รายงานประจำ�ปี 2553

บริ ษ ั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั ่ น แนล จำ � กั ด (มหาชน)

คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท
โดย อนันตรา อาบูดาบี

อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตรัง

อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

อนันตรา เซมินยัค รีสอร์ท แอนด์ สปา
บาหลี

ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ
อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์

ลงทุนโดยตรง

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อนันตรารีสอร์ทที่มีรายได้รวมสูงสุดในกลุ่ม
โดยมีรายได้ 20.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2553
อนันตรา เวลิ รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากที่มีการรีแบรนด์เป็นอนันตรา
ในปี 2551 ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นสองเท่า
อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�ำ
รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

ยอดขาย
ล้านบาท

หนึ่งในรีสอร์ทที่งดงามภายใต้แบรนด์อนันตรา
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทย โดยได้รับ
การจัดอันดับจาก Travel & Leisure
Top 500 ในปี 2553
อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ในปี 2553
อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะสมุย

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

22.8

18.9

20.6

2551

2552

2553

9.8

8.6

9.0

2551

2552

2553

133

102

92

2551

2552

2553

280

188

206

2551

2552

2553

220

182

144

2551

2552

2553

44

208

274

2551

2552

2553

29

48

60

2551

2552

2553

7

56

71

2551

2552

2553

-

14

143

2551

2552

2553

-

7

48

2551

2552

2553

ปัจจุบันเปิดดำ�เนินกิจการครบ 6 ปี
และยังคงเป็นรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในสมุย

อนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์

จัดเป็น Flagship ของอนันตรา
โดยมีรายได้ 274 ล้านบาท
จากการเปิดดำ�เนินงานในปีที่สอง
อนันตรา เซมินยัค รีสอร์ท แอนด์ สปา
บาหลี

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านรูเปียอินโดนีเซีย

รีสอร์ทที่บริษัทเป็นผู้บริหารนี้เปิดทำ�การ
ในปี 2551 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
ในปี 2553
อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตรัง

ยอดขาย
ล้านบาท

เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
โดยมีห้องพักวิวทะเล 139 ห้อง

อนันตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เกาะสมุย

ยอดขาย
ล้านบาท

เริ่มเปิดทำ�การในเดือนพฤศจิกายน 2552
โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานและมีรายได้
143 ล้านบาทในปี 2553
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท
โดย อนันตรา อาบูดาบี

เริ่มเปิดทำ�การในเดือนตุลาคม 2552
โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานและมีรายได้
48 ล้านเหรียญสหรัฐอาหรับ

ยอดขาย

ล้านเหรียญ
สหรัฐอาหรับ

บริหารงาน/แฟรนไชส์

ลงทุนโดยตรง
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โดย อนันตรา อาบูดาบี

บริษัทเป็นผู้บริหารงาน โดยมีรายได้
20 ล้านเหรียญสหรัฐอาหรับ
ในปี 2553
อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท
กรุงเทพฯ

ยอดขาย

ล้านเหรียญ
สหรัฐอาหรับ

ยอดขาย
ล้านบาท

บริษัทเป็นผู้บริหารงานเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
แห่งนี้ภายใต้แบรนด์อนันตรา
โดยเปิดดำ�เนินการอย่างเป็นทางการ
ในเดือนมีนาคม 2552
อนันตรา สาทร

เปิดอนันตรา สาทรในเดือนธันวาคม 2553
โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงาน

โฟร์ซีซั่นส์

กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ทั้ง 4 แห่ง คือ
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สมุย และเชียงราย
ล้วนได้รับรางวัล และสร้างรายได้รวม
1,541 ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

4

22

20

2551

2552

2553

-

41

64

2551

2552

2553

-

-

-

2551

2552

2553

2,018 1,622 1,541

2551

2552

2553

โรงแรมในกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์ล้วนได้รับการยอมรับ
จากนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ� อีกทั้งโฟร์ซีซั่นส์
เต็นท์แคมป์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรีสอร์ท
อันดับที่ 1 จากนิตยสาร Conde Nast

แมริออท

กลุ่มรีสอร์ทภายใต้เครื่องหมายการค้า
แมริออทและเจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท
มีทั้งหมด 4 แห่งในกรุงเทพฯ หัวหิน พัทยา
และภูเก็ต โดยสร้างรายได้รวม 2,142 ล้านบาท

เอเลวาน่า แอฟริกา

รีสอร์ทในรูปแบบซาฟารีแคมป์
ในแทนซาเนียมียอดขาย
8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553
แบรนด์ภายใต้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยอดขาย

แบรนด์โรงแรมภายใต้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล อันประกอบด้วยนาลาดูในมัลดีฟส์,
ฮาร์เบอร์วิวในเวียดนาม และคานิ ลังกา
ในศรีลังกา โดยในปี 2553 มีรายได้รวม
8.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล

ยอดขาย

ธุรกิจสปาได้เปิดดำ�เนินการ 34 สาขา
ใน 10 ประเทศ โดยในปี 2553 มีรายได้รวม
487 ล้านบาท

ล้านบาท

2,796 2,149 2,142

2551

2552

2553

6.3

5.9

8.5

2551

2552

2553

8.4

6.7

8.1

2551

2552

2553

421

431

487

2551

2552

2553

บริหารงาน/แฟรนไชส์

ธุรกิจอาหาร

ลงทุนโดยตรง
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

ยอดขาย

มีสาขาที่ลงทุนเอง 169 สาขา
และสาขาแฟรนไชส์ 79 สาขา
มียอดขายรวม 4,439 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ล้านบาท

สเวนเซ่นส์

ยอดขาย

2551

มีสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 112 สาขา
และสาขาแฟรนไชส์ 130 สาขา
มียอดขายรวม 2,576 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ล้านบาท

ไทย เอ็กซ์เพรส

ยอดขาย

ไทย เอ็กซ์เพรส และแบรนด์ในเครือ
อันได้แก่ นิวยอร์ค นิวยอร์ค และซินวาน
ฮ่องกง คาเฟ่ มียอดขายรวมลดลง
ร้อยละ 11 ในปี 2553
เดอะ คอฟฟี่ คลับ

ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์

ยอดขาย

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์
ในสัดส่วนร้อยละ 95 ของจำ�นวนสาขา
ทั้งหมด มียอดขายรวม 292 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16

ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ซิซซ์เลอร์

ยอดขาย

มีสาขาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน
44 สาขา และมียอดขายรวม 1,958 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14
แดรี่ ควีน

มีสาขาที่บริษัทลงทุนเองในประเทศไทย
243 สาขา และมียอดขายเท่ากับ
986 ล้านบาท
เบอร์เกอร์ คิง

มีสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 26 สาขา
และมียอดขายเท่ากับ 816 ล้านบาท

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด

ธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน
มีอัตราการเติบโตร้อยละ14
ในปีที่ผ่านมา
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด

กำ�ไรจากโรงงานผลิตไอศกรีม
มีอัตราการเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด

โรงงานผลิตชีสมียอดขายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9 ในปี 2553

4,041 4,257 4,439

ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

2552

2553

2,273 2,481 2,576

2551

2552

2553

75

115

103

2551

2552

2553

215

251

292

2551

2552

2553

1,503 1,720 1,958

2551

2552

2553

843

875

986

2551

2552

2553

691

765

816

2551

2552

2553

461

581

661

2551

2552

2553

833

813

825

2551

2552

2553

490

412

447

2551

2552

2553

บริหารงาน/แฟรนไชส์

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
เอสปรี

เป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นของบริษัท
ที่มียอดขายถึง 565 ล้านบาท
ในปี 2553
บอสสินี่

เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นชั้นนำ�
ที่มียอดขายถึง 243 ล้านบาท

แก๊ป

ร้านแก๊ปแห่งแรกได้เปิดตัวขึ้น
ในเดือนมีนาคม 2553 และมียอดขาย
ในปี 2553 เท่ากับ 154 ล้านบาท

ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ

ยอดขายรองเท้าสตรีชาร์ลส์ แอนด์ คีธ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เป็น 144 ล้านบาท

เรดเอิร์ธ, บลูม, ลาเนจ, สแมชบ๊อกซ์

กลุ่มแบรนด์เครื่องสำ�อางชั้นนำ�ของบริษัท
มียอดขายรวม 185 ล้านบาท

สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์

ในปี 2553 ยอดขายสินค้าชั้นนำ�
ประเภทเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว
เท่ากับ 36 ล้านบาท
อีทีแอล เลิร์นนิ่ง

ในปี 2553 ยอดขายอีทีแอล เลิร์นนิ่ง
และเวิลด์บุ๊ค เท่ากับ 217 ล้านบาท

ทูมี่

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางระดับโลก
ได้เข้ามาเป็นแบรนด์หลักของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับบนของบริษัท
รอยัลการ์เด้น พลาซ่า

ศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง ซึ่งตั้งอยู่
ติดกับโรงแรมในเครือของบริษัททั้ง 3 แห่ง
ในภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ
มีรายได้รวม 623 ล้านบาท
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

NMT

ธุรกิจรับจ้างผลิตที่รองรับการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคระดับโลก
มียอดขายเท่ากับ 1,087 ล้านบาท
ในปี 2553

ลงทุนโดยตรง

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย
ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

594

477

565

2551

2552

2553

264

238

243

2551

2552

2553

-

-

154

2551

2552

2553

111

117

144

2551

2552

2553

234

186

185

2551

2552

2553

46

37

36

2551

2552

2553

180

148

217

2551

2552

2553

36

32

29

2551

2552

2553

671

616

623

2551

2552

2553

1,391 1,278 1,087

2551

2552

2553

Minor International Footprint

อาหาร

โรงแรม/สปา

สารบัญ
004
008
009
010
016
026
032
036
046
047
049
050
131
143
151
152
153
158
165
175
192

Minor International Footprint
จุดเด่นทางการเงิน
สถานะทางการเงินโดยสังเขป
รายงานจากประธานกรรมการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี พ.ศ. 2553
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
รายการระหว่างกัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2553
ปัจจัยความเสี่ยง
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ
ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

08

รายงานประจำ�ปี 2553

จุดเด่นทางการเงิน
			
รวมบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร

(ร้อยละ)

ขายสุทธิ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สิน

ข้อมูลต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

ทุนเรือนหุ้น

(พันหุน้ )

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานต่อหุ้น

2549
11,716
12,395
7,631
3,271
1,961
24
1,280
17,787
9,662
7,091
8,124
2,373

2550
13,538
14,029
8,980
3,759
2,463
5
1,611
21,280
11,572
8,335
9,708
2,364

2551
15,814
16,515
10,521
4,303
2,924
(64)
1,892
25,064
12,760
9,101
12,304
3,388

2552
16,460
17,244
10,671
3,791
2,230
(15)
1,400
28,271
16,217
11,530
12,054
2,795

2553
18,140
19,089
11,250
3,633
2,066
(3)
1,241
32,786
18,980
14,368
13,806
2,540

65.13
10.33
7.71
18.21

66.33
11.48
8.25
18.07

66.53
11.46
8.17
17.19

64.83
8.12
5.25
11.50

62.02
6.50
4.07
9.60

0.87
0.83
1.19

0.86
0.73
1.19

0.74
0.69
1.04

0.96
0.72
1.35

1.04
0.87
1.37

0.40
2.75
0.125
34.63
0.88

0.49
3.21
0.15
35.05
0.89

0.56
3.40
0.25
50.98
1.01

0.43
3.71
0.31
57.38
0.86

0.38
4.23
0.15
34.86
0.78

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
1
1
1
1
1
จำ�นวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
3,313,076 3,275,302 3,689,623 3,351,851 3,677,989
จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน
63,520
63,520
จำ�นวนหุ้นสามัญชำ�ระแล้ว
2,894,584 2,958,216 3,614,264 3,246,416 3,262,339
จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิชำ�ระแล้ว
63,520
63,520
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
2,687,647 2,762,173 3,361,793 3,268,811 3,255,950
จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย
63,520
63,520
จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ							
• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
271,704 239,140
- 325,382
• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
77,598
62,065
38,066
66,524
78,080

หมายเหตุ : 1. กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น สำ�หรับปี 2549 - 2550 ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนถึงการจัดสรรหุ้นปันผลของบริษัทในปี 2551		
2. เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2551 ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น และหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น
3. อัตราการจ่ายปันผลในปี 2551 เป็นอัตราการจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 30.59 และอัตราการจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 20.39

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

สถานะทางการเงินโดยสังเขป
งบกระแสเงินสดรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

			

(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
เงินสดสุทธิใช้ไปสำ�หรับกิจกรรมลงทุน
(1)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(2)

2,540
(4,753)
2,413

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

200
(15)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบดุลรวม

			

งบกำ�ไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(ล้านบาท)

สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
969
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3,895
การลงทุนและอื่นๆ
9,343
สินทรัพย์ถาวร
14,064
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำ�รอง
กำ�ไรสะสม (สุทธิ)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

969
1,154

28,271

6,677
9,539
5,866
5,287
902

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,271

งบดุลรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
			
(ล้านบาท)

รายได้
กำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

18,873
11,169
9,319

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

1,850

			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ล้านบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,154
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
(4) 5,693
การลงทุนและอื่นๆ
(5) 10,813
สินทรัพย์ถาวร
(6) 15,126

216

รวมสินทรัพย์

32,786

6,059
12,922
6,903
6,020
882
32,786

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

2,066
458

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1,608
291
76

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(7)
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำ�รอง (8)
กำ�ไรสะสม (สุทธิ)		
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		

กำ�ไรสุทธิ

1,241

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ล้านบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
สำ�รองตามกฎหมาย		
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2553		

5,287
(20)
1,241

เงินปันผลจ่าย

(3)

(488)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		

6,020

หมายเหตุ
(1) บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัทย่อย Thai Express
และ Cyprea Lanka (Private) Limited จำ�นวน
1,008 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ถาวร 4,236 ล้านบาท
สุทธิด้วยการรับชำ�ระหนี้จากเงินให้กู้ยืมแก่
บจก. ภูเก็ต แลนด์ โอนเนอร์ เพื่อก่อสร้าง
โครงการ Timeshare จำ�นวน 645 ล้านบาท
(2) กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2,413 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ใหม่ 4,000 ล้านบาท
เพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนด 1,275 ล้านบาท
และการเพิ่มทุน 84 ล้านบาท

(3) ในระหว่างปี 2553 บริษัทมีการจ่ายปันผล
ในเดือน พฤษภาคม (0.15 บาทต่อหุ้น) รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายจำ�นวน 488 ล้านบาท
(4) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,798 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เซ็นต์รีจิส เรสซิเด้นส์ กรุงเทพ จำ�นวน 2,033 ล้านบาท
(5) การลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่ม
และการปรับเพิ่มในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, ค่าความนิยมจากการลงทุน
ในบริษัทย่อย Cyprea Lanka (Private) Limited
และการลงทุนในซอฟต์แวร์

(6) สินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,062 ล้านบาท เนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการในธุรกิจโรงแรม 1,809 ล้านบาท
การขยายกิจการในธุรกิจอาหาร 547 ล้านบาท การขยาย
กิจการในธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต 103 ล้านบาท
และการลดลงจากค่าเสื่อมราคา 1,397 ล้านบาท
(7) หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 3,383 ล้านบาท เนื่องจาก
การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
และเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมใหม่
(8) ทุนและส่วนเกินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,037 ล้านบาท
ในปี 2553 เนื่องจากส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และ Serendib
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รายงานประจำ�ปี 2553

รายงานจาก

ประธานกรรมการ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว ผมจ�ำได้ดีถึงความตั้งใจ
ที่จะก้าวเข้าสู่ปี 2553 หลังจากที่ผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ
ในปี 2552 ทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียด
ทางการเมืองในประเทศไทย จนท�ำให้ผมมั่นใจว่า ปี 2553 นั้น
น่าจะเริ่มต้นได้ด้วยดี
เพราะถึงแม้ปัญหาต่างๆ ที่เราประสบในปี 2552 จะยังคง
ส่งผลต่อเนื่องในปี 2553 แต่เรายังคงมั่นใจว่า ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ทั้งโรงแรม 33 แห่ง ร้านอาหาร 1,148 ร้าน ใน 20 ประเทศ
จะฟื้นตัว ในขณะที่ปัจจัยภายนอกจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น จากการ
แก้ปัญหาของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ดั ง ที่ ค าดไว้ ใ นช่ ว งต้ น ปี 2553 ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฟื ้ น ตั ว
อย่างชัดเจน โดยมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ในไตรมาสแรก
แต่หลังจากไตรมาสแรกผ่านไป ไม่มใี ครสามารถคาดการณ์ได้เลย
ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่
รุนแรงกว่าในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท

การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเดื อ นเมษายนและ
พฤษภาคม ท�ำให้ธรุ กิจโรงแรมและสันทนาการของบริษทั ต้องเผชิญ
กั บ แรงกดดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี ก�ำไรสุ ท ธิ ข องปี 2553
จึงปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 11 อยู่ที่ 1,241 ล้านบาท แม้ว่า
ผลประกอบการในไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญก็ตาม
ธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการด�ำเนินธุรกิจ
โรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจสปา ต่างได้รบั ผลกระทบจากการชุมนุมของผูป้ ระท้วงรัฐบาล
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วไทย นอกจากนี้
ภาวะเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ท�ำให้ ธุ ร กิ จ
โรงแรมและสันทนาการมีก�ำไรลดลงในอัตราร้อยละ 33
ในขณะที่ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารซึ่ ง มั ก จะได้ รั บ ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิ จ และความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ งน้ อ ยกว่ า
ยังคงแสดงผลการด�ำเนินงานที่ดีเยี่ยมอีกปีหนึ่ง โดยมีก�ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ในปี 2553 ผมขอแสดงความชื่นชม
ผู้บริหารทุกท่านที่สามารถท�ำให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยังขยายธุรกิจไปในนานาประเทศ
ได้ส�ำเร็จ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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คัสร์ ฮัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท
โดย อนันตรา อาบูดาบี

1. วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ปรารถนา มงคลกุล

3

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

6

3. พอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

4. ปัทมาวลัย รัตนพล

ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

5. ดิลลิป ราชากาเรีย

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

6. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

รองประธาน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

7. ไมเคิล บิงเกอร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

7

4

5

1

2
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อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์

แม้ ว ่ า ผลการด�ำเนิ น งานในปี 2553 จะไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่คาดไว้ แต่บริษัทยังคงสร้างพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงเพื่อการเติบโต
ในอนาคต ผมมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นให้ ท ่ า น
ทราบถึงพัฒนาการต่างๆ ของบริษัท และการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเข้าสู่อนาคตที่สดใสในปี 2554 และต่อๆ ไป
• โรงแรมอนั น ตรา คี ฮ าวา เริ่ ม เปิ ด ด�ำเนิ น การแล้ ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นโรงแรมแห่งแรกที่บริษัทลงทุนเอง
ทั้งหมด ในตลาดมัลดีฟส์ ที่มีความสามารถในการท�ำก�ำไรได้ดี
ในปี 2553 โรงแรมอี ก 3 แห่ ง ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 50 ในมัลดีฟส์ แสดงการเติบโตของก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความวุน่ วาย
ในประเทศไทย ดังนัน้ ผมจึงมัน่ ใจว่า โรงแรมอนันตรา คีฮาวา จะช่วย
พัฒนาฐานธุรกิจของบริษัทในมัลดีฟส์และเพิ่มผลก�ำไรให้บริษัท
ในอนาคตต่อไป
• โรงแรมเซ็นต์ รีจส
ิ แอนด์ เรสซิเดนส์ กรุงเทพ อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดด�ำเนินการได้ในไตรมาส
แรกของปี 2554 ซึ่งนอกจากจะตั้งอยู่ท�ำเลที่ดีที่สุดของใจกลาง
กรุ ง เทพฯ แล้ ว โรงแรมดั ง กล่ า วยั ง ให้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก จ�ำนวน

227 ห้อง และคอนโดมิเนียมระดับบนอีก 53 ยูนิต ซึ่งคาดว่า
จะสามารถขายและรับรูร้ ายได้จากการขายคอนโดมิเนียมดังกล่าว
ได้ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทบันทึกก�ำไร
จากการขายเพียงร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ขายทั้งหมดและคาดว่า
จะสามารถบันทึกก�ำไรจากการขายได้อย่างน้อยอีกร้อยละ 30
ในปี 2554
• ในปี 2553 บริษท
ั ยังคงประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง
ในการพัฒนาและขยายแบรนด์อนันตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ของ
บริษัทเอง โดยได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ภายใต้
แบรนด์อนันตราถึง 8 แห่ง โดยในปี 2554 นี้ บริษทั จะเปิดให้บริการ
โรงแรมทีบ่ ริษทั เป็นผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ อีก 6 แห่ง ตามทีบ่ ริษทั วางแผน
ที่จะบริหารโรงแรมอย่างน้อย 21 โรงแรม ดังนั้น ธุรกิจรับจ้าง
บริหารโรงแรมจะเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2554 จากการ
รับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นจาก 7 แห่ง เป็น 13 แห่ง
• เพื่ อ เป็ น การขยายธุ ร กิ จ ภายใต้ แ บรนด์ อ นั น ตรา
บริษัทได้ริเริ่มโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (Timeshare)
ชื่ อ Anantara Vacation Club ในเดื อ นธั น วาคม 2553
ซึ่ ง ผู ้ ซื้ อ สามารถใช้ สิ ท ธิ เ ข้ า พั ก ที่ รี ส อร์ ท ในเครื อ อนั น ตรา

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โดย อนันตรา อาบูดาบี

รายได้รวม

กำ�ไรสุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

19,089
16,515

1,890

17,290
1,611
1,400

14,029
1,280

12,395
1,061

10,418

2548

1,241

2549

2550

2551

2552

2553

2548

2549

2550

2551

2552

2553
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2553 สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ

25%

1%
3%

52%

14%
4%

ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจโรงแรมและสปา
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง

1%

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไร
อื่นๆ

ที่ ร ่ ว มโครงการได้ ใ นแต่ ล ะปี และจากยอดขายในเดื อ นแรก
ที่ทะลุเป้าหมาย ท�ำให้บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็น
หนึ่งในก�ำลังส�ำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรม
ของบริษัทในอนาคต
• ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารยั ง คงมี ผ ลประกอบการที่ ดี ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยอดขายเฉลี่ ย ต่ อ ร้ า นและก�ำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น
ในอัตราร้อยละ 4 และร้อยละ 25 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม รากฐานธุ ร กิ จ ที่ มั่ น คง
ที่ท�ำให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทยังคงมีการเติบโตที่โดดเด่น
กว่าผู้ประกอบการรายใหญ่รายอื่นๆ
• นอกเหนือจากความมุง่ มัน
่ ในการให้บริการและคุณภาพ
อาหารที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังได้ขยายสาขาไปยัง
ประเทศอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญในอนาคต
ยกตัวอย่างเช่น การขยายธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ของบริษัทเอง
ไปยังประเทศเวียดนามและอินเดียในปี 2553

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

แม้ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี 2552 และ 2553 อาจจะ
ยังคงส่งผลกระทบตามมาในปี 2554 นี้ แต่ผมเชื่อว่า ความมุ่งมั่น
และความพยายามต่ า งๆ ที่ ผ มได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะช่ ว ยให้
บริษัทประสบความส�ำเร็จได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
ซึ่งจากความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สิน
ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ยั ง คงรั ก ษาระดั บ อยู ่ ที่
1.04 เท่า ทัง้ นี้ ธุรกิจทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ ในประเทศไทย มัลดีฟส์
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ อีกกว่า 16 ประเทศ
พร้อมที่จะเติบโต และผมคาดว่า ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จะมีผลการด�ำเนินงานที่ดีในปี 2554
ในฐานะตั ว แทนของผู ้ ถื อ หุ ้ น ผมขอขอบคุ ณ พนั ก งาน
ของบริษัทกว่า 25,000 คน ที่ยังคงเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความส�ำเร็ จ ให้ กั บ บริ ษั ท ในทุ ก ๆ ปี พนั ก งานของเราทุ ก คน
มีความทุม่ เทในการขยายธุรกิจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ
แก่ ลู ก ค้ า พวกเขาคื อ ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถ

ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนบริษัท
ให้ ก ้ า วไปสู ่ ค วามเป็ น ผู ้ น�ำในธุ ร กิ จ สร้ า งความหลากหลาย
และพัฒนาสู่ความเป็นสากล โดยในปี 2554 จะเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่ บ ริ ษั ท จะสามารถก้ า วไปสู ่ ค วามส�ำเร็ จ ด้ ว ยการแสดง
ผลการด�ำเนินงานที่ดีเยี่ยมต่อไปในอนาคต

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ผลประกอบการที่สำ�คัญ
และแผนงานในปี 2554

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตทางการเงินของโลก
รวมถึงปัญหาทางสังคมและการเมืองในประเทศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่กดดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
อย่างต่อเนื่องจากปี 2552
ภายหลังจากไตรมาสแรกของปี 2553 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยดูเหมือนจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับที่เคย
ผ่านพ้นเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น 9/11, SARS และสึนามิ ซึง่ ในช่วงไตรมาสทีห่ นึง่ นี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ และสภาวะการเมือง
ในประเทศไทยได้เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ
อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นเดือนเมษายน เหตุการณ์ต่างๆ กลับแย่ลง สภาวะเศรษฐกิจในยุโรปกลับไปถดถอย และยังมีการชุมนุม
ทางการเมืองครั้งใหญ่ในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลยึดพื้นที่ในเขตการค้าใจกลางกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาทั้งหมด
เกือบสองเดือน
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศต่างต้องปรับลดอัตราค่าห้องพัก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในช่วงสั้นๆ
และนักท่องเที่ยวที่เลือกจะสำ�รองห้องพักแบบ last minute แม้ว่าจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12
แต่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากกลุ่ ม ประเทศแถบยุ โ รปและอเมริ ก าเหนื อ กลั บ ลดลง โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปที่ ป ระสบปั ญ หา
จากการเดินทาง อันเป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอส์แลนด์

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
จำ�นวน (ล้านคน)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

13.8

8.6

9.5

10.1

10.8

10.0

11.7

14.5

14.6

14.1

15.8

16.4

11.5

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554F

			

911
เหตุระเบิด ซาร์ส
สึนามิ เหตุระเบิด ปฏิวัติ
ซับไพร์ม เหตุการณ์ ภาวะ
การเมือง
				
ที่บาหลี			
ที่ลอนดอน รัฐประหาร		
ปิดสนามบิน เศรษฐกิจ ในประเทศ
											
ถดถอย

หมายเหตุ :
F = ตัวเลขประมาณการ
ที่มา :
• การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
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ผลประกอบการที่ส�ำคัญ และแผนงาน
ในอนาคต
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ก�ำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้ผ่านพ้น
จากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองในปี 2552 แล้ว อย่างไรก็ตาม
การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยในเดือนเมษายนก่อให้
เกิ ด ความกั ง วลด้ า นความปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ท�ำให้
ธุรกิจท่องเที่ยวของบริษัทต้องประสบปัญหาอีกครั้ง โดยโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
บริษัทต้องหยุดด�ำเนินงานถึง 2 เดือนในระหว่างการประท้วง
ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในช่วง 9 เดือนหลังของปี
ลดลงในอัตราร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และก�ำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจโรงแรมทั้งปี 2553 ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 33
อัตราการเข้าพักของโรงแรมอยู่ในระดับคงที่ เช่นเดียวกับ
ปี 2552 ที่ร้อยละ 52 และอัตราค่าห้องพักลดลงเล็กน้อยในอัตรา
ร้อยละ 1 ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ท�ำให้บริษัทบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์เพียง
หนึ่งยูนิต

หากไม่ นั บ รวมปั ญ หาต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ประสบในช่ ว ง
9 เดือนหลังของปี 2553 การด�ำเนินงานในช่วงไตรมาสแรก
แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทนั้นสามารถเติบโตได้
อย่ า งแข็ ง แกร่ ง หากภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื อ งเริ่ ม กลั บ สู ่
ความสงบ โดยบริษัทได้ขยายธุรกิจจนมีโรงแรมในเครือทั้งหมด
33 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 8 ประเทศครอบคลุม 4 ธุรกิจหลัก
ได้แก่ รีสอร์ทที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง การรับจ้างบริหารโรงแรม
ให้ผู้อื่น การขายอสังหาริมทรัพย์ และการขายโครงการประเภท
ปันส่วนเวลา ซึง่ ล้วนเป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้และผลก�ำไรให้บริษทั
โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทเป็นเจ้าของโรงแรมทั้งหมด 28 แห่ง
ภายใต้ชื่ออนันตรา โฟร์ซีซั่นส์ และแมริออท สร้างรายได้ 4,399
ล้านบาท หรือลดลงเล็กน้อย คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ซึ่งแม้ว่า
รายได้ของโรงแรมจะลดลง แต่ธุรกิจดังกล่าวยังสามารถแสดง
ผลก�ำไรได้ในปี 2553 จากการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท
ที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก
รีสอร์ททั้ง 3 แห่งในมัลดีฟส์แสดงผลประกอบการที่ดีเยี่ยม
ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตของก�ำไรสุ ท ธิ ใ นอั ต ราสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 29
แสดงให้เห็นว่า โรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสามารถแสดง
ผลการด�ำเนินงานทีด่ ี จากภาวะทางการเมืองทีด่ ี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

คัสร์ ฮัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท
โดย อนันตรา อาบูดาบี

ในช่ ว งนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว บริ ษั ท ได้ ล งทุ น ปรั บ ปรุ ง
ห้องพักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม ส่งผลให้
โรงแรมในเครือของบริษัท ทั้งในประเทศไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา
และแทนซาเนีย จัดเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของโลก จากการ
จั ด อั น ดั บ และรางวั ล ต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยนิตยสารท่องเที่ยวชั้นน�ำ อาทิเช่น Conde Nast Traveller
และ Travel + Leisure
ในช่ ว งต้ น ปี 2554 บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ด�ำเนิ น การโรงแรม
อนันตราในมัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส แอนด์ เรสซิเดนส์
ในกรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองทั้งหมด
และบริษัทคาดว่า จะสร้างรายได้และก�ำไรที่ดีให้กับบริษัทได้
ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมจากการรับจ้างบริหารโรงแรม

รายได้ จ ากค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ จ้ า งบริ ห ารโรงแรม
ถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ
ณ ปัจจุบัน บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา
(รวมโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองด้วย) ทั้งสิ้น 13 แห่ง ใน 4 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศไทย มัลดีฟส์ บาหลี และอาบูดาบี นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนงานที่จะบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 21 แห่ง ดังนั้น
ภายในปี 2558 เราคาดว่า จะมีโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา
กว่า 30 แห่ง ใน 10 ประเทศ

ในเดือนธันวาคมปี 2553 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงแรม
อนันตรา ภายใต้สัญญารับจ้างบริหารแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
โดยค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ไม่นับรวมรายได้พิเศษ
ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการปั น ส่ ว นเวลาที่ ร ่ ว มทุ น กั บ แมริ อ อท)
ในปี 2553 ลดลงในอัตราร้อยละ 8 อยู่ที่ 246 ล้านบาท
เราคาดว่าปี 2554 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งในการขยายธุรกิจ
การรับจ้างบริหารโรงแรม เนื่องจากโรงแรมที่บริษัทได้ลงนาม
ในสัญญารับจ้างบริหารอีกจ�ำนวน 6 แห่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และจะเริ่มให้บริการได้ ทั้งนี้จากจ�ำนวนโรงแรมที่บริษัทรับจ้าง
บริหารทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะช่วยท�ำให้ก�ำไรในกลุม่ ธุรกิจโรงแรมเติบโต
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในช่วง 2 - 3 ปีขา้ งหน้า การขยายธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
จะช่วยเพิ่มรายได้รวม (รวมรายได้ของโรงแรมที่บริษัทรับจ้าง
บริ ห าร) นอกเหนื อ จากรายได้ จ ากโรงแรมที่ บ ริ ษั ท ลงทุ น เอง
ในปี 2553 รายได้รวมจากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรม
ที่ บ ริ ษั ท รั บ จ้ า งบริ ห าร เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 8 อยู ่ ที่
6,629 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและ
ค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหารอยู่ที่ 4,645 ล้านบาท
ในขณะทีเ่ ราเปิดโรงแรมใหม่หนึง่ แห่งในปี 2553 และเตรียม
ที่จะเข้าให้บริการโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 13 แห่งก่อนปี 2556 ซึ่งยัง
ไม่รวมโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยในปี 2553 บริษัท
ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมอีก 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น
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อนันตรา ลาวาณา รีสอร์ท
แอนด์ สปา เกาะสมุย

รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองทั้งหมดและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
(ล้านบาท)
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หมายเหตุ : รายได้รวมของโรงแรมทั้งหมดประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรม
ที่บริษัทรับจ้างบริหารจัดการ ภายใต้ชื่ออนันตรา โฟร์ซีซั่นส์ แมริออทและโรงแรมอื่นๆ
ภายใต้แบรนด์ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รายได้ของธุรกิจโรงแรมสุทธิประกอบด้วย
รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง และค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โดย อนันตรา อาบูดาบี

20 แห่ง ซึ่งโรงแรมอนันตราเหล่านี้จะสามารถเปิดให้บริการได้
ภายใน 5 ปี ข ้ า งหน้ า ในประเทศจี น สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์
เวียดนาม อินเดีย โมรอคโค บาหลี และโอมาน

บริษัทจะบันทึกรายได้จากการขายได้เพียง 1 ยูนิต แต่บริษัท
คาดว่ า จะสามารถบั น ทึ ก ก�ำไรจากการขายในปี 2554 นี้ ไ ด้
อย่างน้อยอีกร้อยละ 30 ของพื้นที่การขายทั้งหมด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :

ธุรกิจพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ รายได้ที่ได้รับจากการขาย
โครงการที่ พั ก อาศั ย ถื อ เป็ น รายได้ ที่ ส�ำคั ญ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการที่พักอาศัยรวม
591 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ได้
เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2551 ส่งผลให้ผู้ซื้อตัดสินใจชะลอการลงทุน
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ท�ำให้บริษัทสามารถขายที่พัก
อาศัยได้เพียงไม่กี่หลัง โดย 2 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาทเท่านั้น
อย่างไรก็ดี บริษัทเริ่มได้รับความสนใจจากผู้ซื้อที่ต้องการ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บ บนอี ก ครั้ ง โดย ณ ปั จ จุ บั น
บริษัทมีวิลล่าเพื่อขายจ�ำนวน 7 หลัง ตั้งอยู่บริเวณติดกับโรงแรม
โฟร์ ซี ซั่ น ส์ เกาะสมุ ย และยั ง มี ค อนโดมิ เ นี ย มอี ก 53 ยู นิ ต
ที่โรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
บริ ษั ท ได้ เริ่ม เปิดการขายโครงการคอนโดมิเนียมเซ็ นต์
รี จิ ส อย่ า งเป็ น ทางการในเดือนธันวาคม 2553 แต่โครงการ
ดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยถึงแม้ว่าในปี 2553

บริษทั ได้ประสบความส�ำเร็จจากการพัฒนาแบรนด์อนันตรา
ตั้งแต่ปี 2543 และยังมีแผนงานที่จะขยายโรงแรมภายใต้แบรนด์
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 5 - 10 แห่งต่อปี ใน 5 ปีข้างหน้า ท�ำให้บริษัท
มั่ น ใจว่ า โครงการพั ก ผ่ อ นแบบปั น ส่ ว นเวลาภายใต้ แ บรนด์
อนันตราจะประสบความส�ำเร็จเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึง
เปิดตัว อนันตรา วาเคชั่น คลับในเดือนธันวาคม 2553 โดยเปิด
โอกาสให้ผซู้ อื้ สามารถซือ้ ทีพ่ กั ล่วงหน้าได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลถึงราคา
ค่าห้องพักในอนาคต (Prepaid vacatioin) และยังสามารถเลือก
ช่วงเวลา สถานที่ จ�ำนวนครั้งที่จะเข้าพัก และระยะเวลาที่จะ
เข้าพักได้ที่โรงแรมทุกแห่งในเครืออนันตราที่ร่วมโครงการ
หลังจากการเปิดตัวได้เพียงหนึ่งเดือน อนันตรา วาเคชั่น
คลับได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี โดยบริษัทสามารถ
ขายโครงการได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึงสามเท่าด้วยราคาที่สูงกว่า
เป้าหมายในอัตราร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าอนันตรา
วาเคชั่น คลับจะยังคงแสดงผลการด�ำเนินงานที่ดีเยี่ยมได้ตลอด
ปี 2554 และเป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ส�ำหรั บ การขยายธุ ร กิ จ ในกลุ ่ ม
โรงแรมของบริษัท

