เสร็
ดเสร็
จอืจ่ นอื่น การซื
การซื
อ้ ธุอร้ กิธุจรกิจ รายการ
รายการ
บาทบาท
บาทบาท
บาทบาท
บาทบาท
บาทบาท
สินสิทรันทรั
พย์พภย์าษีภาษี
เงินเได้
ดบัดญบัชีญชี
งินรได้อการตั
รอการตั
กำรขำยสิ
ค้ ำฝำกขำย
กำรขำยสิ
นค้นำฝำกขำย
สำรองกำรด้
ำของสิ
สำรองกำรด้
อยค่อยค่
ำของสิ
นทรันพทรัย์พย์
ภำระผู
ภำระผู
กพักนพัผลประโยชน์
นผลประโยชน์
พนัพกนังำน
กงำน
ค่ำเสื
ค่ำ่อเสืมรำคำ
่อมรำคำ
รำยได้
ล่วงหน้
รำยได้
รับล่รับวงหน้
ำ ำ
ผลขำดทุ
นสะสมยกไป
ผลขำดทุ
นสะสมยกไป
กำรแปลงค่
ำงบกำรเงิ
กำรแปลงค่
ำงบกำรเงิ
นน
อื่นอืๆ่นๆ

38,976,429
38,976,429
18,759,526
18,759,526
192,005,708
192,005,708
53,817,309
53,817,309
17,809,285
17,809,285
282,983,464
282,983,464
155,882,570
155,882,570
7,387,056
7,387,056

12,284,799
12,284,799
119,733,060
119,733,060
60,639,259
60,639,259
35,364,199
35,364,199
(786,247)
(786,247)
10,896,862
10,896,862
- (7,454,656)
(7,454,656)

767,621,347
767,621,347 230,677,276
230,677,276
ินภาษี
งินรได้อการตั
รอการตั
หนีหนี
ส้ ินส้ภาษี
เงินเได้
ดบัดญบัชีญชี
ลูกหนี
5,747,414 (16,618,450)
ลูกหนี
้กำรค้้กำรค้
ำ ำ
5,747,414
(16,618,450)
ธิในกำรบริ
หำรสิ
(962,866,380)(173,274,512)
สิทสิธิใทนกำรบริ
หำรสิ
นทรันพทรัย์พย์
(962,866,380)
(173,274,512)
รำยได้
ภำยใต้
ญ
ั ญำเช่
ำกำรเงิ
(593,466,576) 23,094,838
รำยได้
ภำยใต้
สญ
ั สญำเช่
ำกำรเงิ
นน
(593,466,576)
23,094,838
กำไรจำกหลั
ผื่อขำยที
่ยงั เไม่
(228,264,776)
กำไรจำกหลั
กทรักพทรัย์พเผืย์่อเขำยที
่ยงั ไม่
กิดเขึกิด้นขึ ้น (228,264,776)
- กำไรจำกกำรขำยสิ
กำไรจำกกำรขำยสิ
นทรันพทรัย์พย์
ระหว่
ำงกลุ
กิจกำรที
่ยงั เไม่
(37,540,002) 39,843,931
ระหว่
ำงกลุ
ม่ กิม่จกำรที
่ยงั ไม่
กิดเกิขึด้นขึ ้น
(37,540,002)
39,843,931
กำรปรั
ตธิ รรมของสิ
กำรปรั
บมูบลมูค่ลำยุค่ตำยุธิ รรมของสิ
นทรันพทรัย์พย์
จกำร
(2,721,117,439) 43,512,140
ณ วัณนทีวัน่ซืที้อกิ่ซจื ้อกิกำร
(2,721,117,439)
43,512,140
กำรแปลงค่
ำงบกำรเงิ
(2,579,708)
กำรแปลงค่
ำงบกำรเงิ
นน
(2,579,708)
- (149,999,087) 9,250,631
อื่นอืๆ่น ๆ
(149,999,087)
9,250,631

-

-

- -

- - - (629,277)
(629,277)
- -

-

- - - - - - - 7,129,440
7,129,440
- -

31 31
ธันธัวาคม
นวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
2559
2559
บาทบาท

51,261,228
51,261,228
138,492,586
138,492,586
252,644,967
252,644,967
89,181,508
89,181,508
17,023,038
17,023,038
293,880,326
293,880,326
163,012,010
163,012,010
(67,600)
(67,600)

- - 7,129,440
7,129,440 1,005,428,063
1,005,428,063

-

-

- -

-

- (10,871,036)
(10,871,036)
-(1,136,140,892)
(1,136,140,892)
- (570,371,738)
(570,371,738)
- (228,894,053)
(228,894,053)

- -

2,303,929
2,303,929

- -(1,283,722,000)
(1,283,722,000)
- -(3,961,327,299)
(3,961,327,299)
- - -(2,192,200)
(2,192,200) (4,771,908)
(4,771,908)
- - - - (140,748,456)
(140,748,456)

(4,690,086,554)
(4,690,086,554) (74,191,422)
(74,191,422)

(629,277)
(629,277)(1,283,722,000)
(1,283,722,000)(2,192,200)
(2,192,200)(6,050,821,453)
(6,050,821,453)

หนีหนี
้สินภำษี
้สินภำษี
เงินเได้
งินรได้อกำรตั
รอกำรตั
ดบัดญบัชีญ-ชีสุท- สุธิ ทธิ (3,922,465,207)
(3,922,465,207) 156,485,854
156,485,854

(629,277)
(629,277)(1,283,722,000)
(1,283,722,000) 4,937,240
4,937,240(5,045,393,390)
(5,045,393,390)
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี ้ (ต่อ)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำรขำยสินค้ ำฝำกขำย
สำรองกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
(กลับรำยกำร)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำยได้ รับล่วงหน้ ำ
ผลขำดทุนสะสมยกไป
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
อื่นๆ

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
สิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์
รำยได้ ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
ระหว่ำงกลุม่ กิจกำรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
กำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์
ณ วันที่ซื ้อกิจกำร
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
อื่น ๆ

หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เพิ่ม / (ลด)
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น การซือ้ ธุรกิจ
บาท
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2560
บาท

เพิ่ม / (ลด)
ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
บาท

51,261,228

17,659,765

-

138,492,586 (124,623,214)
252,644,967 (66,034,672)
89,181,508
7,005,370
17,023,038
(237,241)
293,880,326 142,108,199
163,012,010
(67,600)
-

ปรั บปรุ ง
รายการ
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

-

-

68,920,993

-

-

73,495,441
-

13,869,372
186,610,295
96,186,878
16,785,797
435,988,525
236,507,451
(67,600)

73,495,441

1,054,801,711

1,005,428,063

(24,121,793)

-

-

(10,871,036)
(1,136,140,892)
(570,371,738)
(228,894,053)

6,042,358
(2,457,216)
(64,320,191)
-

(1,102,610)

-

(4,828,678)
- (1,138,598,108)
- (634,691,929)
- (229,996,663)

2,303,929

(36,965,986)

-

-

-

(3,961,327,299)
(4,771,908)
(140,748,456)

189,634,480
(29,995,943)

-

(11,655,433)
- (3,783,348,252)
- 232,647,417
227,875,509
- (170,744,399)

(6,050,821,453)

61,937,502

(1,102,610)

(11,655,433) 232,647,417 (5,768,994,577)

(5,045,393,390)

37,815,709

(1,102,610)

(11,655,433) 306,142,858 (4,714,192,866)

(34,662,057)
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี ้ (ต่อ)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สำรองกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนสะสมยกไป
อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สำรองกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนสะสมยกไป
อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่ม / (ลด)
1 มกราคม
เพิ่ม / (ลด) ในกาไรขาดทุน
พ.ศ. 2559 ในกาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

686,000
3,106,355
4,085,999

4,473,960
250,090
44,757,626
(424,393)

-

5,159,960
3,356,445
44,757,626
3,661,606

7,878,354

49,057,283

-

56,935,637

(210,787,200)

-

(629,277)

(211,416,477)

(202,908,846)

49,057,283

(629,277)

(154,480,840)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่ม / (ลด)
1 มกราคม
เพิ่ม / (ลด) ในกาไรขาดทุน
พ.ศ. 2560 ในกาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

5,159,960
3,356,445
44,757,626
3,661,606

136,259
2,236,474
(243,671)

-

5,159,960
3,492,704
46,994,100
3,417,935

56,935,637

2,129,062

-

59,064,699

(211,416,477)

-

(1,102,610)

(212,519,087)

(154,480,840)

2,129,062

(1,102,610)

(153,454,388)
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ยกไปจะรับรู้ ได้ ไม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่
ว่ำจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ทำงภำษี นนั ้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ที่ยังไม่ได้ ใช้ ยกไป
เพื่อหักกลบกับกำไรทำงภำษี ในอนำคตเป็ นจำนวนเงิน 509 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 305 ล้ ำนบำท) ซึ่งไม่ได้ รับรู้ เป็ นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ ซึง่ จะสิ ้นสุดระยะเวลำกำรหักกลบกันในปี ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

33,148,805
52,129,811
107,193,838
186,834,126
129,474,979

19,142,318
45,701,889
72,031,046
45,333,367
123,092,664
-

508,781,559

305,301,284

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ภำษี เงินได้ :
ภำษี เงินได้ ในปี ปั จจุบนั
ภำษี เงินได้ ของปี ก่อนที่รับรู้ในปี ปั จจุบนั
รวมภาษีเงินได้

876,842,651
(51,954,481)

1,190,065,576
(1,529,974)

3,982,946
1,586,518

7,706,233
104,099

824,888,170

1,188,535,602

5,569,464

7,810,332

ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้ รับรู้
รับรู้ ผลขำดทุนงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(19,815,909)
(16,312,463)
(1,687,337)

(186,198,530)
55,374,528
(25,661,852)

147,954
(3,616,472)
1,339,456

(4,299,727)
40,533
(44,798,089)

(37,815,709)

(156,485,854)

(2,129,062)

(49,057,283)

รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

787,072,461

1,032,049,748

3,440,402

(41,246,951)
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษี เงินได้ สำหรั บกำไรก่อนหักภำษี ของกลุ่มกิจกำรมี ยอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี ของ
ประเทศที่บริ ษัทใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

กำไรก่อนภำษี

6,407,014,214

7,841,256,871

1,976,658,020

1,811,225,458

ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมสุทธิจำกภำษี
ผลกระทบของอัตรำภำษีทแี่ ตกต่ำง
ค่ำใช้ จำ่ ยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
รำยได้ ที่ไม่ต้องเสียภำษี
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน
ผลประโยชน์จำกกำรหักภำษีได้ เพิ่มเติม
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ที่ไม่ได้ รับรู้
กำรใช้ ประโยชน์จำกกำรขำดทุนงวดก่อนที่ไม่ได้ รับรู้
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

1,281,402,843

1,568,251,374

395,331,604

362,245,092

(212,138,374)
(187,082,672)
160,509,782
(272,896,026)
(73,793,003)
(20,696,632)

(112,372,970)
(164,489,952)
384,003,192
(611,828,056)
47,532,868
-

(76,422,016)
1,693,034
(312,842,141)
(2,029,954)
(1,665,843)

(7,593,065)
3,707,750
(354,627,044)
104,099
-

(7,651,297)
(3,067,335)

(77,864,447)
(4,031,647)

(624,282)
-

(45,083,783)
-

122,485,175

2,849,386

-

-

787,072,461

1,032,049,748

3,440,402

(41,246,951)

ภำษีเงินได้
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งบการเงิน

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้ ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
ก่ อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้น
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

หลังภาษี
บาท

พ.ศ. 2559
ก่ อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

(104,512,441)
(464,382,960)

(1,102,610)
-

(105,615,051)
(464,382,960)

(88,708,176)
(333,087,568)

(629,277)
-

(89,337,453)
(333,087,568)

(568,895,401)

(1,102,610)

(569,998,011)

(421,795,744)

(629,277)

(422,425,021)

พ.ศ. 2559
ก่ อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
ก่ อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

หลังภาษี
บาท

5,513,048

(1,102,610)

4,410,438

2,922,290

(629,277)

2,293,013

5,513,048

(1,102,610)

4,410,438

2,922,290

(629,277)

2,293,013
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งบการเงิน

กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขัน้ พื ้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ชำระแล้ ว
และออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี
ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้นปรั บลด จำนวนหุ้น สำมัญถัวเฉลี่ยได้ ปรั บปรุ งด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้ แปลงเป็ นหุ้นสำมัญทังหมด
้
บริ ษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 27)
ในกำรคำนวณจำนวนหุ้นสำมัญ ที่เพิ่มขึน้ หำกมี กำรใช้ สิทธิ บริ ษัทคำนวณว่ำหำกนำเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สิท ธิจำกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงั กล่ำวมำซื ้อหุ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญที่ต้องออกเพิ่ม
แล้ วนำจำนวนหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มดังกล่ำวมำรวมกับหุ้นสำมัญที่มีอยู่ ทังนี
้ ้ไม่มีกำรปรับปรุ งใด ๆ ในงบกำไรขำดทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หุ้น
หุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้ คำนวณกำไรต่อหุ้น - สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้ ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

4,441,818,312

4,406,519,451

-

5,950,752

-

5,950,752

4,441,818,312

4,412,470,203

งบการเงินรวม
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

5,415,397,011

6,589,995,865

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน

1.2192

1.4955

กำไรต่อหุ้นปรับลด

1.2192

1.4935

กำไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสำมัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
1,973,217,618

1,852,472,409

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน

0.4442

0.4204

กำไรต่อหุ้นปรับลด

0.4442

0.4198

กำไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
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เงินปั นผล
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีกำรอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดใน
อัตรำหุ้นละ 0.35 บำท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ (MINT-W5) จำนวนรวม
ไม่เกิน 4,622 ล้ ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปั นผลรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,618 ล้ ำนบำท เงินปั นผลจำนวน 1,544 ล้ ำนบำทจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีกำรอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดใน
อัตรำหุ้นละ 0.35 บำท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ (MINT-W5) จำนวนรวม
ไม่เกิน 4,622 ล้ ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปั นผลรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,618 ล้ ำนบำท เงินปั นผลจำนวน 1,540 ล้ ำนบำทจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559

35

การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย

35.1 การซือ้ กิจการใหม่
Grab Food Limited
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ แปลงเงินให้ ก้ ูยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัท Grab
Food Limited เป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1.1 ล้ ำนหุ้น เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 1.1 ล้ ำนปอนด์สเตอริ ง หรื อเทียบเท่ำ 57 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 70
บริ ษัทดังกล่ำวจึงถือเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้ อมูล ทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรนับตังแต่
้ วนั ที่มีอำนำจ
ควบคุม
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ ดงั นี ้
พันบาท
รำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

56,831
20,836

รำคำซื ้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)

35,995
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การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)

35.1 การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
Grab Food Limited (ต่อ)
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 70 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
พันบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สิน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ที่ได้ มำ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

13,231
109
939
24,532
3,315
6,240
(18,600)
29,766
(8,930)
20,836

สินทรั พย์ สุทธิที่ได้ มำจำกกำรซื ้อกิจกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตำมบัญ ชี ณ วันที่ซื ้อกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ สุทธิที่ได้ มำให้ เสร็ จสิ ้น โดยจะปรับปรุ งรำยกำรสินทรัพย์และหนี ้สินให้
เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมและรำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุนเมื่อกำรขันตอนเหล่
้
ำนี ้เสร็ จสิ ้น ผลต่ำงระหว่ำงต้ นทุนกำรได้ มำของสินทรัพย์
กับมูลค่ำยุตธิ รรมจะนำไปปรับปรุ งกับค่ำควำมนิยมหรื อกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
Metropolis Auckland
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ เข้ ำซื ้อสินทรัพย์ดำเนินงำนที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นจำนวน
เงินทังสิ
้ ้น 11.2 ล้ ำนเหรี ยญนิวซีแลนด์ หรื อเทียบเท่ำมูลค่ำ 278 ล้ ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรรวมธุรกิจ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ ดงั นี ้
พันบาท
รำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

278,213
285,763

มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์สงู กว่ำรำคำซื ้อ

(7,550)
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การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)

35.1 การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
Metropolis Auckland (ต่อ)
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
พันบาท
สินทรัพย์ดำเนินงำน
หนี ้สิน

306,917
(21,154)

มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้ มำ

285,763

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ มำให้ เสร็ จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุ งรำยกำรสินทรัพย์และหนี ้สินให้ เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมและรำคำที่ตกลงซื ้อขำยเมื่อขันตอนเหล่
้
ำนี ้เสร็ จสิ ้น
กลุ่มบริษัท Corbin and King
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัทได้ เข้ ำซื ้อกิจกำรของกลุ่มบริ ษัท Corbin and King ในสัดส่วนร้ อยละ 74
โดยมีมลู ค่ำเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 17.3 ล้ ำนปอนด์สเตอริ ง หรื อเทียบเท่ำ 751 ล้ ำนบำท
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ ดงั นี ้
พันบาท
รำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ (หนี ้สิน) สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

751,022
(608,800)

รำคำซื ้อสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)

1,359,822
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การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)
การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)
การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)
การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)
การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
การซือ้ กิจการใหม่ (ต่อ)
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ต่อ)
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ต่อ)
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ต่อ)
กลุ่มบริษัท Corbin and King (ต่อ)
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
มูลค่ำตำมบัญชีตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 74 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้

พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
159,139
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
159,139
เงิ
สดและรำยกำรเที
159,139
ลูกนหนี
้และค่ำใช้ จ่ำยล่ยวบเท่
งหน้ำำเงินสด
181,133
ลูเงิกนหนี
้และค่ำใช้ จ่ำยล่ยวบเท่
งหน้ำำเงินสด
181,133
สดและรำยกำรเที
159,139
ลูสินกหนี
้และค่ำอใช้ จ่ำยล่วงหน้ ำ
181,133
ค้ ำคงเหลื
46,005
สิลูนกหนี
ค้ ำคงเหลื
46,005
้และค่ำอใช้ จ่ำยล่วงหน้ ำ
181,133
สิทีน่ดค้นิ ำอำคำรและอุ
คงเหลือ ปกรณ์
46,005
874,550
ทีสิน่ดค้นิ ำอำคำรและอุ
874,550
คงเหลือ ปกรณ์
46,005
ทีสิน่ดทรั
นิ อำคำรและอุ
874,550
พย์ไม่มีตวั ตนปกรณ์
1,490
สิทีน่ดทรั
พย์ไม่มีตวั ตนปกรณ์
1,490
นิ อำคำรและอุ
874,550
สิหนีนทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ม
ี
ต
ว
ั
ตน
1,490
(2,084,032)
้สิ
น
(2,084,032)
สินทรั
1,490
หนี
้สินพย์ไม่มีตวั ตน
(2,084,032)
หนี ้สิน
(2,084,032)
หนี ้สิน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำ
(821,715)
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำ
(821,715)
มูส่วลนได้
ค่ำตำมบั
ญ
ชี
ส
ท
ุ
ธิ
ข
องสิ
น
ทรั
พ
ย์
(
หนี
้สิ
น
)สุ
ท
ธิ
ท
ไ
่
ี
ด้
ม
ำ
(821,715)
212,915
เสียทีญ
่ไม่มีอำนำจควบคุ
212,915
ค่ำตำมบั
ธิของสินทรัมมพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำ
(821,715)
ส่มูวลนได้
เสียที่ไม่ชีมสีอทุ ำนำจควบคุ
212,915
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(608,800)
มูส่วลนได้
ค่ำตำมบั
ธิของสินทรัมพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
212,915
(608,800)
เสียทีญ
่ไม่ชีชีมสสีอททุุ ำนำจควบคุ
มูลค่ำตำมบั
ญ
ธิของสินทรัพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
(608,800)
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
(608,800)
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์(หนี ้สิน)สุทธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
สินทรั พ ย์ สุทธิที่ได้ มำจำกกำรซื ้อกิจกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตำมบัญ ชี ณ วันที่ซื ้อกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
สินทรั พ ย์ สุทธิที่ได้ มำจำกกำรซื ้อกิจกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตำมบัญ ชี ณ วันที่ซื ้อกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม
ทรั พ ย์ ส่ระหว่
ุทธิทำี่ไงกำรประเมิ
ด้ มำจำกกำรซื
ำงต้ น เป็นนรำคำตำมบั
ณ เวัสร็นทีจสิ่ซื ้น้อกิโดยจะปรั
จกำร ณบวัปรุ
นทีง่ รำยกำรสิ
31 ธันวำคม
2560้สิกลุ
กิสิจนกำรอยู
นมูล้อกิค่ำจยุกำรข้
ตธิ รรมของสิ
ทรัพย์สุทธิที่ไญ
ด้ มชีำให้
นทรัพพ.ศ.
ย์และหนี
นให้่ม
กิสิจนกำรอยู
นมูล้อกิค่ำจยุกำรข้
ตธิ รรมของสิ
ทรัพย์สุทธิที่ไญ
ด้ มชีำให้
นทรัพพ.ศ.
ย์และหนี
นให้่ม
ทรั พ ย์ ส่ระหว่
ุทธิทำี่ไงกำรประเมิ
ด้ มำจำกกำรซื
ำงต้ น เป็นนรำคำตำมบั
ณ เวัสร็นทีจสิ่ซื ้น้อกิโดยจะปรั
จกำร ณบวัปรุ
นทีง่ รำยกำรสิ
31 ธันวำคม
2560้สิกลุ
กิเป็จนกำรอยู
ำงกำรประเมิน่ตมูกลงซื
ลค่ำยุ้อขำยเงิ
ตธิ รรมของสิ
ย์สุทธินตอนเหล่
จสิจ้นสิ โดยจะปรั
บปรุ งำรำยกำรสิ
นทรัพมย์ำของสิ
และหนีนทรั
้สินพให้ย์
มูลค่ำ่รยุะหว่
ตธิ รรมและรำคำที
นลงทุนนทรั
เมื่อพกำรขั
้ ที่ได้ มำให้ำเนีสร็้เสร็
้น ผลต่ำงระหว่
งต้ นทุนกำรได้
เป็
มูลค่ำ่รยุะหว่
ตธิ รรมและรำคำที
นลงทุนทรั
เมื่อพกำรขั
้ ที่ได้ มำให้ำเนีสร็้เสร็
้น ผลต่ำงระหว่
งต้ นทุนกำรได้
กิจนกำรอยู
ำงกำรประเมิน่ตมูกลงซื
ลค่ำยุ้อขำยเงิ
ตธิ รรมของสิ
ย์สุทธินตอนเหล่
จสิจ้นสิ โดยจะปรั
บปรุ งำรำยกำรสิ
นทรัพมย์ำของสิ
และหนีนทรั
้สินพให้ย์
เป็
รรมและรำคำที
นลงทุ
นเมือ่อกกำรขั
นตอนเหล่
้
จสิ ้น ผลต่
ำงระหว่
นกำรได้ มำของสินทรัพย์
กับนมูมูลลค่ค่ำำยุยุตตธิ ธิ รรมจะน
ำไปปรับ่ตปรุกลงซื
งกับค่้อขำยเงิ
ำควำมนิ
ยมหรื
ำไรจำกกำรซื
้อธุำรนีกิ้เสร็
จในรำคำต
่ำกว่
ำมูลค่ำำงต้
ยุตนธิ ทุรรม
กัเป็บนมูมูลลค่ค่ำำยุยุตตธิ ธิ รรมจะน
ำไปปรับ่ตปรุกลงซื
งกับค่้อขำยเงิ
ำควำมนิ
ยมหรื
ำไรจำกกำรซื
้อธุำรนีกิ้เสร็
จในรำคำต
่ำกว่
ำมูลค่ำงต้
ยุตนธิ ทุรรม
รรมและรำคำที
นลงทุ
นเมือ่อกกำรขั
นตอนเหล่
้
จสิ ้น ผลต่
ำงระหว่
นกำรได้ มำของสินทรัพย์
กับมูลค่ำยุตธิ รรมจะนำไปปรับปรุ งกับค่ำควำมนิยมหรื อกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
กับมูลค่ำยุตธิ รรมจะนำไปปรับปรุ งกับค่ำควำมนิยมหรื อกำไรจำกกำรซื ้อธุรกิจในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม
การซือ้ กิจการในงวดก่ อน
การซือ้ กิจการในงวดก่ อน
การซือ้ กิจการในงวดก่ อน
การซื
กิจการในงวดก่ อน
M on อ้ Palmer
M on Palmer
M on Palmer
M
on Palmer
ในระหว่
ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 50 ในธุรกิจของบริ ษัท M on Palmer
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ ลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 50 ในธุรกิจของบริ ษัท M on Palmer
พ.ศ. 2559 บริ ษยัทโดยมี
ย่อยของกลุ
่มกินจลงทุ
กำรได้
เพิ่มล้อีำกนเหรี
ร้ อยละ
50 ในธุรกิจของบริ
ษัทยบเท่
M onำ 68
Palmer
ซึในระหว่
ง่ ทังหมดด
้ ำงไตรมำสที
ำเนินธุรกิ่ 3จของปี
ในประเทศออสเตรเลี
มลู ค่ำเงิ
นทัลงสิ
้ งทุน้ น2.6
ยญออสเตรเลี
ย หรื อเที
ล้ ำน
ซึในระหว่
ง่ ทังหมดด
้ ำงไตรมำสที
ำเนินธุรกิ่ 3จของปี
ในประเทศออสเตรเลี
มลู ค่ำเงิ
นทัลงสิ
้ งทุน้ น2.6
ยญออสเตรเลี
ย หรื อเที
ล้ ำน
พ.ศ. 2559 บริ ษยัทโดยมี
ย่อยของกลุ
่มกินจลงทุ
กำรได้
เพิ่มล้อีำกนเหรี
ร้ อยละ
50 ในธุรกิจของบริ
ษัทยบเท่
M onำ 68
Palmer
ซึบำท
ง่ ทังหมดด
้ โดยคิดำเนิ
น
ธุ
ร
กิ
จ
ในประเทศออสเตรเลี
ย
โดยมี
ม
ล
ู
ค่
ำ
เงิ
น
ลงทุ
น
ทั
งสิ
้
น
้
2.6
ล้
ำ
นเหรี
ย
ญออสเตรเลี
ย
หรื
อ
เที
ย
บเท่
ำ
68
ล้ ำน
เป็ นสัดส่วนกำรลงทุนจำกร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 100 ทำให้ กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมในธุรกิจของ M on Palmer
บำท
เป็ นนสัธุดรส่กิวจนกำรลงทุ
นจำกร้ อยละย50โดยมี
เป็ นมร้ อลู ยละ
กิจกำรมี
อำนำจควบคุ
มในธุยรกิหรืจของ
onำPalmer
ซึง่ ทังหมดด
้ โดยคิดำเนิ
ในประเทศออสเตรเลี
ค่ำเงิ100
นลงทุทนำให้
ทังสิ
้ กลุน้ ่ม2.6
ล้ ำนเหรี
ยญออสเตรเลี
อเทียMบเท่
68 ล้ ำน
บำท โดยคิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนจำกร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 100 ทำให้ กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมในธุรกิจของ M on Palmer
บำท โดยคิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนจำกร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 100 ทำให้ กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมในธุรกิจของ M on Palmer
ธุรกิจดังกล่ำวจึงถือเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้ อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นับตังแต่
้ วนั ที่มีอำนำจ
ธุรกิจดังกล่ำวจึงถือเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้ อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นับตังแต่
้ วนั ที่มีอำนำจ
ธุควบคุ
รกิจดัมงกล่ำวจึงถือเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้ อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นับตังแต่
้ วนั ที่มีอำนำจ
ควบคุ
ธุรกิจดัมงกล่ำวจึงถือเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและถูกรวมในข้ อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร นับตังแต่
้ วนั ที่มีอำนำจ
ควบคุม
ควบคุม
กลุ่มกิจกำรทำกำรวัดมูล ค่ำยุติธรรมของสินทรั พ ย์ ที่ระบุได้ และหนี ส้ ิ น ที่รับ มำสุทธิ ของธุร กิจ M on Palmer เสร็ จสมบูร ณ์ ใน
กลุ่มกิจกำรทำกำรวัดมูล ค่ำยุติธรรมของสินทรั พ ย์ ที่ระบุได้ และหนี ส้ ิ น ที่รับ มำสุทธิ ของธุร กิจ M on Palmer เสร็ จสมบูร ณ์ ใน
กลุ่มกิำจงไตรมำสที
กำรทำกำรวั
มูล ค่พ.ศ.
ำยุติธ2560
รรมของสิ
นทรัดพมูย์ลทค่ี่รำะบุ
และหนี ส้ นิ นทรั
ที่รพั บย์มำสุ
ทธิไขด้องธุ
ร กิจ M onดPalmer
เสร็ จนสมบู
ใน
ระหว่
่ 3 ดของปี
โดยกำรวั
ยุตไิธด้รรมของสิ
ที่ระบุ
พิจำรณำกำรวั
มูลค่ำของสิ
ทรั พรย์ณ์และ
ระหว่
่ 3 ดของปี
โดยกำรวั
ยุตไิธด้รรมของสิ
ที่ระบุ
พิจำรณำกำรวั
มูลค่ำของสิ
ทรั พรย์ณ์และ
กลุ่มกิำจงไตรมำสที
กำรทำกำรวั
มูล ค่พ.ศ.
ำยุติธ2560
รรมของสิ
นทรัดพมูย์ลทค่ี่รำะบุ
และหนี ส้ นิ นทรั
ที่รพั บย์มำสุ
ทธิไขด้องธุ
ร กิจ M onดPalmer
เสร็ จนสมบู
ใน
ระหว่
่ 3 ของปี
2560 โดยกำรวั
ดมูลค่เชิำงยุเศรษฐกิ
ติธรรมของสิ
นทรั
ได้ พำเชืิจำรณำกำรวั
ดมูลค่ำของสินทรั พย์ และ
คำนึงถึำงงไตรมำสที
ควำมเป็ นไปได้
ที่กลุ่มพ.ศ.
กิจกำรจะได้
รับประโยชน์
จจำกสิ
นทรัพย์พทย์ี่อระบุ
ย่ำงน่
่อถือ
คำนึงถึำงงไตรมำสที
ควำมเป็ นไปได้
ที่กลุ่มพ.ศ.
กิจกำรจะได้
รับประโยชน์
จจำกสิ
นทรัพย์พทย์ี่อระบุ
ย่ำงน่
่อถือ
ระหว่
่ 3 ของปี
2560 โดยกำรวั
ดมูลค่เชิำงยุเศรษฐกิ
ติธรรมของสิ
นทรั
ได้ พำเชืิจำรณำกำรวั
ดมูลค่ำของสินทรั พย์ และ
คำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ที่กลุ่มกิจกำรจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
163
คำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ที่กลุ่มกิจกำรจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
163
163
163
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การซือ้ กิจการบริษัทย่ อย (ต่อ)