021
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โรงแรมในกลุ่มของบริษัทได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
World’s Best, 2010

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
		 รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
• โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
• เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
•

World’s Best Spas, 2010

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
		 รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
• เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
•

Gold list, 2011

T+L 500, 2010

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
		 รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
• อนันตรา หัวหิน
• อนันตรา เกาะสมุย
• อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
• โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
• โฟร์ซีซั่นส์ เชียงราย
• เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
•

reader’s choice, 2009 and 2010

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�
		 รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย
•
• อนันตรา ภูเก็ต
Gold list, 2010
• อนันตรา หัวหิน
• เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 		
• โฟร์ซีซั่นส์ เชียงราย, อันดับ 1 ของโลก
โดย อนันตรา อาบูดาบี
		 และอันดับ 1 ในเอเชีย
• โฟร์ซีซั่นส์ เชียงราย
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย
• โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ
• โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
• เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
• โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ
• เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
•

โฟร์ซีซั่นส์ เชียงราย
โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่

•

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพฯ
จากมุมมองบนเซ็นต์ รีจิส

อนันตรา ดิห์กู รีสอร์ท แอนด์ สปา
มัลดีฟส์
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โรงแรมในเครือ

ประเทศ

โรงแรม/จำ�นวนห้องพัก

2552

2553

2554F

2555F

2556F

2557F

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ศรีลังกา

โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ
โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่
โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์แคมป์ เชียงราย
โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
อนันตรา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
คานิ ลังกา

354
76
15
60
265
413
296
219
187
77
106
83

354
76
15
60
265
413
298
219
187
77
106
83
105

354
76
15
60
265
413
298
219
187
77
106
83
105

354
76
15
60
265
413
298
219
187
77
106
83
105

354
76
15
60
265
413
298
219
187
77
106
83
105

354
76
15
60
265
413
298
219
187
77
106
83
105

2,151

2,258

2,258

2,258

2,258

2,258

ฮาเบอร์วิว โฮเท็ล
อนันตรา เวลิกานดู มัลดีฟส์
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
นาลาดู มัลดีฟส์
โฮเท็ล เซเรนดิบ
คลับ โฮเท็ล ดอลฟิน
โฮเท็ล สิกิริยา
อรุชา คอฟฟี่ ลอดจ์
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์
ทารางกิรี ทรีท็อป
เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร
แอฟโร ซิค ริทรีท
กิรินดิ

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20
19

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20
19

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20
19

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20
19

122
50
110
19
90
146
79
18
20
20
20
20
19

รวมจำ�นวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมลงทุน

714

733

733

733

733

733

อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา
บ้านราชประสงค์ กรุงเทพ
อนันตรา ลาวาณา
อนันตรา สาทร
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โดย อนันตรา, อาบูดาบี
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท
รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา, อาบูดาบี

138
97
122
60

138
97
122
436
60

138
97
122
436
60

138
97
122
436
60

138
97
122
436
60

138
97
122
436
60

64

64

64

64

64

64

206

206

206

206

206

206

รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทรับบริหารจัดการ

687

1,123

1,123

1,123

1,123

1,123

3,552

4,114

4,114

4,114

4,114

4,114

รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง

เวียดนาม
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
ศรีลังกา
ศรีลังกา
ศรีลังกา
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอาหรับ
   เอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับ
   เอมิเรตส์

รวมจำ�นวนห้องทั้งหมด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ

โรงแรม

มัลดีฟส์
ไทย
ศรีลังกา

อนันตรา คีฮาวา, บาอะทอร์
เซ็นต์ รีจิส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนส์
อนันตรา ศรีลังกา
รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง

แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย

-

2553

-

มาไซมาร่า แคมป์
แอมเบอเซลี แคมป์
มารูลา แมนเนอร์
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ เอ็คซพโลเรอร์
รวมจำ�นวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมลงทุน

จีน
อินโดนีเซีย
ไทย
เวียดนาม
สหรัฐอาหรับ
   เอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับ
   เอมิเรตส์
โอมาน
จีน
อินเดีย
แมริทรัส
อินเดีย
จีน
จีน

2552

-

-

อนันตรา สิบสองปันนา
อนันตรา อูลูวาตู, บาหลี
อนันตรา พะงัน
อนันตรา มุยเน
อนันตรา อัลยัม
อนันตรา อัลซาฮัล

2554F

2555F

2556F

2557F

78
227

78
227
125

78
227
125

78
227
125

298

430

430

430

12
12
16
8

12
12
16
8

12
12
16
8

12
12
16
8

48

48

48

48

103
77
44
89
30

103
77
64
89
30

103
77
64
89
30

103
77
64
89
30

30

30

30

30

122
122
130
170

122
122
130
170
95
130
163

122
122
130
170
95
130
163

อนันตรา อัล มาดินา อะซาร์ค, บลูซิตี้
อนันตรา ซันยา
อนันตรา เชินไน
อนันตรา ลา คัมบัส
อนันตรา วายานาต
อนันตรา ฉงชิ่ง
อนันตรา เฉิงตู
รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทรับบริหารจัดการ

-

-

373

937

1,325

1,325

รวมจำ�นวนห้องทั้งหมด

-

-

719

1,415

1,803

1,803

2553

2554F

2555F

2556F

2557F

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ

โรงแรม

ไทย
ไทย

สมุย เรสซิเด้นซ์
เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์

14

14
53

14
53

14
53

14
53

รวมจำ�นวนยูนิต		

14

67

67

67

67

2553
24

2554F
55

2555F
123

2556F
198

2557F
279

24

55

123

198

279

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ
หลายประเทศ

อสังหาริมทรัพย์
หลายโรงแรม  
รวมจำ�นวนโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา		
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ธุรกิจ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ผลประกอบการทีส่ �ำ คัญ
และแผนงานในปี 2554

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2553 จัดเป็นปีที่ท้าทายสำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยเช่นกัน โดยจากการประมาณการยอดขายรวม
ของร้านอาหารในประเทศไทย พบว่า มีการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน (Same store sales) ในอัตราร้อยละ 1 เท่านั้น
และมียอดขายที่รวมร้านอาหารที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราเพียงร้อยละ 5
โดยในปี 2553 ธุรกิจอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์และแซนด์วิชเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูง ในขณะที่ร้านอาหารประเภท
เนือ้ ไก่ยงั คงเป็นกลุม่ ทีม่ สี ว่ นแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึง่ ในประเทศไทย ตามมาด้วยธุรกิจอาหารประเภทพิซซ่าและอาหารว่าง
อาทิ ไอศกรีม โดนัท และกาแฟ
บริษัทคาดว่าในปี 2554 ยอดขายรวมของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยจะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 8 ในขณะที่
ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านอาหารในประเทศไทยจะมีการเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 3
ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย
2551

2552

2553

รายได้ (ล้านบาท)

รายได้ (ร้อยละ)

รายได้ (ร้อยละ)

รายได้ (ร้อยละ)

ไก่		
แฮมเบอร์เกอร์
พิซซ่า
ไอศกรีม
อื่นๆ (รวมซิซซ์เลอร์)
ตลาดรวม
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

7,793
4,245
5,153
3,480
5,741
26,411
8,547

7,907
4,731
5,405
3,689
5,873
27,605
9,171

8,545
4,965
5,706
3,903
6,129
29,249
9,810

29.5
16.1
19.5
13.2
21.7
100.0
32.4

28.6
17.1
19.6
13.4
21.3
100.0
33.2

29.2
17.0
19.5
13.3
21.0
100.0
33.3

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์				หมายเหตุ : รายได้ของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) รวมรายได้ของแฟรนไชส์
รายได้รวมในธุรกิจอาหารของกลุ่มไมเนอร์

(ล้านบาท)

รายได้รวมสุทธิ
รายได้รวม

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

หมายเหตุ :
รายได้รวม หมายถึง รายได้
จากร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของ
และภายใต้ลขิ สิทธิแ์ ฟรนไชส์
รายได้รวมสุทธิ หมายถึง รายได้
จากร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้
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ผลประกอบการที่ส�ำคัญและแผนงาน
ในอนาคต
แม้ ว ่ า ในปี 2553 ลู ก ค้ า ของธุ ร กิ จ โรงแรมจะเพิ่ ม ความ
ระมั ด ระวั ง ในการใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
บริการด่วนกลั บ มี ลู ก ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แม้ ว ่ า ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารโดยปกติจะมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าธุรกิจโรงแรม
แต่การขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารมักจะคงทีแ่ ละมีความผันผวน
น้อยกว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากรายได้
รวมจากธุรกิจร้านอาหารภายใต้เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีจ�ำนวน
รวม 10,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 และมีก�ำไร
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจร้านอาหาร
ประสบความส�ำเร็จ
การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารของบริษัทในปี 2553 นั้น
ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของธุรกิจปัจจุบัน มากกว่าการ
เข้าลงทุนในบริษัทอื่นหรือการเปิดร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์
ในประเทศใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พื้นฐานธุรกิจร้านอาหาร
ของบริษทั นัน้ ยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ จะไม่ได้เข้า
ซื้อกิจการใดๆ ในปี 2553 เลยก็ตาม
การที่บริษัทสามารถเติบโตได้ด้วยฐานธุรกิจในปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่า บริษัทประสบความส�ำเร็จจากความพยายาม
ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า หรื อ การร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ค ้ า เพื่ อ พั ฒ นาและ
ควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยในปี 2553 ยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน
เติบโตในอัตราร้อยละ 3.7 และมีอัตราการท�ำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 6.3
ร้านอาหารของบริษัทกว่า 761 สาขาในประเทศ มีก�ำไร
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 65 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านอาหารภายใต้
แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และแดรี่ ควีน อีกทั้งโรงงาน
ผลิ ต ไอศกรี ม และชี ส ซึ่ ง ท�ำหน้ า ที่ ป ้ อ นวั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ ร้ า น
ของบริษทั และบริษทั ภายนอก ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
และช่ ว ยให้ ก�ำไรในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น ในขณะที่
ร้านอาหารในต่างประเทศต่างก็มผี ลประกอบการทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน และเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมี
ก�ำไรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 31
ในปัจจุบัน เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีร้านอาหารทั้งหมด
1,148 สาขา ในประเทศไทย สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย และอีก
12 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ จ�ำนวน 10 แบรนด์ โดยเฉพาะ
แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ไทย เอ็กซ์เพรส และ
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึง่ ถือเป็นแบรนด์ทมี่ ศี กั ยภาพในการขยายธุรกิจ
ออกไปในระดับสากล โดยบริษัทสามารถขยายสาขาร้านอาหาร
ภายใต้แบรนด์ดังกล่าว ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก ทั้งผ่านการ
ลงทุนเองหรือการให้สิทธิแฟรนไชส์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ร้านอาหารทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร
ทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของ 685 สาขา และร้านสาขาแฟรนไชส์ 463 สาขา
ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 บริษัทเปิดร้านอาหาร
เพิ่มขึ้นอีก 36 สาขา และมียอดขายรวมทุกสาขา (systemwide
sales) ซึ่งรวมร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของและแฟรนไชส์จ�ำนวน
24,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10
ประเทศไทย

ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารของบริ ษั ท ในประเทศไทยยั ง คงเป็ น
ตลาดหลัก โดยมีก�ำไรจากร้านอาหารในประเทศไทยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42 โดย ณ ปัจจุบัน ร้าน
อาหารของบริษัทกว่า 761 สาขา ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซ่า
คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์คิง และ
เดอะ คอฟฟี่ คลับ สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดประเภท
ร้านอาหารจานด่วนในสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 และในปี 2553
ยอดขายรวมทุกสาขาของร้านอาหารในประเทศไทยของบริษัท
เติบโตในอัตราร้อยละ 8 ในขณะที่ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านเติบโต
ในอัตราร้อยละ 5 โดยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 27 สาขา
ณ สิน้ ปี 2553 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 210 สาขา แบ่งออกเป็นสาขาภายใต้การลงทุน
ของบริษัทเอง 155 สาขา และผ่านระบบแฟรนไชส์ 55 สาขา โดย
ในปีดงั กล่าว จัดเป็นปีทเี่ ดอะ พิซซ่า คอมปะนีประสบความส�ำเร็จ

มากปีหนึ่ง ด้วยก�ำไรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 65 โดยก�ำไรจาก
ผลการด�ำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 47 มาจากสาขาในประเทศไทย
ซึ่งก�ำไรดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของการเติบโตใน
อัตราร้อยละ 65 ของก�ำไรจากร้านอาหารในประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน ร้านอาหารแบรนด์อื่นๆ ในประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วย สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ และแดรี่ ควีน ก็ประสบ
ความส�ำเร็จเช่นกัน โดยมีก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 9 ร้อยละ 19 และร้อยละ 57 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะ
แดรี่ ควีน ซึ่งปัจจุบันมี 243 สาขาที่บริษัทลงทุนเองในประเทศ
ไทยและบริษัทคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะสามารถ
เพิ่มจ�ำนวนร้านของแดรี่ ควีนเป็นจ�ำนวนเท่าตัวหลังจากที่บริษัท
ได้ขยายธุรกิจแฟรนไชส์แดรี่ ควีน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป
นอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของร้านอาหาร
ในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
ไปต่างประเทศผ่านหลายๆ ช่องทาง เช่น การเข้าลงทุนในประเทศ
ออสเตรเลียและสิงคโปร์ โดยเข้าถือหุ้นในเดอะ คอฟฟี่ คลับ
สัดส่วนร้อยละ 50 และในไทย เอ็กซ์เพรส สัดส่วนร้อยละ 70
ตามล�ำดับ ซึ่งทั้งสองแบรนด์มีร้านอาหารในต่างประเทศจ�ำนวน
ทั้ ง หมด 387 สาขา นอกจากนี้ ยั ง มี ร ้ า นอาหารเดอะ พิ ซ ซ่ า
คอมปะนี และสเวนเซ่นส์ จ�ำนวนทั้งหมด 53 สาขาใน 9 ประเทศ
ที่ตะวันออกกลาง อินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

029

030

รายงานประจำ�ปี 2553

ประเทศสิงคโปร์

บริ ษั ท เข้ า ถื อ หุ้ น ในไทย เอ็ ก ซ์ เ พรส ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 70 ซึ่งไทย เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ที่ประสบความสำ�เร็จและใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ แม้จะมีจำ�นวน
ร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของเพียง 60 สาขา และมีร้านอาหาร
แฟรนไชส์ อี ก จำ � นวน 11 สาขา แต่ ผ ลกำ � ไรไทย เอ็ ก ซ์ เ พรส
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นถึ ง ร้ อ ยละ 25 ของกำ � ไรทั้ ง หมดจากธุ ร กิ จ
ร้ า นอาหารในปี 2553 อย่ า งไรก็ ดี ในปี ที่ ผ่ า นมานั บ เป็ น ปี
ที่ ย ากลำ � บากของไทย เอ็ ก ซ์ เ พรส เนื่ อ งจากจำ � นวนคู่ แ ข่ ง
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในประเทศสิ ง คโปร์ ส่ ง ผลให้ กำ � ไรของไทย
เอ็กซ์เพรส ลดลงในอัตราร้อยละ 23 ในปี 2553
ตลอดปี 2553 คณะผู้ บ ริ ห ารมี ก ารปรั บ แผนงานเพื่ อ
รองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ น สำ � คั ญ ส่ ง ผลให้ ผ ลประกอบการในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของ
ปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นกว่าผลประกอบการในช่วงสามไตรมาสแรก
ของปีอย่างมาก และบริษัทคาดว่า จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 การเติบโตของกำ�ไรในอัตราร้อยละ 10 ทั้งในประเทศ
สิงคโปร์และต่างประเทศ เช่น การเปิดสาขาของไทย เอ็กเพรส
ในปักกิ่ง และอีกหลายๆ ประเทศ

ประเทศออสเตรเลีย

บริษัทเข้าถือหุ้นในเดอะ คอฟฟี่ คลับ สัดส่วนร้อยละ 50
ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเดอะ คอฟฟี่ คลับ มีผลการดำ�เนินงานที่ดี
มาโดยตลอด โดยมีก�ำ ไรเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 227 ในช่วงสามปี
ที่ผ่านมา และในปีท่ีผ่านมา เดอะ คอฟฟี่ คลับ มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น
ในอัตราสูงถึงร้อยละ 34 และมีกำ�ไรคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 14
ของกำ � ไรทั้ ง หมดจากธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร โดย ณ สิ้ น ปี 2553
เดอะ คอฟฟี่ คลับมีสาขาทัง้ หมด 257 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ รวมถึงอีก 5 สาขาในประเทศไทย และในปี 2553
บริ ษัท ได้ ล งนามในสั ญ ญาการให้ สิท ธิ แ ฟรนไชส์ ข ยายสาขา
ในเมืองกวางเจา ประเทศจีน

ตลาดในภูมิภาคอื่นๆ

นอกเหนือจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทย
สิงคโปร์ ออสเตรลีย และปักกิ่ง ที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมี
แผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจออกไปยังตลาดในภูมิภาคอื่นๆ
ด้ ว ยการให้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ แ ละการเข้ า ซื้ อ กิ จ การอื่ น โดยการ
เข้าถือหุ้นในเดอะ คอฟฟี่ คลับ และไทย เอ็กซ์เพรส ช่วยให้กลุ่ม
ธุรกิจอาหารมีกำ�ไรเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบร้อยละ 40 ทั้งยังเป็นการ
เพิ่มความหลากหลายของแบรนด์และยกระดับความเป็นสากล
ซึ่ ง บริ ษั ท ยั ง คงแสวงหาโอกาสการลงทุ น ใหม่ ๆ ควบคู่ ไ ปกั บ
การขยายแบรนด์หลักซึ่งได้แก่ แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ และไทย เอ็กซ์เพรส ไปยังตลาด
ต่างประเทศผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์ โดยในเดือนกุมภาพันธ์
2554 ได้เปิดแฟรนไชส์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกที่เมือง
กวางเจา

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร

2551

2552

2553

2554F

2555F

2556F

เปิดในนามบริษัทเอง

645

682

685

707

705

726

แฟรนไชส์

398

430

463

611

817

996

รวม		

1,043

1,112

1,148

1,318

1,522

1,722

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร

2551

2552

2553

2554F

2555F

2556F

704

733

761

833

891

949

339

379

387

485

631

773

1,043

1,112

1,148

1,318

1,522

1,722

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ*
ไทย เอ็กซ์เพลส*
อื่นๆ**
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ*
ไทย เอ็กซ์เพลส*
อื่นๆ**

ภายในประเทศ
•
•

เปิดในนามบริษัทเอง
แฟรนไชส์

ต่างประเทศ

เปิดในนามบริษัทเอง
• แฟรนไชส์
•

รวม		

173
113
36
219
22
11
47
24

70
109
203
14
2

560
144
85
254

171
114
42
233
23
17
61
21

73
116
224
17
-

581
152

101
278

169
112
44
243
26
19
60
12

79
130
243
11
-

591
170
94
293

185
117
48
235
29
24
55
14

106
169
42
282
12
-

605
228

102
383

หมายเหตุ : F หมายถึงตัวเลขประมาณการ
* ในปี 2551 MINT เข้าลงทุนในแบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ และไทย เอ็กซ์เพลส เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และ 70 ตามลำ�ดับ
** อื่นๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน
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27
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302
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-

559
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27

191
247
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30
-
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393

170
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อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2553 นับเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งส�ำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภค เนื่องจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่รุนแรงในกรุงเทพมหานคร

ล้านเหรีญสหรัฐฯ
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ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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การนำ�เข้าสินค้าอุปโภค ณ ราคาคงที่
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สภาวะตลาดโดยรวมยั ง คงมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง เนื่ อ งจาก
ผู ้ ค ้ า ปลี ก พยายามที่จะปรับลดสินค้าคงคลังและดึงดูดลูกค้า
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการให้ส่วนลด รวมถึง
ภายในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซึ่ ง มี ก ารเพิ่ ม แรงกดดั น กั บ ร้ า นค้ า
แบรนด์เนม ในขณะเดียวกัน สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่มีระดับ
ราคาปานกลางขึน้ ไปยังคงมีการให้สว่ นลดกับลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความอ่อนไหวกับราคา รวมถึงเพื่อลดระดับ
สินค้าคงคลัง
ในระหว่ า งปี 2553 GAP เป็ น เสื้ อ ผ้ า แบรนด์ ใ หม่
แบรนด์เดียวที่เข้าสู่ตลาดในขณะที่ทุกแบรนด์ยังคงอยู่ในตลาด
ดังนั้น ภาพการแข่งขันโดยรวมยังคงเดิม ในปี 2553 แบรนด์
เสื้ อ ผ้ า ยั ง คงมี ก ารขยายตั ว ตามการขยายตั ว ของศู น ย์ ก ารค้ า
ทั้งแห่งใหม่และที่มีการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่า คู่แข่งทั้งใน
ส่ ว นของแฟชั่ น และเครื่ อ งส�ำอางยั ง คงมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ใน
ประเทศไทย

ผลประกอบการที่ส�ำคัญและแผนงาน
ในอนาคต
บริ ษั ท ไมเนอร์ คอร์ ป อเรชั่ น จ�ำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้า
อุปโภค โดยสินค้าแฟชั่นและเครื่องส�ำอางประกอบด้วย แก๊ป,
เอสปรี, บอสสินี่, ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ, ทูมี่, เรดเอิร์ธ และ บลูม
นอกจากนี้ บริษัทรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนให้กับ
บริษทั ผูจ้ �ำหน่ายสินค้าอุปโภครายใหญ่ของโลกอีกด้วย ในปี 2553
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกก�ำไรจากการด�ำเนินงานของ
ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำนวน 48 ล้านบาท
ยอดขายจากธุรกิจแฟชั่นและเครื่องส�ำอางเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากความส�ำเร็ จ จากการเปิ ด ตั ว “แก๊ ป ” ใน
ประเทศไทย ถึงแม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
และการปิดตัวของศูนย์การค้าบางแห่ง สินค้าแฟชั้นแบรนด์
อื่ น ๆ ของบริ ษั ท มี อั ต ราการเติ บ โตอยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 11 ถึ ง
ร้อยละ 23 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนคอนเซ็ป
ตัวร้านค้าและมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น โดยมีการปรับโฉมแบรนด์เอสปรี ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ และ
เรดเอิร์ธ เป็นผลให้ยอดขายมีการเติบโต ในขณะเดียวกัน บริษัท
ได้ลดระดับสินค้าคงคลังในปี 2553 อย่างมีนัยส�ำคัญ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า บริษัท นวศรี แมนูแฟค
เจอริ่ง จ�ำกัด มียอดขายลดลงร้อยละ 15 ในปี 2553 เนื่องจาก
กลุ่มผู้จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปจ�ำหน่ายใน
ตลาดอเมริกาเหนือ ยังคงชะลอหรือลดค�ำสัง่ ซือ้ เนือ่ งจากความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง
บริษัทคาดว่า ปี 2554 จะเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับบริษัทอีก
ปีหนึ่ง บริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยคัดกรองการเปิดสาขา โดยจะเน้นแก๊ป ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ
และเอสปรี เพื่ อเพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านค้า

พร้อมกับการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ขาย อีกทั้ง
เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า โดยการลดต้นทุน
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและขยายธุรกิจกับทัง้ ลูกค้าเดิมและ
ลูกค้าใหม่
บริษทั จะยังคงหาผลิตภัณฑ์ทงั้ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ และเครือ่ งส�ำอาง
ใหม่ๆ เพื่อเปิดตัวในประเทศไทย จากความส�ำเร็จในการเปิดตัว
แก๊ป ในปีที่ผ่านมา บริษัทหวังว่าจะขยายแบรนด์ที่มีอยู่ไปใน
ภูมิภาค พร้อมๆ กับน�ำแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาด

จำ�นวนสาขาและจุดจำ�หน่ายของธุรกิจค้าปลีก

จำ�นวนสาขา/จุดจำ�หน่าย
			
2550
2551
2552
เอสปรี
97
101
102
บอสสินี่
63
73
73
ทิมเบอร์แลนด์
21
22
12
ทูมี่		
7
8
6
ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ
19
19
22
แก๊ป					
รวม - แฟชั่น

เรดเอิร์ธ
บลูม		
ลาเนจ
สแมชบ๊อกซ์

รวม - เครื่องสำ�อาง

อื่นๆ สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์
รวมทั้งสิ้น

2553
93
69
0
5
17
3

เปรียบเทียบ
2553 - 2552
-9
-4
-12
-1
-5
3

212

224

215

187

-28

74

65

59

54

-5

316

311

292

258

-34

37
18
17
2
30

32
15
14
4
22

28
14
13
4
18

20
15
13
6
17

-8
1
0
2
-1
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ภายใต้ปรัชญา “MY PEOPLE”

เรามี ค วามเชื่ อ ว่ า ทุ น มนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ต่ อ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดี บริษัท
ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการหลายๆ หน่วยงาน เช่น กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร สภาพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละการวางนโยบาย
แห่ ง ชาติ ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน โดยบริ ษั ท
ให้การสนับสนุนการพัฒนาคนในทุกระดับ ดังนี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ไมเนอร์
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ย ากจนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
โดยพั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นโครงการ ‘Life
Value, Life Style, and Life Skill’
โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นหนึ่งในโครงการ
CSR ที่กลุ่มบริษัทไมเนอร์ร่วมกับพระสงฆ์ คุณครูและนักเรียน
ในการสร้างสนามเด็กเล่น การปรับปรุงเรือนนอนและการจัดหา
อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน และบริษัทได้ร่วมกับองค์กร
การพั ฒ นาในระดั บ รากหญ้ า

พัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ๆ ได้ พั ฒ นาความสามารถเฉพาะตั ว
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น การเล่ น กี ฬ า ดนตรี เรี ย นศิ ล ปะ
และกิจกรรมการเกษตร
โครงการโรงเรียนบ้านหนองคาม จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เป็ น โครงการที่ บ ริ ษั ท สร้ า งห้ อ งสมุ ด โดยเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ๆ
มี ส ่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ก ารออกแบบห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
ของเด็กลักษณะนี้เป็นต้นแบบห้องสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลสาขาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรางวัล
โครงการโรงเรียนห้วยบง จังหวัดอุทัยธานี เป็นโครงการ
ทีอ่ าสาสมัครของบริษทั ใช้เวลาหนึง่ วันในการปรับเปลีย่ นโรงเรียน
เก่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทันสมัยแห่งใหม่ โดยการปรับปรุง
บริเวณเด็กอนุบาล ห้องเรียน หอประชุมโรงเรียน โรงอาหารและ
สนามเด็กเล่น อีกทั้งบริษัทได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
การเรียนเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยโรงเรียนนี้
เป็ น โรงเรี ย นแห่ ง เดี ย วในเขตพื้ น ที่ นั้ น ที่ ผ ่ า นมาตรฐาน
การรับรองจากกระทรวงและได้รับรางวัลในเรื่องของคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม
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บริ ษั ท มี พั น ธะสั ญ ญา
ในการสนั บ สนุ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและสร้ า งโอกาส
ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล
มูลนิธิรอย อี. ไฮเน็ค เป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนเด็ก
ทุกวัยทั่วประเทศที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีผลการเรียน
ที่ดี ในทุกๆ ปี มูลนิธิจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 449 คน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาขั้ น ต้ น จนจบการศึ ก ษา เด็ ก ๆ
จะได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ให้ ส นั บ สนุ น โครงการในชุ ม ชนของตน
นับตั้งแต่ปี 2543 มูลนิธิได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไปแล้ว
นั บ พั น คน โดยหลายคนมี โ อกาสเรี ย นจนจบปริ ญ ญาบั ต รใน
หลายสาขาอาชีพ
โครงการบุ๊กคลับ เป็นโครงการที่สร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน
ให้กับเด็กๆ ตลอดเวลาเกือบสิบปี อาสาสมัครของไมเนอร์ได้
ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ๆ
ผ่านการอ่าน โดยคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆ ต้องอ่านหนังสือ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ราประทั บ บุ ๊ ก คลั บ (Book Club Stamp)
และเมื่อสะสมตราประทับได้มากพอ จะมีโอกาสได้ใช้บริการ
ในสาขาร้ า นอาหารของบริ ษั ท โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย ในปี นี้
มีนกั เรียนจ�ำนวน 40,000 คนใน 200 โรงเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้
การพั ฒ นาในระดั บ โรงเรี ย น

โครงการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ จากอีทีแอล
เลิร์นนิ่ง ซึง่ สนับสนุนความสามารถของเด็กๆ ในการสือ่ สารเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยร่วมมือกับคุณครูทั่วประเทศผ่านอาสาสมัคร
ในการสอนและการบริจาคหนังสือ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัย บริษท
ั

ให้ทุนช่วยเหลือกับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางสายวิชาชีพ
และพนักงานของบริษทั ได้อาสาเพือ่ ร่วมสอนในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
The Minor Student Working Program ตลอดการ
ด�ำเนิ น งานกว่ า 20 ปี บริ ษั ท สนั บ สนุ น การสร้ า งงานส�ำหรั บ
เด็ ก นั ก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นโครงการจั ด จ้ า งพนั ก งาน
ชั่วคราวที่เป็นเยาวชน และเปิดโอกาสให้ร่วมโครงการต่างๆ
เช่น การพัฒนาความสามารถพิเศษ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ฝี มื อ และความช�ำนาญ ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาความสามารถ
ในสาขาอาหารและการบริ ก าร อี ก ทั้ ง ช่ ว ยปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
ในเชิ ง บวกให้ ค รอบครั ว และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางสั ง คมให้ กั บ เด็ ก
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ โดยบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท แรกในประเทศไทย
ที่ริเริ่มให้มีระบบการจ้างพนักงานชั่วคราวที่เป็นเยาวชน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น ระหว่ า งบริ ษั ท และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการร่วมมือระหว่างพนักงาน
และครู เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ นอกจากนี้
พนั ก งานของไมเนอร์ ยั ง รั บ อาสาเป็ น คุ ณ ครู ส อนในชั้ น เรี ย น
และบริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท�ำงานในร้ า นอาหาร
โรงแรมและร้านค้าของบริษัท โดยนับเป็นคาบเรียน ระหว่าง
ที่ ท�ำงานในร้ า น นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ประสบการณ์ แ ละโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ความช�ำนาญและความสามารถในการ
แข่งขัน นอกจากนี้อาสาสมัครของไมเนอร์ยังช่วยเป็นพี่เลี้ยง
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา ในการเตรี ย มตั ว หางาน
ผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย

การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ถือเป็นส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่ อ งจากองค์ ก รที่ จ ะประสบความส�ำเร็ จ ได้ ต ้ อ งมี ก ารเรี ย นรู ้
อยู่ตลอดเวลา ในทุกๆ ปีบริษัทลงทุนในการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การฝึกอบรม
ระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดการแข่งขันในด้านความสามารถ
และเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี โ อกาสเติ บ โตในหน้ า ที่ ก ารงาน
ภายในองค์ ก ร พร้ อ มๆ กั บ โอกาสในการเป็ น อาสาสมั ค ร
ผ่านกิจกรรม CSR
Minor CSR Club คื อ หน่ ว ยงานกลางที่ พ นั ก งานจาก
ทุกหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการท�ำความดีให้แก่สังคม
บริษัทมีการจัด CSR Day เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่อง CSR และ
Minor CSR Club
การพั ฒ นาในระดั บ การท�ำงาน
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ภายใต้ปรัชญา “MY PLANET”

สภาวะโลกของเราในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่
ตลอดเวลาจากภาวะโลกร้อน ดังนั้นบริษัทมีการร่วมสนับสนุน
โครงการเพื่ อ โลกสี เ ขี ย วในการด�ำเนิ น งานและในชุ ม ชนของ
บริษัท ในปีนี้โรงแรมในเครือของบริษัทได้รับรางวัลการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม Green Leaf และ Green Globe
ด้ ว ยการตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไมเนอร์ ก รุ ๊ ป
มีนโยบายในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้
พนั ก งานและลู ก ค้ า ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
และลดภาวะโลกร้อนผ่านโครงการ ‘rethink, reduce, reuse
and recycle’ รวมถึงร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศ
ที่บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจ
โรงแรมอนันตรากับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม : โรงแรม
ในกลุ่มอนันตรามีโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ
อีกทั้งอยู่ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ในการลดการใช้พลังงาน
ลดขยะและสิ่งปฏิกูล เพิ่มจ�ำนวนสัตว์ป่า และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนบริ เ วณโรงแรมให้ ม ากขึ้ น

โรงแรมในกลุ่มอนันตราทุกโรงแรมมีการน�ำทรัพยากรกลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์พลังงาน
การจั ด การของเสี ย และยั ง ร่ ว มกั บ องค์ ก รในท้ อ งถิ่ น และ
หน่ ว ยงานบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ หาทางให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
ระหว่างการท่องเที่ยว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้กลุ่มโรงแรม
จะท�ำการประเมินผลการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
เพื่อก�ำหนดทิศทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป
โครงการ Golden Triangle Elephant Foundation
ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น โครงการที่ บ ริ ษั ท ได้ ด�ำเนิ น การมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาที่พักให้แก่ช้างที่ครอบครัวที่ยากจน
ใช้ในการขอทานบนท้องถนนในเมืองใหญ่ หลังจากกฎหมาย
ห้ามการตัดไม้ในประเทศไทยมีผลบังคับใช้ในปี 2532 ช้างไทย
ส่ ว นน้ อ ยถู ก ใช้ ง านที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แม้ ว ่ า มี บ างส่ ว น
ที่มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควาญช้างส่วนใหญ่
ถูกบังคับให้ด�ำรงชีวิตบนท้องถนน การน�ำช้างเข้าร่วมในโครงการ
ท�ำให้ ช ้ า งมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น โดยช้างจะมีอาหารและ
มี ที่ พั ก พิ ง ที่ ป ลอดภั ย เช่ น เดี ย วกั บ ควาญช้ า งและครอบครั ว
จะได้ รั บ อาหาร ที่ พั ก การรั ก ษาพยาบาลและโรงเรี ย น

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรั บ เด็ ก ๆ นอกจากนี้ เ มื่ อ ต้ น ปี ที่ ผ ่ า นมา โรงแรมได้ จั ด ตั้ ง
ศู น ย์ หั ต ถกรรมให้ ภ รรยาของควาญช้ า งทอผ้ า พื้ น เมื อ งและ
น�ำออกขายในร้ า นค้ า ของโรงแรม เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ได้
ให้กับภรรยาของควาญช้างอีกทางหนึ่ง บริษัทจัดการแข่งขัน
โปโลช้ า งเป็ น ประจ�ำทุ ก ปี ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ จั ด หาทุ น
ช่วยเหลือช้างที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์
จากกิ จ กรรมนี้ เนื่ อ งจากเป็ น การสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
อาหารของช้างก็ซื้อมาจากชาวนาในท้องถิ่น (ซึ่งช้างจะบริโภค
อาหารประมาณร้อยละ 10 ของน�้ำหนักตัวช้างต่อวัน) และมี
การฝึกชาวบ้านเพื่อเป็นควาญช้าง ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวน 6 คน
โครงการ Mai Khao Marine Turtle Foundation ในจังหวัด
ภู เ ก็ ต สนั บ สนุ นการอนุ รั กษ์ เต่ าทะเล และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เต่ า
อาศัยอยู่ โดยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โครงการนี้สนับสนุนให้
นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการของรัฐและชุมชนตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับเต่าทะเลและสถานที่
ฟักไข่ของเต่าทะเล ซึ่งอยู่บริเวณใกล้โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ทุกๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตมาเรียนรู้
เรื่ อ งระบบนิ เ วศทางทะเล การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ เ ต่ า และปะการั ง