35.2 การซือ้ กิจการในงวดก่ อน (ต่อ)
M on Palmer (ต่อ)
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ ดงั นี ้
พันบาท
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเริ่ มแรก
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนเดิม ณ วันที่ซื ้อกิจกำร
ขำดทุนจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรเปลี่ยนสถำนะของเงินลงทุน

67,657
(108,029)

รำคำที่ตกลงซื ้อขำยเงินลงทุนส่วนเพิ่ม
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเริ่ มแรก
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

68,000
67,657
(135,287)

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้ เดิม
ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย (หมำยเหตุ 18)

(40,372)

370
13,589
(13,219)

มูลค่ำยุตธิ รรมตำมส่วนได้ เสียร้ อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
พันบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สิน
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มำ

10,575
13,827
872
4,363
387,592
74,557
(22,367)
(334,132)
135,287

164
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35.3 ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยใช้ วธิ ีรำยได้ ซงึ่ ถือกำรวัดเป็ นมูลค่ำ
ยุตธิ รรมระดับที่ 3
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่ วมกับผู้ประเมินอิสระ ได้ ทำกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สำหรับกำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 คณะทำงำนนี ้ได้ รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริ หำรสูงสุดทำงด้ ำนกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำง
คณะทำงำนกับผู้บริ หำรสูงสุดทำงด้ ำนกำรเงินเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้ จัดขึ น้ อย่ำงน้ อยหนึ่งครัง้ ในแต่ละไตร
มำส ซึง่ สอดคล้ องกับวันที่รำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกิจกำร
ข้ อมูลหลักที่กลุ่มกิจกำรใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมระดับที่ 3 ได้ แก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ ในอนำคต
ซึง่ อ้ ำงอิงกับสภำวะตลำดปั จจุบนั สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ ำง ๆที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น และอัตรำคิดลดซึง่ อ้ ำงอิงกับโครงสร้ ำง
ทำงกำรเงินของบริ ษัทและปั จจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึง่ ผู้บริ หำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยบวกด้ วยอัตรำ
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อัตรำคิดลดที่ใช้ สะท้ อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปั จจุบนั ในเรื่ องมูลค่ำของกำรเงินและปั จจัยควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม โดยมีอตั รำคิดลดในระหว่ำงร้ อยละ 9 ถึงร้ อยละ 11 ต่อปี
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมระหว่ำงปี
36

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงด้ ำนกำรเงินถูกก ำหนดให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง
ทำงด้ ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบี ้ย ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยงทำงด้ ำน
ควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบริ ษัท โดยมีนโยบำยหลักเป็ นไปเพื่อกำรบริ หำรและกำรป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน มิได้ มีไว้
เพื่อกำรเก็งกำไร
ความเสี่ยงทางด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่ม กิ จกำรบริ หำรจัด กำรควำมเสี่ ย งด้ ำนสภำพคล่อ ง โดยรั กษำระดับเงิน สดและรำยกำรเทีย บเท่ำเงิน สดให้ เพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท จัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำว และมีกำรกระจำยแหล่งได้ มำของเงินทุนไว้ ล่วงหน้ ำ
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เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงทางด้ านอัตราดอกเบีย้
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่ม
กิจกำร และกิจกำรได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้ ำงต้ นให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและคู่มือกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของกิจกำรที่วำงไว้ เพื่ อลดผลกระทบในด้ ำนลบที่อ ำจเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ และ
สภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนัน้ ๆ ดังนัน้ กิจกำรจึงดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำสมดุลย์ระหว่ ำงกำรกู้ยืมด้ วยอัตรำ
ดอกเบี ้ยคงที่ และอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวให้ สอดคล้ องกับสภำวะของตลำดกำรเงิน ทังนี
้ ้ สัญ ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยทำง
กำรเงินเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่กลุ่มบริ ษัทใช้ เพื่อบริ หำรควำมผันผวนตลอดจนควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำ
ดอกเบี ้ย เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยดังนี ้
ก)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำจำนวน 158 ล้ ำนเหรี ยญ จำกอัตรำดอกเบี ้ย
ลอยตัวเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยคงที่ สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ .ศ.2563

ข)

สัญ ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยสำหรั บหุ้นกู้สกุลเงินบำทจำนวน 4,000 ล้ ำนบำท จำกอัตรำดอกเบีย้ คงที่เป็ นอัตรำ
ดอกเบี ้ยลอยตัว สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2568

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่สำคัญเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื ้อหรื อขำยสินค้ ำและบริ กำร กำร
กู้ยืมหรื อให้ ก้ ยู ืมเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำในต่ำงประเทศ กลุ่ม
กิจกำรใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริ หำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน คือ สัญญำแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน และสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ ดังนี ้
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross currency swap contracts)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำแลกเปลี่ ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย (Cross currency swap) สำหรั บ
หุ้น กู้ส กุล เงิน บำท จ ำนวน 4,000 ล้ ำนบำท ที่ อัตรำดอกเบี ย้ คงที่ ที่ แปลงเป็ นสกุลเงิ นยูโร จ ำนวน 106.1 ล้ ำนยูโร และ สัญ ญำ
แลกเปลี่ ยนสกุล เงิน และอัต รำดอกเบี ย้ (Cross currency swap) ส ำหรั บ หุ้น กู้ส กุล เงิน บำท จ ำนวน 2,800 ล้ ำนบำท ที่ อัตรำ
ดอกเบี ้ยคงที่ที่แปลงเป็ นสกุลเงินยูโร จำนวน 72.7 ล้ ำนยูโร
ณ วันที่ 31 ธันวคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จกำรมี สัญญำแลกเปลี่ ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ย้ (Cross currency swap) คื อ เงินกู้ยื ม
จำนวน 61.73 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ ที่อตั รำดอกเบี ้ยลอยตัวแปลงเป็ นสกุลเงินไทยบำท จำนวน 2,000 ล้ ำนบำท

166

253

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

36

งบการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญ ญำซื อ้ เงินตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ ำมี ไว้ เพื่ อ ป้องกัน ควำมเสี่ ย งจำกกำรซือ้ สิน ค้ ำที่ เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึง่ ครบกำหนดไม่เกิน 6 เดือน
ดังนี ้
งบการเงินรวม

5,926,764 เหรี ยญสหรัฐฯ (32.62 บำทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ)
(พ.ศ. 2559 : 3,950,102 เหรี ยญสหรัฐฯ (35.77 บำทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ))
เงินเยนของญี่ปนุ่ - ไม่มี
(พ.ศ. 2559 : 2,310,070 เงินเยนของญี่ปนุ่ (0.37 บำทต่อ 1 เงินเยนของญี่ปน))
ุ่

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

193,304,855

141,278,457

-

716,352

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ ยงเป็ นปกติจำกกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ ยวกับลูกหนี ้ อย่ำงไรก็ตำม กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้
สินเชื่อที่เป็ นผลจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ เกิดขึ ้นแบบจำกัดเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีลูกค้ ำจำนวนมำกรำย ดังนันกลุ
้ ่มกิจกำรไม่คำดว่ำจะ
ได้ รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี ้จำกลูกหนี ้เหล่ำนัน้
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่เปิ ดสถำนะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เป็ นหนี ้สินสุทธิจำนวน 247 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : เป็ นหนี ้สินสุทธิ 368 ล้ ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำกำรซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำสำหรับกำรซื ้อสินค้ ำที่เปิ ดสถำนะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
เป็ นสินทรัพย์สทุ ธิจำนวน 0.3 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : เป็ นหนี ้สินสุทธิ 0.3 ล้ ำนบำท)
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เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้ มีกำรซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง (ตัวอย่ำงเช่น ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่มีกำรซื อ้ ขำย
ในตลำดรองที่ไม่ได้ มีกำรจัดตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร (over-the-counter) วัดมูลค่ำโดยใช้ เทคนิคกำรประเมิ นมูลค่ำ โดยเทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำนีใ้ ช้ ประโยชน์สูงสุดจำกข้ อมูลในตลำดที่สงั เกตได้ ที่มีอยู่และอ้ ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้ น้อยที่สุด
เท่ำที่เป็ นไปได้ ถ้ ำข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญทังหมดในกำรวั
้
ดมูลค่ำยุติธรรมได้ มำจำกข้ อมูลที่สงั เกตได้ เครื่ องมือนัน้ จะรวมอยู่ใน
ระดับ 2
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ ในกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดังต่อไปนี ้





รำคำเสนอซื ้อขำยของตลำด หรื อรำคำเสนอซื ้อขำยของตัวแทนสำหรับเครื่ องมือที่คล้ ำยคลึงกัน;
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยคำนวณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตโดย
อ้ ำงอิงจำกเส้ นอัตรำผลตอบแทน (yield curve) ที่สงั เกตได้ ;
มูลค่ำยุตธิ รรมของสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำกำหนดโดยอ้ ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ ำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำที่ได้ กลับมำเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั ;
เทคนิคอื่น เช่นกำรวิเครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใช้ ในกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหลือ

สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย และสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำทังหมดของกลุ
้
่มกิจกำรรวมอยู่ใน
ระดับ 2
37

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันดังต่อไปนี ้
เฉพำะบริ ษัท
-

บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อใช้ เป็ นที่ตงอำคำรโรงแรมของบริ
ั้
ษัทมีกำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริ ษัท
ผูกพันที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำร้ อยละของรำยได้ รวมซึง่ จะปรับเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จนถึงอัตรำร้ อยละคงที่ของรำยได้ รวมต่อปี
ตำมที่กำหนดในสัญญำหรื อตำมอัตรำค่ำเช่ำขัน้ ต่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้ วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 บริ ษัทมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมที่กำหนดในสัญญำที่จะต้ องจ่ำยในอนำคตเป็ นจำนวนเงินประมำณ
5 ล้ ำนบำท

-

บริ ษัทได้ ทำสัญญำกำรใช้ สิทธิในเครื่ องหมำยกำรค้ ำและสัญ ญำกำรบริ หำรงำนโรงแรมกับบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี ้
บริ ษัทผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้ สิทธิ ในเครื่ องหมำยกำรค้ ำและค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรงำนเป็ นอัตรำร้ อยละของ
รำยได้ ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำนี ้มีกำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2569

168

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

37

255
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
เฉพำะบริ ษัท (ต่อ)
-

บริ ษัทได้ ทำสัญ ญำบริ กำรควำมช่วยเหลื อทำงเทคนิคและใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำและชื่ อทำงกำรค้ ำจำนวนสองสัญญำกับ
บริ ษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทจะต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึง่ คำนวณเป็ นอัตรำร้ อยละของยอดขำยตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
โดยสัญญำแรกมี ผลตัง้ แต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยทังสองสั
้
ญญำจะมี ผลจนกว่ำบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่งจะยกเลิกสัญญำ ตำม
สัญญำทังสองสั
้
ญญำ บริ ษัทย่อยต้ องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำร้ อยละของยอดขำย และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ระบุไว้ ใน
สัญญำ

ส่วนของบริ ษัทย่อย
สัญญาบริหารและบริการ
-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทำสัญญำบริ หำรโรงแรมกับบริ ษัทแห่งหนึง่ ในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญำรับเป็ นผู้บริ หำรงำนโรงแรมของ
บริ ษัทย่อย ตำมสัญญำนีบ้ ริ ษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรโรงแรมในอัตรำระยะเวลำ และวิธีกำรคำนวณตำมที่
ระบุในสัญญำ สัญญำนี ้มีกำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ สัญญำจะสำมำรถต่ออำยุได้ อีก 10 ปี

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำบริ กำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริ ษัทสำมแห่ง โดยบริ ษัทย่อยจะได้ รับ
บริ กำรและได้ ใช้ สิทธิและจะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญำ รวมทังผู
้ กพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ ในแต่ละสัญญำซึ่งสัญญำทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549 และ
สิ ้นสุดเดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2567 ซึง่ สัญญำจะสำมำรถต่ออำยุได้ อีก 20 ปี

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำบริ กำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริ ษัทสำมแห่ง โดยบริ ษัทย่อยจะได้ รับ
บริ กำรและได้ ใช้ สิทธิและจะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญำ รวมทังผู
้ กพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ ในแต่ละสัญญำ ซึง่ สัญญำทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนมกรำคม พ.ศ. 2549 และ
สิ ้นสุดเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญำหมดอำยุแล้ วจะต่ออำยุได้ อีก 20 ปี

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทำสัญญำบริ กำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริ ษัทสำมแห่งโดยบริ ษัทย่อยจะได้ รับบริ กำร
และได้ ใช้ สิทธิและจะต้ องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญำ รวมทังผู
้ กพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำระยะเวลำ
และวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ ในแต่ละสัญญำ ซึง่ สัญญำทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550 และสิ ้นสุดใน
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญำหมดอำยุแล้ วจะต่ออำยุได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมลำดับ
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
ส่วนของบริ ษัทย่อย (ต่อ)
สัญญาบริหารและบริการ (ต่อ)
-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำค่ำที่ปรึกษำ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนโรงแรมกับบริ ษัทในต่ำงประเทศสองแห่ง โดยบริ ษัทย่อย
จะได้ รับบริ กำรด้ ำนกำรดำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และได้ ใช้ สิทธิในเครื่ องหมำยกำรค้ ำ ควำมรู้ ทำงเทคนิคและสิทธิอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง บริ ษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวในแต่ละสัญญำ ซึง่ สัญญำ
ทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิ ้นสุดในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2574

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทำสัญญำอนุญำตให้ ทำกำรตลำดสำหรับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนกับ
บริ ษัทในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทย่อยจะได้ รับบริ กำรด้ ำนกำรดำเนินงำนและกำรตลำดของบริ ษัท และได้ ใช้ สิทธิในเครื่ องหมำย
กำรค้ ำ ควำมรู้ ทำงเทคนิคและสิทธิอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำที่ระบุสัญญำ ซึ่ง
สัญญำทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2550 และสิ ้นสุดในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2580

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำบริ กำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ คำปรึ กษำ ติดตัง้ ซ่อมแซมและบำรุ งรักษำระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และระบบสำรสนเทศกับบริ ษั ทแห่งหนึ่ง โดยบริ ษั ทย่ อยจะต้ องจ่ ำยค่ำธรรมเนี ยมกำรบริ กำรในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรคำนวณดังที่กล่ำวไว้ ในสัญญำ ซึง่ สัญญำทังหมดมี
้
ผลใช้ บงั คับตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 และสิ ้นสุดใน
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562

สัญญาเช่ า
-

บริ ษัทย่อยสำมแห่งได้ ทำสัญญำเช่ำที่ดินมี กำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2530
วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมลำดับ โดยบริ ษัทย่อยผูกพันที่จะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำ
ตำมอัตรำร้ อยละคงที่ของรำยได้ รวมซึง่ จะปรับเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จนถึงอัตรำร้ อยละคงที่ของรำยได้ รวมต่อปี ตำมที่กำหนด
ในสัญ ญำหรื อตำมอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้ วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
บริ ษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำที่ดินขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำที่จะต้ องจ่ำยในอนำคตเป็ นจำนวนเงินประมำณ
59 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 70 ล้ ำนบำท)
บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ มีกำรต่อสัญญำเช่ำที่ดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริ ษัทย่อยมี
ภำระผูกพันที่จะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำร้ อยละคงที่ของรำยได้ รวมซึง่ จะปรับเพิ่มขึน้ ในแต่ละปี จนถึงอัตรำร้ อยละคงที่ของ
รำยได้ รวมต่อปี ตำมที่กำหนดในสัญญำหรื อตำมอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมที่กำหนดในสัญญำแล้ วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำที่ดินขันต
้ ่ำและค่ำตอบแทนพิเศษที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ
ที่จะต้ องจ่ำยในอนำคตเป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,132 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,132 ล้ ำนบำท)
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
ส่วนของบริ ษัทย่อย (ต่อ)
สัญญาเช่ า (ต่อ)
-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญ ญำเช่ำช่วงที่ดินที่เกำะ Kihavah Huravalhi เป็ นเวลำ 23 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 23 ตุลำคม
พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสร้ ำงโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้ องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ จำนวนเงินประมำณ 33.4 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (พ.ศ. 2559 : 35.5 ล้ ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ)

-

บริ ษัทย่อยสองแห่งได้ ทำสัญญำเพื่อเช่ำที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงโรงแรมของบริ
ั้
ษัท ตำมสัญญำเช่ำนี ้ บริ ษัทย่อยได้ โอนกรรมสิทธิ
ในอำคำรโรงแรมและส่ วนปรั บปรุ งให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ำ บริ ษั ทย่อยผูกพันที่จะชำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่ กำหนดในสัญ ญำเช่ ำ
สัญญำเช่ำมีกำหนดเวลำ 30 ปี สิน้ สุดในปี พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2590 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยมีภำระ
ผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขันต
้ ่ำตำมที่กำหนดในสัญญำที่จะต้ องจ่ำยในอนำคตดังนี ้
ปี
ภำยใน 1 ปี
ระหว่ำง 2 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ล้ านบาท
50
217
2,188
2,455