ใต้ทะเล นอกจากนีบ้ ริษทั มีการจัดกิจกรรมเพือ่ จัดหาทุนสนับสนุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ในการช่วยเหลือ
และฟื้นฟูเต่าทะเลในโครงการ Mai Khao Turtle Mini Marathon
ส่วนกิจกรรม Mai Khao Beach and Reef Cleaning Day
เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น แขกของโรงแรม
นักด�ำน�้ำ เด็กๆ และอาสาสมัครจากบริษัท เพื่อช่วยกันเก็บขยะ
ที่ ช ายหาดและในทะเล อี ก ทั้ ง บริ ษั ท เป็ น ตั ว แทนในโครงการ
ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล เพื่อปล่อยเต่ารุ่นกลับสู่ทะเลเป็นประจ�ำ
ทุกปี
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในฐานะองค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ดี นั้ น
สะท้ อ นอยู ่ ใ นการท�ำงานและในทุ ก กิ จ กรรมของบริ ษั ท ทั้ ง นี้
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รโดยถื อ เป็ น
ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และมี ก าร
ก�ำหนดมาตรฐานไว้ในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ
รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บริ ษั ท เห็ น ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รธุ ร กิ จ นั้ น ไม่ เ ป็ น
เพี ย งแค่ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม หากแต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคุ ณ ค่ า
และวัฒนธรรมขององค์กร
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เปิ ด ด�ำเนิ น กิ จ การ กลุ ่ ม บริ ษั ท ไมเนอร์ ไ ด้
ก�ำหนดหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ นการประกอบกิ จ การและได้
ตอบแทนสั ง คมในรู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า น
การศึ ก ษา สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพอนามั ย และการมี ส ่ ว นร่ ว ม
พั ฒ นาชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ค้าปลีกรวมถึงพนักงาน
ทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี

จิ ต อาสาเป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รส่ ว นส�ำคั ญ ของไมเนอร์
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คน ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนที่ ต นอยู ่
ในขณะเดี ย วกั น ในการฝึ ก อบรมภายในของบริ ษั ท บริ ษั ท ได้
สอดแทรกเรือ่ งการสร้างความพึงพอใจ 100% ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัน Minor Charity
Day บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานใช้ ช ่ ว งเวลาในวั น ท�ำงาน
หนึ่ ง วั น เพื่ อ ไปท�ำกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมตามความต้ อ งการของ
พนักงาน นอกจากนั้น Minor CSR Club สนับสนุนให้พนักงาน
ใช้เวลาหนึ่งวันในการช่วยเหลือมูลนิธิ โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
หรื อ ชุ ม ชนตามที่ Minor CSR Club ได้ คั ด เลื อ กในแต่ ล ะปี
และบริ ษั ท ยั ง พั ฒ นากิ จ กรรม “จิ ต อาสา” ให้ ผ สมผสานไป
กั บ กิ จ กรรมประจ�ำวั น ต่ า งๆ รวมถึ ง กิ จ กรรมของบริ ษั ท เช่ น
การฝึกอบรมพนักงาน กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาทีมงาน กิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ
นอกจากนี้ หลายๆ หน่ ว ยงานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ไมเนอร์
มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ที่ ต นเองด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่
อาทิ เดอะ คอฟฟี ่ คลั บ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น หลั ก กั บ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเด็กในออสเตรเลีย โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
จั ด โครงการวิ่ ง การกุศล Terry Fox Run มาแล้วกว่า 14 ปี
และร่ ว มกั บ โรงแรมโฟร์ ซี ซั่ น ส์ รี ส อร์ ท อื่ น ๆ ในประเทศไทย
จั ด งาน Cancer Care Run งานวิ่ ง การกุ ศ ลเพื่ อ สนั บ สนุ น
โครงการศู น ย์ สิ ริ กิ ติ์ บ รมราชิ นี น าถเพื่ อ โรคมะเร็ ง เต้ า นม
ส่ ว นโรงแรมแมริ อ อท มี ก ารรวมวั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ า น
CSR ของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ กับปรัชญาการด�ำเนินงานของ
แมริออท คือ Spirit to Serve ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
และพัฒนาสังคมมากมาย ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร
มีการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของตนเอง อีกทั้งสนับสนุนชุมชน
ที่ตนเองมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่
ตั้งแต่ปี 2550 กลุ่มบริษัทไมเนอร์ได้แต่งตั้งรองประธาน
กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำหน้าทีย่ กระดับค่านิยม
องค์ ก รที่ ดี วางแผนกลยุ ท ธ์ ด ้ า น CSR ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 2553

ผลงานที่ผ่านมา : ในปี 2553 ไมเนอร์ได้รับการยอมรับ
ในเรื่องของ CSR จากหลายองค์กร ดังนี้
ไมเนอร์ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท จากจ�ำนวน 475
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility
Excellence Recognition for 2010 จาก The American
Chamber of Commerce จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
และสามารถตอบสนองความต้องการทางสังคม ในขณะทีส่ ามารถ
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและคืนก�ำไรสู่สังคม
ในปี 2553 ไมเนอร์ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก ส�ำนั ก งาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน) เป็ น บริ ษั ท
ต้นแบบในโครงการรณรงค์ ‘Go Green’ และ ‘Green Meeting’
ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ (อุ ต สาหกรรมที่ เ น้ น การส่ ง เสริ ม และ
ประสานงานการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (MICE-Meetings,

Incentives, Conventions and Exhibitions))
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้น
ในปี 2553

พันธมิตรและการร่วมแรงร่วมใจ : ในปี 2553 ไมเนอร์
ได้ ริ เ ริ่ ม การรวมเอาจิ ต อาสาของทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีผลที่กว้างขึ้นและที่ส�ำคัญไปกว่า เพื่อให้
กิจกรรม CSR ของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกหน่วย
ธุรกิจ โครงการ ‘Together with Love’ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น
ในเดื อ นตุ ล าคม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย จากเหตุ อุ ท กภั ย
ครั้งใหญ่ของประเทศในรอบ 10 ปี มีจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย
มากกว่ า 40 จั ง หวั ด กว่ า 2 ล้ า นครั ว เรื อ นได้ รั บ ผลกระทบ
และประชาชนกว่า 5 ล้านคนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ครั้งนี้ กลุ่มไมเนอร์ได้จัดหาสิ่งของที่จ�ำเป็น ถุงยังชีพ ส่งไปยัง
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงรวบรวม
เงินบริจาคจากกลุ่มไมเนอร์ จากลูกค้า พนักงาน และบุคคลทั่วไป
ที่ บ ริ จ าคผ่ า นร้ า นอาหาร โรงแรม และร้ า นค้ า ของบริ ษั ท
โดยพนั ก งานของบริ ษั ทอาสาในการช่ วยเหลื อ จั ด แบ่ งสิ่ ง ของ
และจัดส่งไปยังผู้ประสบภัย ร่วมกับองค์กรบรรเทาสาธารณภัย
ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย จากภาครั ฐ และสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง นี้
โครงการ ‘Together with Love’ จะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
ของบริษัทในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในอนาคตต่อไป

การยกระดั บ มาตรฐาน CSR และการปรั บ เปลี่ ย น
มุมมองของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ : ไมเนอร์ร่วมมือกับ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น เหมื อ นกั น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลทั่ ว ไป
บริ ษั ท เอกชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รที่ ไ ม่ มุ ่ ง หวั ง ก�ำไร
ยกระดั บ มาตรฐาน CSR ในปี นี้ ไมเนอร์ ร ่ ว มกั บ บริ ษั ท
จดทะเบี ย นอื่ น ๆ ที่ อ ยู ่ ใ น CSR Club ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR โดยในเดือน
พฤศจิกายน CSR Club ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จั ด งาน ‘National CSR Event’ เพื่ อ แบ่ ง ปั น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ CSR ให้ กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ
กว่า 600 บริษัท
ไมเนอร์เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนานโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแห่งชาติ โดยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ CSR ที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรม CSR ในระดับประเทศและระดับอาเซียน
ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
โครงการเพื่อสังคมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะสร้าง
นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท
มีการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป

งบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

046

รายงานประจำ�ปี 2553

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อกำ�กับดูแลงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท
และบริษทั ย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี พ.ศ. 2553

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำ�ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ
ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อ
ทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุม
ภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสำ�หรับ
ทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงทำ�การประเมินผลและนำ�เสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
ในการทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลา
ที่เหมาะสม   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำ�รายการและการรายงานรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนการ
ทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ จัดทำ�รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำ�เสนอแก่
ผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆ เพื่อกำ�หนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการดำ�เนิน
การประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน
ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดและหลักปฏิบัติของบริษัท
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส  สอบทานงบการเงินประจำ�ปี ทำ�การประเมินและให้คำ�แนะนำ�กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนผลการดำ�เนินงานในโครงการใหม่ๆ  โดยให้ความสำ�คัญกับบริษัทลูกในต่างประเทศ
3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับการเริ่มใช้ระบบ Oracle
และติดตามปัญหาหลังการใช้
4. รับทราบรายงานการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และแผนในการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสม
5. ทบทวนแผนการลงทุนและช่วยกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสำ�หรับการลงทุนในอนาคต
6. อนุมตั สิ ญ
ั ญาการจ้างบริษทั ภายนอกในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ และจีน เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบภายใน และแต่งตัง้ บริษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและวางแผนการตรวจสอบภายในให้กับบริษัท
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7. ทบทวนแผนการจัดการในการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS)  เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า แผนการรองรับการเปลีย่ นแปลง
มีความชัดเจน ครบถ้วน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำ�งานให้เป็นไปตามเวลา
ที่กำ�หนด บริษัทแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับขั้นตอน
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ โดยจะมีการรายงานแผนการจัดการในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
8. คณะกรรมการบริษัทจะรับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากมีประเด็นสำ�คัญจะมีการหารือกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท    
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. รายงานทางการเงินในปี 2553 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท
6. ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครัง้ เพือ่ ทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
3. คุณจันทนา สุขุมานนท์

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
3/4
3/3

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทสำ�หรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554

นายเคนเนธ ลี ไวท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 งบกำ�ไรขาดทุนรวม
และงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะบริ ษั ท และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องบริ ษั ท
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง
การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ �คัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท สำ� หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ยวกั นของแต่ ล ะปี ข องบริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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งบดุล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน			

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลา
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

7
8
14
9

1,156,280,782
981,263,213
66,104,728
949,984,942
119,423,721

968,814,956
969,638,140
65,268,872
854,148,181
-

171,519,212
17,278,174
584,896,347
5,375,717
-

149,633,602
25,952,293
530,936,860
5,324,677
-

10
11

2,418,721,480
1,155,358,374
6,847,137,240

385,652,140
1,620,444,116
4,863,966,405

62,162,608
841,232,058

738,944,644
1,450,792,076

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

14

384,728,390

445,349,753 13,068,542,277

8,820,858,202

12 1,535,859,281 1,353,096,582 6,653,674,504 6,683,546,508
13 1,915,606,279
839,831,309 1,804,547,765
743,811,618
15 4,286,630,067 2,956,411,700
16 10,838,775,796 11,107,944,242
462,932,604
500,717,086
17 4,298,766,931 3,878,429,408
9,883,594
11,845,154
18 1,847,758,206 1,963,581,723
4,983,973
5,606,990
19
830,906,358
862,208,844
59,404,186
58,040,511
25,939,031,308 23,406,853,561 22,063,968,903 16,824,426,069
32,786,168,548 28,270,819,966 22,905,200,961 18,275,218,145

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
20
576,809,741
683,334,700
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
14
- 1,376,380,033 1,233,052,788
เจ้าหนี้การค้า
1,098,459,466 1,115,544,523
7,178,698
14,655,337
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
14
16,031,720
29,170,277
10,002,997
5,542,872
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ						
ภายในหนึ่งปี  
22
555,022,409
535,022,409
244,000,000
244,000,000
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
23 1,000,000,000 1,275,000,000 1,000,000,000 1,275,000,000
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกำ�หนดรับรู้ภายในหนึ่งปี   
27,503,779
32,184,225
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
156,614,249
198,614,630
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
957,156,814
858,149,683
185,850,703
184,240,941
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21 1,671,040,927 1,950,400,117
55,701,842
34,031,345
รวมหนี้สินหมุนเวียน
6,058,639,105 6,677,420,564 2,879,114,273 2,990,523,283

หนี้สินไม่หมุนเวียน						

เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

22
23
24
25

2,335,864,290 2,136,552,759 1,052,000,000 1,396,000,000
9,900,000,000 6,900,000,000 9,900,000,000 6,900,000,000
117,336,321
167,064,547
18,007,894
39,130,126
568,431,915
335,539,516
6,330,925
9,319,227
12,921,632,526 9,539,156,822 10,976,338,819 8,344,449,353
18,980,271,631 16,216,577,386 13,855,453,092 11,334,972,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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052
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งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						

ทุนเรือนหุ้น
26
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,677,988,773 หุ้น 						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3,677,988,773 3,351,850,736 3,677,988,773 3,351,850,736
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว						
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,262,339,373 หุ้น 						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3,262,339,373 3,246,415,792 3,262,339,373 3,246,415,792
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
26
หุ้นสามัญ
3,133,793,954 3,065,856,272 3,108,141,578 3,040,203,896
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
4,218,918
231,030
4,218,918
231,030
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ						
ที่ออกโดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว
104,788,723
104,788,723
ส่วนตํ่าจากการรวมกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
37
(755,412,590) (755,412,590) (587,397,515) (587,397,515)
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,120,285,109
83,303,224 1,053,828,236
61,074,606
ส่วนเกินจากการลดสัดส่วน
จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
12
4,992,405
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(339,219,687) (228,495,510)
กำ�ไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
28
367,799,113
347,774,113
367,799,113
347,774,113
ยังไม่ได้จัดสรร
6,020,494,253 5,287,565,500 1,840,818,166
831,943,587
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
12,924,079,571 11,152,026,554 9,049,747,869 6,940,245,509
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
881,817,346
902,216,026
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
13,805,896,917 12,054,242,580 9,049,747,869 6,940,245,509
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
32,786,168,548 28,270,819,966 22,905,200,961 18,275,218,145

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

รายได้			

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

14					
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
4,321,852,872 4,331,923,498
412,478,281
400,661,181
รายได้ค่าเช่าจากกิจการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
388,391,716
426,121,406
รายได้จากกิจการบันเทิง
119,914,381
93,668,896
119,914,381
93,668,896
รายได้จากกิจการสปา
295,918,225
315,377,584
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
9,590,770,343 9,196,304,625
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
205,338,437
รายได้จากการจัดจำ�หน่ายและการผลิตสินค้า
37 2,679,626,833 1,379,177,530
รายได้จากการบริหารจัดการ
246,354,795
430,182,495
250,118,255
209,040,634
รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
291,733,063
287,249,954
เงินปันผลรับ
82,555,167
47,760,815 1,554,727,692
812,024,457
รายได้อื่น
29
650,247,886
567,875,399
513,257,793
513,074,242
รวมรายได้
18,872,703,718 17,075,642,202 2,850,496,402 2,028,469,410
ค่าใช้จ่าย		
14					
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
2,297,583,697 2,255,942,373
179,865,885
169,175,215
ต้นทุนโดยตรงของกิจการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
211,952,554
207,177,576
ต้นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
33,284,103
23,560,421
66,452,014
50,292,601
ต้นทุนโดยตรงของกิจการสปา
176,684,951
179,466,371
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
3,189,060,062 3,075,756,278
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
149,545,557
ต้นทุนขายการจัดจำ�หน่ายและการผลิตสินค้า
37 1,646,040,601
870,829,873
ค่าใช้จ่ายในการขาย
6,988,434,800 6,458,321,919
294,318,066
264,083,454
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2,212,941,572 1,785,470,264
233,085,292
293,422,348
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
117,732,863
157,500,621
62,384,781
71,614,468
รวมค่าใช้จ่าย
17,023,260,760 15,014,025,696
836,106,038
848,588,086
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
1,849,442,958 2,061,616,506 2,014,390,364 1,179,881,324
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน 						
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
12 ข)
216,542,775
168,653,858
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
30 2,065,985,733 2,230,270,364 2,014,390,364 1,179,881,324
ต้นทุนทางการเงิน
(458,074,996) (428,709,920) (497,345,167) (389,512,149)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
1,607,910,737 1,801,560,444 1,517,045,197
790,369,175
ภาษีเงินได้
31
(291,070,786) (305,772,508)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
1,316,839,951 1,495,787,936 1,517,045,197
790,369,175
การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
1,241,100,194 1,400,315,993 1,517,045,197
790,369,175
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
75,739,757
95,471,943
1,316,839,951 1,495,787,936 1,517,045,197
790,369,175
						
บาท
บาท
บาท
บาท
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
32
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.3812
0.4284
0.4659
0.2418
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
0.3776
0.4256
0.4616
0.2402
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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33
26

12

-

-

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

67,937,682
-

-

-

15,923,581
-

-

-

3,246,415,792 3,065,856,272

-

-

-

-

-

-

-

- 1,036,981,885
-

- 1,036,981,885

4,218,918 104,788,723 (755,412,590) 1,120,285,109

-

(231,030)
4,218,918

-

-

กำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย

รวม

-

-

4,992,405 2,458,595
7,451,000
- (110,724,177) (33,627,232) (144,351,409)
- 1,036,981,885
11,136 1,036,993,021

-

-

-

27,990,839

27,990,839

- 1,241,100,194 1,241,100,194 75,739,757 1,316,839,951
20,025,000 (20,025,000)
- (488,146,441) (488,146,441) (92,971,775) (581,118,216)
- 83,630,233
- 83,630,233
4,218,918
4,218,918

- 931,250,113 (31,157,501) 900,092,612
- 1,241,100,194 1,241,100,194 75,739,757 1,316,839,951

-

4,992,405 (339,219,687) 367,799,113 6,020,494,253 12,924,079,571 881,817,346 13,805,896,917

-

-

4,992,405 (110,724,177)
-

4,992,405
- (110,724,177)
-

- (228,495,510) 347,774,113 5,287,565,500 11,152,026,554 902,216,026 12,054,242,580

ใบสำ�คัญ
ส่วนตํ่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินจาก ส่วนปรับปรุง
สำ�รอง
แสดงสิทธิ จากการรวม จากการตีมลู ค่า การลดสัดส่วน จากการแปลง ตามกฎหมาย
ซื้อหุ้นสามัญ กิจการภายใต้ ยุติธรรมของ จากการลงทุน ค่างบการเงิน
ที่ออกโดย
การควบคุม เงินลงทุนใน ที่ยังไม่เกิดขึ้น
บริษทั ย่อย
เดียวกัน
หลักทรัพย์
ทีห่ มดอายุแล้ว
เผื่อขาย

งบการเงินรวม (บาท)

231,030 104,788,723 (755,412,590) 83,303,224

ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า
มูลค่าหุ้น
ค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้น
ที่รับรู้สำ�หรับปี
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญออกใหม่
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
- เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุน
      ในบริษัทย่อย

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

ส่วนเกินจากการลดสัดส่วน
จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

054
รายงานประจำ�ปี 2553

5

-

-

3,246,415,792 3,065,856,272

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

-

-

-

- (755,412,590)

-

-

-

-

231,030 104,788,723 (755,412,590)

-

-

231,030

-

- 104,788,723
-

- 104,788,723
-

-

งบการเงินรวม (บาท)
กำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย

รวม

-

-

-

-

-

-

-

- (755,412,590)

37,563,921

37,563,921

- (755,412,590)

- 1,400,315,993 1,400,315,993 95,471,943 1,495,787,936
- (1,041,000,552) (1,041,000,552) (12,629,918) (1,053,630,470)
- 544,602,961
- 544,602,961
- (155,665,131) (671,367,274)
- (671,367,274)
231,030
231,030

(6,199,135) 158,329,453 152,130,318
- 1,400,315,993 1,400,315,993 95,471,943 1,495,787,936

83,303,224 (228,495,510) 347,774,113 5,287,565,500 11,152,026,554 902,216,026 12,054,242,580

-

-

-

95,608,969 (101,808,104)
-

(12,305,745) (126,687,406) 347,774,113 5,083,915,190 11,680,856,121 623,480,627 12,304,336,748
- 158,739,977 158,739,977
- (101,808,104)
- (101,808,104)
- (101,808,104)
95,608,969
- 95,608,969
(410,524) 95,198,445

(12,305,745) (126,687,406) 347,774,113 5,181,969,956 11,778,910,887 624,384,326 12,403,295,213
- (98,054,766) (98,054,766)
(903,699) (98,958,465)

ส่วนตํ่า ส่วนเกินทุน ส่วนปรับปรุง
ใบสำ�คัญ
สำ�รอง
แสดงสิทธิ จากการรวม จากการตีมลู ค่า จากการแปลง ตามกฎหมาย
ซื้อหุ้นสามัญ กิจการภายใต้ ยุติธรรมของ ค่างบการเงิน
ที่ออกโดย
การควบคุม เงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
เดียวกัน
หลักทรัพย์
ทีห่ มดอายุแล้ว
เผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

25,770,531
- 370,978,560
-

-

-

37

33
26 518,832,430
37 (886,680,703)
-

-

3,614,264,065 3,040,085,741 (370,978,560)
-

3,614,264,065 3,040,085,741 (370,978,560)
-

ส่วนเกิน หุ้นของบริษัท เงินรับล่วงหน้า
มูลค่าหุ้น
ที่ถือโดย
ค่าหุ้น
บริษัทย่อย

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้น
ที่รับรู้สำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญออกใหม่
การลดทุนเฉพาะเจาะจง
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนตํ่าจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

จัดประเภทใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

- ตามที่ปรับใหม่

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

- ตามที่รายงานไว้เดิม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
055

หมายเหตุ

33
26

67,937,682
3,108,141,578

3,262,339,373

-

3,040,203,896
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

15,923,581
-

-

3,246,415,792
-

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำ�หรับปี
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญออกใหม่
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553		

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

4,218,918

(231,030)
4,218,918

-

231,030
-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

(587,397,515)

-

-

(587,397,515)
-

1,053,828,236

-

992,753,630
-

61,074,606
992,753,630

ส่วนตํ่าจาก ส่วนเกินทุนจาก
การรวมกิจการ การตีมูลค่ายุติธรรม
ภายใต้การ ของเงินลงทุนใน
ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

367,799,113

20,025,000
-

-

347,774,113
-

สำ�รอง
ตามกฎหมาย

1,840,818,166

1,517,045,197
(20,025,000)
(488,145,618)
-

1,517,045,197

831,943,587
-

กำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

9,049,747,869

1,517,045,197
(488,145,618)
83,630,233
4,218,918

992,753,630
1,517,045,197

6,940,245,509
992,753,630

รวม

056
รายงานประจำ�ปี 2553

37

33
26
37

5

หมายเหตุ

25,770,531
3,040,203,896

518,832,430
(886,680,703)
3,246,415,792

-

3,014,433,365
-

3,614,264,065
-

3,014,433,365
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

3,614,264,065
-

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญออกใหม่
การลดทุนเฉพาะเจาะจง
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนตํ่าจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - ตามที่ปรับใหม่

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - ตามที่รายงานไว้เดิม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

231,030

231,030
-

-

-

-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

(587,397,515)

(587,397,515)

-

-

-

61,074,606

-

191,629,412
-

(130,554,806)
191,629,412

(130,554,806)
-

ส่วนตํ่าจาก ส่วนเกินทุนจาก
การรวมกิจการ การตีมูลค่ายุติธรรม
ภายใต้การ ของเงินลงทุนใน
ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

347,774,113

-

-

347,774,113
-

347,774,113
-

สำ�รอง
ตามกฎหมาย

831,943,587

790,369,175
(1,090,522,642)
-

790,369,175

1,132,097,054
-

1,154,388,605
(22,291,551)

กำ�ไรสะสม
ที่ยังไม่ได้
จัดสรร

6,940,245,509

790,369,175
(1,090,522,642)
544,602,961
(886,680,703)
231,030
(587,397,515)

191,629,412
790,369,175

7,978,013,791
191,629,412

8,000,305,342
(22,291,551)

รวม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
057

058

รายงานประจำ�ปี 2553

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
1,607,910,737 1,801,560,444 1,517,045,197
790,369,175
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
30 1,566,452,779 1,565,461,619
81,275,876
78,045,700
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์อื่น
38,800,997
9,736,047
14,276,765
4,831,627
    ตัดจำ�หน่ายลูกหนี้การค้า						
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
4,350,852
6,286,302
(29,660)
(22,393)
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
(47,489,361)
(47,689,790)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน 						
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
12 ข)
(216,542,775) (168,653,858)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
458,074,995
428,709,920
497,345,167
389,512,149
รายได้ดอกเบี้ย
(28,051,380)
(61,261,904) (463,722,120) (441,752,799)
    เงินปันผลรับ
29
(82,555,167)
(47,760,815) (1,554,727,692) (812,024,457)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกู้ยืม
จากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
42,230,401
(10,209,432)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
5,510,954
15,642,138
    กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(29,693,470)
(5,487,722)
    ตัดจำ�หน่าย การด้อยค่าและขาดทุน (กำ�ไร)
จากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
24,413,845
96,519,972
(113,104)
2,714,759
ค่าตัดจำ�หน่ายและสำ�รองสินค้าเสื่อมสภาพ
9
(6,614,973)
(553,091)
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
และตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์อื่น
(16,120,292)
(1,149,315)
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
24
19,221,326
19,368,465
3,068,348
3,369,252
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน						
ลูกหนี้การค้า
28,562,341 (175,482,020)
8,703,779
(4,450,600)
    สินค้าคงเหลือ
(191,807,524)
87,536,168
(51,040)
8,801
    ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(21,158,892)
(2,911,820)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(12,976,452) (101,149,591)
(902,698)
(5,078,045)
เจ้าหนี้การค้า
(19,345,745) 114,384,853
(7,476,639)
6,568,717
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
76,877,149
(13,628,986)
(13,412,055)
(46,793,579)
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
219,907,191
66,812,849
21,643,213
(1,473,266)
    รายได้รับล่วงหน้า
10,585,742
49,937,760
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(15,982,140)
(4,279,982)
(2,988,302)
6,905,398
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
3,414,561,138 3,627,225,933
99,935,035
(34,757,283)
   การจ่ายดอกเบี้ย
(448,116,034) (366,689,439) (482,323,350) (329,639,318)
    การจ่ายภาษีเงินได้
(357,312,504) (458,160,217)
(16,489,442)
(12,662,961)
การจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
24
(68,949,552)
(7,239,112)
(24,190,580)
(5,396,596)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
2,540,183,048 2,795,137,165 (423,068,337) (382,456,158)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				
				

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
12 ก)
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน
และโครงการระหว่างการพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายสำ�หรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปสำ�หรับกิจกรรมลงทุน

(161,981,837)
644,920,374

(64,165,778) (4,301,025,832) (1,408,325,015)
(39,351,444) 644,920,374
(39,351,444)

(704,220,000)
(303,303,545)
79,298,477

(310,891,584)
10,979,788
20,149,232

(14,000,000)
250,000
43,622,004
512,975,924

(916,004,850)
15,494,850
43,622,004
401,886,236

156,818,223
(73,006,457)
65,449,666

122,870,045 1,554,109,961
(64,944,865)
(67,982,519)
-

678,411,089
(64,944,865)
-

(3,209,115,290) (1,134,897,733)
(1,081,871,004) (1,340,020,341)
(37,417,163) (115,737,025)
54,599,074
11,855,982
113,551
3,139,102
(121,677,100)
(61,905,813)
(3,462,817)
(3,360,451)
(98,681,277) (160,199,319)
(15,640,440)
(27,605,904)
(4,752,770,696) (3,010,521,830) (1,683,536,957) (1,432,776,273)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						

เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินทดรอง
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
22
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
22
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
23
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระคืนหุ้นกู้
23
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
26
เงินสดจ่ายเพื่อการลดทุน
26
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
12 ก)
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินปันผลจ่าย
33
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

18,589,793
4,428,049
(73,886,488)
859,341,952
(635,022,371)
4,000,000,000
(1,275,000,000)
83,630,233
7,451,000
4,218,918
(581,118,216)
2,412,632,870

(30,714,440) 147,787,370
520,679,238
3,512,367,200
(4,381,087,914)
2,370,452,391
- 2,320,217,391
(1,391,269,701) (344,000,000) (1,100,217,391)
2,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000
(550,000,000) (1,275,000,000) (550,000,000)
34,553,531
83,630,233
34,553,531
(671,367,274)
- (886,680,703)
231,030
4,218,918
231,030
(1,053,630,470) (488,145,617) (1,090,522,642)
(160,465,647) 2,128,490,904 1,248,260,454

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

(ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

				

งบการเงินรวม

				
				

พ.ศ. 2553
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

200,045,222 (375,850,312)
968,814,956 1,348,706,217
(14,627,888)
(4,040,949)
1,154,232,290
968,814,956

21,885,610
149,633,602
171,519,212

(566,971,977)
716,605,579
149,633,602

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

				
				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
7
20

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

1,156,280,782
(2,048,492)
1,154,232,290

968,814,956
968,814,956

171,519,212
171,519,212

149,633,602
149,633,602

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย
				
				
				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที่ดิน
และโครงการระหว่างการพัฒนา โดยยังไม่ชำ�ระเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

196,497,696
57,962,859
45,226,950

310,222,363
744,442,500

1,580,944
-

1,553,660
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 61 ถึง 130 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งจัดตั้งและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
กรุงเทพฯ : ชั้น 16 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
พัทยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย
บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ตามกฎหมายไทยและเข้าเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำ�เนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุน การประกอบ
กิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า กลุ่มบริษัทประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบ
กิจการในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ประเทศศรีลังกา เป็นต้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำ �ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำ�หนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และกำ�หนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตั ว เลขที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต่ า งจากตั ว เลขประมาณการ ถึ ง แม้ ว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารได้ จั ด ทำ � ตั ว เลขประมาณการขึ้ น จาก
ความเข้าใจ ในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำ�ไปในปัจจุบันอย่างที่ดีที่สุดแล้ว
ตั ว เลขเปรี ย บเที ย บได้ มี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การนำ � เสนอรายการในงบการเงิ น
ปีปัจจุบัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย
ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
		
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ก) แม่บทการบัญชี
แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

061

062

รายงานประจำ�ปี 2553

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และบริษัทไม่ได้นำ�มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานซึ่งถือปฏิบัติแล้ว มีดังต่อไปนี้
			

  
  
  

มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

เรื่องการนำ�เสนองบการเงิน
เรื่องสินค้าคงเหลือ
เรื่องงบกระแสเงินสด
เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่องสัญญาก่อสร้าง
เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่องสัญญาเช่า
เรื่องรายได้
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่องกำ�ไรต่อหุ้น
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่องการรวมธุรกิจ
เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่องการสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

			

มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องภาษีเงินได้
เรื่องการบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินที่นำ�เสนอ ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในลำ�ดับต่อไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ได้กำ�หนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น กิจการสามารถเลือกแสดงงบเดี่ยว (งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกำ�ไร
ขาดทุน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุงย้อนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้อง
แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดที่นำ�มาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันสิ้นงวด
ปัจจุบัน และ ณ วันสิ้นงวดก่อน อย่างไรก็ดี สำ�หรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้แต่กิจการ
สามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวด
ที่นำ�มาเปรียบเทียบ กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำ�นวณจากจำ�นวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรือ
ได้ รั บ คื น จากหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี โดยใช้ อั ต ราภาษี ซึ่ ง กฎหมายภาษี อ ากรที่ บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ห รื อ ที่ ค าดว่ า จะมี ผ ล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ�นวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราว
ของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นคูณด้วยอัตราภาษีสำ�หรับงวด
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระ
หนี้สินภาษี กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุง
ย้อนหลัง ซึ่งคาดว่าน่าจะทำ�ให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกำ�ไรสะสมและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ ผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กำ�หนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำ�หรับ
การรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น มาตรฐาน
ที่มีการปรับปรุงใหม่กำ�หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
อย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี กลุม่ บริษทั จะเริม่ นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ าปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำ�หนดให้กิจการต้องกำ�หนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
ซึ่งคือสกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดำ �เนินงานอยู่ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต้องแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชำ�ระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินในสกุลเงิน
ต่างประเทศให้รับรู้เป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น การแปลงค่าผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
ในกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง มี ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น งานแตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ นำ � เสนองบการเงิ น ต้ อ งแปลงค่ า โดย
ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้
แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับรู้ในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยใช้วิธี
ปรับปรุงย้อนหลัง ผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

063

064

รายงานประจำ�ปี 2553

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม คำ � จำ � กั ด ความของบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมร่วมในกิจการ การร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า และ
โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำ�มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเท่านั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ให้ข้อกำ�หนดสำ�หรับการแสดงรายการและการวัดมูลค่า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม สำ�หรับวิธีมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมกิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ผ ลต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในงบกำ � ไรขาดทุ น กลุ่ ม บริ ษั ท จะเริ่ ม นำ �
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุน ในการวัดมูลค่า
ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการจัดประเภทรายการใหม่ซึ่งเดิมแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังคง
กำ�หนดให้บันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตามวิธีซื้อ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญบางประการ เช่น
รายการจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจต้องบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ที่จัดประเภทเป็นหนี้สินซึ่งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้งกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในผู้ถูกลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่า
ยุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทจะเริ่มนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติสำ�หรับการรวม
ธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอำ�นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ
การดำ�เนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัท
มี ก ารควบคุ ม บริ ษั ท อื่ น หรื อ ไม่ กิ จ การต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การมี อ ยู่ แ ละผลกระทบจากสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งที่ เ ป็ น ไปได้
ที่ กิ จ การสามารถใช้ สิ ท ธิ ห รื อ แปลงสภาพตราสารนั้ น ในปั จ จุ บั น รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งที่ เ ป็ น ไปได้ ซึ่ ง กิ จ การอื่ น
ถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่ง
อำ�นาจควบคุมจะหมดไป
กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือ
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา
รวมถึงต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อย สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อย
จะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้น ที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย
ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
จะบันทึกเป็นค่าความนิยม ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
จะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนทันที
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.13 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม รายการบัญชี ยอดคงเหลือ
และรายการกำ�ไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลจากรายการระหว่างกันของกิจการที่อยู่ในกลุ่มบริษัท
จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
ด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทในกรณีที่จำ�เป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
บริษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ก)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

2.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุ่ม
บริษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด กิจการร่วมค้าเป็นกิจการ
ที่กลุ่มบริษัทมีอำ�นาจควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยราคาทุนและใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้รวมค่าความนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มา (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม)
ส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้
ในงบกำ�ไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของบัญชีส่วนเกินทุน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของ
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รายการกำ�ไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัท
มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำ�นองเดียวกัน
เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ข)

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินประเทศนั้นๆ งบการเงินรวม
นำ�เสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่ ม บริ ษั ท แปลงค่ า รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ เ ป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ ที่ เ กิ ด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน
รายการในงบกำ � ไรขาดทุ น ของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย
ในระหว่างปี รายการในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลต่างจากการแปลงค่า
ที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการจำ�หน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการกำ�ไร
หรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น

2.6 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ของการดำ�เนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วน
ของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล แต่แสดงหักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำ�หรับการแสดงงบกระแสเงินสด

065

066

รายงานประจำ�ปี 2553

2.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้
ในงบกำ�ไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคำ�นวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น
เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปและ
งานระหว่างทำ�  ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วน
ตามเกณฑ์การดำ�เนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำ�เร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำ�เป็น

2.10 หน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลา

กลุ่มบริษัทบันทึกหน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลาเพื่อขายในราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยราคาที่ได้
มาบวกต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งหน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลา

2.11 ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย แสดงด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ

2.12 เงินลงทุนอื่น

กลุ่ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มและกิ จ การร่ ว มค้ า เป็ น
สองประเภทคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน
ฝ่ า ยบริ ห ารจะเป็ น ผู้ กำ � หนดการจั ด ประเภทที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ เงิ น ลงทุ น ณ เวลาลงทุ น และทบทวนการจั ด ประเภท
เป็นระยะ
(1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย คือเงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง
หรื อ เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย เปลี่ ย นแปลงได้ แ สดงรวมไว้ ใ นสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น เว้ น แต่ ก รณี ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารแสดง
เจตจำ�นงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุลก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำ�เป็นที่ต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำ�เนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์
หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนทั่วไป คือเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำ�นวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ขณะปิดทำ�การ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้บันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรมและแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ใน
งบกำ�ไรขาดทุน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ในการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้น จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน กรณีที่จำ�หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำ�หน่ายจะกำ�หนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชี
จากจำ�นวนทั้งหมดที่ถือไว้
เมื่อเงินลงทุนที่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมในส่วนของผู้ถือหุ้น ได้ขายออกไปหรือมีการด้อยค่า ผลสะสมของการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกไปเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุน
2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

		

ต้นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาแฟรนไชส์ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่
รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำ�นวนไม่เกินรายจ่ายที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนรายจ่าย
ในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้
เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจำ�หน่ายต้นทุนการพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน
แฟรนไชส์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ โ ดยตั ด จำ � หน่ า ยด้ ว ยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ เ ป็ น ระยะเวลา
ประมาณ 3 - 20 ปี ต้นทุนการพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่
ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น

		

ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตของแฟรนไชส์ต่างๆ บันทึกไว้
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุลรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะรวมไว้ใน
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อ
การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวม
คำ�นวณในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจ

		

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำ�นวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดำ�เนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำ�หน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำ�รุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรง
ในการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำ�งานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำ�นวนเงินที่เหมาะสม
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ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น กว่ า เมื่ อ ได้ ม าให้ บั น ทึ ก เป็ น ต้ น ทุ น
เพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเพื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำ�กัด

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อาคารและอุปกรณ์ประกอบ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ

อายุสัญญาเช่า 5 ปี และ 20 ปี
อายุสัญญาเช่า 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
อายุสัญญาเช่าและ 10 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
เครื่องใช้ในการดำ�เนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนที่ซื้อเพิ่มเติมจะถือ
เป็นเครื่องใช้ในโรงแรมและถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีการเบิกใช้
เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ในการดำ�เนินงานและเครื่องใช้ในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงด้วยราคาทุน โดยที่
ยังไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพื่อใช้ในภัตตาคาร โดยจะคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งาน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก การเบิกใช้ครั้งต่อไปเพื่อการเปลี่ยนแทนจะถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทันที
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งของภัตตาคาร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
หรือค่าปรับปรุงสินทรัพย์เช่า โดยคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอายุที่เหลือของสัญญาเช่าอาคารหรือตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณ 3 - 7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นที่สำ�คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำ�ให้
บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่าย คำ�นวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
และจะรวมไว้ในงบกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
สินทรัพย์นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืม
อื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• จำ�นวนที่ตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม
• จำ�นวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม
• ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำ �นวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ของยอดเงินกู้ในระหว่างปี ในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จำ�นวนต้นทุนการกู้ยืม
ที่ ร วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงในระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจาก
การนำ�เงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว
2.15 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สิทธิการเช่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าใหม่ แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงการการด้อยค่าเกิดขึ้น

2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำ�กัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำ�หน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจำ�ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำ�หน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีอาจตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซึ่งจะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล

2.17 สัญญาเช่าระยะยาว

		

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์
ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผูใ้ ห้เช่าเป็นผู้รับความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

		

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบดุลเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้
ทางการเงิ น รายได้ จ ากสั ญ ญาเช่ า ระยะยาวรั บ รู้ ต ลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า โดยใช้ วิ ธี เ งิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ซึ่ ง สะท้ อ นอั ต รา
ผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรวมแสดงอยู่ในงบดุลในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า

069

070

รายงานประจำ�ปี 2553

2.18 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำ �รายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วย
ต้นทุนการจัดทำ�รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำ�ระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนตลอดช่วงเวลา
การกู้ยืม
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำ�ระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล

2.19 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเป็น
ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำ�ไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำ�ระ
ภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการ
ที่น่าเชื่อถือของจำ�นวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัท
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

2.20 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำ�หนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
กลุม่ บริษทั จัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็น
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำ�นวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลที่ ค รบกำ � หนดในเวลาใกล้ เ คี ย งกั บ กำ � หนดชำ � ระของหนี้ สิ น ดั ง กล่ า ว โดยกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า
จะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของ
การจ้างงาน โดยผลกระทบจากการนำ�นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

2.21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และมูลค่าตามงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวที่สำ�คัญเกิดจากค่าเสื่อมราคาของอาคาร
และอุปกรณ์ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน ยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี และผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและฐานภาษี

2.22 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ
แสดงรายการดังกล่าวด้วยจำ�นวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำ�ไปหักจากสิ่งตอบแทน
ที่ได้รับจากการออกหุ้น
สิ่งตอบแทนที่จ่ายออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่บริษัทซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติม
ที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วน
ของผู้ถือหุ้นจนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากการขายหรือนำ�หุ้นทุนซื้อคืนออก
จำ�หน่ายใหม่จะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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2.23 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

		

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทได้เสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ” ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญ

		

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เสนอให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
พนักงานและผู้บริหารจำ�นวนหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ในกรณี
ที่มีการจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเมื่อมีการใช้สิทธิในใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึก
เป็นทุนเรือนหุ้น

2.24 การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม
และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
รายได้ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มรับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งของและให้บริการแล้วที่จำ�นวนสุทธิจากภาษีขายและ
ส่วนลด
รายได้ค่าเช่าจากกิจการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า รายได้
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายได้ในจำ�นวนที่เท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้จากกิจการบันเทิงจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดง
รายได้จากการผลิตและจัดจำ�หน่าย จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และรับรู้รายได้จากการขาย
สินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าตามจำ�นวนสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าขายได้ รายได้จากการขายเป็นจำ�นวนที่สุทธิจากภาษีขาย
และส่วนลด
รายได้จากการบริหารจัดการ จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
รายได้จากกิจการสปารับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งของและให้บริการแล้วที่จำ�นวนสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ รับรู้โดยวิธีอัตราร้อยละของงานที่ทำ �เสร็จ ซึ่งจะคำ�นวณโดยใช้
อัตราส่วนของงานที่ก่อสร้างที่เสร็จแล้ว เปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณไว้ (โดยคำ�นึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) โดย
จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อได้มีการทำ�สัญญาจะซื้อจะขายและได้รับชำ�ระเงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของแต่ละสัญญาในอัตราส่วน
ของงานที่ทำ�เสร็จตามที่ประเมินโดยวิศวกร
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• รายได้ค่าสิทธิแฟรนไชส์และค่าเช่า
• รายได้ดอกเบี้ยและค่านายหน้า
• รายได้เงินปันผล

2.25 การจ่ายเงินปันผล

• รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
• รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำ�ระ
• รับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายประจำ�ปี บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยระหว่ า งกาล บั น ทึ ก ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น
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3. ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
3.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

กลุม่ บริษทั ได้ก�ำ หนดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนีก้ ารค้าซึง่ เกีย่ วพันกับประมาณ
การผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชำ�ระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการ
ที่กลุ่มบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดนัดชำ�ระหนี้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

3.2 การด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.13 มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคำ�นวณมูลค่าจากการใช้ การคำ�นวณดังกล่าวอาศัยการ
ประมาณการของผู้บริหาร

3.3 อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานสำ�หรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน
หรือมีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

3.4 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบนั ของการประมาณการหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุค�ำ นวณโดยข้อสมมติฐานต่างๆ อัตราคิด
ลดรวมอยู่ในข้อสมมติฐาน ซึ่งใช้ในการกำ�หนด (รายได้) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ จะมีผลต่อยอดประมาณการหนี้สิน ค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ
กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมทุกปี โดยใช้ในการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคต
สำ�หรับการชำ�ระหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน ในการกำ�หนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งอยู่ในสกุลเงินเดียวกันกับค่าตอบแทนและมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับกำ�หนดชำ�ระของ
หนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
ข้อสมมติฐานอื่นๆ สำ�หรับการประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุอ้างอิงจากสภาวะของตลาด
ในปัจจุบัน

4. การจัดการความเสี่ยง
4.1 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงแสวงหา
วิธีการลดผลกระทบที่ทำ�ให้เสียหายต่อผลการดำ�เนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
กลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทดำ�เนินงานโดยฝ่ายบริหาร
เงินส่วนกลางของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง
ทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม
หลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
ไม่มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเก็งกำ�ไรหรือซื้อขาย
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4.1.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เกิดรายการ
ในการทำ�สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ กลุม่ บริษทั ได้ท�ำ ข้อตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนเงินต้นใน
สกุลเงินทีต่ า่ งกันจะทำ�เมือ่ วันเริม่ แรกของสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
และจะทำ�การแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตรงข้ามกันในจำ�นวนเดียวกันระหว่างระยะเวลาของสัญญาและเมื่อถึงกำ�หนด
ตามสัญญา รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำ�ไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน คู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันล่วงหน้าในรูปของสกุลเงินที่แตกต่างกันตลอดอายุสัญญา ส่วนแตกต่าง
ที่จะต้องจ่ายหรือรับตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยรับ
หรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง
4.1.2 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุม่ บริษทั จากความเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น
ด้วยการกำ�หนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะต้องจ่ายชำ�ระ จำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำ�นวนเงินที่จะได้รับจริงจากสินทรัพย์
หรือที่จะต้องจ่ายชำ�ระหนี้สิน จะนำ�ไปหักกลบกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธ์จะนำ�มาหักกลบกันในการนำ�เสนอ
รายงานทางการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำ�สัญญาแต่ละฉบับจะตัดจำ�หน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
4.1.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลต่าง
ที่จะต้องจ่ายหรือจะได้รับตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่ายตลอด
ระยะเวลาตามข้อตกลง

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น และเพื่ อ ดำ � รงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

4.3 การจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประกอบธุรกิจโรงแรมมีปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ท�ำ ให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์การเมือง การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน
ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ กลุ่มบริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยง
โดยการกระจายโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ การกำ�หนดความสมดุลของสัดส่วนรายได้ระหว่างค่าห้องพัก
และรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
และการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีกลยุทธ์ในการ
ขยายธุ ร กิ จ โดยลงทุ น ในธุ ร กิ จ อาหารเพื่ อ ลดความผั น ผวนของธุ ร กิ จ โรงแรม ซึ่ ง โดยลั ก ษณะทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ อาหาร
จะมีความแน่นอนและความผันผวนน้อยกว่าธุรกิจโรงแรม
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5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน
ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทได้เลือกที่จะนำ�มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ
ในการเริ่มนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ กลุ่มบริษัทได้ปรับงบการเงินย้อนหลังเสมือนว่าบริษัทใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าว
มาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุงยอดกำ�ไรสะสมยกมา ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2552 จำ�นวน 98.96 ล้านบาท และ 22.29 ล้านบาท สำ�หรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่แสดงเปรียบเทียบ ตามลำ�ดับ

253
(77)

176

2,048 2,102
(24) (20)

2,024

ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
รายการระหว่างกัน

ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงานสุทธิ

3
201
656

860

170 198
12,294 8,503
1,544 2,181

14,008 10,882

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

762

85

72
13

110

18,188 13,675 1,280 1,083

รวมสินทรัพย์
3
29
730

105
5

712
371

633
647

70

43
27

94

94
-

ธุรกิจสปา

119

86
33

296

296
3
(3)

2552 2553

2553

6,693

6,693
-

9,883

56

56
-

205

89

72
17

110

104
6

125

1
57
67

329

32
297

-

-

-

-

2552

930

930
-

1,592

1,592
-

2553

127 5,279 4,600 3,313

2 618 651
58 2,965 1,484 2,393
67 1,696 2,465 920

575

1
543
31

299 8,184 7,980 3,425 2,716

- 348 2,069
42 2,236 2,273
257 5,948 5,707 3,077 647

47
816
867
956 1,730

86
674
196

956 1,996

33
33
151
98
772 1,865

2553 2552

ธุรกิจ
จัดจำ�หน่าย

2553

105

105
-

246

74

427

220
183
24

472

147
325

2553

รวม
2552

- 10,436

รวม

9,847

- 11,230 10,420
- (794) (573)

- 18,140 16,460

- 18,140 16,460
- 2,133
672
- (2,133) (672)

2552

รายการ
ระหว่างกัน

-

-

-

-

2553

ธุรกิจลงทุน
ในบริษัทอื่น

1,098
2,891
10,900
4,091

1,201
2,672
8,175
4,169
443 1,834 1,787 16,183 13,241 (24,090) (18,019) 18,980 16,217

266
32
1
- 1,250 1,177 4,466 4,403 (21,664) (14,413)
- 10,900 8,175
177 584 578 817 662 (2,426) (3,606)

479 2,900 2,804 25,211 20,027 (28,269) (22,898) 32,786 28,271

- 134
- 4,287 2,957
159
8
10
75
20 378
- 10,839 11,108
320 2,892 2,794 25,136 20,007 (28,781) (22,898) 17,660 14,206

2552 2553 2552 2553 2552

ธุรกิจลงทุน
ในบริษัทอื่น

430

976
(546)

430

430
546
(546)

2552

2553 2552 2553 2552 2553

246

74 1,006
- (760)

656

246
760
(760)

2553

ธุรกิจการจัดการ

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการจัดการ

434

435
(1)

723 1,087

656
-

2552

ธุรกิจการผลิต

723 1,087
-

2552

ธุรกิจ
จัดจำ�หน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)

6,402

6,404
(2)

9,484

ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจพัฒนา
และเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์

136

106
30

315

2553

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

9,484
205
2 1,237
(2) (1,237)

2552

ธุรกิจขายอาหาร
และเครื่องดื่ม

315 9,883
3
(3)
-

2552

ธุรกิจสปา

2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

ธุรกิจบันเทิง

87

53
34

120

120
-

3,772 855
7,074 7,690
7,342 5,130

2552 2553

219

280
(61)

426

426
76
(76)

2553

ธุรกิจบันเทิง

โครงการระหว่างการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

2553

ธุรกิจโรงแรม

2,082

ธุรกิจให้เช่า
ศุนย์การค้า

388

4,323

รายได้สุทธิ

4,332

388
91
(91)

4,323 4,332
42
45
(42) (45)

บุคคลภายนอก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างกัน

2552

2553

2553

2552

ธุรกิจให้เช่า
ศุนย์การค้า

ธุรกิจโรงแรม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทและบริษัทดำ�เนินกิจการในหลายธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้

6.1 ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานธุรกิจ

6. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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6.2 ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด การส่ ว นงานธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกในลั ก ษณะเดี ย วกั น ส่ ว นงานธุ ร กิ จ เหล่ า นี้ ดำ� เนิ น งานในเขต
ภูมิศาสตร์หลัก ดังนี้

                                                      รายได้
        ผลการดำ�เนินงาน          สินทรัพย์รวม
                             ตามส่วนงาน
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศอื่น
รายการระหว่างกัน

17,474
2,078
464
143
19
95
(2,133)
18,140

14,156
2,135
459
157
92
133
(672)
16,460

9,143
1,591
306
102
16
72
(794)
10,436

8,170
1,642
296
113
90
108
(572)
9,847

50,744
2,647
295
2,087
5,282
(28,269)
32,786

45,390
2,709
406
1,101
16
1,547
(22,898)
28,271

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ.พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ต่อปี)

84,615,206
1,071,665,576
1,156,280,782

84,588,896
884,226,060
968,814,956

1,676,014
169,843,198
171,519,212

5,779,260
143,854,342
149,633,602

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.52 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 2

8. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

1,005,716,583
(24,453,370)
981,263,213

989,740,657
(20,102,517)
969,638,140

17,466,336
(188,162)
17,278,174

26,170,115
(217,822)
25,952,293

ลู ก หนี้ ก ารค้ า ข้ า งต้ น ได้ ร วมลู ก หนี้ ที่ มี ปั ญ หาในการชำ � ระหนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สำ � หรั บ ลู ก หนี้ ก ารค้ า
เหล่านี้แล้ว ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าสามารถจำ�แนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
น้อยกว่า 90 วัน
91 ถึง 180 วัน
มากกว่า 181 วัน
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

796,258,483

854,276,258

15,262,237

21,267,544

156,981,270
25,940,284
26,536,546
1,005,716,583
(24,453,370)
981,263,213

101,240,128
21,439,182
12,785,089
989,740,657
(20,102,517)
969,638,140

1,823,895
85,514
294,690
17,466,336
(188,162)
17,278,174

4,417,805
221,506
263,260
26,170,115
(217,822)
25,952,293

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
อาหารและเครื่องดื่ม
สินค้าสำ�เร็จรูป (สุทธิจากค่าเผื่อ)
วัตถุดิบ (สุทธิจากค่าเผื่อ)
งานระหว่างทำ�
สินค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

48,478,062
275,763,483
443,133,494
9,028,410
61,476,058
112,105,435
949,984,942

48,252,841
278,699,112
433,575,540
9,032,989
25,161,538
59,426,161
854,148,181

2,713,929
2,661,788
5,375,717

2,495,984
2,828,693
5,324,677

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในงบกำ�ไรขาดทุนเป็นจำ�นวน 6.6 ล้านบาท
10. ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

                                                                                                              งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
ที่ดิน
ที่ดินภายใต้สัญญาเช่า
ค่าก่อสร้าง
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
อื่นๆ
หัก ส่วนที่โอนเป็นต้นทุนขาย
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

96,864,162
440,771,216
1,787,853,481
203,958,825
243,551,473
176,866,511
2,949,865,668
(531,144,188)
2,418,721,480

31,633,734
630,727,301
93,601,984
28,959,286
7,530,165
792,452,470
(406,800,330)
385,652,140

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2553 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ในสั ญ ญาก่ อ สร้ า งโครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จำ� นวน
12.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : ไม่มี)
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าสำ�หรับค่าก่อสร้าง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

376,911,064
151,257,998
171,860,158
363,521,793
91,807,361
1,155,358,374

482,829,035
135,420,670
85,299,408
201,463,786
644,920,374
70,510,843
1,620,444,116

25,721,585
5,973,296
16,485,489
13,982,238
62,162,608

53,507,245
7,503,241
12,517,739
644,920,374
20,496,045
738,944,644

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา และได้รับชำ�ระคืนทั้งหมดใน พ.ศ. 2553
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
ก)

1,535,859,281

1,353,096,582

6,629,390,044
24,284,460

6,659,262,048
24,284,460

1,535,859,281

1,353,096,582

6,653,674,504

6,683,546,508

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

                                                                                                        งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
การจัดสรรคืนทุนของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การคืนทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

6,659,262,048
14,000,000
(43,622,004)
(250,000)
6,629,390,044

5,874,234,415
838,656,765
(43,622,004)
(10,000,000)
(7,128)
6,659,262,048

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมดเป็ น เงิ น ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำ�กัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำ�กัด
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด
บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำ�กัด
บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำ�กัด
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จำ�กัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จำ�กัด
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด
บริษัท สมุย  บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“MFG”)
บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จำ�กัด
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“MST”)
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด็นท์ จำ�กัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์โกลบอล โซลูชั่น จำ�กัด
(ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด”)
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด

ก)

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

โรงแรมและศูนย์การค้า
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์การค้า
ธุรกิจสปา
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์
บริหารโรงแรม
บริหารงาน
บริหารงาน

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

0.25

450
200
300
700
10
450
10
50
165
37.5
113
0.25
0.25
327
75
41
1
0.25
17
26
20

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

100

81.24
100
45.30(1)
100  
100
98.91
100
100
100
100
100
100
100
99.72
100
51(2)
100
100
100
100
100

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

250,000

625,811,571
230,967,920
161,418,899
929,262,396
10,000,000
1,608,379,789
10,000,000
50,000,000
164,999,800
37,499,300
177,477,165
250,000
250,000
2,302,662,067
75,000,000
20,910,000
1,000,000
250,000
93,500,000
13,140,822
20,000,000

(บาท)

วิธีราคาทุน

-

53,617,685
75,249,998
997,171,903
84,999,850
-

(บาท)

เงินปันผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
490
หมู่เกาะบริติช
ผู้ถือหุ้น
2.6
เวอร์จิน                        (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศฮ่องกง
ผู้ถือหุ้น
0.5
                        (100,000 เหรียญฮ่องกง)
ประเทศ
ผู้ถือหุ้น
0.04
มอริเชียส                            (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ
ผู้ถือหุ้น
0.04
มาเลเชีย                            (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ
ผู้ถือหุ้น
0.03
มาเลเชีย                            (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
75
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
13
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
82(5)
ประเทศ
ผู้ถือหุ้น
0.03
มอริเชียส                            (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ
ผู้ถือหุ้น
0.03
มอริเชียส                            (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

100

99.90
99.86(4)
100
100

100

100

100

100

91.35
100
(3)

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด อีกร้อยละ 25.74 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.86 เป็นการถือหุ้นทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี อีกร้อยละ 0.14 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ทุนชำ�ระแล้วของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ข และประเภท ค
ทุนชำ�ระแล้วของกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ค และประเภท ง

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   

AVC Vacation Club Limited

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ขายหน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา
ขายหน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา

โรงแรม

Minor International (Labuan) Limited

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย
AVC Club Developer Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

บริหารงาน

M&H Management Limited

Lodging Investment (Labuan) Limited

บริหารงาน

จำ�หน่ายสินค้า
บริหารงาน

ประเภทธุรกิจ

R.G.E. (HKG) Limited

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“MINOR”)
RGR International Limited

ก)

-

30,970,629
73,252,671
159,254,048
-

-

-

-

6,629,390,044 1,474,516,784

-

74,797,460
13,604,886
82,070,508
-

34,344

36,231

36,231

-

-

(77,348,085)
2,586,000
542,740

(บาท)

เงินปันผล

(บาท)
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำ�กัด
โรงแรมและศูนย์การค้า
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
โรงแรม
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท สมุย วิลเลจ จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด
โรงแรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
(ชื่อเดิม “บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเด้นท์ จำ�กัด”)		
บริษัท ไม้ฝาด บีช รีซอร์ท จำ�กัด
โรงแรม
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“MFG”)
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จำ�กัด
ศูนย์การค้า
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“MST”)
ธุรกิจสปา
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด็นท์ จำ�กัด
ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด
บริหารโรงแรม
บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริหารงาน
บริษัท ไมเนอร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด
บริหารงาน
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“MINOR”)
จำ�หน่ายสินค้า

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

0.25
327
75
41
1
0.25
17
26
6
0.25
490

450
200
300
700
10
450
10
50
165
37.5
113
0.25
0.25

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

100
99.72
100
51(2)
100
100
100
100
100
100
91.35(3)

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

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ประเภทธุรกิจ

ก)

250,000
2,302,662,067
75,000,000
20,910,000
1,000,000
250,000
93,500,000
13,140,822
6,000,000
250,000
(77,348,085)

625,811,571
230,967,920
161,418,899
929,262,396
10,000,000
1,608,379,789
10,000,000
50,000,000
164,999,800
37,499,300
177,477,165
250,000
250,000

(บาท)

วิธีราคาทุน

89,751,955
21,999,991
59,998,800
99,999,824
6,999,977
-

53,617,685
74,999,998
11,999,976
-

(บาท)

เงินปันผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศ
มาเลเชีย

ประเทศ
มาเลเชีย

ประเทศ
มอริเชียส

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

2.6
(100,000
เหรียญสหรัฐฯ)
0.5
(100,000
เหรียญฮ่องกง)
0.04
(1,000
เหรียญสหรัฐฯ)
0.04
(1,000
เหรียญสหรัฐฯ)
0.03
(1,000
เหรียญสหรัฐฯ)
75
21
119(5)

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

99.90
99.86(4)
100

100

100

100

100

100

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด อีกร้อยละ 25.74 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.86 เป็นการถือหุ้นทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี อีกร้อยละ 0.14 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ทุนชำ�ระแล้วของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ข และประเภท ค
ทุนชำ�ระแล้วของกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ค และประเภท ง

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โรงแรม

Minor International (Labuan) Limited

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี
กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

Lodging Investment (Labuan) Limited

บริหารงาน

M&H Management Limited

ประเทศ
ฮ่องกง

บริหารงาน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

R.G.E. (HKG) Limited

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บริหารงาน หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

RGR International Limited

ก)

37,964,070
69,597,574
155,138,782
765,120,382

6,659,262,048

-

-

83,051,750

-

-

(บาท)

เงินปันผล

74,797,460
20,734,890
118,562,508

34,344

36,231

36,231

542,740

2,586,000

(บาท)

วิธีราคาทุน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยที่รวมในการจัดทำ�งบการเงินรวม มีดังต่อไปนี้

                                                                   งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม
สัดส่วนของการถือหุ้น
                                                                                                                                                (ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อยของ MFG

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด
บริษัท อาร์.จี.อาร์.ฟู้ด เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำ�กัด
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
International Franchise Holding
(Labuan) Limited
บริษัท เดอะ พิซซ่า เรสตัวรองท์ส จำ�กัด
บริษัท เอส.แอล.อาร์.ที จำ�กัด
Primacy Investment Limited
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและขายเนย
ผลิตและขายไอศครีม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ให้บริการด้านอาหาร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
เจ้าของลิขสิทธิ์

จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100
100
51

100
100
100
100
100
51

ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย

95
100

95
100

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศไทย

100
100

100
100
100

100

100

เจ้าของลิขสิทธิ์ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

100

100

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited

Franchise Investment Corporation
of Asia Ltd.
The Minor Food Group (China) Limited

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100

100

ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์

100
100
100

100
100
100

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์

70

70

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
ธุรกิจสปา
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100
100

100
100

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited

Delicious Foodstuff (Labuan) Limited
Delicious Beverage (Labuan) Limited
Delicious Food Holding (Singapore)
Pte. Ltd.
ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.

Delicious Food Holding (Australia)
Pte. Ltd.

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จำ�กัด
M Spa Enterprise Management
(Shianghai) Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

083
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ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

                                                                   งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม
สัดส่วนของการถือหุ้น
                                                                                                                                                (ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด

Hospitality Investment International Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited

Lodging Management (Labuan) Limited
Lodging Management (Mauritius) Limited

บริหารโรงแรม
บริหารโรงแรม

PT Lodging Management (Indonesia) Limited
Cyprea Lanka (Private) Limited

100
100

บริหารโรงแรม
โรงแรม

93.3
80.1

93.3
-

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100

-

ประเทศไทย

-

100

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

การจัดจำ�หน่าย - เครื่องครัว
ประเทศไทย
เสื้อผ้าและรองเท้า
ผลิตสินค้าอุปโภค
ประเทศไทย
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทย
การจัดจำ�หน่าย - เครื่องสำ�อาง
ประเทศไทย
และกระเป๋าเดินทาง
การจัดจำ�หน่าย - เครื่องสำ�อาง
ประเทศไทย
และนํ้ำ�หอม
การจัดจำ�หน่าย - เสื้อผ้า
ประเทศไทย
การจัดจำ�หน่าย - เครื่องสำ�อาง
ประเทศไทย
และนํ้ำ�หอม
ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

100

100

100
100
100

100
100
100

100

100

90.8
51

90.8
70

100

100

โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อยของ ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.

The ThaiExpress Restaurant Pte. Ltd.
BBZ Design International Pte. Ltd.
NYS Pte. Ltd.
PS07 Pte. Ltd.
TES07 Pte. Ltd.
XWS Pte. Ltd.
Shokudo Concepts Pte. Ltd.
Shokudo Heeren Pte. Ltd.
The Bund Pte. Ltd.
Lotus Sky Sdn Bhd
ThaiExpress Concepts Sdn Bhd
บริษัทย่อยของ MINOR

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำ�กัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำ�กัด
บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำ�กัด
บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
Marvelous Wealth Limited

100

100
100

บริษัทย่อยของบริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด

100

ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศศรีลังกา

บริษัทย่อยของบริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ไม้ฝาด บีช รีซอร์ท จำ�กัด”)

จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

		

กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัทได้ร่วมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย ซึ่งจดทะเบียน
จั ด ตั้ ง กั บ คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กองทุ น รวมดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท ได้ นำ � งบการเงิ น ของกองทุ น รวมดั ง กล่ า วมารวมจั ด ทำ � งบการเงิ น รวม เพราะบริ ษั ท มี อำ � นาจ
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำ�เนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทถือหน่วยลงทุนร้อยละ 100 ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ค และ ง
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก และ ข
ได้รับไปแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 225 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 325 ล้านบาท) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผลในอัตราดอกเบี้ยที่กำ�หนดไว้
และมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทอื่น ตามเนื้อหาในทางบัญชี เงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภท ก และ ข ถือเป็นเงินกู้ยืมในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 22)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย

		

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด”)
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจำ�นวน 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นจำ�นวนเงิน 14 ล้านบาท โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นดังกล่าว
ทั้งหมดเป็นจำ�นวนเงิน 14 ล้านบาทและเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ไมเนอร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด เป็น บริษัท ไมเนอร์
โกลบอล โซลูชั่นส์ จำ�กัด

		

บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไม้ฝาด บีช รีซอร์ท จำ�กัด”)
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 บริษัท ไม้ฝาด บีช รีซอร์ท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด ให้แก่บริษัท
รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ �กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ชำ �ระแล้วเป็น
จำ�นวนเงิน 250,000 บาท และบริษัทย่อยดังกล่าวได้เรียกชำ�ระหุ้นสามัญเดิมจำ�นวน 10,000 หุ้นอีกร้อยละ 75 จนเต็ม
มูลค่าและเพิ่มทุนจดทะเบียนจำ�นวน 190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นจำ�นวนเงินรวม 19.75 ล้านบาท
โดยบริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดเป็นจำ�นวนเงิน 19.75 ล้านบาท

		

บริษัท อาร์.จี.อาร์. ฟู้ด เซอร์วิส จำ�กัด
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 บริษัท อาร์.จี.อาร์. ฟู้ด เซอร์วิส จำ�กัด ได้จดทะเบียนชำ�ระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วและได้มี
การคืนทุนแก่ MFG เป็นจำ�นวนเงิน 0.004 ล้านบาท

		

บริษัท เดอะ พิซซ่า เรสตัวรองท์ส จำ�กัด
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 บริษัท เดอะ พิซซ่า เรสตัวรองท์ส จำ�กัด ได้จดทะเบียนชำ�ระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
และได้มีการคืนทุนแก่ MFG เป็นจำ�นวนเงิน 2 ล้านบาท

		

Cyprea Lanka (Private) Limited
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 Hospitality Investment International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ของกลุ่มบริษัท ได้ทำ�สัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจ
โรงแรมในประเทศศรี ลั ง กา จำ � นวน 82,010,192 หุ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 10 ศรี ลั ง การู ปี เป็ น จำ � นวนเงิ น
11,399,948 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 366.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของทุนที่ชำ�ระแล้วของบริษัทดังกล่าว
งบการเงินของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ได้นำ�มารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมในบริษัทย่อยแห่งนี้

085

086

รายงานประจำ�ปี 2553

รายละเอียดของการลงทุนแสดงได้ดังนี้
บาท

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิของ Cyprea Lanka (Private) Limited ตามส่วนได้เสียที่ได้มา
ค่าความนิยม

366,825,199
(112,666,644)
254,158,555

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka
(Private) Limited ตามส่วนได้เสียร้อยละ 80.10 มีดังนี้
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาสุทธิ (บาท)

1,784,739
16,239,742
3,666,692
153,138,167
9,198,689
(7,464,705)
(16,837,453)
(19,068,388)
140,657,483
ร้อยละ 80.10
112,666,644

สินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka (Private) Limited ที่แสดงข้างต้นเป็นราคาตามบัญชี
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการคำ�นวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์
และหนี้สินอื่นๆ ของ Cyprea Lanka (Private) Limited มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีสุทธิกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ จะนำ�ไปปรับปรุงกับค่าความนิยม
		

บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 27.45 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ 74,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49 และทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทลดลงจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 51 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจำ�นวน 7.45 ล้านบาท ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2553 และจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การลงทุนดังกล่าว ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีส่วนเกินจากการลดสัดส่วนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำ�นวน 4,992,405 บาท

		

AVC Club Developer Limited
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 บริษัทได้รับการโอนหุ้นสามัญของ AVC Club Developer Limited แบบไม่คิดมูลค่า
จำ�นวน 1,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา จากบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

		

ข)

AVC Vacation Club Limited
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ AVC Vacation Club Limited จำ�นวน 1,000 หุ้น
หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้ชำ�ระค่าหุ้นให้แก่บริษัทดังกล่าว
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ พ.ศ. 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น HVC
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการชำ�ระเงิน
ส่วนเพิ่มของเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนใน
   บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินปันผลรับ
ตัดส่วนของกำ�ไรในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,353,096,582
17,707,880

1,241,628,509
-

24,284,460
-

24,284,460
-

22,775,100

24,600,250

-

-

216,542,775
(74,263,056)
1,535,859,281

168,653,858
(83,518,098)
1,732,063
1,353,096,582

24,284,460

24,284,460

087

โรงแรม

Eutopia Private Holding Limited

ประเทศออสเตรเลีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

เจ้าของลิขสิทธิ์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม

Sizzler China Pte. Limited
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
Harbour View Corporation Limited

(1)

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

3.4
(0.3 ล้านเหรียญ
ดีแรห์ม)
163.2
(4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)
(2 เหรียญสหรัฐฯ)
(2 เหรียญสหรัฐฯ)
1,332
(46 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
45
209
(84 พันล้านเหรียญ
เวียดนาม)

40

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

50
51
30.39(1)

50

50

50

50

49

50

สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

  การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเงินลงทุนใน Harbour View Corporation Limited ทำ�ให้เงินลงทุนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์

ประเทศไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.