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำรับทำกำรปลูกสร้ ำงและเช่ำที่ดินกับอำคำรที่ปลูกสร้ ำงแล้ วกับสำนั กงำนพระคลังข้ ำงที่
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสัญญำนีส้ ำนักงำนพระคลังข้ ำงที่ตกลงให้ บริ ษัทย่อยทำกำรปลูกสร้ ำงและบริ ษัท
ย่อยตกลงรับทำกำรปลูกสร้ ำงอำคำรชุดพักอำศัยและโรงแรมบนที่ดินของสำนักงำนพระคลังข้ ำงที่ โดยอำคำรที่จะปลูก
สร้ ำงต้ องขออนุญำตปลูกสร้ ำงในนำมสำนักงำนพระคลังข้ ำงที่และสำนักงำนพระคลังข้ ำงที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ ำงอื่นๆบนที่ดินด้ วย และบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยทังหมดจนกำรปลู
้
กสร้ ำงอำคำรโครงกำรดังกล่ำว
แล้ วเสร็ จ ซึง่ กำรปลูกสร้ ำงอำคำรมีกำหนดระยะเวลำ 4 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนกรุ งเทพมหำนครให้
ปลูกสร้ ำงได้ และเมื่อกำรปลูก สร้ ำงอำคำรเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว สำนักงำนพระคลังข้ ำงที่ตกลงให้ บริ ษัทย่อยเช่ำที่ดินและ
อำคำรที่บริ ษัทย่อยทำกำรปลูกสร้ ำงโรงแรม และกำรพำณิชย์ที่เกี่ยวข้ องมีกำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนำคม
พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษั ทย่อ ยมี ภ ำระผูกพันตำมสัญ ญำเช่ำที่ดินและอำคำรกับ
สำนักงำนพระคลังข้ ำงที่เป็ นรำยเดือนตำมอัตรำที่ตกลงกัน คิดเป็ นจำนวนเงิน 456 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกส่วน
หนึง่ ของค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นต้ นทุนโครงกำรค้ ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ วจำนวน 273 ล้ ำนบำท
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งบการเงิน

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ส่วนของบริ ษัทย่อย (ต่อ)
สัญญาเช่ า (ต่อ)
-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญ ญำเช่ำที่ดิน ซึง่ เป็ นที่ตงของสถำนที
ั้
่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริ ษัทย่อยมีภำระผูกพันที่
จะต้ องจ่ำยชำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำมีกำหนดเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดในเดือนมกรำคม พ.ศ.
2582 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินตำมอัตรำที่ตกลงกันเป็ นจำนวนเงิน
116 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นต้ นทุนโครงกำรค้ ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แล้ วจำนวน 47 ล้ ำนบำท

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริ ษัทย่อยมี ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำเช่ำพืน้ ที่ภัตตำคำร รวมถึง
สัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำร สำหรับที่ทำกำรสำนักงำน ร้ ำนค้ ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงำน
โดยมีระยะเวลำตังแต่
้ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึง่ จะต้ องจ่ำยดังต่อไปนี ้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ล้ านบาท

ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย

ล้ านบาท

ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย

หลังจำก 5 ปี

1,390
1,758
12

26
73
10

1,182
919
18

27
63
12

รวม

3,160

109

2,119

102

ภำยใน 1 ปี
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี

นอกจำกนี ้ยังมีคำ่ เช่ำพื ้นที่ซงึ่ กลุ่มกิจกำรต้ องจ่ำยเป็ นอัตรำร้ อยละของยอดขำยหรื อยอดขำยสุทธิตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
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งบการเงิน

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ส่วนของบริ ษัทย่อย (ต่อ)
สัญญาการใช้ เครื่องหมายการค้ า แฟรนชายส์ และค่ าสิทธิ
-

บริ ษัทย่อยหลำยแห่งได้ ทำสัญญำแฟรนชำยส์เพื่อให้ ได้ สิทธิในกำรดำเนินงำนร้ ำนอำหำรต่ำงๆ โดยบริ ษัทย่อยเหล่ำนันจะต้
้ อง
จ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้ อยละของยอดขำย และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำค่ำลิขสิทธิ์จ่ำยได้
รวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย

-

บริ ษัทย่อยหลำยแห่งซึง่ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ ำได้ ทำสัญญำจัดจำหน่ำยสินค้ ำ สัญญำแฟรนชำยส์ กำรใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำและรับบริ กำรทำงด้ ำนเทคนิคทำงกำรตลำดกับบริ ษัทในต่ำงประเทศ ซึง่ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุระหว่ำง
2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้ อีก หรื อจนกว่ำจะมี กำรบอกเลิกโดยฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง ทัง้ นี บ้ ริ ษัทย่อยต้ องปฎิบตั ิตำม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ทำสัญญำสิทธิสำหรับกำรดำเนินกิจกำรโรงภำพยนตร์ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศโดยบริ ษัท
ย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจำนวนเงินที่ระบุไว้ ในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะสิ ้นสุด
ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ สัญญำนี ้จะสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ อีกครัง้ ละ 1 ปี

-

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทำสัญญำสิทธิในกำรดำเนินงำนโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยกับบริ ษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึง่ เพื่อให้
ได้ สิทธิ ในกำรใช้ เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ และชื่อ กำรค้ ำในกำรขำยโครงกำรของบริ ษั ทย่อยดังกล่ำว โดยบริ ษัทย่อ ยแห่งนัน้
จะต้ องจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้ อยละของยอดขำย และปฎิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้ อตกลงตำมที่ระบุในสัญญำ
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38

งบการเงิน

หนังสือคา้ ประกัน
หนังสือค ้ำประกันเพื่อกำรดำเนินธุรกิจปกติ มีดงั นี ้
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
ล้ าน

ล้ าน เหรียญ
เหรียญ
บาท สหรั ฐฯ ออสเตรเลีย
หนังสือค ้ำประกันที่ธนำคำร
ออกให้ บคุ คลภำยนอก
หนังสือค ้ำประกัน
ที่กลุม่ กิจกำรออก
ให้ แก่สถำบันกำรเงินเพื่อ
ค ้ำประกัน สินเชื่อ
ของกลุม่ กิจกำร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน

ล้ าน
ยูโร

ล้ าน
หยวน

อาหรับ
เอมิเรตส์

เหรียญ
เรียล

ล้ าน
บาท

ล้ าน

เหรียญ
เหรียญ
สหรั ฐฯ ออสเตรเลีย

ล้ าน
ล้ าน
ยูโร

เหรียญ
เรียล

1,104.6

5.6

9.5

1.6

123.1

23.3

-

624.0

2.7

-

-

-

3,593.9

361.8

139.5

16.2

125.0

-

5.0

1,764.3

123.8

139.5

15.0

5.0

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
ล้ าน
ล้ าน
ล้ าน เหรียญ
เหรียญ
บาท สหรั ฐฯ ออสเตรเลีย
หนังสือค ้ำประกันที่ธนำคำร
ออกให้ บคุ คลภำยนอก
หนังสือค ้ำประกัน
ที่กลุม่ กิจกำรออก
ให้ แก่สถำบันกำรเงินเพื่อ
ค ้ำประกัน สินเชื่อ
ของกลุม่ กิจกำร

39

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้ าน
ยูโร

ล้ าน
หยวน

ล้ าน
อาหรับ
เอมิเรตส์

ล้ าน
เหรียญ
เรียล

ล้ าน
บาท

ล้ าน
ล้ าน
เหรียญ
เหรียญ
สหรั ฐฯ ออสเตรเลีย

ล้ าน
ยูโร

ล้ าน
เหรียญ
เรียล

1,021.7

11.1

11.6

0.3

130.3

15.0

-

626.8

3.1

-

-

-

6,418.1

463.0

144.5

16.2

125.0

-

5.0

4,624.5

463.0

144.5

15.0

5.0

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มกิจกำรและพนักงำนได้ ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพขึ ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ .ศ.
2530 ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 7.5 และบริ ษัทจ่ำยสมทบให้ ในอัตรำ
ร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพนี ้บริ หำรโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิกรไทย จำกัด ธนำคำร
กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 และปี 2560

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในไตรมาส 4
ปี 2560 และร้อยละ 8 ในปี 2560 ในขณะที่ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในไตรมาส 4 ปี 2560 และร้อยละ 18 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับ
รายได้รวมและก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 และปี 2559 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีการบันทึกรายการ
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามมาตรฐานการบัญชีไทย ตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่จะเสนอการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 3 เมษายน 2561 ต่อไป
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 15,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับรายได้
จากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 เนื่องจากผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) มีรายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับรายได้จากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
เนื่องจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกสและบราซิล
การพลิกฟื้นผลการด�ำเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ รวมถึงรายได้ที่แข็งแกร่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในคอร์บนิ แอนด์ คิง ซึง่ เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจร้านอาหารและบริหารโรงแรมในสหราชอาณาจักร ส่วนธุรกิจร้านอาหารมีรายได้เติบโต
ในอัตราร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน ท้ายสุด ธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
และรับจ้างผลิตมีรายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มแบรนด์เดิม ผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีขึ้นของแบรนด์ใหม่ และการฟื้นตัวของธุรกิจรับจ้างผลิต
ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้
คิดเป็นร้อยละ 39 ขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7
รายได้จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม
จากผลการดำ�เนินงาน*
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม

ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

6,053
8,352
1,173
15,578

5,621
7,872
910
14,403

8
6
29
8

6,053
8,352
1,173
15,578

5,621
7,344
910
13,875

8
14
29
12

* รายได้จากผลการด�ำเนิ นงานไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
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ในปี 2560 บริษทั มีรายได้รวม 58,644 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับรายได้จากการด�ำเนินงานในปี 2559 การเติบโต
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�ำเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ โดยเฉพาะจากการเติบโตของโรงแรมในประเทศไทย
และกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตุเกส รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วน
เงินลงทุนในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และการลงทุนในคอร์บิน แอนด์ คิงในไตรมาส 4 ปี 2560
รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายยังช่วยให้
รายได้รวมของกลุ่มเติบโตขึ้น
ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 40 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ
ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7
รายได้จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม
จากผลการดำ�เนินงาน*
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รายได้รวม

ปี 2560

ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

23,582
30,970
4,091
58,644

23,157
30,310
3,505
56,973

2
2
17
3

23,582
30,970
4,091
58,644

23,022
27,758
3,505
54,285

2
12
17
8

* รายได้จากผลการด�ำเนิ นงานไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265

ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จ�ำนวน 3,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA จากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีของ
ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารมี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและระบบการจัดซื้อและขนส่งของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและ
รับจ้างผลิตเติบโตในอัตราร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นของธุรกิจ
จัดจ�ำหน่าย ท้ายสุด ธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ มี EBITDA เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 เมือ่ เทียบกับ EBITDA จากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากก�ำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของอัตราการท�ำก�ำไรที่ต�่ำของกลุ่มโรงแรมในประเทศ
โปรตุเกสในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ด้วยการเติบโตของ EBITDA ทีช่ า้ กว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อตั ราการท�ำก�ำไร EBITDA
ลดลงเป็นร้อยละ 22.0 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA จากการด�ำเนินงานอยู่ที่
ร้อยละ 22.7
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้านอาหาร มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 64 และร้อยละ 33 ตามล�ำดับ
ในขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตมีสัดส่วน EBITDA อีกร้อยละ 3
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กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)
ไตรมาส 4
ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
จากผลการดำ�เนินงาน*
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1,118
2,201
115
3,435
22.0

933
2,078
91
3,102
21.5

20
6
26
11

1,118
2,201
115
3,435
22.0

933
2,132
91
3,156
22.7

20
3
26
9

* EBITDA จากผลการด�ำเนิ นงานไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265

ในปี 2560 บริษัทมี EBITDA จ�ำนวน 12,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA จากการด�ำเนินงานในปี 2559
อันมีผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.9
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 20.7
ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วน EBITDA คิดเป็นร้อยละ 63 ของ EBITDA รวม ธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็น
ร้อยละ 35 และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตอีกร้อยละ 2
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)
หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
จากผลการดำ�เนินงาน*
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2560

ปี 2559

4,285
7,685
304
12,274
20.9

3,978
8,984
267
13,229
23.2

8
-14
14
-7

4,285
7,685
304
12,274
20.9

3,843
7,146
267
11,256
20.7

12
8
14
9

* EBITDA จากผลการด�ำเนิ นงานไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
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ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,611 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 20 จากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,347 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของ EBITDA มีสาเหตุหลัก
มาจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการขาดทุนในการด�ำเนินงานในบางประเทศ ส่งผลให้อตั ราการท�ำก�ำไรสุทธิสงู ขึน้ เป็นร้อยละ 10.3
ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 9.7
ในปี 2560 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 5,415 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 18 เมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มีกำ� ไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 4,576 ล้านบาท จากผลการด�ำเนินงานที่ดีของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 8.4
กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
กำ�ไรสุทธิ
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
จากผลการดำ�เนินงาน*
กำ�ไรสุทธิ
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
หน่วย : ล้านบาท

ตามงบการเงิน
กำ�ไรสุทธิ
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
จากผลการดำ�เนินงาน*
กำ�ไรสุทธิ
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1,611
10.3

1,293
9.0

25

1,611
10.3

1,347
9.7

20

ปี 2560

ปี 2559

5,415
9.2

6,590
11.6

-18

5,415
9.2

4,576
8.4

18

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

* ก�ำไรจากผลการด�ำเนิ นงานไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
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รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ไตรมาส

ไตรมาส 4
ปี 2559

จำ�นวน
(ล้านบาท)

490

• ก�ำไรจากการซื้อกลุ่มโรงแรมในประเทศแซมเบียในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

38
-359

• ก�ำไรจากการซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกสในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ (บันทึกอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันหนี้เสียในอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
จากลูกหนี้การค้าของโครงการเฟสแรก ซึ่งขายในระหว่างปี 2553 - 2558
• ค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่มโอ๊คส์
(บันทึกอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
• กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในโรงแรมโอ๊คส์บางแห่ง สุทธิด้วย;

-223
ไตรมาส 3
ปี 2559

92
-136

ไตรมาส 2
ปี 2559
ไตรมาส 1
ปี 2559

รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

136
1,932

• ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บางแห่ง (บันทึกอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร ก่อนหักภาษี) ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อกำ�ไรสุทธิ
จากการดำ�เนินงาน หลังหักภาษี ในไตรมาส 3 ปี 2559
• กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์
จาก “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วม”
• ก�ำไรจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
ในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

พัฒนาการที่สำ�คัญในไตรมาส 4 ปี 2560
พัฒนาการ

ร้านอาหาร

โรงแรมและอื่นๆ

• เปิดร้านอาหารสุทธิจำ�นวน 22 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 โดยส่วนใหญ่
เป็นร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, เบอร์เกอร์ คิง และแดรี่ ควีน ในประเทศไทย
• รับโอนธุรกิจร้านอาหารภัทราจำ�นวน 4 สาขา และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการพัฒนาและบริหาร
ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ภัทราและสุดาในสหราชอาณาจักร
• เปิดร้านเบอร์เกอร์ คิงและเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศเซเชลส์
• เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเข้าถือหุ้นและบริหารโรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 196 ห้อง
• เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บิน แอนด์ คิง จากสหราชอาณาจักร ซึ่งดำ�เนินธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ยุโรป (Brasserie) จำ�นวน 6 สาขา และบริหารโรงแรมระดับ 5 ดาว
คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ในลอนดอน สหราชอาณาจักร
• เปิดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด
(Management Letting Rights Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• เปิดตัวแบรนด์อวานีเป็นครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท
เป็นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส โอ๊คแลนด์ เรสซิเดนเซส
• โอนและบันทึกการขายวิลล่าในโครงการดิ เอสเตท สมุย จำ�นวน 1 หลัง
และคอนโดมิเนียมของโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท จำ�นวน 2 ยูนิต
• เพิ่มห้องพักจำ�นวน 7 ยูนิตในภูเก็ต เพื่อรองรับสมาชิกของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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พัฒนาการ

ไลฟ์สไตล์
อื่นๆ

• เปิดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์ฟาสต์แฟชั่นจากประเทศอิตาลี ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อาคาร 2 ในกรุงเทพฯ
• สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MINT-W5
รวมเงินทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพทั้งสิ้น 7.9 พันล้านบาท
• ได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำ�ปี 2560
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร

ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 2,064 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 1,072 สาขา คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 52 ของสาขาทั้งหมด และสาขาแฟรนไชส์ 992 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 1,341 สาขา
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 723 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง นิวซีแลนด์ เซเชลส์ สิงคโปร์ มัลดีฟส์ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ร้านอาหารจำ�แนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จำ�นวนร้านสาขา

บริษัทลงทุนเอง
• ประเทศไทย
• ต่างประเทศ
สาขาแฟรนไชส์
• ประเทศไทย
• ต่างประเทศ
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

1,072
866
206
992
475
517
2,064

37
30
7
-15
8
-23
22

54
52
2
14
17
-3
68

ไตรมาส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

18
0
3
10
9
-25
0

56
-2
6
11
19
-28
-6

ร้านอาหารจำ�แนกตามแบรนด์
จำ�นวนร้านสาขา

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส

447
328
66
447
93
433
91

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

จำ�นวนร้านสาขา

ริเวอร์ไซด์
เบร็ดทอล์ค
อื่นๆ*
รวมสาขาร้านอาหาร
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ไตรมาส 4
ปี 2560

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

56
46
57
2,064

-1
4
4
22

-2
10
4
68

* อืน่ ๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิ น ซึ่งอยู่ภายใต้บริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 บริ ษัท ซี เล็ค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ , ร้านอาหารในประเทศสิ งคโปร์
ซึ่งอยู่ภายใต้บริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 บริ ษัท เดอะ ฟู้ด เธี ยรี ่ กรุ๊ป จ� ำกัด และร้านอาหารในสหราชอาณาจักรภายใต้แบรนด์ “แกรบบ์” และ “ภัทรา”

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.2
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การเติบโตของยอดขาย
ต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่ท้าทายในตลาดหลักที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่
ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตในอัตราร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาอย่างมีวินัยในอัตราร้อยละ 5 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ช่วงไว้อาลัยของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคตลอด 10 เดือนแรกของปี และท�ำให้ยอดขายต่อร้านเดิมของกลุม่ ร้านอาหาร
ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 1.0 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม แบรนด์สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ และ
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ประสบความส�ำเร็จในการพลิกฟื้นผลการด�ำเนินงาน แม้ว่าจะเผชิญกับสภาวะการบริโภคที่อ่อนตัว โดยมีการเติบโต
ของยอดขายต่อร้านเดิมเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2560 ยอดขายต่อร้านเดิมของสเวนเซ่นส์เติบโตอย่างโดดเด่นในอัตรามากกว่าร้อยละ 6
ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากความส�ำเร็จในออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เมนูไอศกรีม บิงซู และเมนูคริสต์มาส ช็อกโกแลต โดม รวมถึง
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าเด็กและกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนซิซซ์เลอร์มีการเติบโตของยอดขาย
ต่อร้านเดิมเป็นครัง้ แรกในรอบ 5 ไตรมาสทีผ่ า่ นมา จากความส�ำเร็จในการออกแคมเปญทางการตลาด ซึง่ รวมถึงโปรโมชัน่ สลัดบาร์ ส่งผลให้
จ�ำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2560 ท้ายสุด เดอะ คอฟฟี่ คลับ มียอดขายต่อร้านเดิมเติบโตในอัตรา
มากกว่าร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากความพยายามของแบรนด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่น่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง และการด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แม้ว่าผลการด�ำเนินงานโดยรวมของกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 4 ปี 2560 แต่ไมเนอร์ ฟู้ดได้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของยอดขาย
ต่อร้านเดิมของทุกแบรนด์ในเดือนธันวาคม และคาดว่าผลการด�ำเนินงานจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ด้วยสภาพเศรษฐกิจและ
แนวโน้มการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น
ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ 0.6
ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ แบรนด์ริเวอร์ไซด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศจีน ยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แต่ซิซซ์เลอร์และไทย เอ็กซ์เพรสมียอดขายต่อ
ร้านเดิมลดลง เนือ่ งจากยังอยูใ่ นช่วงปรับปรุงเมนูอาหารและการด�ำเนินงาน ท�ำให้ยอดขายได้รบั ผลกระทบในระยะสัน้ แต่จะเป็นประโยชน์
กับแบรนด์ในระยะยาว โดยไมเนอร์ ฟู้ดเชื่อว่าการปรับปรุงเมนูอาหารและรูปแบบร้านจะช่วยให้ทั้ง 2 แบรนด์ตอบสนองต่อความนิยม
ของคนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และจะท�ำให้ผลการด�ำเนินงานกลับมาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ริเวอร์ไซด์จะยังคงเป็น
แรงผลักดันหลักของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะน�ำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการท�ำก�ำไรให้แข็งแกร่ง
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียยังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพตลาด ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมทุกสาขาและยอดขาย
ต่อร้านเดิมลดลงในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลการด�ำเนินงานให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจร้านอาหารในเครือโดยให้ความส�ำคัญกับแบรนด์หลักมากยิ่งขึ้น ในไตรมาส 4 ปี 2560
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้ขายเดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวีจีซี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทได้เข้าซื้อกิจการในปี 2557
ด้วยการขายร้านอาหารเดอะ กรูฟ๊ เทรน ซึง่ เป็นสาขาแฟรนไชส์ทงั้ หมดจ�ำนวน 24 สาขา ส่งผลให้กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
มีจำ� นวนสาขาลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แม้วา่ ผลการด�ำเนินงานในประเทศออสเตรเลียจะ

268

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

อ่อนตัวลง แต่ผลการด�ำเนินงานในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบรนด์เดอะ คอฟฟี่ คลับในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศไทย
ยังคงมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะสร้างการเติบโตด้วย
การมุ่งขยายธุรกิจกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทจะให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงสินค้าและบริการของเดอะ คอฟฟี่ คลับ
และการขยายธุรกิจเมล็ดคั่วกาแฟ ส่วนในตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาของเดอะ คอฟฟี่ คลับอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่า
จะมีจ�ำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2 เท่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้า
แม้ว่ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์จะมียอดขายต่อร้านลดลงในไตรมาส 4 ปี 2560 แต่การลดลงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ด้วยยอดขายต่อร้านเดิมที่ลดลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการชะลอตัวของ
การบริโภคภายในประเทศและการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมร้านอาหารยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม
ไมเนอร์ ฟูด้ จึงได้เลือกปิดสาขาทีไ่ ม่ทำ� ก�ำไรในปี 2560 ส่งผลให้กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์กลับมามีกำ� ไรอีกครัง้ ในไตรมาส 4
ปี 2560 แม้ว่ายอดขายโดยรวมทุกสาขาจะลดลง ทั้งนี้ ด้วยสภาพตลาดที่ท้าทาย กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์จะยังคง
ปรับโครงสร้างธุรกิจร้านอาหารในเครือ โดยให้ความส�ำคัญในการเพิ่มยอดขายของร้านสาขาที่มีอยู่เดิม พิจารณาปิดสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานให้สูงสุด ในอนาคต ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและแบรนด์
ในประเทศสิงคโปร์ในระยะยาว โดยจะมองหาโอกาสในขยายแบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรสในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลก�ำไรอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.1 เนื่องมาจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน แม้ว่า
ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดหลักที่ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจอยู่จะสร้างความกดดันให้กับผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารหลักของบริษัท แต่บริษัทสามารถลดแรงกดดันได้บางส่วน ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มแบรนด์ที่หลากหลาย และ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ยอดขายต่อร้านเดิมของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.8 ในปี 2560
ผลการด�ำเนินงานธุรกิจร้านอาหาร
ไตรมาส 4
ปี 2560

ร้อยละ

อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้านเฉลี่ย
Average Same-Store-Sales Growth
อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย
Average Total-System-Sales

ไตรมาส 4
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2559

-1.1

-0.9

-0.8

-1.3

3.2

6.4

5.1

9.1

หมายเหตุ: การเติ บโตของยอดขายค�ำนวณจากยอดขายทีเ่ ป็ นสกุลเงิ นท้องถิ่ น เพือ่ ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น

ผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโต
ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของไมเนอร์ ฟู้ด เช่น ซีเล็ค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน และเบร็ดทอล์ค ส่วนรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ลดลงเล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการอ่อนค่าของสกุลเงินออสเตรเลียในช่วงเวลาดังกล่าว ในไตรมาส 4 ปี 2560 EBITDA ของ
ธุรกิจร้านอาหารเติบโตในอัตราร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดการระบบจัดซื้อและขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
สิงคโปร์ ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากร้อยละ 16.6 ในไตรมาส 4 ปี 2559
ในปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการด�ำเนินงานในปี 2559 จาก
การเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน ส่วน EBITDA ในปี 2560 เติบโตในอัตราร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ EBITDA
จากการด�ำเนินงานในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้นของ
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.2 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 16.7
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ผลการด�ำเนินงาน*
ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

5,641
412
6,053
1,118
18.5

5,203
418
5,621
933
16.6

8
-1
8
20

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2559

รายได้จากการดำ�เนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

21,918
1,665
23,582
4,285
18.2

21,405
1,616
23,022
3,843
16.7

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำ�เนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2
3
2
12

* รายได้และ EBITDA ในตารางข้างต้นไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
** รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อืน่
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจโรงแรม

ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 70 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รับจ้างบริหารอีก 88 แห่ง
ใน 25 ประเทศ มีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 20,209 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทลงทุนเอง 9,099 ห้อง และห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารภายใต้
แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น และเดอะ โบมอนต์ จ�ำนวน 11,110 ห้อง โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย
4,387 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และเป็นห้องพักในต่างประเทศ 15,822 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ในประเทศออสเตรเลีย
บอตสวานา บราซิล กัมพูชา จีน เคนยา นิวซีแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย เลโซโท มาเลเซีย โมซัมบิก นามิเบีย โอมาน โปรตุเกส กาตาร์
เซเชลส์ ศรีลังกา แทนซาเนีย มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร เวียดนาม และแซมเบีย
ห้องพักจำ�แนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
จำ�นวนห้องพัก

บริษัทลงทุนเอง*
• ประเทศไทย
• ต่างประเทศ
รับจ้างบริหาร
• ประเทศไทย
• ต่างประเทศ
รวมห้องพัก

ไตรมาส 4
ปี 2560

9,099
2,692
6,407
11,110
1,695
9,415
20,209

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

196
196
0
153
0
153
349

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

195
185
10
238
0
238
433

* จ� ำนวนห้องพักทีบ่ ริ ษัทลงทุนเองรวมโรงแรมทีบ่ ริ ษัทร่ วมลงทุน
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ห้องพักจำ�แนกตามการลงทุน
ไตรมาส 4
ปี 2560

จำ�นวนห้องพัก

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
รวมห้องพัก

7,039
2,060
4,692
6,418
20,209

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

0
196
73
80
349

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

-79
274
159
79
433

* การบริ หารโรงแรมภายใต้สิทธิ บริ หารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน
ในไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรม
และอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยมีผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้เฉลี่ย
ต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีรายได้เฉลี่ย
ต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการขายห้องพักอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท ในต่างประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม
(Organic) ทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเองเพิม่ ขึน้ อย่างแข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี อง
กลุ่มโรงแรมในประเทศโปรตุเกส บราซิล และมัลดีฟส์ กลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศโปรตุเกสมีรายได้เฉลี่ยต่อห้อง
ต่อคืนเติบโตในอัตรามากกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงขึ้นหลังจากการปรับปรุงโรงแรม
ซึ่งเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 ส่วนโรงแรมทิโวลี 2 แห่งในประเทศบราซิลมีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้
เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากอัตราการเข้าพักและค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงขึ้น จากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและ
ความส�ำเร็จของการขายและการตลาดของบริษัท ท้ายสุด โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ด้วย
กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะกลุ่มที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ประกอบกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
ไม่มกี ารเปิดโรงแรมใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่งผลให้รายได้เฉลีย่ ต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเองทัง้ หมด (System-Wide)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน
โอ๊คส์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2560 ยังคงมีจ�ำนวนแขกที่เข้าพัก
เพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าพักเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 80 ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินออสเตรเลียเติบโตในอัตราร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากการอ่อนค่าของสกุลเงินออสเตรเลีย ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของ
โอ๊คส์อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2560
โดยกลุ่มโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงในอัตราร้อยละ 5 ในไตรมาส 4
ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบชั่วคราวจากการปะทุของภูเขาไฟในเมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย และการขายเงินลงทุนในแบรนด์เปอร์ อควัมเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสิทธิในการบริหารโรงแรมเปอร์ อควัมในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมัลดีฟส์ โดยทั้ง 2 โรงแรมดังกล่าวมีค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนสูง ทั้งนี้ หากรวมโรงแรมใหม่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเติบโต
รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารทั้งหมด (System-Wide) ลดลงในอัตราร้อยละ 9 ในไตรมาส 4 ปี 2560
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส�ำหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทั้งหมดของบริษัทเติบโตในอัตรา
ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการด�ำเนินงานที่ดีของโรงแรมทั้งในประเทศไทยและตลาดหลักในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
ประเทศโปรตุเกส บราซิล และมัลดีฟส์ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้เฉลีย่ ต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทัง้ หมด (System-Wide) เติบโตในอัตรา
ร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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ส�ำหรับในปี 2560 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทั้งหมดของบริษัทเติบโตในอัตราร้อยละ 1 เนื่องมาจาก
ผลการด�ำเนินงานของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ าของเองทั้งในประเทศไทยและต่ างประเทศ รวมถึงโอ๊คส์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจาก
ผลการด�ำเนินงานที่อ่อนตัวของกลุ่มโรงแรมภายใต้การรับจ้างบริหาร หากรวมโรงแรมใหม่ การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน
ของโรงแรมทัง้ หมด (System-Wide) อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากรายได้เฉลีย่ ต่อห้องต่อคืนของโรงแรมใหม่
มีระดับต�่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมของบริษัท
ผลการดำ�เนินงานธุรกิจโรงแรมจำ�แนกตามการลงทุน
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

(System-Wide)

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***

ไตรมาส 4
ปี 2560

59
53
64
80
67
75
69

ไตรมาส 4
ปี 2559

56
49
62
79
65
69
66

ปี 2560

62
49
64
78
67
77
68

ปี 2559**

63
44
63
77
67
73
67

ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

(System-Wide)

ไตรมาส 4
ปี 2560

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***

6,617
9,032
6,075
4,689
5,850
5,278
1,801

ไตรมาส 4
ปี 2559

6,143
10,603
6,886
4,772
5,963
5,201
1,555

ปี 2560

ปี 2559**

6,228
9,336
6,108
4,588
5,705
4,844
1,613

5,811
11,176
6,724
4,557
5,744
4,859
1,461

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

(System-Wide)

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***

ไตรมาส 4
ปี 2560

3,881
4,801
3,876
3,740
3,903
3,972
1,250

ไตรมาส 4
ปี 2559

3,445
5,154
4,244
3,747
3,858
3,602
1,019

ปี 2560

ปี 2559**

3,865
4,577
3,917
3,596
3,837
3,753
1,104

3,653
4,955
4,241
3,495
3,821
3,555
973

* การบริ หารโรงแรมภายใต้สิทธิ บริ หารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์
** ผลการด�ำเนิ นงานของโรงแรมทีล่ งทุนเองและร่ วมทุนในปี 2559 ถูกปรับหลังจากมี การเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้
ในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบี ย ในเดือนกรกฎาคม 2559
*** ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)

(Organic)

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย

ไตรมาส 4
ปี 2560

59
56
66
80
68
77

ไตรมาส 4
ปี 2559

56
49
62
79
65
69

ปี 2560

62
51
65
78
68
78

ปี 2559**

63
44
63
77
67
73

ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

(Organic)

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย

ไตรมาส 4
ปี 2560

6,617
9,680
6,084
4,689
5,868
5,299

ไตรมาส 4
ปี 2559

6,143
10,603
6,886
4,772
5,963
5,201

ปี 2560

6,228
9,628
6,140
4,588
5,719
4,848

ปี 2559**

5,811
11,176
6,724
4,557
5,744
4,859

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

(Organic)

ลงทุนเอง
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย

ไตรมาส 4
ปี 2560

3,881
5,439
4,031
3,740
3,973
4,061

ไตรมาส 4
ปี 2559

3,445
5,154
4,244
3,747
3,858
3,602

ปี 2560

ปี 2559**

3,865
4,904
4,007
3,596
3,875
3,774

3,653
4,955
4,241
3,495
3,821
3,555

* การบริ หารโรงแรมภายใต้สิทธิ บริ หารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์
** ผลการด�ำเนิ นงานของโรงแรมทีล่ งทุนเองและร่ วมทุนในปี 2559 ถูกปรับหลังจากมี การเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้
ในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบี ย ในเดือนกรกฎาคม 2559
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ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเติบโตในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรายได้จากการด�ำเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2559 การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรม
ภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตุเกส ผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นในประเทศมัลดีฟส์ และรายได้ส่วนเพิ่มจากคอร์บิน
แอนด์ คิง ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องมาจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมัลดีฟส์ ซึ่งบริษัท
ได้รับค่าจ้างในการบริหารโรงแรม จากทั้งโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและโรงแรมร่วมลงทุน รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารในอัตราร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเติบโตในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับรายได้จากการด�ำเนินงานในปี 2559
เนื่องจากผลการด�ำเนินงานที่ดีของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในประเทศบราซิลและโปรตุเกส รายได้
ส่วนเพิ่มจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรม 2 แห่งในประเทศแซมเบียในเดือนกรกฎาคม 2559 และรายได้ส่วนเพิ่มจากคอร์บิน
แอนด์ คิงในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหารในปี 2560 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 6 เนื่องมาจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนห้อง
ที่บริษัทรับจ้างบริหารในอัตราร้อยละ 4
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึง
ศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา (2) ศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต และ (3) ศูนย์การค้า
ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทยังด�ำเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยา ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s
Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 12 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์เขาวงกต (5) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค
(6) Ripley’s Scream in the Dark และ (7) Ripley’s The Vault ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการด�ำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 112 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของศูนย์การค้า
ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพฯ และผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นของศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ด้วยจ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส�ำหรับปี 2560 รายได้จากการด�ำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิงลดลงในอัตราร้อยละ 5 อยู่ที่ 473 ล้านบาท
เนื่องมาจากผลการด�ำเนินงานที่อ่อนตัวของศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยาในช่วง 9 เดือนแรกของปี และการชะลอตัวของ
ผลการด�ำเนินงานศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างศูนย์การค้าเฟส 2
อีกส่วนหนึง่ ของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนทีส่ ำ� คัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั
คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ รวมถึงการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ส�ำหรับธุรกิจการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย บริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจการโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน บริษัทได้พัฒนาโครงการ
แห่งแรกบนเกาะสมุย ชื่อโครงการดิ เอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพัก
ตากอากาศจ�ำนวน 14 หลัง ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีการโอนและบันทึกการขายวิลล่าในโครงการดิ เอสเตท สมุยไปจ�ำนวน
1 หลัง รวมเป็นจ�ำนวนที่ขายไปแล้วทั้งสิ้น 12 หลัง นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการที่ 2 คือ โครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับบนจ�ำนวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ปัจจุบัน บริษัทได้ปิดการขายคอนโดมิเนียม
ของโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซสทั้งหมดแล้ว โครงการล่าสุด คือ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มีบ้านพัก
ตากอากาศจ�ำนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้บันทึกการขายบ้านพักตากอากาศ
ที่ภูเก็ตทั้งสิ้น 9 หลัง นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนันตรา เชียงใหม่
เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตรา
เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 44 ยูนิต ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทได้มีการโอนและบันทึกการขายคอนโดมิเนียม
จ�ำนวน 2 ยูนิต รวมเป็นจ�ำนวนที่ขายไปแล้วทั้งสิ้น 31 ยูนิต ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทร่วมลงทุนในต่างประเทศ คือ โครงการทอร์เรส
รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประกอบด้วยห้องพักคอนโดมิเนียมทั้งหมด 187 ห้อง ในขณะที่
ห้องพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้เช่า บริษัทจะขายห้องพักเพ้นท์เฮ้าส์ที่มีอยู่จ�ำนวน 6 ห้อง โดยได้มีการโอนและบันทึกยอดขายแล้วทั้งสิ้น
จ�ำนวน 3 ห้องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศโครงการใหม่เพิ่มอีก 3 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการอวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา
ในภูเก็ต โครงการอนันตรา เดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อูบุด ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้มีโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ
ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้าพักอาศัยจ�ำนวนทั้งหมด
186 ยูนติ ทีส่ มุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า
ในประเทศจีน ด้วยความส�ำเร็จในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการขาย ส่งผลให้อนันตรา เวเคชัน่ คลับยังคงมีรายได้เติบโตอย่างโดดเด่นในอัตรา
ร้อยละ 28 ในปี 2560 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนใหญ่เนือ่ งมาจากจ�ำนวนสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 27 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน อยู่ที่ 10,193 คน ณ สิ้นปี 2560
โดยภาพรวม รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 39 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
รายได้จากการขายโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย และการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของรายได้ของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ส�ำหรับปี 2560 รายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เติบโตในอัตราร้อยละ 36 ด้วยเหตุผลเดียวกับในไตรมาส 4 ปี 2560
ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการด�ำเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2559 อันมีผลมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2560 EBITDA มีการเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าการเติบโต
ของรายได้ ในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ EBITDA จากการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2559 เนื่องจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ต�่ำ
ของกลุ่มโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกสในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง ซึ่งมีความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่าความสามารถในการท�ำก�ำไรเฉลี่ยของไมเนอร์ โฮเทลส์ ดังนั้น อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 26.4
ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 29.0
ในปี 2560 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการด�ำเนินงานในปี 2559
อันมีผลมาจากการเติบโตของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม และรายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนในปี 2560 EBITDA มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ EBITDA จากการด�ำเนินงานใน 2559 ซึ่งช้ากว่า
การเติบโตของรายได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงโรงแรม ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุ่มโรงแรมในประเทศ
โปรตุเกสลดลง ดังนั้น ในปี 2560 อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร EBITDA
จากการด�ำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 25.7
โครงสร้างรายได้*
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

6,459
328
112
1,453
8,352
2,201
26.4

5,917
277
107
1,042
7,344
2,132
29.0

9
19
4
39
14
3

* รายได้และ EBITDA ในตารางข้างต้นไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
** รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อืน่
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2559

ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

24,010
1,171
473
5,316
30,970
7,685
24.8

22,233
1,103
500
3,922
27,758
7,146
25.7

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

8
6
-5
36
12
8

* รายได้และ EBITDA ในตารางข้างต้นไม่นบั รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางหน้า 265
** รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อืน่

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น 398 แห่ง เพิ่มขึ้น 71 แห่งจาก 327 แห่งในไตรมาส 4 ปี 2559
จากจ�ำนวนร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายทั้งหมด 398 แห่ง ร้อยละ 91 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์เอสปรี, บอสสินี่, แก็ป, บานาน่า
รีพับบลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอแตม, โอวีเอส, แรทลีย์, อเนลโล่, ชาร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในขณะที่ร้อยละ 9 เป็นของกลุ่มเครื่องใช้
ในบ้านและครัวเรือน ภายใต้แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโจเซฟ โจเซฟ
จำ�นวนสาขาและจุดจำ�หน่ายของธุรกิจจัดจำ�หน่าย
จำ�นวนสาขา/จุดจำ�หน่าย

กลุ่มสินค้าแฟชั่น
กลุ่มเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน
รวม

ไตรมาส 4
ปี 2560

364
34
398

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

37
7
44

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

59
12
71

ในไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในอัตราร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง
ของทั้งกลุ่มสินค้าแฟชั่นและกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน ส่วนรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเติบโตของรายได้ร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าหลักประสบความส�ำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
และออกแคมเปญส่งเสริมการขาย หลังจากทีช่ ว่ งไว้อาลัยสิน้ สุดลง EBITDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตในอัตราทีช่ า้ กว่า
การเติบโตของรายได้เล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากค่าแรง
ที่สูงขึ้นของธุรกิจรับจ้างผลิตและความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ยังต�่ำของแบรนด์ใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงก�ำลังเติบโต ดังนั้น อัตราการท�ำก�ำไร
EBTIDA ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงเล็กน้อยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.8 ในไตรมาส 4 ปี 2560 จากร้อยละ 10.0 ในไตรมาส 4 ปี 2559
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17 ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14
การเติบโตของ EBITDA ซึ่งช้ากว่าการเติบโตของรายได้ มีสาเหตุมาจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ลดลงของธุรกิจรับจ้างผลิตและ
ความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ยังต�่ำของแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 7.4 ในปี 2560
จากร้อยละ 7.6 ในปี 2559
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รายได้ของธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
ธุรกิจรับจ้างผลิต
รวมรายได้*
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
ธุรกิจรับจ้างผลิต
รวมรายได้*
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2559

904
269
1,173
115
9.8

685
225
910
91
10.0

ปี 2560

ปี 2559

3,112
979
4,091
304
7.4

2,551
954
3,505
267
7.6

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

32
20
29
26
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

22
3
17
14

* รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อืน่
งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 118,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,990 ล้านบาท จาก 108,453 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก:
1. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 2,187 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแบบผ่อนช�ำระของ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ และการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง
2. การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินลงทุนของบริษัทจ�ำนวน 2,844 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในริเวอร์ไซด์ การแปลงเงิน
ให้กู้เป็นทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ในแกรบบ์ ฟู้ด ในสหราชอาณาจักร และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ในทวีปแอฟริกา
3. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวน 2,573 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับปรุงโรงแรมของกลุ่มทิโวลีและ
การลงทุนในคอร์บิน แอนด์ คิง
บริษัทมีหนี้สินรวม 68,423 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 766 ล้านบาท จาก 67,656 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 1,377 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรมและการรวม
งบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง สุทธิด้วย (2) การลดลงของหุ้นกู้จ�ำนวน 666 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นกู้บางส่วนครบก�ำหนดไถ่ถอน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9,224 ล้านบาทจาก 40,797 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 50,021 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ก�ำไรสุทธิในปี 2560 จ�ำนวน 5,415 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 7,584 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน
2560 สุทธิด้วย (3) การลดลงของก�ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน 696 ล้านบาท จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน
ในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกา และ (4) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 1,544 ล้านบาท
ส�ำหรับ 12 เดือนในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานจ�ำนวน 6,480 ล้านบาท ลดลง
14 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนหักภาษีจากการด�ำเนินงาน (ไม่รวมก�ำไรที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียว) จ�ำนวน 1,254 ล้านบาท สุทธิด้วยการเปลี่ยนแปลงของรายการที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ (2) การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 482 ล้านบาท (3) การลดลงของส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินจ�ำนวน 221 ล้านบาท
และ (4) การลดลงของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 373 ล้านบาท
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บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 11,584 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษทั ร่วม และกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 2,765 ล้านบาท และการลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอืน่ ๆ จ�ำนวน 5,913 ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 6,156 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินระยะยาวจ�ำนวน 1,367 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 7,584 ล้านบาท
สุทธิด้วย (3) เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 1,544 ล้านบาท และ (4) การช�ำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 1,183 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในริเวอร์ไซด์ ประเทศจีน
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 986 ล้านบาทในปี 2560
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 58.8 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการท�ำก�ำไร
ที่ดีขึ้นของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ อัตราก�ำไรสุทธิตามการรายงานของบริษัทลดลงจากร้อยละ 11.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2559 (ตามรายละเอียดในตารางหน้า 265) หากไม่นับรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังกล่าว อัตราก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2560 เนื่องจาก
ความสามารถในการท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 17.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 11.9 ในปี 2560 เช่นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.8 ในปี 2560 ซึ่งอัตราส่วนทั้ง 2 ลดลงมาอยู่ในระดับปกติ เนื่องจากก�ำไรสุทธิของปี 2560
เป็นก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน ในขณะที่ก�ำไรสุทธิของปี 2559 รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตามรายละเอียดในหน้า 265
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 61 วันในปี 2559 เป็น 58 วันในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงรูปแบบ
การขายของอนันตรา เวเคชั่น คลับ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้การค้าลดลงจากร้อยละ 6.3 ณ สิ้นปี 2559
เป็นร้อยละ 5.5 ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากรูปแบบการขายใหม่ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่
ประกอบด้วยวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส�ำเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิต ขณะที่ธุรกิจ
โรงแรมมีสนิ ค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยเนือ่ งจากลักษณะของธุรกิจ โดยอายุเฉลีย่ ของสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จาก 51 วันในปี 2559 เป็น 56 วัน
ในปี 2560 ส่วนใหญ่เนือ่ งมาจากการชะลอตัวของธุรกิจร้านอาหาร ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจทีท่ า้ ทาย อายุเฉลีย่ ของเจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้
จาก 47 วันในปี 2559 เป็น 48 วันในปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าของธุรกิจโรงแรม
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 0.9 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เป็น 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยเงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และการลดลงของหุ้นกู้ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี เนื่องจากครบก�ำหนดไถ่ถอน อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.2 เท่า
ณ สิ้นปี 2559 เป็น 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของหุ้นสามัญ หลังจากมีการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นตลอดปี 2560 ส่วนอัตราส่วน
ความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยลดลงจาก 5.7 เท่าในปี 2559 เป็น 5.1 เท่าในปี 2560 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและ
การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน (ร้อยละ)

ปี 2560

ปี 2559

58.8
9.2
9.2

57.5
11.6
8.4

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

11.9
4.8
58
56
48

17.0
6.4
61
51
47

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

1.3

0.9

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

1.0
0.9

1.2
1.1

ปี 2560

ปี 2559

5.1

5.7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า (วัน)
ความสามารถในการดำ�รงสภาพคล่อง

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
แนวโน้มในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจทั้งเชิงกลยุทธ์และการด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร และมูลค่าของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น แม้ว่าจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายในตลาดหลักที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ ส�ำหรับ
ในปี 2561 บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ และมีผลก�ำไรทีด่ ี ด้วยความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การกระจายธุรกิจ กลุม่ แบรนด์
ที่แข็งแกร่ง การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีระเบียบวินัย รวมถึงแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะช่วยผลักดัน
การเติบโตในปี 2561 ดังต่อไปนี้
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจโรงแรมอย่างรวดเร็ว

ฐานการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งระดับสากลและความเป็นเลิศในการด�ำเนินงานจะช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์สามารถผลักดันการเติบโต
ของผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร ด้วยแนวโน้มทีด่ ขี องอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในตลาดหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจ
อยู่ รวมถึงนโยบายเชิงรุกของบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การขายห้องพักและการท�ำการตลาด
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเข้าพัก ค่าห้องเฉลี่ยต่อคืน และรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทเป็น
เจ้าของเองให้สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ในประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทลส์มั่นใจว่าการท่องเที่ยวของประเทศจะยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างสูง จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในระดับบน
โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
• ในประเทศโปรตุเกส ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจะยังคงได้รบั ผลประโยชน์จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป
ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้หันมา
ท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกสแทน นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
จากการปรับปรุงโรงแรม ด้วยห้องพักและการบริการที่ดีขึ้น และค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนที่สูงขึ้น
• ในประเทศบราซิลและแอฟริกา ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าผลการด�ำเนินงานจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และจ�ำนวนโรงแรมเปิดใหม่ที่ยังมีไม่ม าก ทั้งนี้ ด้วยห้องพักที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ไมเนอร์ โฮเทลส์
จึงมีความพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าพัก และสร้างผลการด�ำเนินงานให้เติบโตในตลาดทั้ง 2 แห่ง