Arabian Spa (Dubai) (LLC)

ขายสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา
ธุรกิจสปา

ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด

ข)

9,511,254
101,274,680
14,944,982

1,535,859,281

1,301,700,229

807,741,787

54,257,470

370,816,929

150,897,824

11,809,049

14,605,306

(บาท)

วิธีส่วนได้เสีย

22,950,000
78,274,452

689,253,066

71,508,389

333,457,094

81,590,000

1,667,936

22,999,292

(บาท)

วิธีราคาทุน

74,263,056

25,499,661
-

48,763,395

-

-

-

-

-

(บาท)

เงินปันผล
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เจ้าของลิขสิทธิ์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม

Sizzler China Pte. Limited
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
Harbour View Corporation Limited

(1)

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

3.4
(0.3 ล้านเหรียญดีแรห์ม)
163.2
(4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
(2 เหรียญสหรัฐฯ)
(2 เหรียญสหรัฐฯ)
1,332
(46 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
45
209
(84 พันล้านเหรียญ
เวียดนาม)

40

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

50
51
30.39(1)

50

50

50

50

49

50

สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเงินลงทุนใน Harbour View Corporation Limited ทำ�ให้เงินลงทุนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ประเทศออสเตรเลีย

ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

ประเทศไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

โรงแรม

Eutopia Private Holding Limited

Arabian Spa (Dubai) (LLC)

ขายสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา
ธุรกิจสปา

ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด

ข)

6,618,670
85,708,507
-

1,353,096,582

1,261,217,249

763,697,399

62,693,305

330,210,521

84,848,597

5,219,100

14,100,483

(บาท)

วิธีส่วนได้เสีย

22,950,000
60,566,572

689,253,066

71,508,389

310,681,994

81,590,000

1,667,936

22,999,292

(บาท)

วิธีราคาทุน

83,518,098

40,798,932
-

34,310,300

-

-

-

8,408,866

-

(บาท)

เงินปันผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

                                                                      งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม
สัดส่วนของการถือหุ้น
                                                                                                                                                (ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

บริษัทย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited

Elewana Afrika (T) Limited

โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศเคนยา
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศเคนยา
โรงแรม
ประเทศเคนยา

100

100

100
100
100

-

100

100

100

-

100

-

ประเทศสาธารณรัฐ
กัมพูชาประชาธิปไตย

100

100

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เจ้าของลิขสิทธิ์
ธุรกิจแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100

100
100
100
100

เจ้าของลิขสิทธ์

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

เจ้าของลิขสิทธ์
เจ้าของลิขสิทธ์
เจ้าของลิขสิทธ์
เจ้าของลิขสิทธ์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Elewana Afrika (K) Limited
Flora Holding Limited
Parrots Limited

บริษัทย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited

Elewana Afrika (Z) Limited

โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

The Grande Stone Town Limted
Parachichi Limited
บริษัทย่อยของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด

Select Service Partner (Cambodia) Limited

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทย่อยของ The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.

Expresso Pty. Ltd.
The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
The Coffee Club Franchising Company
Pty. Ltd.
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
The Coffee Club Properties (NSW)
Pty. Ltd.
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee for  
   The Coffee Club Unit Trust)
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
First Avenue Company Pty. Ltd.

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด

ข)

ขายสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา

ประเภทธุรกิจ

ขายสิทธิในสถานที่พักผ่อน
โดยแบ่งเวลา

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

40

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

ประเทศไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

40

(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

50

สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

50

สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประเทศไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

-

24,284,460

(บาท)

24,284,460

(บาท)

เงินปันผล

-

24,284,460

วิธีราคาทุน

-

(บาท)

เงินปันผล

24,284,460

(บาท)

วิธีราคาทุน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
091

		
จัดตั้งขึ้นในประเทศ

สินทรัพย์
บาท

หนี้สิน
บาท

รายได้
บาท

กำ�ไร (ขาดทุน)
บาท

ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

116,693
4,914,213
616,988,208
239,780,277
133,530,872
168,776,766
408,769
42,130,685
58,896,450

1,265,542,933

11,415,063
16,992,190
755,160,656
287,625,483
80,821,479
247,192,979
9,174,748
137,209,370
54,100,343

1,599,692,311

1,624,902,271

1,411
10,629,783
532,570,499
96,100,451
8,627,500
651,734,784
5,428,688
312,245,460
7,563,695

216,542,775

504,824
6,589,950
66,049,227
17,831,307
(8,435,836)
92,807,783
2,892,708
41,065,710
(2,762,898)

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด
Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.
Sizzler China Pte. Limited
Select Service Partner Limited
Harbour View Corporation Limited

ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

32,302,246
13,715,904
781,096,865
198,261,038
39,921,752
170,817,007
568,045
55,949,086
117,318,476

1,409,950,419

43,095,791
16,027,650
857,375,342
230,862,976
20,038,290
242,994,482
6,765,980
134,623,649
63,710,966
1,615,495,126

1,363,421,037

21,038,584
10,197,480
542,150,346
81,450,944
401,584,288
5,257,858
277,226,310
24,515,227

168,653,858

8,160,493
3,429,021
51,080,236
3,816,461
(8,165,399)
70,950,811
1,425,401
37,956,834
-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552						

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด
Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.
Sizzler China Pte. Limited
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
Harbour View Corporation Limited

50
49
50
50
50
50
50
51
30.4

50
49
50
50
50
50
50
51
30.4

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่วนแบ่งในสินทรัพย์และหนี้สิน สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553						

ข)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
เงินลงทุนในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด ถือเป็นบริษัทร่วมในงบการเงินรวม เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มี
อำ�นาจควบคุมเหนือบริษัทดังกล่าว ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 บริษัทใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประกอบด้วย
		

Harbour View Corporation Limited (“HVC”)
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท Harbour View Corporation
Limited ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ทำ�ให้สัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนจากร้อยละ 19.98 เป็นร้อยละ 30.39 ดังนั้น เงินลงทุน
ดังกล่าวจึงเปลี่ยนจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการคำ�นวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ HVC โดยการ
หามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ได้พจิ ารณาการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ทีก่ จิ การจะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่างน่าเชื่อถือ รายละเอียดของค่าความนิยมจากการลงทุนซึ่งรวมแสดงอยู่ในเงินลงทุนในบริษัท
มีดังนี้
บาท

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งสิ้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสุทธิตามส่วนได้เสียที่ได้มา
ค่าความนิยม

17,707,880
7,178,760
24,886,640

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 10.41 ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการซื้อเงิน
ลงทุนใน HVC มีดังนี้
บาท

เงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสุทธิ
ส่วนได้เสียที่ได้รับมา
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสุทธิที่ได้รับมาสุทธิ (บาท)
ค)

ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม

17,666,728
11,672,940
333,480,781
70,711,843
(339,810,450)
(162,682,076)
(68,960,234)
ร้อยละ 10.41
(7,178,760)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทมีประมาณการหนี้สินสำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 1.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 45.2 ล้านบาท)
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัทอื่น - สุทธิ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ก)

669,539
1,914,936,740
1,915,606,279

27,410,070
812,421,239
839,831,309

24,765
1,804,523,000
1,804,547,765

19,318
743,792,300
743,811,618

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับโครงสร้าง
   การถือหุ้นกับ MINOR
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
การกลับรายการเปลี่ยนแปลง
   ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
   ของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

27,410,070

8,808,564

19,318

12,700

5,023,938
(35,756,480)

8,539,824
-

-

-

3,983,988

-

-

-

8,023
669,539

10,061,682
27,410,070

5,447
24,765

6,618
19,318

เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบด้วย
งบการเงินรวม
                                                            วิธีราคาทุน                                 มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน
ปรับ ส่วนต�่ำจากการตีมูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ปรับ ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ

9,634
21,681
31,315
2,788,574
(2,150,350)
638,224
669,539

22,841,903
(3,970,057)
18,871,846
10,688,574
(2,150,350)
8,538,224
27,410,070

31,315
31,315

18,871,846
18,871,846

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
                                                            วิธีราคาทุน                                 มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน
ปรับ ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
ข)

8,034
16,731
24,765

8,034
11,284
19,318

24,765
24,765

19,318
19,318

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อเงินลงทุน
โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเนื่องจาก
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นกับ MINOR
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

812,421,239
67,982,519

824,427,534
64,944,865

743,792,300
67,982,519

487,224,640
64,944,865

-

(159,984,225)

-

-

1,034,532,982
1,914,936,740

83,033,065
812,421,239

992,748,181
1,804,523,000

191,622,795
743,792,300
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เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

งบการเงินรวม
สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(บาท)

วิธีราคาทุน

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
(บาท)

(บาท)

เงินลงทุนสุทธิ

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

งบการเงินรวม
สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

(บาท)

วิธีราคาทุน

794,670,943

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
(บาท)

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

726,688,424

85,732,815 812,421,239

หลักทรัพย์เผื่อขาย								
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
523
22.92 682,728,977
61,063,323 743,792,300
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
Serendib Hotels Limited
โรงแรม ประเทศศรีลังกา
ผู้ถือหุ้น
120
19.84
43,959,447
24,669,492 68,628,939
(412 ล้านเหรียญ
รูปีศรีลังกา)

(บาท)

เงินลงทุนสุทธิ

1,120,265,797 1,914,936,740

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552								

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หลักทรัพย์เผื่อขาย								
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
490
26.28 750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000
Serendib Hotels Limited
โรงแรม ประเทศศรีลังกา
ผู้ถือหุ้น
120
19.84
43,959,447
66,454,293 110,413,740
(412 ล้านเหรียญ
รูปีศรีลังกา)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข)
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เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว
สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(บาท)

วิธีราคาทุน

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
(บาท)

(บาท)

เงินลงทุนสุทธิ

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
(ล้านบาท)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

สัดส่วน
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(บาท)

วิธีราคาทุน

750,711,496

ส่วนเกินทุนจาก
การตีมูลค่ายุติธรรม
(บาท)

682,728,977

61,063,323

743,792,300

743,792,300

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นนัยสำ�คัญเหนือบริษัทดังกล่าว

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หลักทรัพย์เผื่อขาย								
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
523
22.92
682,728,977
61,063,323

(บาท)

เงินลงทุนสุทธิ

1,053,811,504 1,804,523,000

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552								

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หลักทรัพย์เผื่อขาย								
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
490
26.28
750,711,496
1,053,811,504 1,804,523,000

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553								

ข)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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14. รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ลำ�ดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญเหนือกิจการ
ผู้บริหารสำ�คัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำ�นึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกับบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“MINOR”) (หมายเหตุ 37)
ทำ�ให้ MINOR และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่ม MINOR ซึ่งเคยถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 18.58 ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น บริษัทในเครือของ MINOR จึงถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“MFG”) เป็นบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทในเครือของ MFG จึงถือเป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าว เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดำ�เนินธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ รายการค้าที่สำ�คัญ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นโยบายการคิดราคาสำ�หรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
นโยบายการคิดราคา
• รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า
• รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• รายได้ค่าเช่า
• ค่าสิทธิแฟรนไชส์
• รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
• ดอกเบี้ยรับ
• ค่าเช่าจ่าย
• ค่าบริการจัดการจ่าย
• ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
• ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อั ต ราที่ กำ � หนดร่ ว มกั น โดยผู้ ถื อ หุ้ น และอั ต ราซึ่ ง อิ ง จากอั ต ราดอกเบี้ ย
ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำ�เนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายการค้าที่สำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถสรุปได้ดังนี้
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากการขาย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่า
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รวมดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรายได้ค่าบริการจัดการ

65,095,299
65,095,299

63,603,505
77,760
63,681,265

-

-

630,000
240,862
870,862

840,000
7,102,899
7,942,899

41,807,093
41,807,093

43,626,978
43,626,978

14,352,304
14,352,304

15,163,834
15,163,834

459,489,624
459,489,624

399,577,744
399,577,744

96,779,087
12,889,523
109,668,610

110,373,324
20,099,681
130,473,005

236,034,619
8,313,389
244,348,008

201,421,970
2,067,369
1,200,000
204,689,339

รายได้ค่าบริการจัดการส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการบริหารจัดการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน
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                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินปันผลรับ
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รวมรายได้อื่น
ซื้อสินค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมค่าซื้อสินค้า
ค่าเช่า
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
รวมดอกเบี้ยจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
บริษัทย่อย
รวมค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

25,499,537
80,210,350
105,709,887

49,207,799
46,903,325
96,111,124

1,474,516,784
80,210,350
1,554,727,134

765,120,382
46,903,325
812,023,707

7,948,928
7,948,928

9,266,913
9,266,913

3,443,494
183,467
3,626,961

5,279,357
5,279,357

43,572,675
43,572,675

44,162,273
44,162,273

-

-

10,576,116
10,576,116

10,706,858
10,706,858

57,996,655
57,996,655

56,921,972
56,921,972

-

-

14,490,731
14,490,731

11,880,179
11,880,179

-

1,729,500
1,729,500

70,316,684
70,316,684

61,724,253
61,724,253

-

-

581,573
581,573

515,209
515,209

18,513,112
18,513,112

27,502,259
27,502,259

16,171,713
16,171,713

17,528,216
17,528,216

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินทดรอง และเงินให้กู้ยืมแก่/จากบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

47,376,548
18,728,180
66,104,728

63,467,978
1,800,894
65,268,872

582,849,409
1,666,610
380,328
584,896,347

528,280,100
2,296,571
360,189
530,936,860

384,728,390

445,349,753

13,068,542,277
-

8,820,858,202
-

384,728,390

445,349,753

13,068,542,277

8,820,858,202

เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาวแก่ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น ในสกุ ล เงิ น บาท และมี อั ต ราดอกเบี้ ย ตาม
อัตราตลาดซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามแต่กลุ่มบริษัทจะไม่เรียก
ชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายในปีหน้า
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองจากบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,376,380,033

1,233,052,788

1,642,757
14,388,963

21,421,885
7,748,392

9,909,403
93,594

5,542,872
-

16,031,720

29,170,277

10,002,997

5,542,872

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาดซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
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15. ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา

ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการต่างๆ โดยมีบริษัทย่อยดังต่อไปนี้เป็นเจ้าของ
                                                                                                             งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
Minor International (Labuan) Limited
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด้นซ์ จำ�กัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
รวมที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา

1,674,332,280
298,413,973
181,111,847
2,390,494
32,866,671
2,097,514,802
4,286,630,067

1,952,894,283
661,007,408
190,985,173
10,600,999
96,827,800
8,838,872
2,390,494
32,866,671
2,956,411,700

บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 การพัฒนาโครงการของบริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด เสร็จสมบูรณ์และได้โอนเป็นที่ดิน
และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)
บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนาจำ�นวน 2,098 ล้านบาท รวมมูลค่าของอาคาร
ภายใต้สัญญาเช่าช่วงจำ�นวน 1,237 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำ�สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
งบการเงินรวม
ล้านบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการก่อสร้างและการซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการก่อสร้างและการซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

315.0
767.8

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
อุปกรณ์ประกอบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน
อุปกรณ์อื่น

งบการเงินรวม (บาท)
ยานพาหนะ

เครื่องใช้ใน
การดำ�เนินงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

939,751,043 6,115,602,005 1,613,847,637 1,248,937,678

644,231,707

78,287,568

250,955,539 250,274,961 11,141,888,138

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,047,920,376 5,808,927,218 1,958,784,590 1,204,389,295

566,323,365

75,300,839

350,522,198

95,776,361 11,107,944,242

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552									
ราคาตามบัญชีต้นปี
939,751,043 6,115,602,005 1,613,847,637 1,248,937,678 644,231,707
78,287,568 250,955,539 250,274,961 11,141,888,138
ซื้อสินทรัพย์
4,605,880
91,258,785 227,169,636 218,899,495
53,764,111
10,373,793 186,164,986 449,446,061 1,241,682,747
สินทรัพย์ได้มาจากการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ กับ MINOR
56,266,315
78,211,093 68,201,529
31,958,132
38,385,601
1,222,745
320,000
274,565,415
จำ�หน่ายสินทรัพย์
(2,653)
(2,149,527) (8,459,530) (8,006,785) (4,479,036)
(917,663) (4,193,199) (1,355,233) (29,563,626)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
(1,514,777) (13,756,132) (6,203,190)
(336,182)
(82,487) (44,289,701)
(943,389) (67,125,858)
จัดประเภทใหม่
61,096,491 (63,098,435) 467,434,140 135,534,588
3,902,840
7,055,607 (20,133,897) (591,791,334)
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื่น
1,710,526
1,338,617
(7,375,032) (3,359,837)
210,000
1,948,095 (10,174,705) (15,702,336)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(7,812,087)
(803,401) (2,794,129)
(62,387)
(369,022)
(11,841,026)
ค่าเสื่อมราคา
(13,796,700) (411,092,452) (385,784,923) (393,865,040) (169,004,479) (20,853,088) (19,861,061)
- (1,414,257,743)
การด้อยค่า (กลับรายการ)
(3,394,297) (14,687,150)
6,012,769
66,751
300,458
(11,701,469)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552									
ราคาทุน
1,062,434,499 9,968,254,785 3,308,661,392 4,285,560,439 1,904,812,241 208,604,101 433,830,143 250,274,961 21,422,432,561
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(122,683,456) (3,852,652,780) (1,688,785,739) (3,031,450,246) (1,245,649,978) (130,249,782) (182,535,829)
- (10,254,007,810)
  ค่าเผื่อการด้อยค่า
(6,028,016) (5,172,515) (14,930,556)
(66,751)
(338,775)
(26,536,613)

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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อาคารและ
อุปกรณ์ประกอบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน
อุปกรณ์อื่น

งบการเงินรวม (บาท)
ยานพาหนะ

เครื่องใช้ใน
การดำ�เนินงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

1,047,920,376 5,808,927,218 1,958,784,590 1,204,389,295

566,323,365

75,300,839

350,522,198

95,776,361 11,107,944,242

1,122,152,234 5,459,616,441 2,084,023,835 1,239,642,460

524,567,367

74,341,590

276,120,334

58,311,535 10,838,775,796

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,122,152,234 5,459,616,441 2,084,023,835 1,239,642,460

524,567,367

74,341,590

276,120,334

58,311,535 10,838,775,796

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553									
ราคาทุน
1,274,490,328 10,090,892,492 4,506,005,868 4,833,144,586 2,055,178,360 231,154,941 507,479,518
58,311,535 23,556,657,628
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(152,338,094) (4,631,276,051) (2,421,831,976) (3,564,188,793) (1,516,067,529) (156,813,351) (231,359,184)
- (12,673,874,978)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(150,057) (29,313,333) (14,543,464)
(44,006,854)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553									
ราคาตามบัญชีต้นปี
1,047,920,376 5,808,927,218 1,958,784,590 1,204,389,295 566,323,365
75,300,839 350,522,198 95,776,361 11,107,944,242
ซื้อสินทรัพย์
66,239,202
14,351,740
94,040,514 189,437,269
96,349,448
21,660,231 106,865,065 570,941,546 1,159,885,015
สินทรัพย์ได้มาจากกการลงทุน
ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
22,974,609
20,297,175
92,717,669
407,873
13,573,665
332,704
1,563,908
1,270,564
153,138,167
จำ�หน่ายสินทรัพย์
(4,903)
- (13,490,127) (13,453,283)
(147,582)
(215,032)
(2,935,603)
(30,246,530)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
- (28,187,541)
(6,655,599)
(973,793)
(25,168)
(8,848,160)
(562,347)
(45,252,608)
จัดประเภทใหม่
2,164,853
11,746,515 371,445,156 257,356,135
8,730,445
975,825 (46,488,494) (605,930,435)
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื่น
(3,458)
7,577,774
(119,490)
- (89,986,239) (2,457,190)
(84,988,603)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(1,139,426)
(1,029,404) (12,335,934)
132,329
(2,777,216)
(110,282)
(978,786)
(726,964)
(18,965,683)
ค่าเสื่อมราคา
(16,002,477) (394,676,803) (388,219,290) (390,095,665) (150,765,798) (23,577,527) (33,631,872)
- (1,396,969,432)
การด้อยค่า (กลับราคา)
9,272,256
(9,453,668)
(5,625,677)
38,317
(5,768,772)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552									
ราคาทุน
1,184,559,613 10,031,926,443 4,194,810,703 4,528,479,067 1,966,824,549 221,751,402 551,887,258 95,776,361 22,776,015,396
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(136,639,237) (4,222,999,225) (2,226,603,800) (3,304,230,107) (1,391,583,397) (146,450,563) (201,326,743)
- (11,629,833,072)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(9,422,313) (19,859,665) (8,917,787)
(38,317)
(38,238,082)

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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อาคารและ
อุปกรณ์ประกอบ

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน

อุปกรณ์อื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ยานพาหนะ

เครื่องใช้ใน
การดำ�เนินงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

34,880,078

136,271,205

16,977,069

7,717,601

6,581,961

8,428,712

14,475,800

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

9,894,018

273,919,354

34,880,078

136,271,205

16,977,069

7,717,601

6,581,961

14,475,800

500,717,086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552									
ราคาทุน
10,011,983 607,764,518
62,086,259 363,877,127
29,692,770
25,284,874
15,833,660
14,475,800 1,129,026,991
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(117,965) (333,845,164) (27,206,181) (227,605,922) (12,715,701) (17,567,273)
(9,251,699)
- (628,309,905)

273,919,354

11,000,907

500,717,086

9,894,018

9,965,508

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

81,335,274

475,701,179
101,954,874
(3,970,663)
(1,883,198)
(71,085,106)

34,311,178

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552									
ราคาตามบัญชีต้นปี
9,810,240 313,847,827
34,311,178
81,335,274
9,965,508
11,000,907
8,428,712
7,001,533
ซื้อสินทรัพย์
15,711,093
1,631,913
190,150
84,421,718
จำ�หน่ายสินทรัพย์
(886,580)
(826,686)
(902,164)
(1,355,233)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
(1,514,777)
(368,421)
จัดประเภทใหม่
140,000
(4,349,328)
6,755,115
62,198,481
10,822,990
24,960 (75,592,218)
ค่าเสื่อมราคา
(56,222) (33,177,788)
(6,186,215) (21,778,536)
(5,443,342)
(2,381,142)
(2,061,861)
-

313,847,827

475,701,179

9,810,240

7,001,533

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552									
ราคาทุน
9,871,983 617,973,087
55,331,144 291,210,115
19,305,980
27,634,873
15,618,550
7,001,533 1,043,947,265
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(61,743) (304,125,260) (21,019,966) (209,874,841)
(9,340,472) (16,633,966)
(7,189,838)
- (568,246,086)

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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อุปกรณ์อื่น

ยานพาหนะ

เครื่องใช้ใน
การดำ�เนินงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

248,310,025

39,166,738

130,227,208

12,989,237

5,624,600

5,428,013

11,355,864

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

9,830,919

248,310,025

39,166,738

130,227,208

12,989,237

5,624,600

5,428,013

11,355,864

462,932,604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553									
ราคาทุน
10,011,983 615,303,393
73,041,687 383,040,595
30,833,006
25,284,874
16,803,540
11,355,864 1,165,674,942
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(181,064) (366,993,368) (33,874,949) (252,813,387) (17,843,769) (19,660,274) (11,375,527)
- (702,742,338)

9,830,919

462,932,604

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สำ�นักงาน

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
อาคารเช่า

500,717,086
37,444,447
(447)
(75,228,482)

อาคารและ
อุปกรณ์ประกอบ

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553									
ราคาตามบัญชีต้นปี
9,894,018 273,919,354
34,880,078 136,271,205
16,977,069
7,717,601
6,581,961
14,475,800
ซื้อสินทรัพย์
302,695
7,842,232
9,312,410
582,987
969,880
18,434,243
จำ�หน่ายสินทรัพย์
(447)
จัดประเภทใหม่
7,236,180
3,113,196
10,647,554
557,249
- (21,554,179)
ค่าเสื่อมราคา
(63,099) (33,148,204)
(6,668,768) (26,003,514)
(5,128,068)
(2,093,001)
(2,123,828)
-

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริ ษั ท ย่ อ ยบางแห่ ง ได้ ท�ำสั ญ ญาขายและเช่ า กลั บ คื น กั บ กองทุ น รวมบริ ห าร
สินทรัพย์ไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี การขายดังกล่าวมีเงื่อนไขให้บริษัทย่อยไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดในสัญญา โดยบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเช่าและซื้อคืนเป็นอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกล่าวได้ถูกรวมในการ
จัดท�ำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท รายการฝากขายและเช่ากลับคืนเสมือนเป็นการค�้ำประกันการกู้ยืม (หมายเหตุ 22) การแสดง
ที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากผลการท�ำสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยเหล่านี้
ได้น�ำสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 934 ล้านบาท ไปค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 22)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

ล้านบาท

ล้านบาท

39.2

18.7

92.0

-

107

ต้นทุน
การพัฒนาแฟรนไชส์

ค่าลิขสิทธิ์

ค่าความนิยม

เครื่องหมายการค้า

งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

5,015,595

38,683,145

2,662,541,624

-

77,532,267

30,900,724 2,814,673,355

13,391,046

43,251,396

3,008,950,293

560,030,233

124,556,314

128,250,126 3,878,429,408

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13,391,046

43,251,396

3,008,950,293

560,030,233

124,556,314

128,250,126 3,878,429,408

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552							
ราคาทุน
171,569,612 135,881,519 3,400,758,332
560,030,233
219,985,325
128,250,126 4,616,475,147
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(158,178,566) (92,630,123) (391,808,039)
(89,123,102)
- (731,739,830)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(6,305,909)
(6,305,909)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552							
ราคาตามบัญชีต้นปี
5,015,595
38,683,145 2,662,541,624
77,532,267
30,900,724 2,814,673,355
ซื้อสินทรัพย์
11,547,100
10,890,673
716,801,947
21,886,822
97,349,402
858,475,944
สินทรัพย์ได้มาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกับ MINOR
42,710,821
42,710,821
การจัดประเภทใหม่
- (560,030,233) 560,030,233
โอนมาจากบัญชีอื่น
1,596,000
189,636,955
13,145,070
204,378,025
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
(910,107)
(103,709)
(1,013,816)
ค่าตัดจำ�หน่าย
(4,767,649)
(5,412,315)
(31,870,414)
(42,050,378)
กลับรายการการด้อยค่า
1,255,457
1,255,457

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552							
ราคาทุน
158,426,512 128,165,000 3,054,349,673
116,509,548
30,900,724 3,488,351,457
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(153,410,917) (89,481,855) (391,808,049)
(38,803,438)
- (673,504,259)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(173,843)
(173,843)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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ต้นทุน
การพัฒนาแฟรนไชส์

ค่าลิขสิทธิ์

ค่าความนิยม

เครื่องหมายการค้า

งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

3,199,633

43,201,543

3,248,447,514

560,030,233

364,040,274

79,847,734 4,298,766,931

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,199,633

43,201,543

3,248,447,514

560,030,233

364,040,274

79,847,734 4,298,766,931

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553							
ราคาทุน
164,727,049 140,643,090 3,640,255,553
560,030,233
505,743,457
79,847,734 5,091,247,116
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(161,527,416) (97,441,547) (391,808,039)
- (140,453,053)
- (791,230,055)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,250,130)
(1,250,130)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553							
ราคาตามบัญชีต้นปี
13,391,046
43,251,396 3,008,950,293
560,030,233
124,556,314
128,250,126 3,878,429,408
ซื้อสินทรัพย์
3,995,590
93,859,159
27,066,134
124,920,883
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทุนบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
254,158,555
254,158,555
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
(484,914)
(93,396)
(6,065,058)
(6,643,368)
การจัดประเภทใหม่
128,250,126 (128,250,126)
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื่น
(6,494,218)
(34,755)
70,340,084
52,781,600
116,592,711
ส่วนปรับปรุงตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
(14,661,334)
(14,661,334)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
136,569
894,132
(626,179)
404,522
ค่าตัดจำ�หน่าย
(3,348,850)
(4,811,424)
(51,329,951)
(59,490,225)
กลับรายการการด้อยค่า
5,055,779
5,055,779

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

23,991,237
(9,168,560)
14,822,677

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

14,822,677
3,360,451
(6,337,974)
11,845,154

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

27,351,688
(15,506,534)
11,845,154

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

11,845,154
3,462,817
(5,424,377)
9,883,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

30,814,505
(20,930,911)
9,883,594

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

18. สิทธิการเช่า - สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,451,725,871
(1,432,322,499)
2,019,403,372

18,690,531
(12,460,921)
6,229,610

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีต้นปี
สินทรัพย์ได้มาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกับ MINOR
ซื้อสินทรัพย์
โอนมาจากบัญชีอื่น
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2,019,403,372
66,934,186
26,274,442
4,820,220
(106,142)
(6,844,376)
(146,899,979)
1,963,581,723

6,229,610
(622,620)
5,606,990

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,637,148,355
(1,673,566,632)
1,963,581,723

18,690,531
(13,083,541)
5,606,990

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ได้จากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
โอนไปบัญชีอื่น
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,963,581,723
53,317,885
9,198,689
(20,620,698)
(34,288,825)
(123,430,568)
1,847,758,206

5,606,990
(623,017)
4,983,973

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,646,284,291
(1,798,526,085)
1,847,758,206

18,690,531
(13,706,558)
4,983,973
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินมัดจำ�
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

579,317,538
213,736,693
37,852,127
830,906,358

559,815,663
227,872,424
74,520,757
862,208,844

4,473,860
54,930,326
59,404,186

4,320,679
53,719,832
58,040,511

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2,048,492
574,761,249

683,334,700

-

-

576,809,741

683,334,700

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวนจำ �นวน 126,000,000 หยวน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.40 ถึงร้อยละ 5.66 ต่อปี
21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินรับล่วงหน้าค่าขายห้องชุด
เงินมัดจำ�ค่าห้องพัก
เจ้าหนี้อื่น
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

234,504,767
45,226,950
58,006,388
295,581,427
195,432,440
551,913,847
290,375,108
1,671,040,927

178,340,465
744,442,500
135,032,796
383,340,357
509,243,999
1,950,400,117

1,580,944
4,702,820
32,035,919
17,382,159
55,701,842

1,553,660
3,753,736
22,360,452
6,363,507
34,031,345

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

22. เงินกู้ยืมระยะยาว

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนด
   ชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมอื่น
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

390,762,409
164,260,000
555,022,409

370,762,409
164,260,000
535,022,409

244,000,000
244,000,000

244,000,000
244,000,000

2,147,253,650
188,610,640
2,335,864,290
2,890,886,699

1,783,682,119
352,870,640
2,136,552,759
2,671,575,168

1,052,000,000
1,052,000,000
1,296,000,000

1,396,000,000
1,396,000,000
1,640,000,000

ระยะเวลาการครบกำ�หนดของเงินกู้ยืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
ครบกำ�หนดภายในระหว่าง 2 - 5 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

555,022,409
2,034,351,290
301,513,000
2,890,886,699

535,022,409
2,136,552,759
2,671,575,168

244,000,000
1,052,000,000
1,296,000,000

244,000,000
1,396,000,000
1,640,000,000

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

บาท

บาท

2,671,575,168
859,341,952
(635,022,371)
(5,008,050)
2,890,886,699

1,640,000,000
(344,000,000)
1,296,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสามารถวิเคราะห์ดังนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี
การกู้เพิ่ม
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมจำ�นวน 2,538 ล้านบาท ประกอบด้วย
ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจำ�นวน 180 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ�  12 เดือนบวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีเงื่อนไขในการชำ�ระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี จำ�นวน
10 งวด งวดละ 60 ล้านบาท โดยเริ่มชำ�ระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่สำ�คัญบางประการที่กำ�หนดไว้ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
ข) เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทประเภทไม่มีหลักประกันจำ�นวน 1,116 ล้านบาท
โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ �บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีเงื่อนไขในการชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน
จำ�นวน 9 งวด โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำ�คัญบางประการ
ที่กำ�หนดไว้ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
ค) เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจำ �นวน
11.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีเงื่อนไขการชำ�ระคืนเงินต้น
ทุ ก ครึ่ ง ปี จำ � นวน 9 งวด งวดละ 2.22 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า โดยเริ่ ม การชำ � ระคื น งวดแรกในเดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำ�คัญบางประการที่กำ�หนดไว้ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap)
สำ�หรับเงินกู้ข้างต้นจำ�นวน 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจำ�นวน 12.8 ล้านเหรียญ
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ทำ�สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำ�นวนดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทมีภาระหนี้ที่จะต้องจ่ายเป็นเงินบาท ซึ่งมียอดหนี้คงเหลือ เท่ากับ 317 ล้านบาท
ง) เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศสองแห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำ �นวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท (วงเงินกู้ยืมทั้งสิ้นจำ�นวน
3,050 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีกำ�หนดชำ�ระเงินคืนในระหว่าง พ.ศ. 2554
ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำ�คัญบางประการที่กำ�หนดไว้ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
จ) เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำ�นวนทั้งสิ้น 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ย 6 เดือน SIBOR บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระเงินคืนในระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำ�คัญบางประการที่กำ�หนดไว้ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สำ�หรับเงินกู้
ข้างต้นจำ�นวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ SIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินกู้ยืมอื่น
เงินกู้ยืมอื่นจำ�นวน 353 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง
ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 225 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหาร
สินทรัพย์ไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละคงที่
และอัตราร้อยละ MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญาผู้ถือหน่วยลงทุน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายใน 10 ปี ถึง พ.ศ. 2556
กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทยได้รบั โอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทางกฎหมายในทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ บริษทั
ที่มีมูลค่าทางบัญชีจำ�นวน 722 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 128 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ทวี ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ MLR
ลบด้ ว ยอั ต ราร้ อ ยละคงที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เงิ น กู้ ยื ม ดั ง กล่ า วมี กำ� หนดชำ � ระคื น ภายใน 10 ปี ถึ ง
พ.ศ. 2555
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี ได้รับโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางบัญชีจำ�นวน 212 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ราคาตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้ใช้ดังต่อไปนี้
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
ล้านเหรียญ
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท
สหรัฐฯ
ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
- ครบกำ�หนดเกิน 1 ปี

7,030
1,000
8,030

-

4,000
1,000
5,000

-

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
ล้านเหรียญ
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท
สหรัฐฯ
ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
   - ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
   - ครบกำ�หนดเกิน 1 ปี

2,500
7,930
10,430

28.5
28.5

2,500
4,900
7,400

-

23. หุ้นกู้

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาวถึงกำ�หนดนานกว่าหนึ่งปี
รวมหุ้นกู้ระยะยาว

1,000,000,000
9,900,000,000
10,900,000,000

1,275,000,000
6,900,000,000
8,175,000,000

การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สามารถวิเคราะห์ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี
ออกหุ้นกู้เพิ่ม
ไถ่ถอนคืน
ราคาตามบัญชีปลายปี

8,175,000,000
4,000,000,000
(1,275,000,000)
10,900,000,000
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หุ้นกู้ประกอบด้วย
ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ �นวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และได้ชำ�ระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดในระหว่าง พ.ศ. 2553
ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 1,100 ล้านบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นทุกครึ่งปี จำ�นวน 4 งวด งวดละ 275 ล้านบาท โดยเริ่ม
ชำ�ระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และได้ชำ�ระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดในระหว่าง พ.ศ. 2553
ค) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำ�นวน 2,060 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550
เพื่อใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2557
ง) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ �นวน 1,840 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2555
จ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2554
ฉ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 2,000 ล้านบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2556
ช) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 2,500 ล้านบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี ชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2558
ซ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 500 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2558
ฌ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำ�นวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สำ�หรับหุ้นกู้จำ�นวน 1,000 ล้านบาท
ข้างต้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยบริษัทจ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวของเงินบาท และรับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
กำ�หนดจ่ายชำ�ระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
หุ้นกู้ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขของข้อกำ�หนดและสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำ�กัดบางประการ เช่น
การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจำ�หน่ายจ่ายโอนหรือจำ�นำ�ทรัพย์สินอันเป็นสาระสำ�คัญ
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก
ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสม
ของตลาดในขณะที่ออก) และมีอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำ�หรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำ�ระ
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วเป็นจำ�นวนเงิน 7,000 ล้านบาท
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
                                                          ราคาตามบัญชี                                มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
หุ้นกู้

10,900,000,000

8,175,000,000

11,166,263,030

8,240,866,582

มูลค่ายุติธรรมคำ�นวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อัตราตลาดที่กำ�หนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่
ในงบดุล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

24. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
จำ�นวนเงินที่รับรู้ในงบดุล มีดังนี้
   - ประมาณการหนี้สินที่ไม่จัดให้มีกองทุน
   - ประมาณการหนี้สินที่จัดให้มีกองทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบัน
   ของประมาณการหนี้สิน มีดังนี้
ประมาณการหนี้สินยกมา
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
กับ MINOR
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินยกไป
จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน มีดังนี้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน