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำหรับการด�ำเนินงานของโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเติบโตอย่างมั่นคง
ด้วยการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะเพิ่มห้องพักภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดแล้ว ไมเนอร์
โฮเทลส์ยงั คงมองหาโอกาสในการลงทุนเพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงั มองหาโอกาสในการขยายแบรนด์โอ๊คส์
ในต่างประเทศ โดยมีแผนเปิดโรงแรมโอ๊คส์ในประเทศจีน เกาหลี เลบานอน และกาตาร์
ส�ำหรับธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม แบรนด์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ได้รับการยกย่องในด้านความโดดเด่นของห้องพักและประสบการณ์
ของแขก ทีมงานผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ และผลงานในอดีต ซึ่งบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นเลิศให้กับเจ้าของโรงแรม
ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ประสบความส�ำเร็จในการลงนามในสัญญารับจ้างบริหารมากกว่า 40 สัญญา ซึ่งจะทยอยเปิดในอีก 4 ปี
ข้างหน้า ทั้งนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเพิ่มโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหารจาก 35 แห่งในปัจจุบัน เป็นมากกว่า 70 แห่งภายในปี
2565
ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังผลักดันการขายโครงการที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม และเริ่มขายโครงการบ้านพัก
ตากอากาศหรูใหม่ ภายใต้ชื่อ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ประกอบด้วยบ้านพักตากอากาศจ�ำนวน 16 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโครงการ
ลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในจังหวัดภูเก็ต ในขณะเดียวกัน โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจะยังคงขยายฐานสมาชิกและ
เพิ่มสถานที่พักผ่อนเพื่อผลักดันการเติบโตของผลการด�ำเนินงาน
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีนจะช่วยผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ดจะผลักดันการเติบโตของผลการด�ำเนินงาน ด้วยเครือข่ายแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ไมเนอร์ ฟู้ด
คาดว่าประเทศไทยและจีนจะเป็นตลาดหลักที่สร้างการเติบโตให้กับกลุ่มในปี 2561 ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการเติบโต
ของชนชั้นกลาง
• ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่สูงขึ้น การลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ทั้งนี้ ความเป็นผู้น�ำในตลาดของแต่ละแบรนด์ของบริษัทจะช่วยให้บริษัทสามารถผลักดันผลการด�ำเนินงานให้เติบโต นอกจาก
การขยายสาขาอย่างมีระเบียบวินยั แล้ว แบรนด์แต่ละแบรนด์จะให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะหลัก
ของตนเอง ซึง่ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ และการท�ำการตลาดทีเ่ ป็นเลิศ นอกจากนี้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้ า งประสบการณ์ ข องแบรนด์ ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของลู ก ค้ า
และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
• ในประเทศจีน ไมเนอร์ ฟูด้ จะยังขยายฐานธุรกิจเพือ่ สร้างผลก�ำไร ด้วยการขยายแบรนด์รเิ วอร์ไซด์ ซึง่ เป็นร้านอาหารจีนทีม่ เี อกลักษณ์
ทั้งนี้ ด้วยการเติบโตของชนชั้นกลางและแนวโน้มขยายตัวของชุมชนเมือง ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวนสาขา
ของร้านริเวอร์ไซด์อีกเท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ บริษัทยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
และความสามารถในการจัดซื้อและกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไรสูงสุด
เปิดประสบการณ์การซื้อของในรูปแบบใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไลฟ์สไตล์

เทคโนโลยีได้ท�ำให้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงมีแผนผลักดันกลยุทธ์เชื่อมโยงธุรกิจ
ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อของที่ดีและขยายฐานลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อรองรับกลยุทธ์ดังกล่าว
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ตั้งแต่ระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการสั่งซื้อ การขาย
ตลอดจนการให้บริการแก่ลกู ค้า นอกจากนี้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ยงั จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั แบรนด์ในเครือ ด้วยการมองหาโอกาส
ในการเปิดตัวแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างการเติบโตของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายต่อไปในอนาคต
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.		บจก. เอ็มเจ็ท

			ความสัมพันธ์ :
			มีกรรมการร่วมกับ
			บริษัท

ลักษณะรายการ

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบิน
ในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ�
(Chartered Flight) ให้แก่บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
อื่นๆ แบ่งตามบริษัท ดังนี้
• บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
• บจก. หัวหิน รีซอร์ท
• บจก. ราชดำ�ริ เรสซิเด้นซ์
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี และด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าให้กับ
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
			ความสัมพันธ์ :
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย
			มีกรรมการร่วมกัน
แยกตามบริษัท ดังนี้
			และมี บมจ.
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
			เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป • บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
			ถือหุ้นร้อยละ 51
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

14.29
0.77
1.30
1.00
0.82

2.		บจก. ซีเลค เซอร์วิส
			พาร์ทเนอร์

21.78
21.94
159.41
0.18
1.11

เหตุผลและความจำ�เป็น

บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่องบิน
เหมาลำ�ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทาง
ไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการ
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็น
การให้บริการตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าให้แก่
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า
ตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
และด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น
ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

4.78

25.50

เหตุผลและความจำ�เป็น

เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับ จากการให้
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
กู้ยืมเงินตามสัญญา

0.38

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

3.		บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น
			วิลล่า

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่
บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
โดยคิดค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน

0.49

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

4.		Eutopia Private
			Holding Limited

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private
Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

176.39

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์
โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

0.74

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

			ความสัมพันธ์ :
			เป็นกิจการร่วมค้า
			ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นร้อยละ 50
			และมีกรรมการร่วมกัน

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50
			และมีกรรมการร่วมกัน

282

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

5.		MHG Deep Blue
			Financing

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคา
ตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

4.02

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ RGR International
Limited ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการแก่ Eutopia Private Holding
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

26.23

เนื่องจาก RGR International Limited
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures
Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
สปาแก่ Eutopia Private Holding
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

18.22

เนื่องจาก MSpa Ventures Limited
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ RGR International
Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น
ของ Eutopia Private Holding Limited
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

87.55

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์
จำ�หน่ายสินค้าให้กับ Eutopia Private
Holding Limited ซึ่งรับรู้เป็นรายได้
จากการขาย

1.89

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหารจัดการเงิน
แก่ MHG Deep Blue Financing
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

22.11

การบริหารจัดการเงินเป็นไปตาม
สัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

6.		O Plus E Holding
			Private Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) Limited ให้ O Plus E
Holding Private Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน
และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าว มีกำ�หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

804.46
47.22

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group
MEA DMCC ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ O Plus E Holding Private
Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

39.84

เนื่องจาก Lodging Management
(Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ O Plus E Holding Private
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.76

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ RGR International
Limited ให้ Harbour View Corporation
Limited กู้ยืมเงินตามตามสัดส่วน
			ความสัมพันธ์ :
การถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
			บมจ. ไมเนอร์
ตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกันและอ้างอิง
			อินเตอร์เนชั่นแนล
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
			ถือหุ้นทางอ้อม
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
			ร้อยละ 30.39 		
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
			และมีกรรมการร่วมกัน • เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

7.		Harbour View
			Corporation
			Limited

107.38
4.72
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ Harbour View Corporation
Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

8.		Tanzania Tourism
			and Hospitality
			Investment Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

9.		Zanzibar Tourism
			and Hospitality
			Investment Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

10.		Rocky Hill 		
			Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Tanzania
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Rocky Hill
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

4.82

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

259.74
13.57
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

15.40
0.51
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

90.85
4.46
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

11.		Sand River Eco
			Camp Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

12.		Elewana Afrika
			Limited
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Sand River
Eco Camp Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Elewana
Afrika Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการตรวจสอบภายใน
แก่ Elewana Afrika Limited
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าตรวจสอบ
ภายใน

บริษัทย่อย คือ Oaks Hotels & Resorts
Limited ให้ Harbour Residence
			ความสัมพันธ์ :
Oaks Ltd. กู้ยืมเงินตามสัญญา
			บริษัทย่อย คือ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
			Oaks Hotels & Resorts กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
			Limited ถือหุน้ Harbour ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้
			Residence Oaks Ltd. สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
			ร้อยละ 50
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
บริษัทย่อย คือ Oaks Hotels & Resorts
Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น
ของ Harbour Residence Oaks Ltd.
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

52.97
2.99
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

236.09
15.06
0.22

13.		Harbour Residence
			Oaks Ltd.

19.41
13.55

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
ภายใน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
ซึ่งเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง
ให้ บจก. ซูม่า กรุงเทพ กู้ยืมเงิน
			บมจ. ไมเนอร์
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
			อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิง
			ถือหุ้นทางอ้อม
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
			ร้อยละ 51
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
			และมีกรรมการร่วมกัน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่
บจก. ซูม่า กรุงเทพ โดยคิดค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงาน

63.54

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

0.12

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์
จำ�หน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซูม่า
กรุงเทพ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย

1.03

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures
Limited ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai)
(LLC)โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

5.67

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก MSpa Ventures Limited
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

14.		บจก. ซูม่า กรุงเทพ
			ความสัมพันธ์ :

15.		Arabian Spa (Dubai)
			(LLC)
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49
			และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ
รีซอร์ท เช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรม
			มี บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่
			(ไทย) เป็นผู้ถือหุ้น
โดยบันทึกเป็นค่าเช่า
			รายใหญ่ ซึ่งถือหุ้น
			ในบริษัท เป็นสัดส่วน บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
			ร้อยละ 16.53 จึงมี
กรุป๊ ให้บริการด้านบัญชี ด้านการจัดการ
			ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ภาษี และด้านการเงินแก่
			และมีกรรมการร่วมกัน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น โดยคิดอัตรา
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ
16.		บจก. ศรีพัฒน์
			การ์เด้น
			ความสัมพันธ์ :

27.20

0.27

การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม
และดำ�เนินกิจการโรงแรม เป็นรายการ
ค้าตามปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
ด้านการจัดการภาษีและด้านการเงิน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล
โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงาน

0.04

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและ
			ความสัมพันธ์ :
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
			เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์
			โดยถือหุ้นร้อยละ 16.50 โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการ
			และมีกรรมการร่วมกัน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.48

17.		บจก. ภูเก็ต เวสเซล
			โฮลดิ้ง
			ความสัมพันธ์ :

			มีกรรมการร่วมกัน

18.		บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง
			(ไทย)

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าเช่า

19.		บมจ. เอส แอนด์ พี
			ซินดิเคท
			ความสัมพันธ์ :

			บริษัทถือหุ้น
			ร้อยละ 35.70

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รับเงินปันผลจากการลงทุนใน
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
โดยบันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า
แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

0.08

134.82

26.90
52.71
3.64
27.33
0.31

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณ
มาก ท�ำให้ได้ต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท
ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท โดยคิดอัตราค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

6.12

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
			ความสัมพันธ์ :
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
			มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์
แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.02

20.		บจก. ไมเนอร์
			แอร์คราฟ โฮลดิ้ง

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ บจก.
ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.02

21.		บจก. เอ็มเจ็ท
			เมนเทนแนนซ์

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
			ความสัมพันธ์ :
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
			มีกรรมการและผู้ถือหุ้น คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แก่ บจก.
			ร่วมกับบริษัท
เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.39

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
22.		บจก. เอ็มดีเจ็ท
			ความสัมพันธ์ :
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
			มีกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
			ร่วมกับบริษัท
และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.02

เหตุผลและความจำ�เป็น

เป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
และด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณ
มาก ท�ำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

23.		บจก. มายเซล
			ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช

			ความสัมพันธ์ :
			บริษัทย่อย คือ บมจ.
			ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
			ถือหุ้น บจก. มายเซล
			ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
			ในสัดส่วนร้อยละ 50.1

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์
คอร์ปอเรชั่นให้บริการด้านการจัดการ
แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีโอ ดอท
ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน
			ความสัมพันธ์ :
กรุ๊ป บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักซ์
			มีกรรมการร่วมกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า
แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)
• บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
25.		บจก. อินชัวร์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
			เอ็กซ์เซลเลนซ์
และบริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย
			อินชัวร์รันซ์
ให้ บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์
			โบรกเกอร์ส
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัย
			ความสัมพันธ์ :
ดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียง
			มีกรรมการร่วมกับบริษัท กับราคาตลาด

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

2.70

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และ
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยน์สูงสุดของบริษัท

24.		บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
			และบริษัทย่อย

25.33
39.60
7.38
3.95
2.44
7.76
0.13
22.91

เนื่องจาก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

26.		บจก. บีทีเอ็ม
			(ไทยแลนด์)

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าให้กับ
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย

			ความสัมพันธ์ :
			บริษัทย่อย คือ บมจ.
			เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
			ถือหุ้น บริษัท บีทีเอ็ม
			(ไทยแลนด์) จำ�กัด
			ร้อยละ 50
บริษัทย่อย ซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
บริษัทบันทึกเป็นรายการซื้อสินค้า

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

6.89

0.07

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้คำ�ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บริการ
ด้านการตรวจสอบภายใน และบริการ
ด้านการบริหารจัดการแก่ บจก.
บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตรา
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.59

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.16

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่
อาคารจากบริษัทย่อย คือ บจก.
เจ้าพระยา รีสอร์ท โดยกำ�หนดอัตรา
ค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
และมีกำ�หนดระยะเวลาที่ชัดเจน
ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

2.04

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่
จากบริษัทย่อย คือ บจก. รอยัลการ์เด้น
พลาซ่า โดยมีกำ�หนดอัตราค่าเช่า
ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีกำ�หนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

2.24

เหตุผลและความจำ�เป็น

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าให้แก่
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไขการค้าตามปกติและ
ราคาตามราคาตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และการบริหารงาน และ
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในปริมาณ
มาก ท�ำให้มีต้นทุนการเช่าที่ต�่ำกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

27.		MHG Signity Asset
			Holding (Mauritius)
			Limited

บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Mauritius) Limited ให้ MHG
Signity Asset Holding (Mauritius)
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่
Per Aquum Management JLT
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม		
			ร้อยละ 50

28.		Per Aquum
			Management JLT

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

29.		Per Aquum
			Maldives Private
			Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

120.92
9.33
0.14

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) Limited ได้เงินปันผลรับ
จากการถือหุ้นของ Per Aquum
Management JLT และบันทึกเป็น
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) Limited ได้ดอกเบี้ยรับ
จากการให้ Per Aquum Management
JLT กู้ยืมเงินตามสัญญา

7.33

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่
Per Aquum Maldives Private
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.14

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้
Per Aquum Maldives Private
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา

1.89

0.13

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

30.		Indigo Bay SA
			Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 25

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay
SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.74

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรม และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

6.22

31.		Rani Minor Holding
			Limited

บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Singapore) Pte. Ltd.
ให้ Rani Minor Holding Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญา

32.		Cabo Delgado
			Hoteis & Resorts,
			Lda.

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts,
Lda. โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

2.06

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts,
Lda โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

3.76

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 25

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 25

245.90

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรมและการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

33.		Elewana Afrika (T)
			Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

34.		บจก. เอ็มเอชจี
			เอ็น พาร์ค
			ดีเวลอปเม้นท์		
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Elewana
Afrika (T) Limited กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีก�ำหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีสอร์ท
ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงิน ตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่ บจก.
เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

29.41
2.25
0.08

87.48
5.11
0.01

0.12

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในปริมาณมาก ท�ำให้มีต้นทุนการเช่า
ที่ต�่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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รายงานประจ�ำปี 2560
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้า
แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้
เครื่องหมายการค้า
35.		The Food Theory
			Group Pte. Ltd
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

36.		Liwa Minor Food
			& Beverages LLC
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49

37.		บจก. พลูหลวง
			ความสัมพันธ์ :

			มีกรรมการร่วมกับ
			บริษัท

บริษัทย่อย คือ MFG International
Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้
The Food Theory Group Pte. Ltd.
กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน
และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ Primacy Investment
Limited ให้ Liwa Minor Food &
Beverages LLC กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีก�ำหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง
โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

2.64

เหตุผลและความจำ�เป็น

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ
อนันตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

30.19
0.12
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

120.13
2.63
0.09

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

38.		บจก. พีแคน เดอลุกซ์
			(ประเทศไทย)
			ความสัมพันธ์ :

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. พีแคน
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตรา
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.14

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
จำ�หน่ายสินค้าให้กับ บจก. พีแคน
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้จากการขาย

7.03

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีแก่
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน

0.54

บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
เช่าอาคารจากบริษัทย่อย คือ
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีกำ�หนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
และมีกำ�หนดระยะเวลาที่ชัดเจน
ซึ่งบันทึกเป็นค่าเช่า

3.29

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49.9

บริษัทย่อยซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย
ส่วนประกอบอาหาร บริษัทบันทึกเป็น
รายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตามราย
บริษัท ดังนี้
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. ไมเนอร์ แดรี่
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที

37.95
14.63
33.38
0.37

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
สัญญาเช่าเป็นการให้เช่าตามอัตรา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

39.		บจก. เอ็มเอสซี ไทย
			คูซีน

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 43.8

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าเช่า

0.23

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชี โดยคิด
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.26

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับจากการให้
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน กู้ยืมเงิน
ตามสัญญา

0.11

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
			มีกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
			ร่วมกับบริษัท
และสารสนเทศแก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท
โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.03

MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารจัดการแก่ MHG Lesotho
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตรา
ค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

19.54

40.		บจก. จีไฟว์ เจ็ท
			ความสัมพันธ์ :

41.		MHG Lesotho
			(Proprietary)
			Limited

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 46.9
			และมีกรรมการร่วมกัน

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในปริมาณมาก ท�ำให้มีต้นทุนการเช่า
ที่ต�่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และ
เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาและ
มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก MHG International Holding
(Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงาน และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

297

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรม และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ MHG Lesotho (Proprietary)
Limited ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Mauritius) Limited ให้
MHG Lesotho (Proprietary) Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Mauritius) ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho
(Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

0.46

28.70
3.27
2.02

42.		Serendib Hotels
			PLC

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
แก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึ่งมี
การคิดอัตราค่าบริหารตามมาตรฐาน
สากลและอิงกับราคาตลาด

1.20

43.		PH Resorts (Private)
			Limited

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม
ด้านการตลาด และด้านการตรวจสอบ
ภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd.
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ
ซึง่ มีการคิดอัตราค่าบริหารตามมาตรฐาน
สากลและอิงกับราคาตลาด

1.63

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 25
			และมีกรรมการร่วมกัน
			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49.9

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
และมีเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts
(Private) Ltd. และรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตรา
ค่าบริหารตามมาตรฐานสากล
และอิงกับราคาตลาด

12.54

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการด้าน
การตลาดแก่ PH Resorts (Private) Ltd.
โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคล
ภายนอก

2.56

44.		Bodhi Hotel Resort
			Pvt. Ltd.

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านเทคนิค เช่น
การออกแบบโรงแรม และการออกแบบ
และตกแต่งภายในแก่ Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตาม
อัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จตามสัญญา

2.24

45.		บจก. นายณ์
			แอนด์ อาร์จีพี
			ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัลการ์เด้น
พลาซ่า ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกันและอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
แก่โรงแรม บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 25

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 40

33.20
1.06
2.25

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารโรงแรม และเพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในการบริการ
ด้านเทคนิค และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
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46.		Rani Minor
			Holding II Limited

บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Mauritius) Limited ให้
Rani Minor Holding II Limited
กู้ยืมเงินตามสัญญา

47.		PT. WIKA Realty
			Minor Development

บริษัทย่อย คือ MHG International
Holding (Singapore) Pte. Ltd ให้
PT. WIKA Realty Minor Development
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ปให้บริการด้านการบริหารจัดการ
แก่ PT. WIKA Realty Minor
Development โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49
			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

48.		บจก. อวาดีนะ ฮิลส์
			ความสัมพันธ์ :

			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 49.99

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำ�ริ
เรสซิเด้นซ์ ให้ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกันและอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

2,923.20

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

126.27

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

3.18

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไป
ตามราคาตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

364.50
10.57
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
15.00
0.10
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ด้านการตลาด
และด้านการจัดการโครงการแก่ บจก.
อวาดีนะ ฮิลส์ โดยบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ
49.		บจก. ลายัน บางเทา
			ดีเวลลอปเม้นท์

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

50.		บจก. ลายัน ฮิลล์
			เรสซิเดนท์

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้
บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยบันทึกเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

8.14

45.00
0.06
0.37

45.00
0.06

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ด้านการตลาด และด้านการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านบัญชีและด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์ โดยบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

51.		บจก. เอชแอนด์เอ
			พาร์ค

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

52.		Plexus Maldives
			(Pvt) Ltd.

			ความสัมพันธ์ :
			บมจ. ไมเนอร์
			อินเตอร์เนชั่นแนล
			ถือหุ้นทางอ้อม
			ร้อยละ 50

53.		บมจ. คริสเตียนี
			และนีลเส็น (ไทย)
			และบริษัทย่อย

			ความสัมพันธ์ :
			มีกรรมการร่วมกับบริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค กู้ยืมเงิน
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้น
กำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้ Plexus Maldives (Pvt) Ltd.
กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
• เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค
โดยบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
ก่อสร้างโรงแรมให้กับบริษัทย่อย
โดยคำ�นวณค่าก่อสร้างตามสัญญา

มูลค่ารายการ
ปี 2560
(ล้านบาท)

0.37

เหตุผลและความจำ�เป็น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

192.28
1.40
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
117.65
2.71
5.69

5.73

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริการ
ด้านเทคนิค และด้านการบริหารงาน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
การให้บริการก่อสร้างเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางธุรกิจปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

302

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและท�ำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และใช้ราคาที่ยุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้อง
ท�ำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพือ่ ให้ความเห็นเพิม่ เติม จากนัน้ จึงน�ำเสนอตามขัน้ ตอน
และกระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ
จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจ�ำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระส�ำคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ด�ำเนินการ
ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นรายการที่ด�ำเนินการโดยบริษัทเองและการด�ำเนินการ
ของบริษัทย่อย
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจ�ำเป็น
และให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาส�ำหรับการท�ำรายการระหว่างกัน ดังนี้
นโยบายการคิดราคา

รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำ�เนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
โดยมีร้านอาหารกว่า 2,000 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน,
เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ อีกทั้งยังเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม
ทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทั้งสิ้น 158 โรง ภายใต้เครื่องหมายการค้า
อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว แมริออท, เรดิสัน บลู, เดอะ โบมอนต์ และ
โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 25 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และ
อเมริกาใต้ อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า
และอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้น�ำด้านการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ
โดยเครื่องหมายการค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, บานาน่า รีพับบลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอสปรี, บอสสินี่, เอแตม,
โอวีเอส, แรทลีย์, อเนลโล่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ และไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ และมีธุรกิจรับจ้าง
ผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง
โครงสร้างรายได้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
รายได้อื่น

ร้อยละ 37.0
ร้อยละ 41.6
ร้อยละ 0.6
ร้อยละ 0.2
ร้อยละ 7.5
ร้อยละ 6.9
ร้อยละ 6.2
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เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2560

เดือน

มกราคม

เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2560

• เปิดให้บริการโอ๊คส์ พุทธคยา ซึ่งเป็นโรงแรมร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในรัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย
• เปิดร้านอาหารไทย เอ็กซ์เพรส ในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในท่าอากาศยานนานาชาติ
ปักกิ่ง ประเทศจีน
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4 Good Emerging Index ประจำ�ปี 2559

มีนาคม

• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมอวานี วินด์ฮ็อก โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศนามิเบีย
จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100
• ขายหุ้นในแบรนด์เปอร์ อควัม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50
• เปิดตัวโจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวดีไซน์อันทันสมัยจากสหราชอาณาจักร
ในประเทศไทย

เมษายน

• เปิดตัวแบรนด์อนันตราและอวานีในทวีปยุโรป ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมทิโวลี 2 แห่ง 		
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมอนันตรา วิลามัวรา อัลการ์ฟ รีสอร์ท และโรงแรมอวานี
อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน โฮเทล ในประเทศโปรตุเกส

พฤษภาคม

• เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในโรงแรมอวานี กาโบโรเน โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศบอตสวานา
จากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 80
• เข้าบริหารโรงแรมเมโทร สวีท ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting
Rights Contract) ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
• เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท คาจิมา คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาและบริหาร
โครงการบ้านพักตากอากาศ ภายใต้ชื่อ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ในจังหวัดภูเก็ต
• เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาสถานที่พักผ่อนเพื่อรองรับสมาชิกของโครงการอนันตรา
เวเคชั่น คลับ จำ�นวน 97 ยูนิต โดยมีทำ�เลตั้งอยู่ใกล้กับโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ
ไม้ขาวเดิม ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
• เข้าลงทุนเพื่อขยายศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต 		
ประเทศไทย
• แปลงเงินให้กู้เป็นหุ้นในแกรบบ์ ฟู้ด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร
ในสัดส่วนร้อยละ 70

มิถุนายน

• เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา กุ้ยหยาง รีสอร์ท ภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร มีห้องพัก
เพื่อให้บริการจำ�นวน 218 ห้อง ในประเทศจีน
• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในริเวอร์ไซด์ ร้านอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิวจากประเทศจีน
จากร้อยละ 69 เป็นร้อยละ 85
• ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐจำ�นวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
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เดือน

สิงหาคม

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2560

เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2560

• เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อพัฒนาโรงแรมอวานี ฟาเรส รีสอร์ท ในประเทศมัลดีฟส์
• เปิดตัวคาร์ดามอม เต็นท์ แคมป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศกัมพูชา

กันยายน

• เปิดตัวแบรนด์ทิโวลีในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเปิดให้บริการโรงแรมซุค วาคิฟ บูทีค
โฮเทลส์ ในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
• เปลี่ยนชื่อธุรกิจ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสื่อในการเรียนรู้และหนังสือเด็ก
ในประเทศไทย เป็น “ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์”
• ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำ�นวน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2
จำ�นวน 1,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี

ตุลาคม

• เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเข้าถือหุ้นและบริหารโรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์
วิลล่าส์ ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริการจำ�นวน 196 ห้อง
• เปิดตัวแบรนด์อวานีในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท
เป็นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส โอ๊คแลนด์ เรสซิเดนเซส

พฤศจิกายน

• รับโอนธุรกิจร้านอาหารภัทราจำ�นวน 4 สาขา และได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการพัฒนา
และบริหารร้านอาหารภายใต้แบรนด์ภัทราและสุดาในสหราชอาณาจักร
• สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MINT-W5
รวมเงินทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพทั้งสิ้น 7.9 พันล้านบาท

ธันวาคม

• เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บิน แอนด์ คิง จากสหราชอาณาจักร 			
ซึ่งดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ยุโรป (Brasserie) จำ�นวน 6 สาขา
และบริหารโรงแรม 5 ดาว คือ โรงแรมเดอะ โบมอนต์ ในลอนดอน สหราชอาณาจักร
• เปิดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด (Management
Letting Rights Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• เปิดร้านอาหารเบอร์เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศเซเชลส์
• เปิดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์เสื้อผ้าอันดับหนึ่งจากประเทศอิตาลี
ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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บริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อรายได้ ผลก�ำไร
มูลค่าสินทรัพย์ สภาพคล่อง มูลค่าหุ้น และชื่อเสียงของบริษัท
การจัดการกับความเสี่ยงปัจจุบัน และการก�ำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่มีนัยส�ำคัญในปัจจุบัน แต่อาจมีความส�ำคัญต่อไป
ในอนาคต จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในความส�ำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ ได้พิจารณาครอบคลุมทั้งความเสี่ยง
ปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของบริษัท ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
1. ความเสีย
่ งจากผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัยธรรมชาติ
และเหตุการณ์ร้ายแรง

รายได้ ก�ำไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศัยภาคการใช้จ่ายของลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยภายนอกหลายๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น และแม้ว่าปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้เป็นความเสี่ยงโดยทั่วไป
ที่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทได้จัดท�ำมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ได้มากที่สุด ซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
• สร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้ อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร
		 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และความหลากหลายของกลุ ่ ม แบรนด์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม หลากหลายตลาด จากเซอร์ วิ ส
		 อพาร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภูมิภาคแอฟริกา
		 ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาใต้ เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-Based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และ
		 การให้สิทธิแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่คุ้นเคย
• เตรียมวางแผนส�ำรองส�ำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทต้องเผชิญในอดีต
		 มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยพั ฒ นาความสามารถในการรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยเพิ่ ม
		 ความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัท
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

			 การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
			 ในด้านราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบกับรายได้และก�ำไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับ
			 ความกดดันทั้งในเรื่องของราคาจากอัตราการเข้าพักที่ต�่ำ และจากลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่สูง
			 (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
			 ว่ า โรงแรมของบริ ษั ท จะมี คุ ณ ภาพและการให้ บ ริ ก ารที่ เ หนื อ กว่ า คู ่ แ ข่ ง ในตลาดนั้ น ๆ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ม าตรการ
			 ในการลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับ
			 การให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชื้อชาติของแขกที่มาเข้าพักโรงแรมที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากแบรนด์อนันตรา,
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อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับบนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทชั้นน�ำ
ให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทุนของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์, เจดับบลิว แมริออท, เซ็นต์ รีจิส และเรดิสัน บลู อีกทั้ง
การกระจายธุ ร กิ จ โรงแรมในหลากหลายภู มิ ภ าค ทั้ ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก แอฟริ ก า ตะวั น ออกกลาง ยุ โ รป และ
อเมริ กาใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแ ลนด์ ยังช่วยให้แ บรนด์ข องบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และ
ลดความผั น ผวนของรายได้ จ ากธุ ร กิ จ โรงแรมตลอดทั้ ง ปี นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทสามารถ
ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร

2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร

			 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่ายกว่าเมื่อ
			 เปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			 อย่างไรก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้น�ำของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพัฒนาทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ๆ
			 รวมถึงรูปแบบร้านใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
			 ผ่านการท�ำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง
			 ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี้
			 บริษัทยังมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพิ่มความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารตะวันตก เช่น พิซซ่า
			 สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน กาแฟ และเบเกอรี่ และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ
			 ท�ำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการกระจาย
			 ความเสี่ยงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า

			 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
			 ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับโลกเข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น หากแต่ยังกระจุกตัว
			 อยู่เพียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น ในขณะที่แบรนด์ส่วนใหญ่ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้า มีการกระจายตัว
			 มากกว่า โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตของภาคการอุปโภคบริโภคที่สูงกว่าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัท
			 ได้คัดสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ในเครือและตามกระแสผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทยังคง
			 เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
			 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จากความช�ำนาญและเครือข่ายที่กว้างขวางของ
			 ทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้าและมีการสื่อสาร
			 กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสมาชิก ไมเนอร์ พลัส การ์ด
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความส�ำเร็จในการริเริ่มโครงการ ภาระผูกพัน
ตามสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัท
มีมาตรการในการควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งผ่านการท�ำ Due Diligence อย่างละเอียด การจัดท�ำแผนงาน
และขั้นตอนมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความช�ำนาญ
ในประเทศนั้นๆ อาทิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทจะประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาหรือเข้าซื้อโครงการนั้นๆ ต่อไป เพื่อให้มีผลก�ำไรที่น่าพอใจรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงส�ำหรับการลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยด�ำเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก
บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ความช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาด กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ และเรียนรู้การด�ำเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมี
การตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมาในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศมัลดีฟส์ ศรีลังกา เวียดนาม จีน
สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ ส�ำหรับประเทศใหม่ที่บริษัทเข้าลงทุนโดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตุเกส และบราซิล
บริษัทจะคงไว้ซึ่งคณะผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ความช�ำนาญในประเทศนั้นๆ
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4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ

โรงแรมบางแห่งของบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทเช่าจากเจ้าของที่ดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญา ด้วยอัตราค่าเช่าตามที่จะ
ตกลงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายุสัญญา และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเจ้าของที่ดินตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
ส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า ท�ำเลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของ
แต่ละสาขา ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่นั้นๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีร้านอาหารและจุดจัดจ�ำหน่ายสินค้ามากมาย อีกทั้งแบรนด์ร้านอาหารและสินค้าแฟชั่นของบริษัท
เป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอ�ำนาจต่อรองกับห้างสรรพสินค้าและ
เจ้าของพื้นที่ และสามารถท�ำสัญญาเช่าระยะยาวได้
5. ความเสี่ยงในการต่อสัญญาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้า

บริษัทด�ำเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้สัญญาแฟรนไชส์
จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริษัท
ได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญา) อีกทั้งการที่บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้น�ำตลาดในประเภทอาหารนั้นๆ
จึงเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับการต่อสัญญามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึ่งพาแบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์
จากต่างประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็นของตนเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี,
กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ และริเวอร์ไซด์
ส�ำหรับธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า การได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญาของบริษัทมี 2 ลักษณะ ได้แก่
แบบที่ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดเวลา ส�ำหรับสัญญาในลักษณะที่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา บริษัท
มีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาจะไม่ต่อสัญญาเมื่อถึงก�ำหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ส่งผลให้
บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจให้ตอ่ อายุสญ
ั ญา ยกเว้นในกรณีทบี่ ริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา นอกจากนัน้ หากคูส่ ญ
ั ญาขอเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในอัตรา
ที่บริษัทและคู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังคงหาโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
6. ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ของ
บริษัทเอง โดยรับจ้างบริหารจัดการโรงแรมที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทั้งนี้
รายได้ค่าบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำในการออกแบบและการก่อสร้าง
ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดด�ำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารเมื่อโรงแรมเปิดด�ำเนินการ โดยจะขึ้นอยู่กับ
รายได้และผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของโรงแรมที่บริษัทบริหารงาน โดยทั่วไป สัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 - 20 ปี
ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า บอกเลิ ก สั ญ ญาก่ อ นครบก� ำ หนด บริ ษั ท สามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า เสี ย หายในรู ป ของค่ า ธรรมเนี ย มการยกเลิ ก สั ญ ญา
(Cancellation Fee) ได้ ทั้งนี้ ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท
เป็นที่รู้จักในความหลากหลายและคุณภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการด�ำเนินงานของโรงแรมที่รับจ้างบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ
ทั้งผู้ว่าจ้างบริษัทและแขกที่มาพัก
ส�ำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิตสินค้า
ให้กับบริษัทสินค้าอุปโภคระดับสากล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานและ
ได้รบั อนุญาตให้ผลิตน้อยราย แต่ราคาและคุณภาพเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการทีจ่ ะได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ ริษทั ได้ดำ� เนิน
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ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ การปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่องยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นผลให้
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว
7. ความเสี่ยงด้านการเงิน
7.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

			 บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้จาก
			 การรับจ้างบริหารโรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่างประเทศและอื่นๆ ซึ่งรายได้ดังกล่าวผันแปร
			 ตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/
			 เครื่องหมายการค้าส�ำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า เป็นเงิน
			 สกุลต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทในเครือจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการหักกลบรายได้
			 และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทั้งบริษัทและบริษัทในเครือยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม
			 โดยก�ำหนดราคาค่าห้องพักในประเทศเป็นเงินสกุลบาทแทนราคาอ้างอิงเงินสกุลอื่นๆ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็น
			 สกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี้ จากการที่บริษัทขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวน
			 ของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการด�ำเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท
			 ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนรวมถึงกระแสเงินสดที่คาดว่า
			 จะได้มาจากสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อให้เกิดการหักกลบหรือการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจากอัตราแลกเปลี่ยน (Natural
			 Currency Hedging) ให้ได้มากที่สุด บริษัทยังได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจาก
			 ความผั น ผวนของสภาพเศรษฐกิ จ โลกและเหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด และบริ ษั ท ได้ บ ริ ห ารความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม โดย
			 การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดในกรณีที่จ�ำเป็น
7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

			 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั
			 บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและ
			 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่วางไว้ เพื่อลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
			 และสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงรักษาดุลยภาพระหว่างการกู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
			 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับสภาพของตลาดการเงิน
7.3 ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
		 ในสัญญากู้ยืมเงิน

			 นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และ
			 เข้าซื้อกิจการอื่น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและส�ำรองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้เพียงพอ
			 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้มี
			 ความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษทั และบริษทั ในเครือมีการด�ำรงฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
			 ในสัญญากู้ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วยดีเสมอมา
8. ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

บริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อการรองรับระบบการท�ำงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office)
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ายขายและการตลาดอีกด้วย เราก�ำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จากการพัฒนาของเทคโนโลยี เนื่องจาก
เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการด�ำเนินธุรกิจของเราอีกต่อไป แต่ยังท�ำให้เกิดคู่แข่งในรูปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลง
ช่องทางและวิธีการตอบสนองกับลูกค้า ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดให้
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หน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงและขนาดของธุรกิจ
ที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยการลงทุน
ในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบจองห้องพักส่วนกลางของแบรนด์อนันตรา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดตาม
การขายห้องพักและห้องพักคงเหลือได้ทันที การคิดราคาห้องพักให้เท่าเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) การรับจองห้องพักบนเว็บไซต์
ที่สามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลของแขกที่เข้าพัก หรือเว็บไซต์และระบบ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งได้พัฒนามาเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการสั่งอาหารที่ดีขึ้น
ลดระยะเวลาในการสั่งอาหารออนไลน์ และลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี้
บริษัทยังมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ส�ำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ
ที่ได้วางไว้
9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บริษทั ด�ำเนินกิจการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ จึงมีความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ ภัยธรรมชาติ
และภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นภูมิภาคส�ำคัญที่บริษัท
มีการด�ำเนินกิจการอยู่ได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและบ่อยครั้ง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและเกษตรกรรมโดยรวม และต่อการด�ำเนินงาน การจัดซือ้ และกระจายสินค้าของธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหารของบริษทั บริษทั มีการติดตามดูแลความเสีย่ งเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และมีการจัดท�ำ
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan) ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมุง่ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อม มุง่ ลดการสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ
ด้วยการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
บริษัทเล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท� ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยหน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยจะ
ท�ำการประเมินความเสี่ยง เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน และท�ำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในการวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาผลกระทบ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจาก
ความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนร่วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจัดท�ำนโยบายและขั้นตอนบริหาร
ความเสีย่ งของกลุม่ อย่างเป็นทางการ และกลุม่ ธุรกิจทัง้ หมดได้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ทัง้ ยังมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นรายไตรมาส
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการสรรหา
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยมี ข นาด
และองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขั้นตอนและวิธีการประเมินการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
การปรับปรุงและด�ำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งการด�ำเนินการที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
•
•
		
•
•
		
		
•
		
•
		

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทและแนวปฏิบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ระเบียบปฏิบัติของ
พนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการนัน้ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 5 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
•
•
		
		
•
		

ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง จากการประเมินผลงานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด และทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทตามการแนะน�ำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทบทวนและประสานงานกับผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขของ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และน�ำเสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำให้
บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพือ่ เป็นข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย นักลงทุน
และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการก�ำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�ำหนด
ให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มท�ำงาน และในระหว่างปี บริษัทมีการอบรม ทบทวน
ระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนทางออนไลน์ รวมถึงการท�ำแบบทดสอบภายหลังการอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมี
การปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมและรับทราบหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้น�ำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้
ในการก�ำกับดูแลกิจการ โดยในเบื้องต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�ำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษทั ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อนึ่ง การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2560 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนดในหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้บริษทั ดูแลผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในอันที่จะปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภายใต้มาตรฐาน
การปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
• สิทธิขั้นพื้นฐาน

		 สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันพึงจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล
		 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและในการอนุมัติ
		 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน
		 และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
		 และสิทธิในการส่งค�ำถามส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

		 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค�ำถามและค�ำเสนอวาระการประชุมในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท ตาม
		 หลักเกณฑ์ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
		 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

314

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

		 ส�ำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ
		 สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองเบือ้ งต้นก่อนน�ำเสนอรายชือ่ บุคคลทีผ่ า่ นการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา
		 เป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
		 วาระการประชุ ม และบุ ค คลที่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจะได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม ใน
		 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส�ำหรับเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
		 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
		 ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
		 เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
• สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่จัดประชุม
		 วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทจะก�ำหนดวัน เวลา และ
		 สถานที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
		 ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม
		 โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560
		 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
		 อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า
		 เป็นเวลาอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง
		 ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม
		 ในวันเดียวกัน พร้อมทั้งผลการลงมติในแต่ละวาระ จ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่
		 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
		 ของบริษัท (www.minor.com)
		 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในรายงานประจ�ำปีผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของ
		 บริษัท (www.minor.com) เพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
		 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
				 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2560 ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ เปิดโอกาส
				 ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แนะน�ำหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
				 ได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถามที่ส�ำคัญจะได้
				 รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
				 ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุมและขัน้ ตอนการออกเสียง
				 ลงมติ ในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล เพือ่ ความโปร่งใส
				 และตรวจสอบได้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุมและเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็วและแม่นย�ำ
				 บริษทั ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและ PDA มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพือ่ ให้ผลคะแนนมีความชัดเจน
				 และโปร่งใส
				 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 บริษทั ได้เชิญบุคคลอิสระจากบริษทั ทีป่ รึกษาทางกฎหมายมาเข้าร่วมสังเกตการณ์
				 ในการประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงและเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
				 ที่จุดนับคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
		 • การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
				 จากจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทได้เพิ่มจุดลงทะเบียนซึ่งใช้ระบบ
				 บาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์
				 ที่จุดตรวจเอกสารส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
				 บริษัทค�ำนึงถึงช่องทางการสื่อสารส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง
				 การจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษในสไลด์การน�ำเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั จะตอบข้อซักถาม ความคิดเห็น
				 และค�ำแนะน�ำจากผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ
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				 ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม โดยด�ำเนินการ
				 ประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระ
				 การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงล�ำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร
				 ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีโอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้ ค�ำถาม ขอค�ำอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและทีป่ ระชุม
				 ได้ตามความเหมาะสม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้
ก�ำหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และมีความโปร่งใส บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้น
เพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในอันทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลทีไ่ ม่ควรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี้ นโยบายทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ จะต้อง
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลัก
ของบริษัทที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมีดังต่อไปนี้
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 และส่งค�ำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

		 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
		 หรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระแล้ว สามารถ
		 เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในการประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
		 เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง การส่ ง ค� ำ ถามเป็ น
		 การล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีต่างๆ
		 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.minor.com)
		 อย่างไรก็ดี เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 และ
		 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
• ความเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน

		 บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันทีไ่ ม่สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนน
		 ได้ด้วยการมอบฉันทะ
		 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกโดยการเสนอ
		 หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้
		 หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ก�ำหนดโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอ�ำนวย
		 ความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์
		 ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
		 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
• ความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล

		 บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและข้อมูลการน�ำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
		 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีได้มกี ารด�ำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
		 และมีการแปลเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน
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• นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน

		 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย
		 ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังส�ำนักเลขานุการบริษัท ก่อน
		 น�ำส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วัน
		 ท�ำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
		 ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
		 นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วันก่อนก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ
		 ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ท�ำธุรกรรมซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้ง
		 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

		 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทก�ำหนดให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยรายงาน
		 การมีสว่ นได้เสีย 2 ครัง้ ต่อปี ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม โดยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมและจัดเก็บรายงาน
		 เลขานุการบริษัทจะส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

		 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
		 ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
		 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
		 ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการ
		 ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
		 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและ
		 ท�ำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น
		 การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องท�ำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้
		 ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงน�ำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วน
		 ในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการ
		 ที่มีความจ�ำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และกฎระเบี ย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
• ผู้ถือหุ้น

		 บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิใน
		 การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
		 ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
		 ผลประกอบการ ฐานะการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโต และ
		 ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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• ลูกค้า

		 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและ
		 บริ ก าร เพื่ อ ความปลอดภั ย และความพอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
		 ที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
		 มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่บริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมให้ความส�ำคัญยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท
		 ท�ำการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การตรวจสอบและ
		 คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหาร จนถึงขั้นตอนการผลิต การขายและส่งมอบให้กับ
		 ลูกค้า บริษัทมีมาตรการคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัท
		 ส่งเสริมการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
		 ของวัตถุดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวัตถุดิบมาถึงบริษัท
		 นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติ
		 บริษัทได้เริ่มมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ต่างๆ ของลูกค้ามากขึ้น อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนด์ในเครือบริษัทได้ริเริ่ม
		 การพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ และบริษัท
		 ยังใช้หลายช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เช่น การท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ค�ำติชม
		 ของลูกค้าผ่านโซเซียลมีเดีย และการท�ำการส�ำรวจทางการตลาด เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 100%
		 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความรับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูล
		 ที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม (Non Controversial Content)
		 บริษัทเปิดช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้าผ่าน feedback@minor.com โดยข้อมูลจากการร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง
		 และเก็บเป็นความลับ
• คู่ค้า

		 ค่านิยมองค์กรของบริษัทประการหนึ่งคือ “คู่ค้า” ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน
		 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ด�ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 อย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
		 บริษัทมีเกณฑ์ในการเลือกสรรคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็น
		 มืออาชีพ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องลงนาม
		 ในหลักปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ
		 ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมีหลักปฏิบัติโดยรวม ดังนี้
		 1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสให้คู่ค้าท�ำการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
		 2. บริษัทจัดท�ำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าอย่างเป็นมาตรฐาน โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
		 3. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน
				 การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
		 4. บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ ท�ำผิดกฎหมาย มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิด
				 สิทธิมนุษยชน
		 ในการเติบโตของบริษทั นัน้ ย่อมควบคูไ่ ปกับจ�ำนวนคูค่ า้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีคคู่ า้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
		 ตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยจะท�ำการตรวจสอบมาตรฐานของคู่ค้าอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
		 เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยเรียนรู้ข้อดีและจุดแข็งของกันและกัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึ้น
		 ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียง
		 ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผู้ผลิตในประเทศอย่าง
		 ต่ อ เนื่ อ ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต สิน ค้าให้เ ท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการร่วมระหว่างซิซ ซ์เ ลอร์และ
		 โครงการหลวง โดยได้น�ำผักที่ปลูกในไร่ทดลองของโครงการหลวงมาน�ำเสนอแก่ลูกค้าและท�ำการส�ำรวจผลตอบรับทางการตลาด
		 และด�ำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
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• เจ้าหนี้

		 บริษทั จะปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็นธรรมและจะช�ำระหนีค้ นื ตรงเวลาตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด โดยจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนด
		 ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุส�ำคัญ
		 อันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�ำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�ำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันหาวิธี
		 แก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทจะน�ำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน อนุมัติมาใช้ตาม
		 วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
• คู่แข่ง

		 บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
		 ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
• พนักงาน

		 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนา
		 ศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท�ำงาน
		 การพัฒนาศักยภาพ: บริษัทมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูง เน้นความเป็นเลิศด้าน
		 การปฏิบัติการและการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดในการท�ำงานเสมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทจัดหลักสูตรอบรม
		 ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ หลักสูตรการขาย การตลาด การบัญชี ภาวะผู้น�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 และหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษาสุขอนามัย ตลอดจน
		 การอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม
		 นอกจากนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้
		 ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และในระหว่างปี 2560 แผนกทรัพยากรบุคคล
		 ได้พัฒนาและจัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training)
		 ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทางจริยธรรมประจ�ำปี รวมถึง
		 มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถผ่าน
		 การทดสอบดังกล่าว
		 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษทั ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
		 และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงาน เมื่อบริษัทสามารถ
		 ท�ำก�ำไรได้ถึงเป้าหมาย บริษัทยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program:
		 EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
		 นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
		 และการด�ำรงชีพ
		 สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน: บริษัทยึดมั่นและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
		 ในการปฏิบัติงานรวมถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
		 การรายงานเบาะแสส�ำหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงานต้องการแจ้งข้อร้องเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
		 ข้อบังคับ การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ผิดจริยธรรม
			 บริษัทมีช่องทางให้พนักงานส่งเรื่องราวมาได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
		 1. อีเมล: whistleblower@minor.com
		 2. ทางไปรษณีย์: คณะท�ำงานรับเรื่องร้องเรียน
			 กลุ่มบริษัทไมเนอร์ แผนกทรัพยากรบุคคล (แจ้งเรื่องร้องเรียน)
			 เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 42 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
		 ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องราวที่ร้องเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบอย่าง
		 เหมาะสม เป็นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกก่อกวน
		 หรือถูกมุ่งร้ายจากเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบาะแส หากเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบาะแสนั้นกระท�ำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้าย
		 ท�ำลายบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้นกับผู้ร้องเรียน
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• การต่อต้านการทุจริต

		 บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อ
		 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
		 และความถูกต้องชอบธรรม ทัง้ นี้ ในปี 2556 บริษทั ได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึง่ ในรายชือ่ บริษทั ทีป่ ระกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
		 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 กรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า
		 นานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558
		 บริษัทได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
		 ในการต่อต้านการทุจริตและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยัน
		 และสนับสนุนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
		 ในระหว่างปี 2560 แผนกทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาและจัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
		 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและรับทราบ
		 หลักปฏิบตั ทิ างจริยธรรมประจ�ำปี รวมถึงมีการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหลังจากการอบรมแล้ว
		 ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
		 บริษทั ยังใช้ชอ่ งทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการก�ำกับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รปั ชัน
		 และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
		 ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 (www.minor.com)
• สิทธิมนุษยชน

		 ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น
		 ทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการอยู่ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		 ทุ ก ภาคส่ ว น ด้ ว ยความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและความต่ า งในเชิ ง วั ฒ นธรรมอั น หลากหลาย บริ ษั ท มี พั น ธสั ญ ญาที่ จ ะ
		 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รับสิทธิของการท�ำงานในสถานที่ท�ำงานที่มี
		 สภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระท�ำในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติใดๆ
		 ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา สิทธิ
		 ในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทาง
		 การเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคู่ค้าของบริษัทที่มีการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
		 หลักสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินกิจการ
		 ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• ทรัพย์สินทางปัญญา

		 บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการด�ำเนินการใดๆ ที่มี
		 ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ไม่วา่ จะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า ข้อมูลระบบสารสนเทศ และทรัพย์สนิ
		 ทางปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
		 • บริษัทจะส�ำรวจตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะน�ำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น หาก
				 เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
		 • บริษัทไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ เพื่อเผยแพร่เอกสารที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
		 • บริษทั ไม่อนุญาตให้ใช้หรือติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไี่ ม่เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั หรือไม่มใี บอนุญาตบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
				 ของบริษัท
		 • บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานเลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
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• สังคมและสิ่งแวดล้อม

		 บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
		 ได้จัดตั้งหน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล
		 พัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนผ่านโครงการและ
		 กิจกรรมที่หลากหลาย		
		 เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาสังคม โดยได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรม
		 ที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		 อาทิ การให้โอกาสด้านการศึกษา การอบรมวิชาชีพและการให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขอนามัย นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความช่วยเหลือ
		 แก่สังคมในยามที่เกิดวิกฤติภัยทางธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน
		 บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้ามีจิตส�ำนึกในการดูแล
		 รักษาสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งาน มีการใช้ซำ�้ และแปรรูป
		 มาใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์และด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
		 เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณขยะ อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
		 ของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เช่น การปลูกจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
		 ให้กับพนักงานใหม่ หลักสูตรการบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงานส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และ
		 การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน�้ำท่วม
		 รายละเอียดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2560 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
		 (Sustainability Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• การแจ้งข้อร้องเรียนและการรายงานเบาะแส

		 บริษัทสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
		 เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึง
		 กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ feedback@minor.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะพิจารณาเรื่อง
		 ร้องเรียนก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้
		 เป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ
		 ต่อไป
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลา ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับสากล
• นักลงทุนสัมพันธ์

		 คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลา ทั้งรายงานข้อมูล
		 ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ รายงานตรงต่อ
		 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จะจัดท�ำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีวิธีการ ช่องทาง และ
		 ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้จัดการกองทุน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
		 ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส�ำเร็จในการสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน โดยการใช้
		 ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชี้แจงผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
		 การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
		 รายงานประจ�ำปี ข้อมูลสรุปของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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		 บริษัทได้น�ำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting,
		 Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดย
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ พบทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน/การจัดท�ำจดหมายข่าว
		 ที่น�ำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูล
		 ของบริษัทเพิ่มเติมได้
		 โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จัดในปี 2560 มีดังนี้
กิจกรรม

Roadshow ในประเทศ (ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย)
Roadshow ต่างประเทศ

จำ�นวนครั้ง

8
11

Analyst Meeting

4

Company Visit/Conference Call

91

ร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน
(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

8

การเยี่ยมชมกิจการ

5

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำ�จดหมายข่าวที่นำ�เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

4

สามารถพิ จารณารายละเอียดกิ จกรรมหลักทีบ่ ริ ษัทได้จดั ในปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.minor.com)

		 นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน และโครงการต่างๆ
		 แก่สื่อมวลชน รวมทั้งการตอบค�ำถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณชน
		 ผู้ดูแลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่
		 นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
		 นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
• รายงานของคณะกรรมการ

		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
		 ประจ�ำปี บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอต่อสาธารณชน
		 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
		 ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

		 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน โดยก�ำหนด
		 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังส�ำนักเลขานุการบริษัท ก่อนน�ำส่งต่อ
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ภายใน 3 วันท�ำการ
		 นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุม
		 คณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วันก่อนก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัท
		 มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท
		 โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
		 เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

		 บริษทั ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ โดยอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเปรียบเทียบ
		 ได้กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและ
		 บ�ำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับ
		 ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint
		 Investment Program: “EJIP”) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำหนด
		 ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือน
		 และโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอื่น
		 ที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
		 ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
		 • ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

เข้าประชุม
คณะกรรมการ
(ครั้ง)

ประเภทของ
ค่าตอบแทน

8/8
8/8

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�กับ
ดูแลกิจการ

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

180,000

380,000

รวมค่าตอบแทน

1,300,000

490,000

175,000

150,000

-

2,115,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

250,000

150,000

100,000

-

500,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

1,200,000

240,000

-

-

-

1,440,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

175,000

รวมค่าตอบแทน

675,000

205,000

125,000

125,000

-

1,130,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

100,000

-

325,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

600,000

80,000

-

680,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

75,000

-

25,000

25,000

-

125,000

รวมค่าตอบแทน

975,000

285,000

-

-

-

1,260,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

-

-

-

125,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

900,000

160,000

-

-

-

1,060,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

75,000

-

-

-

-

75,000

รวมค่าตอบแทน

1,300,000

285,000

125,000

200,000

-

1,910,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

150,000

-

375,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

1,200,000

160,000

-

-

-

1,360,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

175,000

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

5/6

แต่งตัง้ เมื อ่ วันที ่ 4 เมษายน 2560
4. นายพาที สารสิน

6/8

ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 9 มกราคม 2561
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

8/8

323

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

6. นายอานิล ธาดานี่
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เข้าประชุม
คณะกรรมการ
(ครั้ง)

7/8

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ

5/8

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/8

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ประเภทของ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

1,275,000

-

125,000

150,000

180,000

1,730,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

100,000

180,000

380,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

1,200,000

-

-

-

-

1,200,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

75,000

-

25,000

50,000

-

150,000

รวมค่าตอบแทน

400,000

-

125,000

-

-

525,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

-

-

100,000

ค่าประชุม
ประจำ�ไตรมาส

300,000

-

-

-

-

300,000

ค่าประชุมครั้งอื่นๆ

100,000

-

25,000

-

-

125,000

-

200,000

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�กับ
ดูแลกิจการ

8. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

8/8

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

9. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย

8/8

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

8/8

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัทย่อย

419,889**
-

619,889
200,000

* การประชุมทางโทรศัพท์ไม่นบั รวมเป็ นองค์ประชุม
** นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิ ลิปรัจ ราชากาเรี ย ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ บริ ษัท โรงแรมราชด�ำริ จ� ำกัด (มหาชน) เมื อ่ วันที ่ 20 มี นาคม 2560

		 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการ โรงแรม
		 ในเครือของบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อปีต่อโรงแรม
		 • ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
				 ในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั และเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
				 มีจ�ำนวน 235 ล้านบาท และ 105 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่
				 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น
• การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

		 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการก�ำหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหาร
		 ความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
		 • ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กรรมการ

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร*
3. นายพาที สารสิน**
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
5. นายอานิล ธาดานี่
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

4/4
2/3
4/4
4/4
-

2/2
1/1
2/2
2/2
1/2

3/3
1/2
3/3
3/3
* แต่งตัง้ เมื อ่ วันที ่ 4 เมษายน 2560
** ลาออกมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 9 มกราคม 2561
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• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

		 ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
		 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจ�ำนวน 2.23 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ�ำนวน 65.83 ล้านบาท ไม่มี
		 ค่าตอบแทนส�ำหรับค่าบริการอื่นๆ
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน โดยกรรมการ
มากกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน
6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ
4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายในด้านความรูเ้ ชิงอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน การบริหาร
จัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การก�ำกับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความแตกต่าง
ในเรื่องเพศ เชื้อชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทก�ำหนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่า
ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอเป็นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ จะเป็นผูพ้ จิ ารณา
รายละเอียดในเบื้องต้น ก่อนที่จะน�ำเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคล
ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการในรายงานประจ�ำปีซึ่งได้เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

		 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ
		 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการ
		 ที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกและไม่มีการก�ำหนดจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดไว้ เพื่อการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
		 และมีประสิทธิภาพ
		 กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อวาระอีกได้ หลังจากครบก�ำหนดเวลา
		 ส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง
• ความอิสระของประธานกรรมการ

		 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการ
		 อิสระ ทั้งนี้ โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้าง
		 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และเพื่อเป็น
		 การถ่วงดุลอ�ำนาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและอ�ำนาจและหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตัง้
		 ประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
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• การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

		 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการได้ โดย
		 กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารสามารถ
		 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
		 ที่เป็นผู้บริหารด้วย) เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตาม
		 ผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2560 กรรมการของบริษัททุกท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตาม
		 ที่ก�ำหนด
		 อย่างไรก็ตาม การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
		 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ทัง้ นี้ ในการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหารสามารถน�ำประสบการณ์ในการท�ำงานไปพัฒนาบริษัทอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์จาก
		 การไปท�ำหน้าที่กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร
		 ทางธุรกิจให้กับบริษัท ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่น
		 อีก 1 บริษัท
		 ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทไม่มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระ
		 ของบริษัทมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและบริษัทก�ำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่าง
		 อิสระในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบก�ำหนดวาระตามกฎหมาย
		 และคณะกรรมการอนุมัติให้กรรมการอิสระท่านนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมการจะน�ำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป
• การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

		 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
		 และสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์
		 ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการและวัตถุประสงค์ทางการเงินโดยรวม ในขณะทีฝ่ า่ ยจัดการจะมีหน้าทีใ่ นการบริหารบริษทั
		 ตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้แสดง
		 รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
• การประชุมคณะกรรมการ

		 เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ส�ำหรับ
		 ปี 2560 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน
		 และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีข้างหน้าเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ ก่อนการประชุม
		 คณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมีประธานกรรมการและประธาน
		 กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่ง
		 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างน้อย 5 วันท�ำการให้คณะกรรมการ
		 พิจารณา
		 ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
		 พร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างน้อย 5 วันท�ำการล่วงหน้า ในระหว่างการประชุม
		 ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสม
		 และเพียงพอ มีการติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
		 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้
		 บริษัทได้สรุปผลประกอบการของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
		 ในปี 2561 บริษัทจะด�ำเนินการตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวข้างต้น
		 ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จะไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนั้นๆ หรือ
		 ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว เพือ่ ให้แน่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
		 ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
		 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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		 ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ อีกทั้งเป็นการเรียนรู้
		 การท�ำงานของกรรมการและนโยบายในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ร่วมประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย
		 ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
• หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

		 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการท�ำงาน ทักษะ
		 ที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติ
		 ของกรรมการที่ต้องการสรรหา และใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี
		 เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบือ้ งต้น และน�ำเสนอชือ่
		 ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
		 นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากการครบวาระ
		 ออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ โดยพิ จ ารณาจากการเสนอบุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการโดยผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ย
		 การน�ำเสนอชือ่ ต่อคณะกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ จะขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องผูถ้ กู เสนอชือ่ ซึง่ ต้องเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
		 ที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ในขณะที่คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
		 ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 (www.minor.com)
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

		 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะ
		 ระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมน�ำเสนอเอกสารแนะน�ำ
		 บริษัท รวมถึงรายงานประจ�ำปี คู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ และ
		 ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท
		 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการด�ำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนด
		 วิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
• การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

		 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการ
		 บริษัทจะประสานงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับกรรมการ เพื่อเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้
		 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น
		 • การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2017: “Steering Governance in a Changing World” โดย
				 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
		 • การเข้าอบรมหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560 โดยนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
		 นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Criminal Liabilities of Directors under New Law โดยมี
		 ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
		 ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและ
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
		 ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
		 สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้คณะ
		 กรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท�ำงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ
		 สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจ�ำปีดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

		 จากการประเมินผลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปผลการประเมินให้กับคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแล
		 กิจการเพือ่ พิจารณาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำมาพัฒนาคุณภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการ
		 และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
		 ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง ประกอบด้วย
		 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) บทบาทด้านการก�ำกับดูแล (2) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อม (3) ประสิทธิภาพและสัมพันธภาพ
		 ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ
		 คณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
		 ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 และคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี
• การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

		 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ซึง่ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและผูบ้ ริหารอืน่ และยังมีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหรืออนุมตั คิ า่ ตอบแทน
		 ของผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับ
		 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำปีละครั้ง โดยการประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
		 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น คณะกรรมการ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอและรายงานต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 (www.minor.com)
• แผนสืบทอดงาน

		 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาและพิจารณาผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ รวมถึง
		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
		 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าวทุกปี
• เลขานุการบริษัท

		 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ด�ำเนินการดังนี้
		 1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
				 และผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส
				 ของบริษัท
		 2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
		 3. แนะน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
		 4. ด�ำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
		 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้า
		 รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการได้แสดงไว้ในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้น
		 และการจัดการ
• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

		 บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิง่ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสียหาย
		 ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล บริษัท
		 ได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
		 การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิด
		 การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

328

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

		 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการจัดการได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงาน
		 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัท ได้ด�ำเนินการ
		 ตามแนวทางที่ก�ำหนด รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก�ำกับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท (compliance unit) ซึ่งหาก
		 พบเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
		 คณะกรรมการบริษทั ต่อไป หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 และบริหารความเสี่ยง
• ระบบบริหารความเสี่ยง

		 ในการด�ำเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก บริษัทได้เล็งเห็นและให้
		 ความส�ำคัญกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งดังกล่าวโดยในการประเมินความเสีย่ ง ทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานของบริษทั
		 จะท�ำการระบุปัจจัยความเสี่ยงปัจจุบันและปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
		 ของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานนั้นๆ ในแง่ของความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
		 และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและ
		 ให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงานทีร่ ะบุความเสีย่ ง เพือ่ ทีจ่ ะหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบ อันเกิดจากความเสีย่ ง
		 ที่เกิดขึ้น ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงของ
		 แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำ ผ่านทางกระบวนการตรวจสอบภายในต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายและขั้นตอน
		 การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขั้นตอน
		 ดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่นและด�ำเนินการตามนโยบายนี้ นโยบาย
		 การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้างการก�ำกับดูแลและการรายงานความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเริ่มต้น
		 จากการระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น
		 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน การตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่าน
		 การลดความเสีย่ ง การตรวจจับความเสีย่ ง การโอนและ/หรือกระจายความเสีย่ ง การยุตหิ รือเลิกกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง) และการติดตาม
		 และประเมินผล

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

• ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• ความเสี่ยงทางการเงิน
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุ
ความเสี่ยง

วัดความเสี่ยง
โดยพิจารณา
โอกาสการเกิด
และผลกระทบ

จัดการ
ความเสี่ยง

รายงาน
และติดตาม
ประเมินผล
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ตำ�แหน่ง

• ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

อายุ

• 68 ปี (เกิดปี 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำ�ปาง
• โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในเครือ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 149,585,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• MINT: 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว (คู่สมรส)

2 บริษัท
41 บริษัท

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
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ตำ�แหน่ง

•
•
•
•

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

อายุ

• 72 ปี (เกิดปี 2488)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

•
•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
• กรรมการ และเหรัญญิก สภากาชาดไทย

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: - ไม่มี –

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2 บริษัท
5 บริษัท
21 องค์กร
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

ตำ�แหน่ง

•
•
•
•

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

อายุ

• 60 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำ�กัด (จิม ทอมป์สัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• กรรมการ สำ�นักงานคณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
• กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
• กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: -ไม่มี-

3 บริษัท
1 บริษัท
4 องค์กร

กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร*

ตำ�แหน่ง

• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561)
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ

• 57 ปี (เกิดปี 2503)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561

• MINT: 3,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Rhode Island School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำ�ริ รุ่นที่ 2 (นบร.) ปี 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.) ปี 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCoT) ปี 2554
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (EXCET 1) ปี 2553
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49)
หลักสูตร The Role of Chairman Program ปี 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 (วธอ.)
กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำ�กัด
กรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ
คณะกรรมการอำ�นวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประธานมูลนิธิ ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 บริษัท
3 บริษัท
3 องค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
นายกสมาคม สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
รองประธาน หอการค้าไทย
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา Harrow International School Bangkok
กรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

* แต่งตัง้ เมื อ่ วันที ่ 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิ น ทีไ่ ด้ลาออกจากต�ำแหน่ง
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ตำ�แหน่ง

•
•
•
•

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

อายุ

• 54 ปี (เกิดปี 2506)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)/ Financial Planning Standards Board (FPSB)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำ�กัด
• อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: -ไม่มี-

1 บริษัท
2 บริษัท
1 องค์กร

กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด
กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำ�รง จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำ�กัด
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

6. นายอานิล ธาดานี่

ตำ�แหน่ง

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541)
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

อายุ

• 71 ปี (เกิดปี 2489)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
• ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานกรรมการ บริษทั ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด และกรรมการบริษทั ในเครือ
• ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) และกรรมการบริษัทในเครือ
• สมาชิกคณะกรรมาธิการและประธานคณะกรรมการ SMU Enterprise Board,
The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University
• สมาชิก SMU Committee for Institutional Advancement,
Singapore Management University
• สมาชิก International Institute for Strategic Studies

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 59,411,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 1 บริษัท)
52 บริษัท
1 องค์กร

7. นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำ�แหน่ง

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

อายุ

• 52 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริษัทในเครือ
• กรรมการอำ�นวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: -ไม่มี• MINT: 14,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว (คู่สมรส)

2 บริษัท
29 บริษัท
2 องค์กร
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

8. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

ตำ�แหน่ง

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)

อายุ

• 68 ปี (เกิดปี 2492)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• General Management Program, Ashridge Management College สหราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริษัทในเครือ

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 9,976,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

1 บริษัท
39 บริษัท

9. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ตำ�แหน่ง

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)

อายุ

• 52 ปี (เกิดปี 2508)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัทในเครือ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 6,142,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลังกา 1 บริษัท)
66 บริษัท

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำ�ราญ
หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf
ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd. T/A Monte’s ลอนดอน สหราชอาณาจักร
ผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars Ltd.
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10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ตำ�แหน่ง

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)

อายุ

• 46 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอสแอนด์พี ซินดีเคท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

• บริษัทจดทะเบียน
• บริษัททั่วไป
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• MINT: 3,050,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

3 บริษัท
7 บริษัท
1 องค์กร

รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำ�กัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการจากแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั อิ ำ� นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงอ�ำนาจอนุมัติที่ไม่จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการท�ำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และท�ำหน้าที่ประธาน
ในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการด�ำเนินการประชุม การดูแลข้อมูล
ส�ำหรับการประชุมให้ถงึ มือกรรมการบริษทั ทุกท่านให้ตรงเวลา ก�ำหนดวาระการประชุม และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
6. เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็นการถ่วงดุล
อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอ�ำนาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งประธาน
กรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท: นางสาวสรัญญา สุนทรส

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office,
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
* แต่งตัง้ เมื อ่ วันที ่ 18 มกราคม 2561 แทนนายพาที สารสิ น ทีไ่ ด้ลาออกจากต�ำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อวาระได้อีกหลังจากครบก�ำหนดวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอสิ ระ เพือ่ พิจารณางบการเงินตรวจสอบประจ�ำปีและงบการเงินสอบทานรายไตรมาส
รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการด�ำเนินงาน
ต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการด�ำเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
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3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อให้ด�ำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม
และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณา
ค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการน�ำเสนอ
รายงานการตรวจสอบหรือการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของบริษัท
(รวมถึงมติทเี่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน ซึง่ มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชี ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบบัญชีอสิ ระ
และบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นส�ำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อจ�ำกัดในการตรวจสอบ
และการด�ำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจ�ำกัดนั้นๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงผลกระทบจากความเสีย่ งด้านการเงินของบริษทั ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของมาตรฐานบัญชี
หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งรวมถึงทางเลือก
ความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมัติการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง
		• วัตถุประสงค์ อ�ำนาจ และสายการบังคับบัญชา
		• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคลากรประจ�ำปี และ
		• การแต่งตั้ง การก�ำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร เพือ่ พิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษทั และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน
8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษทั ตรวจสอบบัญชี และประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้ถกู น�ำเสนอในช่วงเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการ หรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกต
ทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบซึง่ ด�ำเนินการโดยบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ ตอนตามทีบ่ ริษทั ตรวจสอบบัญชี
ได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
สอบทานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. ก�ำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงาน หรือพนักงานที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ การด�ำเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไป และ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
12. ก�ำหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และด�ำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายในหรือ
การตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
13. ด�ำเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมัติ หรือให้สัตยาบันรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่ถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล
ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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15. จัดเตรียมและน�ำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปีของบริษทั โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
		• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
		• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ สดงในเว็บไซต์ของบริษทั (www.mimor.com)
นิยามความเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า
ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
5. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษทั ในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจ�ำปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดย
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนด โดยการประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น
3. ทบทวนและอนุมตั ขิ นั้ ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจ�ำปีของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตามการแนะน�ำเบือ้ งต้น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะ
พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้น
และไม่ใช่หุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
และค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหุน้ รวมถึงให้คำ� แนะน�ำในการปรับปรุง
แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ด�ำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็นของ
พนักงาน และการพิจารณาผลของขั้นตอนในการประเมินผู้บริหารประจ�ำปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ ริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริษทั และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาและวิเคราะห์ดังกล่าวจะเผยแพร่ในรายงานประจ�ำปีและหนังสือ
มอบฉันทะของบริษัท
ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้าน
ส่วนตัวและด้านการท�ำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์
การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างตามความจ�ำเป็น
4. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณา หรือแนะน�ำเพิ่ม แก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจ�ำเป็น
5. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท�ำงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจ�ำปีดังกล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจ�ำปี และแนะน�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
ทัง้ นี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการทีแ่ สดงในเว็บไซต์ของบริษทั
(www.minor.com)
คณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บุคคล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการด�ำเนินงานโดยรวมของการบริหารความเสีย่ งของ
ทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับการบริหารจัดการ เพื่อลดทอนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
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คณะผู้บริหาร

ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
3. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
5. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
6. นายโกศิน ฉันธิกุล
7. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท
รองประธานฝ่ายกฎหมาย
รองประธานฝ่ายการลงทุนและการควบรวม
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ทัง้ นี้ ประวัตยิ อ่ ของนายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค ปรากฏภายใต้หวั ข้อคณะกรรมการ ส่วนประวัตยิ อ่ ของผูบ้ ริหารอีก 6 ท่าน ปรากฏดังนี้
1. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

•
•
•
•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
41 ปี (เกิดปี 2519)
C.A., Accounting, Institute of Chartered Accountants, Ireland
Master of Accounting, Accounting, UCD Michael Smurfit Graduate Business School,
Dublin, Ireland
Bachelor of Business Studies, Accounting, Institute of Technology Tallaght, Ireland
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 235/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
บริษัททั่วไป
1 บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
หัวหน้าฝ่ายการบัญชีเงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
MINT: 135,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

2. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
• 46 ปี (เกิดปี 2514)
• ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame,
Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

2. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ (ต่อ)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

•
•
•
•

กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
บริษัททั่วไป
13 บริษัท
Senior Vice President - Division Head - Investor Relation, and Division Head - Equity
Investment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• Investment Representative of Morgan Stanley
• MINT: 444,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

•
•
•
•
•

รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท
53 ปี (เกิดปี 2507)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้างอาเซียน
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิไมเนอร์
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
• บริษัททั่วไป
1 บริษัท
		
3 องค์กร
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
• หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค จำ�กัด
• หัวหน้าส่วนบัญชี บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• MINT: 445,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

• รองประธานฝ่ายกฎหมาย
• 51 ปี (เกิดปี 2509)
• Diploma in International Law, University College London, University of London,
สหราชอาณาจักร
• Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College,
University of London, สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
• บริษัททั่วไป
7 บริษัท
• รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย สำ�นักงานกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer
• MINT: 160,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

5. นายโกศิน ฉันธิกุล

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

•
•
•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

รองประธานฝ่ายการลงทุนและการควบรวม
35 ปี (เกิดปี 2525)
Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
บริษัททั่วไป
6 บริษัท
Investment Director of Boutique Asset Management
Associate of Nomura Asia Asset Finance
Associate of Lehman Brothers Principal Transactions Group
Analyst of Lehman Brothers Real Estate Private Equity
MINT: 70,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

6. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

• รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
• 45 ปี (เกิดปี 2515)
• ปริญญาโท สาขา Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management,
Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

345

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

6. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ (ต่อ)

จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

•
•
•
•
•
•

บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
บริษัททั่วไป
1 บริษัท
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำ�รุงราษฏร์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประธาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
Associate, Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด
MINT: 90,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

จ�ำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลำ�ดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายพาที สารสิน*
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายอานิล ธาดานี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

12. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

13. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
14. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
15. นายโกศิน ฉันธิกุล
16. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถือ
ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ประธานกรรมการ
120,000,000
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
56,434,919
กรรมการ
กรรมการ
9,402,850
กรรมการ
5,399,893
กรรมการ
2,938,942
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
87,612
ส่วนกลาง
รองประธานเจ้าหน้าที่
388,408
การเงินส่วนกลางและ
รองประธานฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์
รองประธานฝ่ายการเงิน
401,300
และฝ่ายเลขานุการบริษัท
รองประธานฝ่ายกฎหมาย
181,332
รองประธานฝ่ายการลงทุน
22,556
รองประธานฝ่ายนักลงทุน
66,276
สัมพันธ์

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

29,585,748 149,585,748
2,976,743
574,129
742,168
111,366
47,649

59,411,662
9,976,979
6,142,061
3,050,308
135,261

56,511

444,919

44,618

445,918

(20,360)
48,416
24,484

160,972
70,972
90,760

* ลาออกมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 9 มกราคม 2561
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1

1,539,518,188

33%

1.1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

149,601,794

3%

1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำ�กัด

727,767,680

16%

5,200

0%

630,031

0%

617,396,500

13%

44,116,983

1%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

381,317,353

8%

3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

365,954,851

8%

4. UBS AG Singapore Branch

248,821,349

5%

5. State Street Europe Limited

122,815,421

3%

6. Chase Nominees Limited

101,289,894

2%

7. สำ�นักงานประกันสังคม

94,551,959

2%

8. บัญชีบริหารกิจการ

90,058,715

2%

9. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.

74,348,800

2%

44,537,460

1%

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
1.4 มูลนิธิไฮเน็ค
1.5 Zall Holdings Limited
1.6 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำ�กัด

10. Bank of Singapore Limited

ทีม่ า : บริ ษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ� ำกัด
หมายเหตุ : 1 การจัดกลุ่มนีเ้ พือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที ่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้
มิ ใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ ี การแก้ไข) แต่อย่างใด

รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน
การขยายงาน ข้อก�ำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก
ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2559 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 23.40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ค�ำนวณจาก
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ โฮเทลส์

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
		
บริษัท

1. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำ�กัด
2. บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำ�กัด (“HHR”)
3. บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำ�กัด
4. บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
5. บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด
6. บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำ�กัด
7. บริษัท โรงแรม ราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน) (“RHC”)
8. บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด (“MI”)
9. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำ�กัด (“HHV”)
10. บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำ�กัด (“BBC”)
11. บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จำ�กัด
12. บริษัท สมุย วิลเลจ จำ�กัด
13. บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
14. บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด
15. บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด
16. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำ�กัด
17. บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
18. บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“MST”)
19. บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำ�กัด (“SBR”)
20. บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
21. บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

12,000,000
2,000,000
10,000,000
500,000
3,000,000
100,000
45,000,000
100,000
3,500,000
1,650,000
4,000,000
375,000
1,730,000
10,000
10,000
750,000
100,000
410,000
10,000
500,000
10,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

MINT
81.2%
MINT
100.0%
HHR
50.0%*
HHR
50.0%*
รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
MINT
45.3%
MINT
100.0%
MINT
99.2%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
BBC
50.0%*
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
RGP
40.0%*
MINT
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย HIIL
MINT
100.0%
SBR
50.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
MINT
100.0%
* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

22. บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด (“MHG”)
23. บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ จำ�กัด
24. บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด (“MGS”)
25. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
26. RGR International Limited (“RGRI”)
27. Eutopia Private Holding Limited
28. Harbour View Corporation Limited
29. R.G.E. (HKG) Limited
30. M & H Management Limited
31. Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”)
32. Serendib Hotels Pcl.
33. Minor International (Labuan) Limited
34. AVC Club Developer Limited
35. AVC Vacation Club Limited (“AVC V”)
36. บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด (“PBCO”)
37. บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำ�กัด
38. บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จำ�กัด
39. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
40. Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”)
41. Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L (“MCHL”)
42. Minor Continental Portugal, SGPS, S.A. (“MCP”)
43. Pojuca S.A. (“Pojuca”)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

1,079,307

262,515
500,000
10,000
100,000
1,000,000
8,383,476
100,000
1,000
1,000
111,525,794
1,000
1,000
1,000
10,000
1,900,000
70,000
490,408,365
EUR 18,000
EUR 12,500
EUR 36,000,000
หุ้นสามัญ
91,138.377
หุ้นบุริมสิทธิ
68,505.744
44. Marinoteis - Sociedade de Promocao e Construcao de Hoteis S.A.
6,300,000
(“Marinoteis”)
45. Coimbra Jardim Hotel - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.
3,650,000
46. Tivoli Gave do Oriente - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.
500,000
47. Sotal - Sociedade de Gestao Hoteleira, S.A.
10,000
48. Hotelagos S.A.
1,885,000
49. บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด (“RRL”)
5,000,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

MINT
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MGS
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
RGRI
50.0%*
RGRI
30.4%*
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
LIL
25.0%*
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
35.7%*
MINT
100.0%
MCHM
100.0%
MCHL
100.0%
MCHL
100.0%

MCP

100.0%

MCP
MCP
Marinoteis
Marinoteis
MI

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

50. บริษัท อวาดีนะ ฮิลล์ จำ�กัด
51. บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
52. บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จำ�กัด
53. Corbin & King Limited
54. บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จำ�กัด
55. Arabian Spas (Dubai) (LLC)
56. Hospitality Investment International Limited (“HIIL”)
57. MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MHGIH”)
58. MHG International Holding (Mauritius) (“MHGIHM”)
59. MHG Holding Limited
60. MHG Deep Blue Financing
61. 2015 CM Investors Corporation
62. Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
63. Anantara Vacation Club (HK) Limited (“AVC V (HK)”)
64. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.
65. Sanya Anantara Consulting Limited
66. Lodging Management (Labuan) Limited
67. Lodging Management (Mauritius) Limited (“LMM”)
68. PT Lodging Management (Indonesia) Limited
69. Jada Resort and Spa (Private) Limited (“Jada”)
70. PH Resort (Private) Ltd.
71. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”)
72. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”)
73. Sothea Pte. Ltd.
74. Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited
75. O Plus E Holdings Private Limited
76. Paradise Inland Resort (Private) Limited
77. Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited
78. Avani Ambalangoda (Private) Limited
79. MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.
80. Vietnam Hotel Projekt B.V. (“VHP”)
81. MHG Management (India) Private Limited

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

50,000
300,000
10,000
23,335,391
160,000
300
10,000,000
57,863,072
1,000
1,000
200,000
44,600,000
100,000
10,000
16,200
USD 500,000
1,000
1,000
1,500
412,877,494
271,767
2
2
1,450
1,000
1,050,000
6,000,000
193,709,415
1
EUR 22,863
10,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

RRL
50.0%*
รวมหุ้นที่ถือโดย SBR
MI
100.0%
MI
49.0%
MI
74.0%
MI
51.0%*
MST
49.0%*
MHG
100.0%
MHG
100.0%
MHG
100.0%
MHG
100.0%
MHG
50.0%*
MHG
50.0%*
MHG
35.0%*
AVC V
100.0%
AVC V
100.0%
AVC V (HK) 100.0%
HIIL
100.0%
HIIL
100.0%
HIIL
93.3%
HIIL
87.0%
HIIL
49.9%*
HIIL
50.0%*
HIIL
50.0%*
LMM
80.0%
LMM
100.0%
LMM
50.0%*
Jada
87.0%
Jada
87.0%
Paradise
87.0%
MHGIH
100.0%
MHGIH
100.0%
MHGIH
100.0%
* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

82. Rani Minor Holding Limited (“Rani”)
50,000,000
83. MHG Australia Holding Pte. Ltd. (“MHGAH”)
1
84. Plexus Maldives Private Limited
471,600
85. MHG Australia Investments Pty, Ltd.
100
86. Bai Dai Tourism Company Limited
VND 118,941,730,159
87. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited
USD 1,080,000
88. Sands Hotels (Proprietary) Limited
NAD 100
89. Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited (“Gaborone”)
500,000
90. Minor Hotel Group MEA DMCC (“MHG MEA”)
50
91. MHG Management Tunisia
118,000
92. MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.

93. MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.

94. MHG Lesotho (Proprietary) Limited
95. Rani Minor Holding II Ltd.
96. MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited
97. Minor Hotels Zambia Limited
98. Letsatsi Casino (Pty) Ltd.
99. PT Wika Realty Minor Development
100. MHG GP Pte. Ltd.

หุ้นสามัญ
7,000,000
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ที่สามารถเรียกคืนได้
569,943,332
หุ้นสามัญ
3,000,000
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
ที่สามารถเรียกคืนได้
30,836,923
12,628
50,000
100,000
50,000
3,000
260,000
5,150,002

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

MHGIH
25.0%*
MHGIH
100.0%
MHGIH
50.0%*
MHGAH
100.0%
VHP
100.0%
VHP
91.0%
MHGIHM
100.0%
MHGIHM
80.0%
MHGIHM
100.0%
MHG MEA 100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MHG
MHGIHM
60.0%

MHGIHM

60.0%

MHGIHM
MHGIHM
MHGIHM
MHGIHM
Gaborone
MHGIH
MHGIH

46.9%*
49.0%*
50.0%*
100.0%
64.0%
50.0%*
50.0%*

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทย่อยของโอ๊คส์

บริษัท

1. Boathouse Management Pty. Ltd.
2. Calypso Plaza Management Pty. Ltd.
3. Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.
4. Goldsbrough Management Pty. Ltd.
5. MINT Residential Pty. Ltd.
6. MH Management (Qld) Pty. Ltd. (“QLD”)
7. Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd.
8. MH Management (NSW) Pty. Ltd. (“NSW2”)
9. MH Management (SA) Pty. Ltd.
10. MH Management (VIC) Pty. Ltd. (“VIC”)
11. Queensland Accommodation Corporation Pty. Ltd.
12. Seaforth Management Pty. Ltd.
13. The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd. (“ORHM”)
14. Furniture Services Australia Pty. Ltd.
15. Brisbane Apartment Management Pty. Ltd.
16. Housekeepers Pty. Ltd.
17. Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. (“NZ”)
18. Oaks Hotels & Resorts DMCC
19. Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.
20. Oaks Hotels and Resorts No. 4 Pty. Ltd. (“No. 4”)
21. Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd.
22. Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd.
23. Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.
24. Oaks Hotels & Resorts Asset Holding Pty. Ltd.
25. Queen Street Property Management Pty. Ltd.
26. Mon Komo Management Pty. Ltd.
27. Oasis Caloundra Management Pty. Ltd.
28. Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd.
29. Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. (“EHI”)
30. ACN 153 970 944 Pty. Ltd.
31. Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd.

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

3,058,996
9,420,142
3,479,414
14,433,119
1
2,912,614
8,979,457
14,830,219
10,513,471
1,871,380
6
4,041,019
8,606,418
120
1
2
13,290,430
300
100
100
100
100
15,300,100
100
2
100
100
100
100
100
100

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
MHG MEA 100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
OAKS
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OakQ
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

32. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. (“CM”)
33. Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. (“Milton”)
34. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. (“CL”)
35. Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. (“Radius”)
36. Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd. (“RM”)
37. Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. (“M on P”)
38. Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. (“PP”)
39. Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. (“Mor”)
40. Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. (“Mew”)
41. Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. (“OaksQ”)
42. ACN 153 490 227 Pty. Ltd.
43. Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd.
44. Queensland Nominee Management Pty. Ltd.

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

45. Wrap No. 1 Pty. Ltd. (“Wrap No. 1”)
46. Emerald Management Pty. Ltd.

10
100

47. Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd.

100

48. Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. (“B Milton”)

100

49. The Milton Residences Pty. Ltd.
50. Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.

100
100

51. Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd.

100

52. Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd.

100

53. Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd.

100

54. Moranbah Management Pty. Ltd.

100

55. Mews Management Pty. Ltd.

100

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
QLD
100.0%
OaksQ
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย ORHM
OaksQ
100.0%
EHI
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
EHI
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
Milton
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
B Milton
100.0%
CL
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
Radius
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
RM
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
PP
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
Mor
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
Mews
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

56. Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. (“NSW”)
57. Pacific Blue Management Pty. Ltd.
58. Regis Towers Management Pty. Ltd.
59. Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. (“HV”)
60. 183 on Kent Management Pty. Ltd.
61. 187 Kent Pty. Ltd.
62. Oaks Hotels and Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. (“CB”)
63. 361 Kent Pty. Ltd.
64. Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. (“CLMa”)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

49,309
2
100
100
2
2
10
10
100

65. Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd.
66. Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd.
67. Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.
68. Cable Beach Management Pty. Ltd.

100
100
2
100

69. MH Residential (Leasing) Pty. Ltd.
70. Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. (“Pinnacle”)
71. Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd.
72. Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. (“VIC Letting”)
73. Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. (“Leasing VIC”)
74. Exclusive Pinnacle Management Pty. Ltd.

100
100
100
100
100
100

75. 187 Cashel Management Limited
76. 187 Cashel Apartments Ltd.
77. Oaks Cashel Management Ltd.
78. Housekeepers (NZ) Ltd.
79. Tidal Swell Pty. Ltd.
80. Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd.
81. Accom (VIC) Pty. Ltd. (“Accom VIC”)
82. Accom Melbourne Pty. Ltd.
83. Wrap Management Pty. Ltd.
84. Wrap No. 2 Pty. Ltd. (“Wrap No. 2”)
85. Wrap Letting Pty. Ltd.
86. Harbour Residences Oaks Ltd.

100
100
100
100
4
100
10
10
10
10
10
960,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

NSW2
100.0%
NSW2
100.0%
NSW2
100.0%
NSW2
100.0%
NSW
100.0%
NSW
100.0%
NSW
100.0%
CB
100.0%
HV
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
HV
100.0%
CLMa
100.0%
VIC
100.0%
VIC
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย CB
VIC
100.0%
VIC
100.0%
VIC
100.0%
VIC
100.0%
VIC
100.0%
Pinnacle
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย OaksQ
NZ
100.0%
NZ
100.0%
NZ
100.0%
NZ
100.0%
Inv
100.0%
NO. 4
100.0%
Leasing VIC 100.0%
Accom VIC 100.0%
Wrap No. 1 100.0%
VIC Letting 100.0%
Wrap No. 2 100.0%
NZ
50.0%*
* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ ฟู้ด

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
		
บริษัท

1. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“MFG”)
2. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด
3. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด
4. บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
5. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด
6. บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
7. บริษัท เอสแอลอาร์ที จำ�กัด
8. บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำ�กัด
9. บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำ�กัด
10. บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
11. บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
12. บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
13. บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำ�กัด
14. International Franchise Holding (Labuan) Limited (“IFH”)
15. Primacy Investment Limited (“Primacy”)
16. The Pizza Company Ltd.
17. Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. (“FICA”)
18. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd.
19. Sizzler China Pte. Ltd.
20. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DFHS”)
21. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGIHS”)
22. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGS”)
23. Liwa Minor Food & Beverage LLC
24. BreadTalk Group Limited
25. Minor Food (Seychelles) Limited
26. Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.
27. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. (“MHH”)
28. Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”)
29. Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. (“DFHA”)
30. Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (“DKL”)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

32,730,684
1,000,000
600,000
600,000
160,000
3,700,000
4,000,000
1,220,000
50,000
1,050,000
2,532,614
450,000
800,000
1,800,000
79,972,745
1
6,494,250
RMB 135,000,000
2
9,201,000
55,753,745
300,000
3,000
281,890,148
1,500,000
59,000,100
15,300,100
189,131,898
10
46,000,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

MINT
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
IFH
FICA
IFH
Primacy
Primacy
Primacy
Primacy
Primacy
Primacy
DFHS
DFHS
MHH
DFHS
DFHA

99.7%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
97.0%
100.0%
100.0%
51.0%
49.9%*
50.0%*
51.0%*
43.8%*
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%*
100.0%
100.0%
100.0%
49.0%*
14.1%*
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
70.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

31. Expresso Pty. Ltd.
32. The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
33. The Coffee Club Franchising Company Pty. Ltd.
34. The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.
35. The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
36. The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
37. The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.
38. The Coffee Club Pty. Ltd.
39. The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
40. The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
41. The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
42. The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
43. First Avenue Company Pty. Ltd.
44. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. (“R&R”)
45. Ribs and Rumps Operating Company Pty. Ltd.
46. Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.
47. Ribs and Rumps International Pty. Ltd.
48. Ribs and Rumps System Pty. Ltd.
49. Minor DKL Construction Pty. Ltd.
50. Minor DKL Management Pty. Ltd.
51. Minor DKL Stores Pty. Ltd.
52. TCC Operations Pty. Ltd.
53. TGT Operations Pty. Ltd.
54. The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd.
55. VGC Food Group Pty. Ltd. (“VGC”)
56. Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. (“VCRH”)
57. Groove Train Holdings Pty. Ltd. (“GTH”)
58. Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. (“CHH”)
59. VGC Management Pty. Ltd.
60. Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.
61. Groove Train System Pty. Ltd.
62. Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.
63. Groove Train Properties Pty. Ltd.

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

100
28,616,600
17,282,200
2
2
100
2
2
100
100
100
100
100
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
13,200,000
8,900,000
2,100,000
700,000
1
3
1
100
1

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
R&R
R&R
R&R
R&R
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
DKL
VGC
VGC
VGC
VGC
VCRH
GTH
VCRH
GTH

70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
49.0%*
* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท

64. Coffee Hit System Pty. Ltd.
65. Coffee Hit Properties Pty. Ltd.
66. Black Bag Roasters Pty. Ltd.
67. Veneziano (SA) Pty. Ltd.
68. The Minor Food Group (India) Private Limited
69. The Food Theory Group Pte. Ltd. (“Food Theory”)
70. Over Success Enterprise Pte. Ltd. (“Over Success”)
71. Patara Fine Thai Cuisine Limited (“PFTC”)
72. Suda Limited
73. The Minor Food Group (Myanmar) Limited
74. Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Ltd.
75. Beijing Riverside & Courtyard Investment Management Ltd.
76. Beijing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
77. Beijing Longkai Catering Ltd.
78. Beijing Three Two One Fastfood Ltd.
79. Beijing JiangShang Catering Ltd.
80. Beijing Yunyu Catering Ltd.
81. Beijing Jiangshan Rundai Catering Ltd.
82. Beijing Xielejia Catering Ltd.
83. Beijing Dejianhua Catering Ltd.
84. Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant
85. Feng Sheng Ge Restaurant
86. Beijing Tiankong Catering Co., Ltd.
87. Shanghai Riverside & Courtyard Ltd.
88. Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning Catering Ltd.
89. Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd.
90. Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering Co., Ltd.
91. Beijing Yangguang Catering Management Co., Ltd.
92. Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd.
93. Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
94. Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
95. Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
96. Shenyang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

100
1
100
1,000
24,077,144
300,000
10,000
12,300,000
4,100,000
2,000,000
USD 100,000
RMB 7,000,000
RMB 2,030,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 1,000,000
RMB 500,000
RMB 500,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 2,000,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

CHH
49.0%*
CHH
49.0%*
VCRH
49.0%*
VCRH
28.2%*
MFGIHS
70.0%
MFGIHS
50.0%*
MFGIHS
85.9%
MFGIHS
50.0%*
PFTC
50.0%*
MFGIHS
100.0%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
Over Success 85.9%
* สัดส่วนในส่วนได้เสีย
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัท

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

97. Wuhan Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
98. Nantong Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
99. Yangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
100. Red Matches Catering Ltd.
101. Hangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
102. Dalian Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
103. Zhenjiang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.
104. BBZ Design International Pte. Ltd.
105. Element Spice Café Pte. Ltd.
106. YTF Pte. Ltd.
107. PS07 Pte. Ltd.
108. TES07 Pte. Ltd.
109. XWS Pte. Ltd.
110. Shokudo Concepts Pte. Ltd.
111. Shokudo Heeren Pte. Ltd.
112. TEC Malaysia Sdn Bhd
113. Riverside & Courtyard (International) Pte. Ltd.
114. Grab Food Ltd.

RMB 30,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
RMB 100,000
400,000
400,000
400,000
100,000
500,000
441,000
100,000
100,000
RM 500,000
350,000
1,572,500

Over Success
Over Success
Over Success
Over Success
Over Success
Over Success
Over Success
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGS
MFGIHS

85.9%
85.9%
85.9%
85.9%
85.9%
85.9%
85.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
70.0%
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
		
บริษัท

1. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“MCL”)
2. บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำ�กัด
3. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
4. บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
5. บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
6. บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำ�กัด (“MLL”)
7. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำ�กัด
8. Marvelous Wealth Limited
9. บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำ�กัด

จ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
(หุ้น)

489,770,722
1,100,000
100,000
40,000
700,000
350,000
13,000,000
1
300,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วน
การถือหุ้น

MINT
91.4%
MCL
100.0%
MCL
100.0%
MCL
100.0%
MCL
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MLL
MCL
100.0%
MCL
90.8%
MCL
100.0%
MCL
50.1%
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รายงานประจ�ำปี 2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจหลัก

เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้า
และอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
ส�ำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2381 5151
โทรสาร : +66 (0) 2381 5777-8
เว็บไซต์ : http://www.minor.com

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน :
4,621,828,347 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 4,621,828,347 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
4,618,914,291 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 4,618,914,291 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกั ด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 1/2554,
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารส�ำนักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้นที่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกั ด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกั ด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกั ด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 ตามล�ำดับ
ชั้นที่ 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ส�ำนัก งานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ำกั ด
ชั้นที่ 20 อาคารรัจนาการ
เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8
โทรสาร : +66 (0) 2676 6188
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