117,336,321
-

167,064,547
-

18,007,894
-

39,130,126
-

167,064,547
17,400,620
1,820,706

133,947,929
17,427,750
1,940,715

39,130,126
2,450,629
617,719

41,157,470
2,449,963
919,289

(68,949,552)
117,336,321

20,987,265
(7,239,112)
167,064,547

(24,190,580)
18,007,894

(5,396,596)
39,130,126

17,400,620
1,820,706
19,221,326

17,427,750
1,940,715
19,368,465

2,450,629
617,719
3,068,348

2,449,963
919,289
3,369,252

กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำ�คัญดังนี้
อัตราคิดลด
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ

ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 4
ไม่มี
ร้อยละ 3 - ร้อยละ 9
60 ปี
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25. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจำ�ค่าเช่า
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

140,815,981
129,677,318
262,600,651
35,337,965
568,431,915

158,188,194
143,784,850
33,566,472
335,539,516

4,046,466
505,435
1,779,024
6,330,925

6,913,032
578,035
1,828,160
9,319,227

26. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

                                                                                    งบการเงินรวม                             
จำ�นวนหุ้น
หุ้นสามัญ
ส่วนเกิน
รวม
มูลค่าหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
3,614,264,065
3,614,264,065
3,040,085,741
6,654,349,806
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27, 37)
518,832,430
518,832,430
25,770,531
544,602,961
การลดทุน (หมายเหตุ 37)
(886,680,703)
(886,680,703)
(886,680,703)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
3,246,415,792
3,246,415,792
3,065,856,272
6,312,272,064
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27)
15,923,581
15,923,581
67,937,682
83,861,263
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3,262,339,373
3,262,339,373
3,133,793,954
6,396,133,327
                                                                               งบการเงินเฉพาะบริษัท                             
จำ�นวนหุ้น
หุ้นสามัญ
ส่วนเกิน
รวม
มูลค่าหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
3,614,264,065
3,614,264,065
3,014,433,365
6,628,697,430
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27, 37)
518,832,430
518,832,430
25,770,531
544,602,961
การลดทุน (หมายเหตุ 37)
(886,680,703)
(886,680,703)
(886,680,703)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
3,246,415,792
3,246,415,792
3,040,203,896
6,286,619,688
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27)
15,923,581
15,923,581
67,937,682
83,861,263
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3,262,339,373
3,262,339,373
3,108,141,578
6,370,480,951

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดได้แก่หุ้นสามัญ 3,677,988,773 หุ้น (พ.ศ. 2552 : 3,351,850,736 หุ้น)  
ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญจำ�นวน 3,262,339,373 หุ้น ที่ได้ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว (พ.ศ. 2552 : 3,246,415,792
หุ้น)
จากการประชุ ม สามั ญ ประจำ � ปี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ เ รื่ อ งต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
ก) ให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,351,850,736 บาท เป็น 3,350,746,158 บาท โดยเป็นการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 1,104,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ยัง
มิได้ออกและจำ�หน่ายดังกล่าวจำ�นวน 1,104,578 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการสำ�รองไว้เพื่อรองรับการทำ�
คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ MINOR ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น (หมายเหตุ 37)
ข) ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 327,242,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT - W4) ซึ่งทำ�ให้ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,350,746,158 บาท เป็น 3,677,988,773 บาท
27. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กลุ่มบริษัทได้มีการจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยผ่านการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
กลุม่ บริษทั ไม่ได้บนั ทึกต้นทุนสำ�หรับมูลค่ายุตธิ รรมหรือมูลค่าทีแ่ ท้จริงของใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญดังกล่าวในงบการเงินนี้
(หมายเหตุ 2.23)
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26 เมษายน
พ.ศ. 2553

ผู้ถือหุ้นเดิม (MINT - W4)

รวมการออกโดยบริษัท

6 มีนาคม
พ.ศ. 2552

กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย (MINT - W)
30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2556

30  มิถุนายน
พ.ศ. 2552

12 มิถุนายน
พ.ศ. 2557

21 ตุลาคม
พ.ศ. 2556

6 มีนาคม
พ.ศ. 2552

กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5

30 ตุลาคม
พ.ศ. 2552

17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

ครั้งสุดท้าย

กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

ครั้งแรก
16 มกราคม
พ.ศ. 2554

วันที่อนุมัติ

15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

จัดสรรให้แก่

กำ�หนดวันที่ใช้สิทธิ

-

26,365,000

-

66,524,494 351,794,928

- 325,429,928

2,629,377

33,065,750

9,629,367

-

หน่วย

หน่วย
21,200,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่าง
งวด
จำ�นวน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
จำ�นวนคงเหลือ

(48,381)

(692,700)

(5,342,800)

(1,557,480)

(7,217,000)

หน่วย

ใช้สิทธิ

- (14,858,361)

-

-

-

-

-

หน่วย

หมดอายุ

1.00000

1.00000

1.00000

1.10000

1.12645

อัตราการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญต่อ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย

หุ้นสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหว่างปี
หุ้น

15,923,581

48,381

692,700

5,342,800

1,711,600

8,128,100

ลดลงระหว่างงวด

13.00

8.08

7.65

8.918

2.645

ราคาใน
การใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
บาท

1,936,677

54,087,950

8,071,887

13,983,000

หน่วย

83,861,263 403,461,061

628,953 325,381,547

5,597,016

40,872,420

15,264,049

21,498,825

บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553
จำ�นวนเงิน จำ�นวนคงเหลือ

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT - W4) จำ�นวนไม่เกิน 327,242,615 หน่วย
เพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยไม่คดิ มูลค่า และมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ออกใบสำ�คัญแสดง
สิทธิครั้งแรก มีอัตราการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 13 บาทต่อหุ้น

บริษัท

ออกโดย

27. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

28. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด บริษัทต้องจัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำ�รองดังกล่าวเป็น
สำ�รองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สำ�รองตามกฎหมายของบริษัทย่อยจำ�นวน 114,174,358 บาท (พ.ศ. 2552 : 110,411,858 บาท)
ได้รวมอยู่ในกำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวม
29. รายได้อื่น

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
เงินสนับสนุน
รายได้จากการขายของสมนาคุณ
รายได้ค่าที่ปรึกษา
ขายวัตถุดิบให้แฟรนไชส์
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ค่าขนส่ง
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาว
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

17,148,790
28,051,380
57,397,881
130,486,964
18,081,857
3,573,970
3,327,520
78,665,670
29,693,470
283,820,384
650,247,886

25,831,800
61,261,904
56,755,981
83,440,728
40,763,514
2,310,789
14,954,838
35,114,269
247,441,576
567,875,399

38,447,092
463,722,120
11,088,581
513,257,793

40,266,978
441,752,799
31,054,465
513,074,242

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการบางรายการที่รวมอยู่ในกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้
                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 16)
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 16)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
การตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมายเหตุ 17)
การตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่า
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

1,396,969,432

1,414,257,743

75,228,482

71,085,106

5,768,772

11,701,468

-

-

18,645,073

84,993,688

(113,104)

2,714,759

59,490,225
109,993,121
4,350,852
4,046,768,986

42,050,378
109,153,498
6,286,302
3,719,263,801

5,424,377
623,017
(29,660)
323,341,943

6,337,974
622,620
(22,393)
359,530,836
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31. ภาษีเงินได้

                                                          งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราภาษี

0 - 30

0 - 30

25

25

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำ�นวนเงินที่แตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี
ของประเทศที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่ เนื่องจาก
งบการเงินเฉพาะบริษัท
• รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี ส่วนใหญ่ได้แก่ เงินปันผลรับ
• ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
งบการเงินรวม
• ผลกระทบของอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
• ไม่มีภาษีสำ�หรับบางประเทศ
• รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทที่ต้องเสียภาษี แต่ถูกตัดรายการในการจัดทำ�งบการเงินรวม
• รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
• ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
• การใช้ขาดทุนสะสมทางภาษี
32. กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ช�ำระแล้ว
และออกจ�ำหน่ายอยู่ในระหว่างงวด
ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่า
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27)
ในการค�ำนวณจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทค�ำนวณว่าหากน�ำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดังกล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม แล้วน�ำ
จ�ำนวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุงใดๆ ในงบก�ำไรขาดทุน
ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด กลุ่มบริษัทค�ำนวณจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักภายใต้ข้อสมมติที่มีการแปลงสภาพ
หุ้นสามัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจ�ำนวน 30,763,059 หุ้น (พ. ศ. 2552 : จ�ำนวน 21,643,213 หุ้น)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้คำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้น - สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

พ.ศ. 2553
หุ้น

พ.ศ. 2552
หุ้น

3,255,949,536

3,268,811,347

30,763,059
30,763,059
3,286,712,595

21,643,213
21,643,213
3,290,454,560

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

1,241,100,194
0.3812
0.3776

1,400,315,993
0.4284
0.4256

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

1,517,045,197
0.4659
0.4616

790,369,175
0.2418
0.2402

33. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมและผู้ถือหุ้นจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2552 : หุ้นละ 0.31
บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 490.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 1,094 ล้านบาท) โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับผลการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 835 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เงินปันผลดังกล่าวรวมถึงที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท
จำ�นวน 49.52 ล้านบาท เงินปันผลจำ�นวนนี้ได้ถูกรวมกลับเข้าในบัญชีกำ�ไรสะสมรวม
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ �หรับผลการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 259 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
34. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเป็นปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด
และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบาย
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่ ม บริ ษั ท ควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง และรั ก ษาระดั บ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดให้ เ พี ย งพอโดย
ฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนิน
งานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารหนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทเป็นอัตราคงที่ ในการบริหารความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับรายการเงินกู้โดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปิดสถานะไว้มีดังนี้
ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำ�นวน 1,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอ้างอิงอัตราถัวเฉลี่ยของเงินฝากประจำ�  6 เดือนของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งบวกอัตราร้อยละคงที่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จำ�นวน 1,000 ล้านบาท
ข) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำ�นวน 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ค) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำ�นวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2558
ง) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำ�นวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2559
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ที่ สำ � คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากการซื้ อ หรื อ ขายสิ น ค้ า
และบริการ การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน คือ สัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้
		 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap contracts)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 22) โดยทำ�การแปลงภาระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำ�นวน 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ คำ�นวณจากเงินกูท้ เี่ ป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ
อเมริกา เป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจำ�นวน 12.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ึง่ คำ�นวณจากเงินกูท้ ีเ่ ป็น
สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อแปลงภาระหนี้เงินกู้ที่เป็น
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจำ�นวน 12.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 26.75 บาท ต่อ
1 เหรียญออสเตรเลียสำ�หรับจำ�นวน 6.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ น 22.95 บาทต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย
สำ�หรับจำ�นวน 6.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เปิดสถานะไว้มีอายุระหว่าง 1 เดือนถึง 2 เดือน (พ.ศ. 2552 :
1 เดือนถึง 3 เดือน) จำ�นวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะต้องจ่ายและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญามีดังนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                                                                             งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
722,714 เหรียญสหรัฐฯ (30.334 - 32.131 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
2,896 เหรียญออสเตรเลีย (29.15 บาทต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย)
เหรียญสิงคโปร์ - ไม่มี
26,571 เหรียญยูโร (40.031 - 40.06501 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร)
1,116,750 เยน (0.37315 บาทต่อ 1 เยน)

21,793,998
88,903
1,061,594
413,792

161,493,728
3,831,957
3,169,769
6,665,857
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้ทำ�สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังต่อไปนี้
                                                                                                             งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เหรียญสหรัฐฯ
เหรียญสิงคโปร์
เหรียญยูโร
เหรียญออสเตรเลีย
เยน
เหรียญฮ่องกง
ปอนด์สเตอริง

2,856,612
157,545
51,218
2,306,070
11,200
6,301

996,978
35
111,829
19,161
-

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเป็นปกติจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการ
ให้สินเชื่อที่เป็นผลจากลูกหนี้การค้า เกิดขึ้นแบบจำ �กัดเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำ �นวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำ �หรับ
เงินกู้ที่เปิดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นหนี้สินสุทธิจำ�นวน 18,663,701 บาท (พ.ศ. 2552 : เป็นสินทรัพย์สุทธิ
จำ�นวน 8,079,148 บาท)
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า สำ � หรั บ เจ้ า หนี้ จ ากการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ปิ ด สถานะ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นหนี้สินสุทธิจำ�นวน 306,412 บาท (พ.ศ. 2552 : เป็นหนี้สินสุทธิจำ�นวน 62,565 บาท)
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ส่ ว นใหญ่ จั ด อยู่ ใ นประเภทระยะสั้ น เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวมี อั ต ราดอกเบี้ ย ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย
ในตลาด ดั ง นั้ น ฝ่ า ยบริ ห ารจึ ง เชื่ อ ว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วแสดงมู ล ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
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35. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้
เฉพาะบริษัท

• บริษัทได้ทำ�สัญญาสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยบริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าและการจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศเป็นอัตราร้อยละของรายได้ค่าห้องพัก
ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
• บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงแรมของบริษัทมีกำ�หนดเวลาเช่า 30 ปี จนถึง พ.ศ. 2561 โดยบริษัท
ผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละของรายได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึงอัตราร้อยละคงที่ของรายได้รวมต่อปี
ตามที่กำ�หนดในสัญญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั้นตํ่าตามที่กำ�หนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามอัตราค่าเช่าขั้นตํ่าตามที่กำ�หนดในสัญญาที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
40 ล้านบาท
• บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อเปิดภัตตาคารและศูนย์ออกกำ �ลังกาย ซึ่งบริษัท
มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทยังผูกพันที่จะต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่เพื่อจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับบริษัทย่อยแห่งนี้ในอัตรา
ร้อยละของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทขายได้ตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญาต่างๆ เหล่านี้จะสิ้นสุดภายในปี
พ.ศ. 2554
• บริษัทได้ทำ�สัญญาการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในการนี้ บริษัทผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นอัตราร้อยละของรายได้ตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีกำ�หนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2560
• บริษัทได้ทำ�สัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทคู่สัญญารับเป็นผู้บริหารงานโรงแรมของบริษัท
ในการนี้บริษัทผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอัตราร้อยละของรายได้ตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มี
กำ�หนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2559
• บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าจำ�นวนสองสัญญากับ
บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งคำ�นวณเป็นอัตราร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้
ในสัญญา โดยสัญญาแรกมีกำ�หนดระยะเวลา 4 ปีโดยสิ้นสุดใน พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นสัญญาจะต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ครั้ง
ครั้งละ 5 ปี และอีกสัญญาจะหมดอายุภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนของบริษัทย่อย

สัญญาบริหารและบริการ
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยบริษัทคู่สัญญารับเป็นผู้บริหารงาน
โรงแรมของบริษัทย่อยในการนี้ บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตราระยะเวลา และวิธีการ
คำ�นวณตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดใน พ.ศ. 2564 ซึ่งสัญญาจะสามารถต่ออายุได้อีก
10 ปี
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้
รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งผูกพัน ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคำ �นวณดังที่กล่าวไว้ในแต่ละสัญญาซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
• บริษัทย่อยสองแห่งได้ทำ�สัญญาการบริหารโรงแรมซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศและการใช้สิทธิในการ
ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นอัตราร้อยละ
ของรายได้ค่าห้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดลงในระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556
• บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ ทำ� สั ญ ญาค่ า บริ ก ารโฆษณา ค่ า สิ ท ธิ และสั ญ ญาความช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด การและดำ� เนิ น งาน
สำ�หรับภัตตาคารโรงแรมกับบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการเป็นอัตราร้อยละ
ของรายได้ทั้งหมดของภัตตาคารเหล่านั้นตามที่ระบุในสัญญา สัญญาเหล่านี้จะหมดอายุใน พ.ศ. 2558

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคำ�นวณดังที่กล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญาหมดอายุแล้วจะต่ออายุได้อีก 20 ปี
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่งโดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคำ�นวณดังที่กล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญาหมดอายุแล้วจะต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี และ
15 ปี ตามลำ�ดับ
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอัตรา
ระยะเวลาและวิธีการคำ�นวณดังที่กล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548
และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญาหมดอายุแล้วจะต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ปี
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการที่ปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทคู่สัญญาจะให้บริการที่ปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนางานก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมของบริษัทย่อย รวมทั้งการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดหา
สินทรัพย์ต่างๆ ในการเปิดดำ�เนินงานตามโครงการดังกล่าวของบริษัทย่อย สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่บริษัทย่อยเริ่มเปิด
ดำ�เนินกิจการโรงแรม
• บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ ทำ � สั ญ ญาบริ ก ารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ คำ � ปรึ ก ษา ติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซมและบำ � รุ ง รั ก ษาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
การบริการในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคำ�นวณดังที่กล่าวไว้ในสัญญา โดยมีกำ�หนดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
สัญญาเช่า
• บริษัทย่อยสี่แห่งได้ทำ�สัญญาเช่าที่ดินมีกำ�หนดเวลาเช่าระหว่าง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525 วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลำ�ดับ โดยบริษัทย่อยผูกพัน
ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละคงที่ของรายได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึงอัตราร้อยละคงที่ของรายได้รวมต่อปี
ตามที่กำ�หนดในสัญญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั้นตํ่าตามที่กำ�หนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าเช่าที่ดินขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 146 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 159 ล้านบาท)
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการต่อสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
โดยบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละคงที่ของรายได้รวมซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจนถึง
อัตราร้อยละคงทีข่ องรายได้รวมต่อปีตามทีก่ �ำ หนดในสัญญาหรือตามอัตราค่าเช่าขัน้ ตํา่ ตามทีก่ �ำ หนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใด
จะสูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าเช่าที่ดินขั้นตํ่าและค่าตอบแทนพิเศษ
ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1,232 ล้านบาท
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาบริการและสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทย่อยจะต้อง
จ่ายค่าบริการและค่าเช่าตามอัตราร้อยละคงที่ของรายได้รวมตามที่กำ�หนดในสัญญา ซึ่งสัญญาเหล่านี้จะหมดอายุใน
พ.ศ. 2554
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาเช่าช่วงที่ดินที่เกาะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลา 23 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ตามสัญญาเช่าบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญาเช่า
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาเพื่อเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเช่านี้ บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ์ใน
อาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ให้เช่า บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำ�ระค่าเช่าตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญาเช่า สัญญาเช่า
มีกำ�หนดเวลา 30 ปี สิ้นสุดใน พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญาเช่าหมดอายุแล้วจะขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ
15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าเช่าขั้นตํ่าตามที่กำ�หนดในสัญญาที่จะต้องจ่าย
ในอนาคตดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2553

ปี
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

ล้านบาท
9.00
14.91
23.91

• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญารับทำ�การปลูกสร้างและเช่าที่ดินกับอาคารที่ปลูกสร้างแล้วกับสำ�นักงานพระคลังข้างที่เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญานี้สำ�นักงานพระคลังข้างที่ตกลงให้บริษัทย่อยทำ�การปลูกสร้างและบริษัทย่อยตกลง
รับทำ�การปลูกสร้างอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมบนที่ดินของสำ�นักงานพระคลังข้างที่ โดยอาคารที่จะปลูกสร้างต้องขอ
อนุญาตปลูกสร้างในนามสำ�นักงานพระคลังข้างที่และสำ�นักงานพระคลังข้างที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ บนที่ดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนการปลูกสร้างอาคารโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งการปลูก
สร้างอาคารมีกำ�หนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานกรุงเทพมหานครให้ปลูกสร้างได้ และเมื่อ
การปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำ�นักงานพระคลังข้างที่ตกลงให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินและอาคารที่บริษัทย่อยทำ�การ
ปลูกสร้างเพื่อใช้พักอาศัย โรงแรม และการพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องมีกำ�หนดเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
เป็นต้นไป แต่หากบริษัทย่อยได้ทำ�การปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยก่อนวันดังกล่าวให้เริ่มนับกำ�หนดเวลาเช่าตั้งแต่วันที่
ทำ�การปลูกสร้างอาคารเสร็จเป็นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญารับทำ�การปลูกสร้างและเช่าที่ดินกับอาคารที่ปลูกสร้าง
แล้วดังนี้
(1) ในระหว่างการปลูกสร้างอาคารนี้บริษัทย่อยต้องชำ�ระค่าทดแทนการขาดผลประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่สำ�นักงานพระคลังข้างที่เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าทดแทนการขาดผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่การปลูกสร้าง
อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดเป็นจำ�นวนเงินรวม 5.2 ล้านบาท
(2) เมื่อการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำ�ระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่สำ�นักงาน
พระคลังข้างที่เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกัน โดยค่าเช่าทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 จนสิ้นสุดสัญญาเช่า
ดังกล่าวคิดเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 510.4 ล้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ภัตตาคาร รวมถึง
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ สำ�หรับที่ทำ�การสำ�นักงาน ร้านค้า ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำ�นักงาน
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึ่งจะต้องจ่ายดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 ปี - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2553
ล้านบาท

พ.ศ. 2552
ล้านบาท

662
638
178
1,478

474
560
197
1,231

นอกจากนี้ยังมีค่าเช่าพื้นที่ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องจ่ายเป็นอัตราร้อยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้า แฟรนไชส์ และค่าสิทธิ
• บริษัทย่อยสี่แห่งได้ทำ�สัญญาลิขสิทธิ์เพื่อให้ได้สิทธิในการดำ�เนินงานร้านอาหารต่างๆ โดยบริษัทย่อยเหล่านั้นจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนโดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาค่าลิขสิทธิ์จ่ายได้
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย
• ในระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยหกแห่งซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้าได้ทำ�สัญญาจัดจำ�หน่าย
สินค้า สัญญาแฟรนไชส์ การใช้เครื่องหมายการค้าและรับบริการทางด้านเทคนิคทางการตลาดกับบริษัทในต่างประเทศ
ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุระหว่าง 2 - 10 ปี และสามารถต่ออายุไปได้อีก หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาสิทธิสำ�หรับการดำ�เนินกิจการโรงภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศโดยบริษัทย่อย
ผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำ�นวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นสุดใน
พ.ศ. 2551 ซึ่งสัญญานี้จะสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 1 ปี
• บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิทธิดังกล่าว
สำ�หรับการขายอาคารชุด โดยบริษัทย่อยแห่งนั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญา
36. หนังสือค้ำ�ประกัน

หนังสือคํ้ำ�ประกันเพื่อการดำ�เนินธุรกิจปกติ มีดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
                                                                  งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะบริษัท
ล้านเหรียญ
ล้านเหรียญ
ล้านบาท
สหรัฐฯ ล้านหยวน
ล้านบาท
สหรัฐฯ

หนังสือคํ้ำ�ประกันที่ธนาคารออกให้
บุคคลภายนอก
หนังสือคํ้ำ�ประกันที่กลุ่มบริษัทออกให้
แก่สถาบันการเงินเพื่อคํ้ำ�ประกันสินเชื่อ
ของกลุ่มบริษัท

218.7

6.5

30.0

151.6

1.9

5,777.9

88.8

200.0

1,600.1

87.6

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
                                                                  งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะบริษัท
ล้านเหรียญ
ล้านเหรียญ
ล้านบาท
สหรัฐฯ ล้านหยวน
ล้านบาท
สหรัฐฯ
หนังสือคํ้ำ�ประกันที่ธนาคารออกให้
บุคคลภายนอก
หนังสือคํ้ำ�ประกันที่กลุ่มบริษัทออกให้
แก่สถาบันการเงินเพื่อคํ้ำ�ประกันสินเชื่อ
ของกลุ่มบริษัท

70.4

2.7

34.0

16.3

-

5,767.0

74.4

265.0

1,600.1

72.6

129

130

รายงานประจำ�ปี 2553

37. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทกับ MINOR

ในระหว่าง พ.ศ. 2552 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท กับบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
(“MINOR”) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขจัดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ และทำ�ให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความเหมาะสม ชัดเจน
และโปร่งใส อีกทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดความชัดเจนในอำ�นาจควบคุมบริหารจัดการ โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้ดำ�เนินการ
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อขจัดโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ ถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัท
บันทึกผลต่างระหว่าง ต้นทุนของการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่าตามบัญชีของ MINOR
ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อ “ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
38. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตรา
ร้ อ ยละ 5 ถึ ง ร้ อ ยละ 10 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ ห ารโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จำ � กั ด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำ�กัด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2553

ภายหลังจากการเผชิญกับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัท
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แสดงผลประกอบการที่ดีขึ้น ในช่วงปลายปี โดยในไตรมาส 4 บริษัทฯ
มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 5,296 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า ซึ่งทั้งสองธุรกิจมีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 5 และ 11 ตามล�ำดับ
สอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน (Same-store-sales) ที่ร้อยละ 7 และ 16 ตามล�ำดับ นับเป็นอัตราการเติบโตที่สูง
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550 จากการขยายตัวของภาคการบริโภคและเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งพัฒนาการของไทย เอ็กซ์เพรสในประเทศ
สิงคโปร์ผ่านการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้บริหาร อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องลดลงเล็กน้อยใน
อัตราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2552 มีการบันทึกรายได้จากการบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจ timeshare ที่บริษัทฯ ได้เคยร่วมทุนกับกลุ่มแมริออท ซึ่งหากไม่นับรวมรายได้ดังกล่าว รายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2553 เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จ�ำนวนหนึ่งยูนิต
ในไตรมาสนี้ ธุรกิจอาหารมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 และรายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14
รายได้จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
รายได้รวม

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

ไตรมาสที่ 4
ปี 2552

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2,704
1,853
739
5,296

2,571
1,864
663
5,098

5%
-1%
11%
4%

ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จ�ำนวน 1,056 ล้านบาท ลดลงใน
อัตราร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA จากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม ตลอดจนธุ ร กิ จ จั ด จ�ำหน่ า ยและผลิ ต สิ น ค้ า ทั้ ง นี้ EBITDA ของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต รา
ร้อยละ 3 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ลดลงในอัตราร้อยละ 26 ซึ่งเป็นผลจาก
1) การลดลงของรายได้จากการรับจ้างบริหาร เนื่องจากไม่มีรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ timeshare ที่บริษัทฯ ได้เคยร่วมทุนกับกลุ่ม
แมริออท ซึ่งบันทึกในไตรมาส 4 ปี 2552 2) ค่าใช้จ่ายก่อนด�ำเนินงานของโรงแรมสองแห่ง ได้แก่ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส์
และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1 ปี 2554 และ 3) ค่าใช้จ่ายก่อนด�ำเนินงานของโครงการ
พักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (Timeshare) อนันตรา วาเคชั่น คลับ นอกจากนี้ EBITDA จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้าลดลง
ในอัตราร้อยละ 5 เนื่องมาจากการชะลอตัวของค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าว่าจ้างผลิตและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ GAP ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของธุรกิจ
ดังนั้น ในไตรมาส 4 ปี 2553 นี้ ธุรกิจอาหารมี EBITDA สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 52 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีอัตราการท�ำก�ำไรที่สูงกว่าและ EBITDA จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5
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ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม  (EBITDA)
หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
รวม
EBITDA Margin

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

ไตรมาสที่ 4
ปี 2552

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

449
553
55
1,056
20%

436
743
58
1,237
24%

3%
-26%
-5%
-15%

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ปี 2553 นี้ ลดลงในอัตราร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 434 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รวม
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ
ผลการด�ำเนินงานปี 2553

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

ไตรมาสที่ 4
ปี 2552

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

434
8%

618
12%

-30%

จากการกระจายโครงสร้างของธุรกิจที่เหมาะสม ท�ำให้บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ประกอบการ
รายอื่น แม้ปี 2553 เป็นปีที่ยากล�ำบากส�ำหรับธุรกิจโรงแรม แต่ส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้ว ปี 2553 จัดเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุด
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มโรงแรมต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายตลอดปี ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศพัฒนา
เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วมในหลายๆ ประเทศ หรือการระเบิดของภูเขาไฟในทวีปยุโรป ตลอดจนความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างรุนแรงในประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการท่องเที่ยวไทยเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2553 เหตุการณ์ความรุนแรง
จากการประท้วงของผู้ชุมนุมทางการเมือง ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อีกทั้งการชุมนุมดังกล่าว ส่งผลให้โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
กรุงเทพฯ ของบริษัทฯ ต้องหยุดด�ำเนินการชั่วคราวเป็นเวลา 2 เดือน และส่งผลต่อเนื่องถึงการบังคับใช้พระราชก�ำหนดฉุกเฉินตั้งแต่
เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม ที่มีส่วนท�ำให้นักท่องเที่ยวและการจัดสัมมนาหรือการประชุมของชาวต่างชาติชะลอตัวอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายกลับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวเพียงเล็กน้อย รายได้
ของทั้งสองธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะท�ำให้บริษัทฯ ต้องชะลอแผนการขยายงานในช่วงครึ่งปีแรก
แต่ภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดร้านอาหารเพิ่มอีก 25 ร้านในช่วงครึ่งปีหลัง และธุรกิจ
ร้านอาหารมีอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน (Same-store-sales) ในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2553 จะเห็นได้ว่า ธุรกิจร้านอาหาร
ในปัจจุบันของบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน
(Same-store-sales) ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายก็ได้แสดงการเติบโตในอัตราร้อยละ 14 ในปี 2553
ส�ำหรับผลประกอบการในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 11
เป็นผลมาจากธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและรับจ้างผลิต ซึ่งส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารนั้น มีการเจริญเติบโตของยอดขาย
เฉลี่ยต่อร้าน (Same-store-sales) และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในปี 2553 นี้ รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึงร้อยละ 94 สืบเนื่องมาจากการน�ำงบการเงินของธุรกิจดังกล่าวมารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ เต็มปี เมื่อเทียบกับ
ปี 2552 ที่น�ำมารวมเพียง 109 วัน รายได้ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 จากการบันทึกรายได้จากการขาย
โครงการอสังหาริมทรัพย์ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จ�ำนวนหนึ่งยูนิต ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจอาหาร และธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 และ 31 ของรายได้รวมตามล�ำดับ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้รวม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายได้จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
รายได้รวม
*

ปี 2553

ปี 2552

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

10,459
5,950
2,680
19,089

10,033
5,832
1,379*
17,244

4%
2%
94%
11%

รวมงบการเงินของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552

ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ มี EBITDA รวม 3,633 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 4 จาก EBITDA ที่ลดลงจากธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารมี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ และธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้ามี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27 จากการรวมงบการเงินเต็มปีดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ EBITDA
ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลงในอัตราร้อยละ 13 เนื่องจาก 1) โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ได้หยุดด�ำเนินการชั่วคราว
ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 2) ในไตรมาส 4 ปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้พิเศษจากการ
รับจ้างบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ timeshare ที่บริษัทฯ ได้เคยร่วมลงทุนกับกลุ่มแมริออท ซึ่งไม่มีในปี 2553 3) ค่าใช้จ่ายก่อน
การด�ำเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้าง อันได้แก่ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส ในกรุงเทพฯ ที่จะเปิด
ให้ด�ำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554 และ 4) ค่าใช้จ่ายก่อนการด�ำเนินงานของโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (Timeshare)
อนันตรา วาเคชั่น คลับ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ
ในส่วนของโครงสร้าง EBITDA ธุรกิจอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 46 EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 50 และ EBITDA จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 เนื่องจากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
มีอัตราท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ
ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม  (EBITDA)
หน่วย : ล้านบาท
ร้านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
รวม
EBITDA Margin

ปี 2553

ปี 2552

1,666
1,815
152
3,633
19%

1,594
2,078
120
3,791
22%

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
5%
-13%
27%
-4%

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีก�ำไรสุทธิทั้งปี 2553 เป็นจ�ำนวน 1,241 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 11
เมื่อเทียบกับปี 2552
ก�ำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รวม
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

ปี 2553

ปี 2552

1,241
7%

1,400
8%

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-11%
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พัฒนาการที่ส�ำคัญในปี 2553
ร้านอาหาร

• เปิดร้านอาหาร 36 สาขาโดยที่เป็นสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 33 สาขา
• ขยายเดอะ พิซซ่า คอมปะนีและสเวนเซ่นส์ไปยังอินเดียและเวียดนาม ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์

โรงแรมและอื่นๆ

•
•
•
•

เข้าซื้อโรงแรมคานิลังกาในประเทศศรีลังกา
เปิดโรงแรมในใจกลางกรุงเทพมหานคร อนันตรา สาทร ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการบริหารจัดการแห่งที่เจ็ด
บันทึกรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จำ�นวนหนึ่งหลังในเดือนธันวาคม 2553
เปิดตัวอนันตรา วาเคชั่น คลับ ซึ่งเป็นโครงการ Timeshare ในปลายเดือนธันวาคม 2553

จัดจำ�หน่ายและผลิต

• เปิดร้าน GAP 3 สาขา และปิดจุดจำ�หน่ายของ Timberland ทั้งหมด

ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 1,148  สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 685 สาขา (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60) และสาขาแฟรนไชส์ 463 สาขา (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40) โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 761 สาขา (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 66) และเป็นสาขาในต่างประเทศ 387 สาขา (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34) ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง อินเดีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทฯ มีจ�ำนวน
ร้านเปิดใหม่ซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์ 20 สาขา ในขณะที่มีการปิดสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 5 สาขา ประกอบด้วยหนึ่งสาขาในประเทศจีน
สามสาขาในกัมพูชา (สาขาในสนามบิน เนื่องจากหมดสัญญา) และหนึ่งสาขาในออสเตรเลีย
ร้านอาหารจ�ำแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จำ�นวนร้านสาขา
บริษัทลงทุนเอง
•  ประเทศไทย
•  ต่างประเทศ
สาขาแฟรนไชส์
•  ประเทศไทย
•  ต่างประเทศ
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

685
591
94
463
170
293
1,148

-5
-5
20
10
10
15

3
10
-7
33
18
15
36

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

248
242
44
243
26
262
71
12
1,148

4
6
3
2
11
-1
-10
15

4
12
2
10
3
21
-7
-9
36

ร้านอาหารจ�ำแนกตามแบรนด์
จำ�นวนร้านสาขา
เดอะ พิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
อื่นๆ
รวมสาขาร้านอาหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ผลประกอบการตามแบรนด์

ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทุกสาขา รวมธุรกิจแฟรนไชส์ (Total System Sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในไตรมาส 4 ปี 2553
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2553 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของยอดขายต่อร้าน
ตลอดจนการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 4 ปี 2553 นี้ ร้านอาหารทุกแบรนด์ รวมทั้งไทย เอ็กซ์เพรส มีการเติบโตของยอดขาย
ต่อร้าน (Same-store-sales) สูงขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเมื่อพิจารณาจาก
ผลประกอบการทั้งปี 2553 ร้านอาหารทุกแบรนด์ (ยกเว้นไทย เอ็กซ์เพรส) มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4
เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้ ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านทั้งปีของไทย เอ็กซ์เพรสนั้นลดลงเพียงเล็กน้อย และได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2553 เป็นต้นมา
ผลการด�ำเนินงานธุรกิจอาหารจ�ำแนกตามแบรนด์
หน่วย : ร้อยละ

เดอะ พิซซ่า
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
เฉลี่ย

ยอดขายรวมทุกสาขา
ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
ปี 2552
11.8
-3.2
6.0
11.9
12.0
19.8
16.0
1.6
4.5
25.6
17.9
13.3
1.4
12.2
11.8
8.6

Total System Sales
ปี 2553
5.9
3.9
15.0
12.5
6.6
16.7
-1.0
9.8

ปี 2552
4.4
9.0
13.5
3.2
10.6
16.9
37.2
11.9

หมายเหตุ : การเติบโตของยอดขายค�ำนวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจอาหาร

จากการเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same-store-sales) และการขยายสาขาดังที่ได้กล่าวข้างต้น ในไตรมาส 4 ปี 2553 รายได้
จากการด�ำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถรักษาอัตราการท�ำ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA margin) ได้ที่อัตราร้อยละ 17 เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งจากการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการคิดค้น ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ (Menu
re-engineering)
ในท�ำนองเดียวกัน รายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารส�ำหรับปี 2553 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2552
และมี EBITDA margin อยู่ที่อัตราร้อยละ 16 ทั้งนี้ EBITDA margin ของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 13.5
ในปี 2551 เป็น 16.0 ในปี 2553 ซึ่งเป็นผลจากการริเริ่มจัดตั้งระบบจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2550
และเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงาน*
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin
* รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อื่น

ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
ปี 2552
2,621
2,479
83
92
2,704
2,571
449
436
17%
17%

ปี 2553
10,167
292
10,459
1,666
16%

ปี 2552
9,746
287
10,033
1,594
16%

135

136

รายงานประจำ�ปี 2553

ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ธุรกิจโรงแรม

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 26 โรงและมีโรงแรมที่รับจ้างบริหารอีก 7 โรงใน 8 ประเทศ มีจ�ำนวนห้องพัก
ทั้งสิ้น 4,114 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 2,991 ห้องและรับจ้างบริหาร 1,123 ห้อง โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย
2,946 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 และเป็นห้องพักในต่างประเทศ 1,168 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ในประเทศมัลดีฟส์
อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทฯ มีจ�ำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีก
436 ห้อง เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2553 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมอนันตรา สาทร ซึ่งเป็นโรงแรมซึ่งบริษัทฯ ได้รับจ้างบริหาร  
ห้องพักจ�ำแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
จำ�นวนห้องพัก
บริษัทลงทุนเอง*
•  ประเทศไทย
•  ต่างประเทศ
รับจ้างบริหาร
•  ประเทศไทย
•  ต่างประเทศ
รวมห้องพัก

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

2,991
2,153
838
1,123
793
330
4,114

436
436
436

124
124
460
436
24
584

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

1,736
505
1,195
678
4,114

436
436

460
124
584

* ห้องพักที่บริษัทฯ ลงทุนเอง รวมโรงแรมที่บริษัทฯ ถือหุ้นและร่วมทุน

ห้องพักจ�ำแนกตามแบรนด์
จำ�นวนห้องพัก
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
แมริออท
อื่นๆ
รวมห้องพัก
ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเริ่มแสดงผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
อัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 และร้อยละ 36 ตามล�ำดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกับปี 2552 แต่ราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 ซึ่งมีผลส่วนหนึ่งมาจากการ
ยกเลิ ก การบั ง คั บ ใช้ พ ระราชก�ำหนดฉุ ก เฉิ น ในเดื อ นธั น วาคม เห็ น ได้ จ ากจ�ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทย
ในช่วงเดือนธันวาคมที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเท่ากับ 1.8 ล้านคน  อย่างไรก็ดี หากใน
ไตรมาส 4 นี้ ไม่เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศ ตลอดจนค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 น่าจะแสดงการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
ในไตรมาส 4 ปี 2553 โรงแรมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายทะเล เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย มีอัตราการเข้าพัก
ที่สูงขึ้น ในขณะที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมของบริษัทต่างชาติ
โดยในปี 2553 โรงแรมของบริษัทฯ จ�ำนวนสามแห่ง อันได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ
และโรงแรมอนันตรา บ่อผุด สมุย มีอัตราการเข้าพักที่ลดลง เนื่องจากโรงแรมในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง และโรงแรมอนันตรา บ่อผุด สมุย อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาของกลุ่มอนันตรา (Anantara
Vacation Club) ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงแรม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานธุรกิจโรงแรมจ�ำแนกตามแบรนด์

แมริออท
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
อื่นๆ
เฉลี่ย

แมริออท
อนันตรา
โฟร์ซีซั่นส์
อื่นๆ
เฉลี่ย

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
65
53
55
36
57

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 4
ปี 2552
ปี 2553
69
63
48
47
62
45
35
31
58
52

ปี 2552
63
45
48
31
52

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
3,890
7,947
8,176
8,365
6,237

ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาสที่ 4
ปี 2552
ปี 2553
4,104
3,717
7,828
7,248
8,219
8,338
8,489
8,614
6,133
5,805

ปี 2552
3,868
7,722
8,338
8,658
5,880

หมายเหตุ : อื่นๆ ประกอบด้วย โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส์ และโรงแรมฮาร์เบอร์วิว ที่เวียดนาม

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้น�ำรายได้ของโรงแรมที่เป็นบริษัทร่วมมารวมในรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ แต่จะรับรู้เฉพาะส่วนแบ่ง
ก�ำไรตามหลักวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) โรงแรมที่เป็นบริษัทร่วมดังกล่าว ได้แก่ โรงแรม 3 แห่ง ที่มัลดีฟส์ โรงแรม 5 แห่ง
ที่แทนซาเนีย โรงแรม 1 แห่ง ที่เคนยา และโรงแรมอีก 1 แห่ง ที่เวียดนาม
รายได้ของธุรกิจโรงแรม

ถึงแม้ราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 2 แต่อัตราเข้าพักเฉลี่ยลดลงในอัตราร้อยละ 1 เป็นผลให้บริษัทฯ  
มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจ�ำนวน 1,347 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2553 ลดลงในอัตราร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมลดลงอย่างมาก เป็น 68 ล้านบาทในไตรมาส 4   ปี 2553 จาก 231 ล้านบาทในไตรมาส 4  
ปี 2552 เนื่องจากในไตรมาส 4   ปี 2552 บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจ timeshare ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยร่วมทุนกับ
กลุ่มแมริออท ซึ่งหากไม่นับรวมรายได้ดังกล่าว รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ปี 2553 จะอยู่
ในระดับเดียวกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส�ำหรับในปี 2553 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 อยู่ที่ 4,629 ล้านบาทในปี 2553 เนื่องจากจ�ำนวนห้องพัก
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราร้อยละ 17 ถึงแม้ว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ยจะคงที่ที่ร้อยละ 52 และราคาห้องพักเฉลี่ยจะลดลงในอัตราร้อยละ 1
เช่นเดียวกัน รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมลดลงในอัตราร้อยละ 43 เป็น 246 ล้านบาทในปี 2553 เนื่องจากในปี 2552
บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจ timeshare ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยร่วมทุนกับกลุ่มแมริออท ซึ่งหากไม่นับรวมรายได้จาก
ธุรกิจ timeshare ดังกล่าว รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ในปี 2553     
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ บริหารธุรกิจสปาภายใต้แบรนด์อนันตรา สปา และมันดารา สปา ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าลงทุนเองแล้ว บริษัทฯ ยังรับ
จ้างบริหารสปาในโรงแรมชั้นน�ำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย   ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีจ�ำนวนสปาทั้งสิ้น 34 แห่ง
ในประเทศไทย จีน มัลดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี อินเดีย อียิปต์ และเวียดนาม ในไตรมาส 4 ปี 2553
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสปา 89 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ
มีรายได้จากธุรกิจสปา 312 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
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รายงานประจำ�ปี 2553

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (timeshare)
ส�ำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้รูปแบบการจัดการแบบ mixed-use development
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการแรก
ที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ สมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจ�ำนวน 14 หลัง
ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายและรับรู้รายได้แล้ว ในปี 2549 - 2551 จ�ำนวน 7 หลัง  ดังนั้น ยังคงเหลือบ้านพักตากอากาศเพื่อขายอีกจ�ำนวน  7 หลัง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 53 ยูนิตในอาคารเดียว
กับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์เซ็นต์ รีจิส ส�ำหรับโครงการ timeshare ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ timeshare
ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เองเป็นครั้งแรก คืออนันตรา วาเคชั่น คลับ โดยได้ก่อสร้างและเปิดให้บริการโครงการของ timeshare
โดยเฉพาะแห่งแรกซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านพักตากอากาศแบบวิลล่าจ�ำนวน 20 ยูนิต ที่บ่อผุด สมุย
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 9 ล้านบาทในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์จ�ำนวน 1 ยูนิต รวมทั้งรายได้
บางส่วนจากโครงการ timeshare ในขณะที่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 บริษัทฯ มีเพียงการบันทึกค่าเช่าจากโครงการดิ เอสเตท สมุย
เท่านั้น เช่นเดียวกันกับเหตุผลข้างต้น ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมาก
จาก 29 ล้านบาทในปี 2552  
ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา (2) ศูนย์การค้า Turtle Village ที่ภูเก็ต
และ (3) ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ และด�ำเนินธุรกิจบันเทิงแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe
It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดังผีสิง (4) มหัศจรรย์เขาวงกต และ (5) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค
ในไตรมาส 4 ปี 2553 รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 133 ล้านบาทเท่ากับไตรมาส 4 ปี 2552
ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง 527 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายได้ของธุรกิจศูนย์การค้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ เนื่องจากศูนย์การค้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ติดกับ
โรงแรม จึงขึ้นอยู่กับจ�ำนวนลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมเช่นกัน
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

จากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม (จากการบันทึกรายได้ทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการ timeshare
ที่บริษัทฯ เคยร่วมทุนกับกลุ่มแมริออทในไตรมาส 4 ปี 2552) หักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้
รายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 1,853 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 ลดลงในอัตราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) ลดลงในอัตราร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไรที่สูง และการบันทึกค่าใช้จ่ายก่อน
การด�ำเนินงาน (Pre-operating expense) ของโรงแรมสองโรงแรม คือ อนันตรา คีฮาวา ที่ประเทศมัลดีฟส์ และเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
ซึ่งจะเปิดด�ำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2554 นี้ และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (Timeshare) อนันตรา วาเคชั่น คลับ ซึ่งเป็น
โครงการ timeshare แรกภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นผลให้อัตราการท�ำก�ำไร (EBITDA margin) ลดลง เป็นอัตราร้อยละ 30
ในไตรมาส 4 ปี 2553 จากอัตราร้อยละ 40 ในไตรมาส 4 ปี 2552
ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจ�ำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาส 1 ปี 2553 และ
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2553 ถึงแม้ว่ารายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมจะลดลง
EBITDA ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 1,815 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 13 จากปี 2552 เนื่องจากการบันทึก
ค่าใช้จ่ายก่อนการด�ำเนินงาน (Pre-operating expense) ดังที่กล่าวข้างต้น และการปิดโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 2 เดือน  
เป็นผลให้อัตราการท�ำก�ำไร (EBITDA margin) ลดลง เป็นอัตราร้อยละ 31 ในปี 2553 จากอัตราร้อยละ 36 ในปี 2552

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรม*
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจสปา
ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin
*
**

ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
ปี 2552
1,347
1,399
68
231
89
92
133
133
216
9**
1,853
1,864
553
743
30%
40%

ปี 2553
4,629
246
312
527
236
5,950
1,815
31%

ปี 2552
4,518
430
320
535
29**
5,832
2,078
36%

รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรายได้อื่น
ค่าเช่าจากโครงการดิ เอสเตท สมุย

ธุรกิจค้าปลีกและผลิตสินค้าสินค้า

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีร้านค้าและจุดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 258 แห่ง ลดลง 34 แห่งจากจ�ำนวน 292 แห่ง ณ สิ้นปี 2552
สืบเนื่องจากการปิดจุดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 9 แห่งในศูนย์การค้าเซนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
และการปิดจุดจ�ำหน่ายสินค้าทิมเบอร์แลนด์ทั้งหมดเนื่องจากหมดสัญญา อย่างไรก็ดี จากความส�ำเร็จในการเปิดตัวแบรนด์ใหม่
GAP ในเดือนมีนาคม 2553 ส่งผลให้บริษัทฯ เปิดร้าน GAP ทั้งหมดสามแห่งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
และศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
ทั้งนี้ ร้อยละ 72 ของร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายทั้งหมดเป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์เอสปรี บอสสินี่ แก๊ป ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ
เป็นต้น และอีกร้อยละ 21 เป็นของกลุ่มเครื่องส�ำอาง ภายใต้แบรนด์เรดเอิร์ธ บลูม ลาเนจ และสแมชบ๊อกซ์ เป็นต้น
จ�ำนวนสาขาและจุดจ�ำหน่ายของธุรกิจค้าปลีก
จำ�นวนสาขา/จุดจำ�หน่าย
กลุ่มสินค้าแฟชั่น
กลุ่มเครื่องสำ�อาง
อื่นๆ
รวม

ไตรมาสที่ 4
ปี 2553

เปลี่ยนแปลง
(q-q)

เปลี่ยนแปลง
(y-y)

187
54
17
258

-5
-4
-9

-28
-5
-1
-34

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีจ�ำนวนร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายที่ลดลง ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายมีการเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same-storesales) ถึงร้อยละ 16 ในไตรมาส 4 ปี 2553 และยอดขายรวมจากธุรกิจจัดจ�ำหน่าย (Total System Sales) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28
เป็นผลให้รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34 อยู่ที่ 483 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2553 ส�ำหรับปี 2553 ยอดขาย
ต่อร้าน (Same-store-sales) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 และยอดขายรวมจากธุรกิจจัดจ�ำหน่าย (Total System Sales) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17 เป็นผลให้รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายอยู่ที่ 1,593 ล้านบาท ในปี 2553
ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้าจ�ำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA) อยู่ในระดับเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�ำนวน
55 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอค�ำสั่งซื้อจากสัญญารับจ้างผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าค�ำสั่งซื้อจากสัญญารับจ้างผลิตจะกลับมาเป็น
ปกติในปี 2554
ส�ำหรับปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้าจ�ำนวน 2,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 และก�ำไรจาก
การด�ำเนินงาน (EBITDA) จ�ำนวน 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรวมบัญชีของธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนในเครือชื่อ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ได้รวมบัญชี
เพียง 109 วันในปี 2552 หลังจากที่บริษัทฯ จัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทฯ
รวมบัญชีของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้าเต็มปี
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รายได้ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
ธุรกิจผลิตสินค้า
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin

ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4
ปี 2553
ปี 2552
483
360
256
303
739
663
55
58
7%
9%

ปี 2553
1,593
1,087
2,680
152
6%

ปี 2552
710
669
1,379*
120
9%

* รวมบัญชีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552

งบดุลและกระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 32,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,515 ล้านบาทจาก 28,271 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 ทั้งนี้
มีสาเหตุหลักมาจาก
1. การเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา จำ�นวน 3,363 ล้านบาท ได้แก่ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่ประเทศ
มัลดีฟส์ และเซ็นต์ รีจิส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ กรุงเทพฯ และ
2. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำ�นวน 1,076 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มขึ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
และการปรับเพิ่มในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทและ Serendib Hotels Limited ในประเทศ
ศรีลังกา
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 18,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 2,764 ล้านบาท จาก 16,217 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เป็นผล
จากการที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 2,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคม 2553 ตามล�ำดับ
เพื่อน�ำมาช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 1,275 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 13,806 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,752 ล้านบาทจาก 12,054 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,241 ล้านบาท
และการตีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน 2,540 ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนจ�ำนวน 4,753 ล้านบาท โดยเป็น (1) การลงทุนเพิ่มในโครงการระหว่าง
การพัฒนา ได้แก่ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส์ และโครงการเซ็นต์ รีจิส รวมไปถึงสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ จ�ำนวน 4,236 ล้านบาท
และ (2) การจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทอื่น ได้แก่ บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส บริษัท ไซเปรีย ลังกา และ
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำนวน 1,015 ล้านบาท สุทธิด้วย (3) การรับช�ำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ภูเก็ต แลนด์ โอนเนอร์
จ�ำกั ด เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโครงการ Timeshare จ�ำนวน 645 ล้ า นบาท ส�ำหรั บ กระแสเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น มี จ�ำนวน
2,413 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับและจ่ายไป ดังนี้ (1) เงินสดรับสุทธิจากการกู้ยืมจ�ำนวน 2,898  ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การออกหุ้นกู้ และ (2) การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานจ�ำนวน 84 ล้านบาท สุทธิด้วย
(3) การจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 581 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2553 บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  200 ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 62.3 ลดลงจากร้อยละ 64.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราก�ำไร
สุทธิลดลงจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในอัตราที่ต�่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ
ซึ่งโดยปกติธุรกิจโรงแรมมีอัตราการท�ำก�ำไรสูงที่สุด รวมทั้งการบันทึกค่าใช้จ่ายก่อนการด�ำเนินงาน (Pre-operating expense)
ของสองโรงแรมใหม่และโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ และเป็นผลมาจากการควบรวมงบการเงินของธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและผลิตสินค้า
ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไรที่ต�่ำกว่าธุรกิจอื่นในกลุ่ม  
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 11.5 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 9.6 เนื่องจากการลดลงของก�ำไรสุทธิ อัตราผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 4.1 ลดลงจากร้อยละ 5.3 ในปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ โครงการอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส์ และโครงการเซ็นต์ รีจิส ท�ำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในขณะที่โครงการดังกล่าวยังไม่เปิดด�ำเนินการและยังไม่ก่อให้เกิดรายได้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2552 เป็น 1.1 เท่า ณ สิ้นปี 2553 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งเป็นที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และสินค้าคงเหลือของโครงการพักผ่อนแบบ
ปันส่วนเวลาอนันตรา วาเคชั่น คลับ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.0 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.9 เท่า
ณ สิ้นปีก่อน และอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยลดลงจาก 8.2 เท่า ณ สิ้นปี 2552 เป็น 7.2 เท่า ณ สิ้นปี 2553 อันเป็น
ผลมาจากการออกหุ้นกู้
อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ความสามารถในการดำ�รงสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

31 ธ.ค. 2553

31 ธ.ค. 2552

62.30%
6.50%
9.60%

64.83%
8.12%
11.50%

4.07%
20

5.25%
17

1.13

0.74

1.04
0. 96
7.18

0.96
0.88
8.23

แนวโน้มในอนาคต

จากแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมในช่วงต้นปี 2554 ที่เริ่มดีขึ้น และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ส่งผลให้บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจหลักทั้งสามธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2554 โดยแต่ละธุรกิจต่างมีเป้าหมาย
ที่จะเพิ่มก�ำไรจากการด�ำเนินงานในปี 2554 นี้

ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2554 จะมีจ�ำนวนสูงถึง
16.3 ล้านคน ซึ่งถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวันตก
บ้าง หากแต่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคใกล้เคียงกลับมีจ�ำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลให้การด�ำเนินงานของ
โรงแรมทั้ง 33 โรงของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2554 จะเปิดให้บริการโรงแรมทั้งผ่านการลงทุนของบริษัทฯ
และการรับจ้างบริหารจ�ำนวนรวม 12 โรง โดย 6 โรงเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ลงทุนเอง และอีก 6 โรงเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร  
แผนการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ในปี 2554

โรงแรมที่บริษัทฯ ลงทุนเอง
โรงแรมอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส์ จำ�นวน 80 ห้อง
โรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ จำ�นวน 227 ห้อง
และคอนโดมิเนียม 53 ยูนิต
โรงแรมมาไซมาร่า แคมป์ จำ�นวน 12 ห้อง
โรงแรมแอมเบอเซลี แคมป์ จำ�นวน 12 ห้อง
โรงแรมมารูลา แมเนอร์ จำ�นวน 16 ห้อง
โรงแรมเซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ จำ�นวน 8 ห้อง

โรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร
โรงแรมอนันตรา เกาะพะงัน จำ�นวน 44 ห้อง
โรงแรมอนันตรา ในเวียดนาม จำ�นวน 89 ห้อง
โรงแรมอนันตรา ฟลามิงโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จำ�นวน 30 ห้อง
โรงแรมอนันตรา สะวันนา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จำ�นวน 30 ห้อง
โรงแรมอนันตรา สิบสองปันนา จำ�นวน 105 ห้อง
โรงแรมอนันตรา อูลูวาตู บาหลี จำ�นวน 93 ห้อง
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จากโรงแรมที่จะเปิดให้บริการจ�ำนวน 12 แห่งข้างต้น บริษัทฯ คาดว่า โรงแรมอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ถือหุ้นเองทั้งหมด จะมีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มรายได้และก�ำไรของบริษัทฯ ในปีต่อๆ ไป โดยโรงแรม
อนันตรา คีฮาวา นั้นได้เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ และจากประเภทของห้องพักซึ่งเป็นวิลล่าพร้อมสระว่ายน�ำ้
ตั้งอยู่บนทะเล ท�ำให้โรงแรมดังกล่าวมีราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนสูงกว่าโรงแรมอื่นๆ สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวระดับ
บนของประเทศมัลดีฟส์ ในขณะเดียวกัน โรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องพักจ�ำนวน 227 ห้องและคอนโดมิเนียมระดับ
บนจ�ำนวน 53 ยูนิตนั้น จัดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use development) แห่งที่สองของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราการ
ท�ำก�ำไรที่สูงกว่าโรงแรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากลูกค้าอย่างดี
ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2552 จน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถขายคอนโดมิเนียมไปกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ขายทั้งหมด มูลค่ากว่าพันล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายไปเพียงกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2553 เท่านั้น ดังนั้น มูลค่าการขายที่ยังคงเหลือ
อยู่จะบันทึกเป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 และนอกจากคอนโดมิเนียมของโครงการเซ็นต์ รีจิส แล้ว บริษัทฯ ยังมีวิลล่าเพื่อขาย
ของโครงการดิ เอสเตท สมุย อีกจ�ำนวน 7 หลัง รวมมูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งสองโครงการประมาณสี่พันล้านบาท
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม

ณ ปัจจุบัน แบรนด์อนันตราของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง
ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมสามารถขยายตัวได้เร็วขึ้นเช่นกัน โดยในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้าง
บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ เกาะพะงัน และเวียดนาม โดยโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
เป็นแห่งแรกที่เปลี่ยนเครื่องหมายทางการค้าและเปิดให้บริการห้องพักใจกลางกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 436 ห้องในเดือนธันวาคม 2553
ส่วนโรงแรมที่เกาะพะงัน และเวียดนามจะเปิดให้บริการภายใต้แบรนด์อนันตราได้ภายในปี 2554 พร้อมๆ กับโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้าง
บริหารอีก 4 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศจีนและบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจร้านอาหาร

รายได้จากการประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภคของภาคเอกชน
และเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวนร้านอาหารในประเทศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีการพัฒนาสังคมเมืองตลอดจน
การขยายธุรกิจไปยังชุมชนต่างๆ โดยในปี 2554 นี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจะเริ่มขยายธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แดรี่ ควีน ซึ่งมีการเติบโต
ของยอดขายเฉลี่ยต่อร้านและยอดขายรวมต่อปีในอัตราร้อยละ 4 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ายอดขายรวม
ของแดรี่ ควีนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ภายหลังจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์นี้
นอกเหนือจากธุรกิจในประเทศไทย ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรสในสิงคโปร์และเดอะ คอฟฟี่ คลับของบริษัทฯ
ในออสเตรเลียยังคงจะช่วยสนับสนุนให้รายได้และก�ำไรของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
แผนการลงทุน

ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดจ่ายในการลงทุนจ�ำนวนรวม 4.8 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรมอนันตรา คีฮาวา
มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยในปี 2554 นี้ งบลงทุนของบริษัทฯ จะลดลงต�่ำกว่า 3 พันล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรร
จ�ำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อก่อสร้างทั้งสองโรงแรมให้แล้วเสร็จ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะใช้เพื่อการเปิดร้านอาหารและจุดจ�ำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม
ตลอดจนใช้เพื่อการปรับปรุงและซ่อมบ�ำรุงทรัพย์สินของทั้งสามธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
รวมถึงรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 จะเพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการลงทุนดังกล่าว
สรุปแนวโน้มธุรกิจในปี 2554

ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้ามีแนวโน้มที่จะมีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปิดร้านอาหารและจุดจ�ำหน่ายสินค้าใหม่ๆ เช่นเดียวกัน ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ก็มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากระดับต�่ำที่สุดในปี 2552 - 2553 ที่ร้อยละ 52  ซึ่งด้วยพื้นฐานของธุรกิจโรงแรมที่มีโครงสร้าง
ค่าใช้จ่ายคงที่มากกว่าค่าใช้จ่ายแปรผัน ท�ำให้ทุกๆ ร้อยละ 1 ที่เพิ่มขึ้นของอัตราเข้าพักเฉลี่ย หมายถึงก�ำไรที่มากขึ้นกว่าร้อยละ 0.5
และอัตราการท�ำก�ำไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะมีการบันทึกรายได้ส่วนใหญ่จากการขายคอนโดมิเนียมโครงการเซ็นต์ รีจิส
ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วในปี 2553 กว่า 1 พันล้านบาท รวมถึงจากการขายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ท�ำให้บริษัทฯ คาดว่า
ในปี 2554 บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะแสดงการเติบโตเฉลี่ยของผลก�ำไรกว่าร้อยละ 20 ต่อปีได้ตามกลยุทธ์และ
แผนงานระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2553
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกับบริษัท

			

			

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบิน
ในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ�
(Charter Flight) ให้แก่บริษัท
และบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งตามบริษัท ดังนี้
• บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

16.17
2.05

บริษัทและบริษัทย่อย
เช่าเครื่องบินเหมาลำ�ให้แก่ผู้บริหาร
เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและต่างประเทศ
โดยเป็นการให้บริการตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิด
อัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

2.16

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แก่
บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ
รายเดือน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.20

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในปริมาณมาก ทำ�ให้มีต้นทุนการเช่า
ที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น  
ให้บริการด้านการบริหารจัดการและ
ด้านการเงินแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิด
อัตราค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.46

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหารจัดการและด้านการเงิน
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการ
ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

143
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รายงานประจำ�ปี 2553

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2553
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

2. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
ความสัมพันธ์ :
เป็นกิจการร่วมค้าซึ่ง บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นร้อยละ 50
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี โดยคิด
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
แก่ บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.60

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
แล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล

3. บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :  
มีกรรมการร่วมกันและมี
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ถือหุ้นร้อยละ 51

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์		
ให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการขาย
แยกตามบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
4.01
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  
10.19
• บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  
49.90
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
1.00

บริษัทย่อยจำ�หน่ายสินค้าให้แก่
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อย
ดำ�เนินอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
และด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.75

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. เบอร์เกอร์
(ประเทศไทย) ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ เช่าอุปกรณ์สำ�หรับใช้
ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.63

เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์โดย บจก.
เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  ซึ่งมีร้าน
สาขามากกว่า ทำ�ให้เกิดความได้เปรียบ
ทางต้นทุน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น
ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

25.50

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2553
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

4. Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
และมีกรรมการร่วมกัน

			

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
233.67
อินเตอร์เนชั่นแนลให้ Eutopia
Private Holding  Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตราที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด		
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนลได้ดอกเบี้ยรับ
จากการให้ Eutopia Private Holding
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

10.85

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Labuan) Limited ให้บริการจัดการ
การบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private
Holding Limited โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

84.72

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้น มีความสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.43

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทให้บริการจัดการหาแหล่งเงินกู้
จากสถาบันการเงินให้แก่ Eutopia
Private Holding Limited โดยคิดค่า
บริการจัดหาเงินเป็นร้อยละของเงินกู้
ที่จัดหาให้ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่น

7.95

การจัดหาแหล่งเงินกู้จาก
สถาบันการเงินให้แก่  Eutopia Private
Holding Limited เป็นไปตามสัญญา
ร่วมทุน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล
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5. บจก. ฮาร์เบอร์วิว
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.39
และมีกรรมการร่วมกัน

			

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาร์เบอร์วิว
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยเป็น
การให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่
กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์  
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

2.41

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. อาร์จีอาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดอกเบี้ยรับจาก
การให้ บจก. ฮาร์เบอร์วิว กู้ยืมเงินตาม
สัญญาร่วมทุน

0.06

เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ๊ป ให้บริการจัดการ การบริหารโรงแรม
แก่ บจก. ฮาร์เบอร์วิว โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

2.87

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
มีผทู้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
0.06
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับ		
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ บจก. ฮาร์เบอร์วิว โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

6. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
			

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้ Tanzania
Tourism and Hospitality Investment
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน
และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
ที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

134.43

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ได้ดอกเบี้ย
รับจากการให้ Tanzania Tourism and
Hospitality Investment Limited  
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

มูลค่ารายการ
ปี 2553
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

3.08

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ให้  Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment
Limited  กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน
และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรา
ที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว มีกำ�หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน

14.21

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment
International Limited ได้ดอกเบี้ย
รับจากการให้ Zanzibar Tourism and
Hospitality Investment Limited  
กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน

0.36

เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน
และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์
ให้บริการด้านการจัดการและบริหาร
ด้านสปาแก่ Arabian Spa (Dubai)
(LLC) โดยรับรู้เป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

6.28

เนื่องจาก บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์
มีผทู้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้บริการด้านการบริหารการเงิน
และการขายห้องชุดให้แก่
บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

8.31

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า
และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

7. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
			

8. Arabian Spa (Dubai) (LLC)
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49
และมีกรรมการร่วมกัน

9.  บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น
ความสัมพันธ์ :  
มี บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือในบริษัทเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.77 จึงมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ร่วมกัน
และมีกรรมการร่วมกัน
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บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริม เทอเรซ
รีซอร์ทเช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่
โดยบันทึกเป็นค่าเช่า

10.58

การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม
และดำ�เนินกิจการโรงแรม
เป็นรายการค้าตามปกติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี ภาษีและ
การเงิน โดยคิดค่าบริการตามลักษณะ
และปริมาณงานแก่ บจก. ศรีพัฒน์
การ์เด้น ซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.60

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

10. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ์ :
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นร้อยละ 16.77
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
0.16
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับ		
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า

0.03

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ในปริมาณมาก ทำ�ให้ได้ต้นทุนการเช่า
ที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ บจก. พลูหลวง โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงานซึ่งบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.20

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล
โซลูชนั่ ส์ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ และเพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

11. บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์ :
มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2553
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจำ�เป็น

12. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ์ :
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26.28
และมีกรรมการร่วมกัน

			
			
			
			
			

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รับเงินปันผลจากการลงทุนใน
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บันทึกเป็นรายได้เงินปันผลรับ
บริษัทย่อยซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึก
เป็นรายการซื้อสินค้า แบ่งแยกตาม
รายบริษัท ดังนี้
• บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
• บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
• บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
• บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  
• บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)

80.21

28.42
6.77
4.15
4.20
0.03

เงินปันผลซึ่งเกิดจากการถือหุ้น
เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

13. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   
ความสัมพันธ์ :
เป็นผู้ถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 11.07
และเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. สมุย บีช เรสซิเด้นท์
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย
เพื่อขายที่เกาะสมุยได้รับค่าบำ�รุงรักษา
รายปีจากนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  
ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่พักอาศัย บริษัทบันทึกเป็น
รายได้อื่น   

1.10

การจ่ายค่าบำ�รุงรักษารายปี
เป็นการจ่ายตามราคาตลาด
และเงื่อนไขปกติ  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม
และมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์
รับรู้รายได้จากการขายห้องชุดจาก
นายอานิล ธาดานี่

112.22

บจก. ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ ดำ�เนินการ
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
การขายอาคารชุด ราคาขายเป็นไป
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติ
ธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผลแล้ว

14. นายอานิล ธาดานี่
ความสัมพันธ์ :
เป็นกรรมการของบริษัท
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ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำ�การวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำ�
การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำ�เสนอตาม
ขั้ น ตอนและกระบวนการอนุ มั ติ โดยผู้ บ ริ ห ารหรื อ กรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะไม่ มี ส่ ว นในการอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว นอกจากนี้
กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจำ�เป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรม
หรือไม่
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำ�คัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำ�เนินการ
ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นรายการที่ด�ำ เนินการโดยบริษัทเองและการดำ�เนินการ
ของบริษัทย่อย
นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำ�เป็น
และให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำ�หรับการทำ�รายการระหว่างกัน ดังนี้
นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กำ�หนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำ�เนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมในเครือรวม 33 โรงแรม
และห้องพักมากกว่า 3,000 ห้อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา แมริออท โฟร์ซีซั่นส์ เอเลวาน่า และแบรนด์ในเครือไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในประเทศไทย มัลดีฟส์ เวียดนาม แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอินโดนีเซีย นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว บริษัท
ยังถือหุ้นร้อยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำ�ในธุรกิจอาหารในภูมิภาคเอเชียที่มีสาขา
ร้านอาหารมากกว่า 1,000 สาขาทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์คิง,
ไทย เอ็กซ์เพรส และเดอะ คอฟฟี่ คลับ บริษัทยังถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำ�ในธุรกิจ
จัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำ�อาง และธุรกิจรับจ้างผลิต ได้แก่ แบรนด์เอสปรี, เรดเอิร์ธ, บอสสินี่, แก๊ป, ชาร์ลส์
แอนด์ คีธ, บลูม, ลาเนจ, สแมชบ๊อกซ์, ทูมี่, สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์, อีทีแอลเลิร์นนิ่ง, เวิล์ดบุ๊ค

โครงสร้างรายได้

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
(1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยละ 51.77
(2) ธุรกิจโรงแรม
ร้อยละ 22.64
(3) ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 2.03
(4) ธุรกิจบันเทิง
ร้อยละ 0.63  
(5) ธุรกิจให้บริการเพื่อสุขภาพ
ร้อยละ 1.55
(6) ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 1.08
(7) ธุรกิจการจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้า
ร้อยละ 14.04
(8) ธุรกิจบริหารจัดการ
ร้อยละ 1.29
(9) รายได้อื่น
ร้อยละ 4.97
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เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2553
มีนาคม

เปิดร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และสเวนเซ่นส์ เป็นสาขาแรกที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว
• เปิดร้านแก๊ป สาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

•

พฤษภาคม

เสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 2,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี
• Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เข้าซื้อโรงแรม Killindi, Zanzibar ในประเทศแทนซาเนีย

•

มิถุนายน
•

เปิดร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เป็นสาขาแรกที่บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

สิงหาคม

เปิดร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เป็นสาขาแรกที่ประเทศเวียดนาม
• เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท Cyprea Lanka ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม Kani Lanka Resort & Spa
บนพื้นที่ 8.25 เอเคอร์ และที่ดินริมชายหาด 10.25 เอเคอร์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโรงแรมอนันตราได้ในอนาคต

•

กันยายน
•

ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท (เป็นผู้จัดจำ�หน่าย
เครื่องสำ�อางลาเนจ) จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 51 โดยบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่
บริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49

ธันวาคม

เสนอขายหุ้นกู้จำ�นวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยแบ่งเป็นจำ�นวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี และจำ�นวน 500 ล้านบาท
ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี
• เปิดตัวอนันตรา วาเคชั่นคลับ ซึ่งเป็นธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (timeshare) โดยเปิดให้บริการโครงการของ
ธุรกิจ timeshare โดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกที่อำ�เภอบ่อผุด เกาะสมุย
•

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ รายได้ ผลกำ � ไร สิ น ทรั พ ย์ สภาพคล่ อ งและมู ล ค่ า หุ้ น ของบริ ษั ท นอกจากความเสี่ ย งที่ จ ะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไป อาจมี
ความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ด้วย
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำ�นวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทำ�ให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายใน
ประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจาย
ฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
นอกจากนี้ จากการมีฐานธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า ส่งผลให้บริษัทมีการ
กระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่น้อยกว่า โดยในปี 2553
บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจร้านอาหารร้อยละ 52 จากธุรกิจโรงแรม และสปาร้อยละ 24 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 1
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้าร้อยละ 14 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิงร้อยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 6
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม

ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ก ารแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น จากการเปิ ด โรงแรมระดั บ บนของผู้ ป ระกอบการ
รายต่างๆ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกำ�ไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท
เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์การวางตำ�แหน่งที่ชัดเจนด้านการตลาดและภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้บริหาร
ซึ่งมีความชำ�นาญและประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  (“อนันตรา”)
การบริหารงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels & Resorts
Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โฟร์ซีซั่นส์” และการบริหารงานโดย The Hotel Licensing Corporation
ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท แมริออท โฮเทล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ทำ�ให้บริษัทมีฐานลูกค้าประจำ�ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและบันเทิง ทำ�ให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้
อย่างครบวงจร
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2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่
ต�่ ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้ต้องอาศัยการวางแผน
การตลาดและเงินลงทุนจ�ำนวนมากเพื่อครอบคลุมตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ มีทีม
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ท�ำให้
บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มเปิดบริการรูปแบบร้านอาหารประเภท
ใหม่ๆ จากเดิมที่เน้นอาหารตะวันตกจานด่วน เช่น พิซซ่า สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหาร
ที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
จึงท�ำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องส�ำอาง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง และแปรผันตามการบริโภคของภาคเอกชน รวมไปถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศ ที่มีผลจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ และเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประท้วงและการจลาจลในสถานที่
ชุมชนส�ำคัญและศูนย์การค้า ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับที่ต�่ำกว่า
โดยลู ก ค้ า กลุ ่ ม ดั ง กล่ า วยั ง คงซื้ อ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง ประสบการณ์ อั น ยาวนานของผู ้ บ ริ ห ารมี ส ่ ว นส�ำคั ญ ในการ
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม่

บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้
และกำ�ไร ซึ่งการลงทุนในโครงการใหม่อาจทำ�ให้บริษัทมีความเสี่ยงจากต้นทุนในการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนก่อสร้าง
โครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทจะทำ�การสำ�รวจสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณ
ที่ตั้งของโครงการใหม่ก่อนดำ�เนินการก่อสร้าง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก่อน
การเข้าทำ�สัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้นทุนในการก่อสร้างจะต้องระบุแน่นอนในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพ
การก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ เช่น มัลดีฟส์ แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศจีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย
อัตราแลกเปลี่ยน หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบต่อรายได้และก�ำไรจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ จึงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความช�ำนาญในประเทศนั้นๆ ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ และมีการท�ำ  due diligence และ feasibility study อย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงส�ำหรับการลงทุนในประเทศที่กลุ่มไม่เคยด�ำเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรกบริษัทจะร่วมลงทุน
กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้กิจการ จนกว่า
จะมีความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เช่น การลงทุน
ในแอฟริกา มัลดีฟส์  ศรีลังกา และออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 4,208 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  
บริษัทได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยรูปแบบของแฟรนไชส์และรับจ้างบริหารโรงแรมแทนการลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ อีกทั้งยังสามารถขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของได้อีกด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ จ�ำนวน 463 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ�ำนวนสาขาร้านอาหารทั้งหมด
1,148 สาขา ส�ำหรับธุรกิจโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและเปิดให้บริการแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน 7 แห่ง จาก
จ�ำนวนโรงแรมในเครือของบริษัททั้งหมด 33 แห่ง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมบางแห่งในปัจจุบันเป็นที่ดินที่บริษัทท�ำสัญญาเช่าไว้กับเจ้าของที่ดิน การไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่บริษัทท�ำไว้กับเจ้าของที่ดินมีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือ
ประมาณ 11 ปี และบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก โดยคิดอัตราค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน และจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของร้านอาหารและร้านจ�ำหน่ายสินค้ายังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
ร้านอาหารและธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารและจัดจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ
หลายแบรนด์ ส่งผลให้บริษัทมีอ�ำนาจต่อรองกับเจ้าของพื้นที่ อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการท�ำสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมาก
6. ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า

บริษัทด�ำเนินงานร้านอาหารทั้งภายใต้แบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้
สัญญาแฟรนไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา
แฟรนไชส์ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวลงโดยการขอต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา
ของสัญญา 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็นของตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์หลักของตัวเอง 3 แบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไทยเอ็กซ์เพรส
และเดอะ คอฟฟี่ คลับ
ส�ำหรับธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญาของบริษัทมีสองลักษณะ ได้แก่ แบบที่สามารถ
ต่อสัญญาได้โดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา ส�ำหรับสัญญาในลักษณะที่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการ
ต่อสัญญา บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อถึงก�ำหนดและมีโอกาสสูญเสียรายได้จากการเป็นตัวแทน
จ�ำหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินธุรกิจระหว่างกันมาเป็นเวลานานและบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท จะได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ต ่ อ อายุ สั ญ ญา นอกจากนั้ น ในระหว่ า งการตกลงในการต่ อ สั ญ ญา หากคู ่ สั ญ ญาขอ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในอัตราที่บริษัทและ
คู่สัญญาได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
7. ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารงานและจ้างผลิตสินค้า

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีการขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการรับจ้างบริหารจัดการโรงแรม ภายใต้แบรนด์ อนันตรา ซึ่งเป็นแบรนด์
ของบริษัท โดยคิดรายได้ค่าบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำในการออกแบบ
และการก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดด�ำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารภายหลังจากที่โรงแรม
เปิดด�ำเนินการแล้ว โดยจะขึ้นอยู่กับรายได้และผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของโรงแรมที่บริษัทเข้าบริหารงาน โดยทั่วไปสัญญา
ว่าจ้างบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบก�ำหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายในรูป
ของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (cancellation fee) ได้ จากประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรมหลายปี จนท�ำให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการ ประกอบกับเอกลักษณ์ของแบรนด์อนันตรา ที่ให้ความส�ำคัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมแล้วทั้งสิ้น 20 แห่ง กับเจ้าของโรงแรมทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ ท�ำให้มีการกระจายความเสี่ยงทั้ งในด้านของสถานที่ตั้งของโรงแรม และการกระจุกตัวอยู่กับเจ้าของโรงแรม
รายใดรายหนึ่ง โดยโรงแรมภายใต้สัญญาจ้างบริหาร 20  แห่ง เป็นโรงแรมที่เปิดด�ำเนินการแล้วจ�ำนวน  7 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
การก่อสร้างและคาดว่าจะทยอยเปิดด�ำเนินการได้ภายในปี 2556  
ส�ำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับจ้างผลิต
สินค้าให้กับบริษัทสินค้าอุปโภคระดับสากล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน
และได้รับอนุญาตให้ผลิตน้อยราย แต่เนื่องจากราคาและคุณภาพเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้า
ในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี และให้
ความส�ำคัญต่อคุณภาพในการผลิตสินค้าในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสายการผลิตซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รับการว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว
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8. ความเสี่ยงด้านการเงิน
8.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับมาจากการให้สิทธิค่าแฟรนไชส์
ค่ า รั บ จ้ า งบริ ห ารโรงแรมและจากเอเย่ น ต์ ท ่ อ งเที่ ย วในต่ า งประเทศ ซึ่ ง รายได้ ดั ง กล่ า วผั น แปรตามอั ต ราแลกเปลี่ ย น
แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้น บริษัท
จึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural
Hedging) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ
เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือ ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพัก
ซึ่งเดิมก�ำหนดราคาอ้างอิงเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐ ปัจจุบันอัตราค่าห้องพักทั้งหมดในประเทศได้เปลี่ยนมาก�ำหนดเป็นเงิน
สกุลบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
ในความต้ อ งการของตลาด โดยบริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ก ารบั น ทึ ก ขาดทุ น หรื อ ก�ำไรจาก
อั ต ราแลกเปลี่ ย นในงบก�ำไรขาดทุ น เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้ า จะบั น ทึ ก ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยรั บ รู ้ ส ่ ว นแบ่ ง ก�ำไร
หรือขาดทุนซึ่งแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเงิน
ลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะมีการปรับปรุงให้เป็นราคายุติธรรมและใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วั น สิ้ น งวดโดยแสดงอยู ่ ภ ายใต้ ส ่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น จากสั ด ส่ ว นเงิ น ลงทุ น ในต่ า งประเทศซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นต�่ ำ มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมดังกล่าว ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่มากนัก
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนี้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วน
ร้อยละ 90 และสกุลต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นภาระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับรายได้ในประเทศนั้นๆ

8.2 ความเสี่ยงด้านการเก็บเงินชำ�ระหนี้จากลูกหนี้การค้า

ในการด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินช�ำระหนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจาก
รายได้เกือบทั้งหมดเทียบเท่าเงินสด ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินช�ำระหนี้จากลูกหนี้
การค้า เช่น เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือลูกค้าบริษัทรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีจ�ำนวนมากราย ซึ่งบริษัทไม่ได้พึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในอดีตบริษัท
ไม่เคยได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาให้ระยะเวลาในการช�ำระหนี้
(Credit Term) แก่ลูกหนี้การค้าเฉพาะรายที่มีการท�ำธุรกิจกันมาอย่างน้อย 3 - 5 ปี ส�ำหรับลูกหนี้การค้ารายใหม่
บริษัทจะก�ำหนดเป็นวงเงินที่จ�ำกัดเท่านั้น โดยหลักการนี้ช่วยให้บริษัทบริหารลูกหนี้ และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มี
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหนี้การค้าค้างช�ำระสุทธิเท่ากับ 981 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ร้อยละ 2.49
ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

8.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษัท บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่วางไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณร้อยละ 76 ของหนี้สินรวมและมีต้นทุน
ทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5
หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลกระทบให้ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 0.18 ของรายได้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

8.4 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบั ติและละเว้นการปฏิบั ติของเงินกู้ของบริษัท

โดยทั่ ว ไปแล้ ว หนี้ สิ น และเงิ น กู ้ ยื ม ของบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก�ำหนดโดยผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ แ ละเจ้ า หนี้
ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงการที่บริษัทต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)
(“IBD”) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) (“E”) ของบริษัทในอัตราไม่เกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ในทุกๆ ไตรมาส โดยค�ำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ของบริษัท
เท่ากับ 1.04 : 1  
บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ ำเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงาน และท�ำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะร่วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ทั้งนี้ บริษัทได้ท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยงและทบทวนคู่มืออย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำ�ให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และกำ�หนดในหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ให้บริษทั ดูแลผูถ้ อื หุน้
ทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1.1

สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม

1.2

สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.3

สิทธิในการจัดสรรเงินปันผล

1.4

สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

1.5

สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และ
วิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นทีใ่ ช้ในการพิจารณา โดยบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ บริษัทจะจัดวัน เวลา และสถานที่เพื่ออำ�นวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1.6

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าสำ�หรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยติดต่อส่งคำ�ถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทั

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำ�หนดนโยบายให้ดูแลและ
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ นโยบาย
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัทที่กำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ได้แก่
2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำ�เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น
ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท   

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้

2.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้  บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ
3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้
หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำ�หนดโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.2.2 อำ�นวยความสะดวกให้ผมู้ อบฉันทะ  โดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่ จะเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวไปพร้อม
หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

2.3 ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.1 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ
2.3.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือบริษัทอย่างเต็มที่
2.3.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
2.3.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำ�เนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายใน
การเพิม่ ระเบียบวาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงลำ�ดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิม่ หรือการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
มีเหตุผลอันสมควร  
2.3.5 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระ
การประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ�  บริษัทได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและลงมติ
ผู้ถือหุ้น

2.4

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำ�คัญที่ใช้ในการพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  
และเผยแพร่ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำ�ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำ�นักเลขานุการบริษัท ก่อน
นำ�ส่งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้
บริษัทยังขอความร่วมมือไปยังกรรมการและผู้บริหารทุกท่านให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำ�คัญและ
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

3. บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
ผู้ถือหุ้น

บริษทั จะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญาและพันธะ
ทางการเงินอย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง		

บริษทั จะประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทำ�งาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดตั้งสายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และสร้างจิตสำ�นึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมควบคู่กับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
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ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน  ระบบ
ควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยผู้สอบบัญชีภายในจะพิจารณาก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดำ�เนินการตรวจสอบ และหาแนวทาง
แก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
4.

การเปิดเผยข้อมูล
4.1 นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ต่อการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง แม่นยำ� และตรงเวลา ทัง้ รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป โดยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะจัดทำ�แผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำ�ปี ซึ่งรายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีวิธีการ ช่องทาง และข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้จัดการกองทุน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ข้อมูลทางการเงิน
การประกอบการ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำ�เร็จในการสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุนโดยการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ การส่งข่าว  การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชี้แจงผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส การเดินทาง
ไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำ�ปี ข้อมูล
สรุปของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดูแลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน

4.2 หลักการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับบริษัท การสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาปรับปรุง
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การทุ ก ปี หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ครอบคลุ ม หลั ก การที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ สิ ท ธิ แ ละ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการใน
การดำ�เนินธุรกิจ การควบคุมและการกำ�กับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายทีม่ ตี อ่ ลูกค้า คูแ่ ข่ง ชุมชน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การกำ�หนด “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงาน
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมถึงกำ�หนดช่องทางการรายงานกรณีทมี่ กี ารประพฤติผดิ กฎหมาย หรือนโยบายทีก่ ำ�หนดไว้

4.3 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำ�ปี บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้อง
และเพียงพอภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อสาธารณชน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับ
ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการ
จะอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และบำ�เหน็จกรรมการ สำ�หรับในส่วนของผู้บริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับในรูป
ค่าตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการใบสำ�คัญแสดงสิทธิสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน มีอายุ
การใช้สทิ ธิเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กบั บริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว  
ในปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

		

4.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ

เข้าประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน
(ครั้ง)
บริษัท ตรวจสอบ
กำ�หนด
สรรหา กรรมการอื่น
ค่าตอบแทน
จากบริษทั ย่อย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
3. นางปรารถนา  มงคลกุล
4. นายเคนเนธ ลี ไวท์
5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
6. นายอานิล ธาดานี่
7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
8. นายเอ็มมานูเอล จูด๊ ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย
9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์

6/6 200,000
5/6 200,000
6/6 200,000
6/6 1,040,000
2/6 270,000
5/6 790,000
6/6 1,040,000
6/6 200,000
5/5 790,000

440,000
220,000
220,000

50,000
50,000
50,000
-

50,000
50,000
50,000
-

180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
-

รวม
(บาท)

380,000
200,000
380,000
1,580,000
550,000
1,070,000
1,260,000
380,000
1,010,000

4.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารจำ�นวน 7 ท่าน รวมทั้งสิ้น 118 ล้านบาท
4.5 การปฏิบั ติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
4.5.1 ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ

กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการสรรหา

4/4
0/1
3/4
3/3

2/2
1/2
1/2
-

2/2
1/2
1/2
-

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์*
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
4. นายอานิล ธาดานี่
5. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
* ลาออกเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553
4.6 นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม  
โดยสนับสนุนนโยบายที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทได้จัดตั้งสายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำ�นึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล
พัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยรวมควบคูก่ บั การเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยืน  เพือ่ ดำ�เนินการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการแล้วในปี 2553 ได้แสดงในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1 โครงสร้างกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

		

		
		

		

		

5.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ
5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน โดยกรรมการ
มากกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดโดย พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำ�กัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1.1.2 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทกำ�หนด และต้องมี
คุณสมบัตสิ อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.1.3 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอเป็นกรรมการ จะผ่านกระบวนการสรรหาทีโ่ ปร่งใส โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�กับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำ�เสนอรายละเอียดของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการ
ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท
5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน
5 บริษัท
5.1.2 การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีจำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.3 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการ
มิได้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
ที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.4 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นอิสระ
ทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำ�หนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.4.2 คณะกรรมการกำ � หนดค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
5.1.5 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำ�เนินการ ดังนี้
5.1.5.1 จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นซึ่ง ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำ�ปีของ
บริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
5.1.5.2 จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5.1.5.3 แนะนำ�กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานและความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1.5.4 ดำ�เนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		

		

		

		

5.2.1 ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นเป็ น บุ ค คลที่ มี ภ าวะการเป็ น ผู้ นำ �  มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล และมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนด หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์
กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ตลอดจนกำ � กั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การดำ � เนิ น
แผนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.2.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการ จะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท
ตามนโยบายที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายจัดการ ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
5.2.3 การกำ�หนดและการดูแลหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ �คัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายกำ �กับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำ�หนด “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม”
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงาน และมีช่องทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย
และ/หรือนโยบายที่กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และทบทวน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกปี เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและ
องค์กรอื่นๆ ที่กำ�หนดแนวทางปฏิบัติสากลที่ดี
5.2.4 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำ�หนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีทมี่ กี รรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้
กำ�หนดนโยบายและวิธกี ารดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนด้วย
5.2.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็น
การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถดำ�เนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล โดยบริษัทได้ก�ำ หนดภาระ หน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทได้
ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก บริษัท
ได้เล็งเห็นและให้ความสำ�คัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทำ�หน้าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ ง ในการประเมินความเสีย่ ง ทุกหน่วยงานของบริษทั จะระบุปจั จัยความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การผลิต ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อที่ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงาน
ที่ระบุความเสี่ยง จะได้น�ำ ข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหาย
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จากความเสีย่ งดังกล่าว อีกทัง้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบยังต้องร่วมกันเพือ่ ติดตามและประเมิน
ความเสี่ยงเป็นระยะ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำ�คู่มือบริหารความเสี่ยง และทบทวนคู่มืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2.7 การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการได้กำ�หนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสำ�หรับปี 2553 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเข้าเป็นวาระประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการพิจารณา
ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยฝ่ายเลขานุการบริษัท
ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาส
และจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และ
ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้สรุปผลประกอบการของบริษัทและรายงาน
ให้ ค ณะกรรมการทราบทุ ก เดื อ น ในปี 2554 บริ ษั ท จะดำ � เนิ น การตามระเบี ย บการประชุ ม คณะกรรมการ
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เพื่ อ ประเมิ น
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.4.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่เป็นประจำ�ทุกครั้ง
ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาท อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือ
รับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำ�เนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้
กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
5.4.2 แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำ�แหน่งดังกล่าวทุกปี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ตำ�แหน่ง

		
อายุ		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		
		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		
		
		
		
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2522)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
• 62 ปี (เกิดเมื่อปี 2492)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำ�ปาง
• โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด  (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอเวอร์เรสต์ เวิล์ดไวด์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จำ�กัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• 361,115,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 22,334,191 หน่วย

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
ตำ�แหน่ง
อายุ 		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2540)
• 62 ปี (เกิดเมื่อปี 2492)
• General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ บริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริษัทในเครือ
• 5,166,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 434,627 หน่วย

165

166

รายงานประจำ�ปี 2553

3. นางปรารถนา มงคลกุล
ตำ�แหน่ง

		
อายุ 		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		
		
		
		

		
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		
		
		
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

		
		
		

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2541)
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
• 47 ปี (เกิดเมื่อปี 2507)
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
• Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Chief Financial Off icer Certif ication Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
• หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID/THAILAND
• 10,353,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 1,421,594 หน่วย

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์		
ตำ�แหน่ง

		
		
		
อายุ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2541)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
• ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• 64 ปี (เกิดเมื่อปี 2489)
• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, W.A., สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท และหลักสูตรประธานกรรมการปี 2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำ�กัด
• คณะกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
• ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเชส แมนแฮตตัน สาขากรุงเทพฯ
• 69,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 6,911 หน่วย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ตำ�แหน่ง

		
		
อายุ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		
		
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		
		

		
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2547)
• กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน  
• 57 ปี (เกิดเมื่อปี 2497)
• MA., International Law & Finance, George Washington University - National Law Center

สหรัฐอเมริกา
• BA., George Washington University  สหรัฐอเมริกา
• Associate Electrical Engineering - Cornell University สหรัฐอเมริกา
• กรรมการ บริษัท คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA
• กรรมการบริหาร AEA-SOS International, Health Risk Management Company,
and medical services provider
• ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแล Kempinski AG
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ไทย) จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำ�กัด
• ไม่มี
• ไม่มี

6. นายอานิล ธาดานี			
่
ตำ�แหน่ง

		
		
อายุ		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2541)
• กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• 64 ปี (เกิดเมื่อปี 2489)
• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
• กรรมการ บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี อินเวสท์เมนท์ แมนเนเจอร์ จำ�กัด

และบริษัท ซิมโฟนี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เอสไอเอชแอล จำ�กัด (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ)
• ประธานกรรมการ บริษัท ฮัป ซูน โกลโบล จำ�กัด  
• กรรมการ บริษัท ออคิด ฟาร์มาซูติเคิล จำ�กัด ประเทศอินเดีย
• กรรมการ และสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน ของมหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร์
(Singapore Management University)
• สมาชิก International Institute for Strategic Studies
• 55,551,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 5,555,157 หน่วย
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รายงานประจำ�ปี 2553

7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ตำ�แหน่ง

		
อายุ 		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		
		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
		

ประสบการณ์ทำ�งาน

		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2551)
• กรรมการตรวจสอบ  
• 65 ปี (เกิดเมื่อปี 2488)
• ปริญญาโท M.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท M.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
• กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย    
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผลตอบแทน บริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
• ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ไม่มี
• ไม่มี

8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		
		

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ
ประสบการณ์ทำ�งาน

		
		
		
		

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2551)
• 46 ปี (เกิดเมื่อปี 2508)
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีสาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา
• หลักสูตร Director Certificate Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน โรงแรม ออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำ�ราญ
• หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท อีซิ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ตรวจสอบการเงิน เครือร้านอาหาร Le Piaf
• ผู้ตรวจสอบการเงิน บริษัท Desert Express Ltd. T/A Monte’s, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ผู้ตรวจสอบการเงิน/หัวหน้ากลุ่มนักบัญชี บริษัท London Wine Bars จำ�กัด
• 920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
• 67,000 หน่วย

9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
ตำ�แหน่ง

		

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2553)
• กรรมการตรวจสอบ  
• 61 ปี (เกิดเมื่อปี 2493)
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston
• IMD, Lausanne, Managing for Marketing Success and Senior Management Program
• Diploma in Business Studies, The Centre for Economic and Political Studies
ประเทศอังกฤษ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นๆ

		
ประสบการณ์ทำ�งาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• รองประธานบริหาร (ลูกค้าสัมพันธ์) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สำ�นักงานเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำ�กัด
• ไม่มี
• ไม่มี

คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำ�เนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่านดังนี้
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit
system) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)
คุณสมบั ติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
		 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู้ ยื ม คํ้ำ � ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น ทำ � นองเดี ย วกั น
ซึ่ ง เป็ น ผลให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตหรื อ คู่ สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต้ อ งชำ � ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคำ � นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ�  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1.   นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
2.   นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
3.   นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)
คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1.   นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
2.   นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
3.   นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท แทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
2. ทบทวนและนำ�เสนอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ทบทวน และนำ�เสนอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับหลักกำ�กับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ทีด่ ตี ามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. รายงานการกำ�กับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการจากกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)
คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางปรารถนา มงคลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี
ผู้จัดการทั่วไป
4. นางสาวมาริสา อรัณฮา
รองประธานฝ่ายขาย
5. นางสาวอีฟ แดเนี่ยล เวเทอร์เบิร์น
รองประธานฝ่ายการตลาด
6. นายฟิลิป จอร์จ เชสท์
รองประธานฝ่ายบริหารรายได้
7. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน

ทั้งนี้ ประวัติย่อของนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค และนางปรารถนา มงคลกุล ปรากฏภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ ส่วนประวัติย่อ
ของผู้บริหารอีก 5 ท่าน ปรากฏดังนี้
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1. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี
ตำ�แหน่ง
อายุ 		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• ผู้จัดการทั่วไป
• 57 ปี (เกิดเมื่อปี 2497)
• Front Office & Housekeeping Management, มหาวิทยาลัยฮาวาย
• ผู้จัดการทั่วไป รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท พัทยา
• ไม่มี
• ไม่มี

2. นางสาวมาริสา อรัณฮา
ตำ�แหน่ง
อายุ 		

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทำ�งาน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• รองประธานฝ่ายขาย
• 52 ปี (เกิดเมื่อปี 2502)
• ปริญญาโทสาขา Hospitality Management, Cornell School of Hotel Administration
•
•
•
•
•
•

ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี เกียรตินิยมสาขา Psychology & Sociology, Bombay University
Regional Director Sales & Marketing, Starwood Hotels & Resorts
Regional Director Sales, Le Meridien Hotels & Resorts
Marketing Consultant, Jeeves International Sarl France
75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
7,500 หน่วย

3. นางสาวอีฟ แดเนี่ยล เวเทอร์เบิร์น
ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

		

ประสบการณ์ทำ�งาน
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• รองประธานฝ่ายการตลาด
• 39 ปี (เกิดเมื่อปี 2515)
• ปริญญาโทสาขาการตลาด University of Technology Sydney, ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรีสาขา Education, Sydney ประเทศออสเตรเลีย
• Brand Director, Intercontinental Hotels & Resorts and Crowne Plaza Hotels & Resorts)
• ไม่มี
• ไม่มี

4. นายฟิลิป จอร์จ เชสท์
ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทำ�งาน

		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

• รองประธานฝ่ายบริหารรายได้
• 42 ปี (เกิดเมื่อปี 2512)
• ปริญญาตรีสาขา Hotel Administration. University of Las Vegas, Nevada, NV
• Vice President of Revenue Management - International Operations, Hyatt Hotels
•
•
•

Corporation
Director of Pricing and Distribution - Asia Pacific, Hyatt Hotels & Resorts
ไม่มี
ไม่มี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

5. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน
• 40 ปี (เกิดเมื่อปี 2514)
• ปริญญาโทสาขา Finance and International Business, University of Notre Dame,
•
•

		
ประสบการณ์ทำ�งาน

		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2553
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MINT-W4)

•
•
•

Indiana, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีสาขา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Senior Vice President-Division Head - Investor Relations; and Division
Head - Equity Investment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
Investment Representative, Morgan Stanley
ไม่มี
ไม่มี

เลขานุการบริษัท

นางสาวอรญา อื้อสกุล

นักลงทุนสัมพันธ์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

จำ�นวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

  ชือ่ - สกุล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื
ณ 31 ธ.ค. 2553
หุน้ สามัญ
*ESOP MINT-W4

จำ�นวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หุน้ สามัญ
*ESOP MINT-W4

  1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค ประธาน
361,115,822 1,701,600 22,334,191 2,980,000 (1,781,500) 22,334,191
กรรมการ
และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
  2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ
5,166,078 2,750,000
434,627 1,730,000 (2,030,000)
434,627
  3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
10,353,844 2,783,100 1,421,594 (3,862,100) (300,000) 1,421,594
และประธาน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
  4. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการ
69,114
0
6,911
0
0
6,911
  5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการ
0
0
0
0
0
0
  6. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ
55,551,566
0 5,555,157
0
0 5,555,157
  7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม กรรมการ
0
0
0
0
0
0
  8. นายเอ็มมานูเอล จูด๊ ดิลปิ รัจ กรรมการ
920,000 1,400,000
67,000
500,000 (700,000)
67,000
ราชากาเรีย
  9. นางสาวจันทนา สุขมุ านนท์ กรรมการ
0
0
0
0
0
0
10. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
0 249,500
0
0
249,500
0
11. นางสาวมาริสา อรัณฮา
รองประธาน
75,000 425,000
7,500
75,000
425,000
7,500
ฝ่ายขาย
12. นางสาวอีฟ แดเนีย่ ล
รองประธาน
0
0
0
0
0
0
เวเทอร์เบิรน์
ฝ่ายการตลาด
13. นายฟิลปิ จอร์จ เชสท์
รองประธาน
0
0
0
0
0
0
ฝ่ายบริหาร
รายได้
14. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธาน
0
0
0
0
0
0
และการลงทุน
ฝ่ายกลยุทธ์
*ESOP คือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

  1. กลุม่ นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค1
1.1  บริษทั ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จำ�กัด
1.2  นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค
1.3  นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
  2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์      
  3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค      
  4. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.
  5. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด
  6. Credit Suisse Singapore Branch
  7. Symphony Capital Partners Limited
  8. นายเดวิด ไฮเน็ค
    
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
10. The Bank of New York (Nominees) Limited

     
     
                
    
    
  
   
     
      

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื

สัดส่วนร้อยละ

768,915,439
546,755,902
222,155,628
3,909
259,079,714
168,124,194
125,092,770
119,343,303
   115,059,545
  112,290,000
   85,100,051
  72,470,861
72,022,540

23.6%
16.8%
6.8%
0.0%
8.0%
5.2%
3.8%
3.7%
3.5%
3.5%
2.6%
2.2%
2.2%

ที่มา :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
หมายเหตุ : 1 การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น
มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ

                                                    

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
				
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
					
บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16                 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
• บริษัท ราชดำ�ริ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
155 ถนนราชดำ�ริ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

โรงแรมและศูนย์การค้า
12,000,000
9,748,670
โรงแรม กรุงเทพฯ			
แมริออท รีสอร์ท			
แอนด์ สปา,
และศูนย์การค้า
รอยัลการ์เด้น
พลาซ่า กรุงเทพฯ

81.2%

โรงแรมหัวหิน
แมริออท รีสอร์ท
แอนด์ สปา

100%

2,000,000

1,999,998

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
3,000,000
1,359,370
71.4%
รีสอร์ท เชียงใหม่                             (อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย
                                                              บริษัท โรงแรมราชดำ�ริ
                                                        จำ�กัด (มหาชน) 781,250 หุ้น)

โรงแรมเจดับบลิว
แมริออท ภูเก็ต
รีสอร์ท แอนด์ สปา

7,000,000

6,999,994

100%

โรงแรมและ
5,000,000
4,999,998
100%
ขายอสังหาริมทรัพย์                  (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท รอยัลการ์เด้น
พัฒนาโครงการ -                                   ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด)
เซ็นต์ รีจิส
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท ราชดำ�ริ ลอดจ์จิ้ง จำ�กัด
โรงแรม
10,000
9,998
100%
(ชื่อเดิม “บริษัท ไม้ฝาด บีช รีซอร์ท
จำ�กัด”)
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 					
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมอนันตรา
100,000
99,998
100%
จำ�กัด
บ่อผุด รีสอร์ท
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
แอนด์ สปา
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
เกาะสมุย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท โรงแรม ราชดำ�ริ จำ�กัด
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
45,000,000 44,510,793
98.9%
(มหาชน)
กรุงเทพฯ
155 ถนนราชดำ�ริ กรุงเทพฯ 10330					
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0754
โทรสาร +66 (0) 2253 9195
						
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำ�กัด
โรงแรมอนันตรา
100,000
99,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ภูเก็ต วิลล่าส์
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำ�กัด
โรงแรมอนันตรา
500,000
499,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำ�กัด
โรงแรมอนันตรา
1,650,000
1,649,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
สามเหลี่ยมทองคำ�				
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
รีสอร์ท แอนด์ สปา
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เชียงราย
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
และโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
เต็นท์แคมป์
						

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

บริษัท สมุย วิลเลจ จำ�กัด
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
375,000
374,994
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
รีสอร์ท เกาะสมุย
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล
ธุรกิจโรงแรม
1,730,000
1,729,998
100%
แอนด์ รีสอร์ท จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำ�กัด
โรงแรม
10,000
9,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
(ยังไม่ได้เริ่ม
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ประกอบกิจการ)
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำ�กัด
โรงแรมและให้เช่า
10,000
9,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
(ยังไม่ได้เริ่ม
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ประกอบกิจการ)
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำ�กัด
ศูนย์การค้า
750,000
749,997
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
รอยัลการ์เด้นพลาซ่า ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
พัทยา
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เทอเทิ่ล วิลเลจ
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
ชอปปิ้ง พลาซ่า - ภูเก็ต
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ธุรกิจสปา
410,000
209,099
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16                                                                                            (อัตราการถือหุ้นรวมส่วนที่ถือโดย
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
                                                    บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
                                                           อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
                                                                    200,900 หุ้น)
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ส จำ�กัด
ธุรกิจสปา
50,000
50,000
100%
อีสเอเชีย เชมเบอร์, P.O. Box 901
ในภูมิภาค                                            (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
เอเชียตะวันออก                                  เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
                                                                         จำ�กัด)
			
• บริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์
ธุรกิจสปา
140,000
140,000
100%
แมเนจเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) จำ�กัด
ในประเทศจีน                                       (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
ห้อง 03, ชั้น 12, บล็อกเอ,
                                                          เอ็ม สปา เวนเจอร์ส จำ�กัด)
เลขที่ 18 ถนนเทาลิน
                                                                         
ปูด็อง นิวแอเรีย, เซี่ยงไฮ้,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
						
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
ขายอสังหาริมทรัพย์ 10,000
9,993
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
เกาะสมุย
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำ�กัด
ขายอสังหาริมทรัพย์
10,000
9,998
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
(ยังไม่ได้เริ่ม
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ประกอบกิจการ)
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด
บริหารโรงแรม
170,000
169,993
100%
(เดิมชื่อบริษัท รอยัล การ์เด้น โฮเทล
แมเน็จเม้นท์ จำ�กัด)					
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16  
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
• บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด                                                                                                       (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
บริษัท อีสเอเชีย คอร์ปอเรท
                                                              ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด)
เซอร์วิส (บีวีไอ) จำ�กัด			
อีสเอเชีย เชมเบอร์, P.O. Box 901
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
						

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท ล็อดจิ้ง แมนเนจเม้นท์
		 (ลาบวน) จำ�กัด
ชั้น 15 (เอ 2), เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
จาลัน เมอร์เดกา
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
						
• บริษัท ล็อดจิ้ง แมนเนจเม้นท์
		 (มอริเชียส) จำ�กัด
C/O บริษัท ดีทีโอเอส จำ�กัด, ชั้น 4
ไอบีแอลเฮ้าส์, คอดัน, พอร์ทหลุยส์
สาธารณรัฐมอริเชียส
						
• บริษัท พีที ล็อดจิ้ง แมนเนจเม้นท์
		 (อินโดนีเซีย) จำ�กัด
กราฮา ไนอาก้า, ชั้น 24
จาลัน เจนเดอรัล ซูเดอมัน, Kav. 58
จาการ์ตา อินโดนีเซีย 12190

บริหารโรงแรม
1,000
1,000
100%
                                                (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
                                                          ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                           อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)

• บริษัท ไซเปรีย ลังกา
		 (ไพรเวท) จำ�กัด
No. 45 ถนนเบรย์บรูค
โคลัมโบ ศรีลังกา

โรงแรม
102,384,759 82,010,192
80.1%
                                                              (ถือหุ้น 80.1% โดยบริษัท
                                                             ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                              อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)		

                                                                                                   
บริหารโรงแรม
1,000
1,000
100%
                                                (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
                                                          ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                           อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)		
                                                                                                     
บริหารโรงแรม
150,000
150,000
100%
                                                           (ถือหุ้น 93.3% โดยบริษัท
                                                           ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                            อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)
                                                               และ 6.7% โดยบริษัท
                                                                ล็อดจิ้ง อินเวสเม้นท์
   (ลาบวน) จำ�กัด)		

บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริหารงาน
262,515
262,513
100%
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล
บริหารงาน
60,000
59,998
100%
โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร์					
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด”)					
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท
โรงแรมและขาย
10,000
9,998
100%
แอนด์ เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
อสังหาริมทรัพย์
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110      
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริหารงาน
100,000
100,000
100%
จำ�กัด
อีสเอเชีย เชมเบอร์, P.O. Box 901
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
						
บริษัท อาร์ จี อี (ฮ่องกง) จำ�กัด
บริหารงาน
100,000
99,999
100%
ชั้น 28, ทรีแปซิฟิคเพลส
ควีนส์โรดอีส, ฮ่องกง
						
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอช
บริหารงาน
1,000
1,000
100%
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
C/O บริษัท ดีทีโอเอส จำ�กัด, ชั้น 4					
ไอบีแอลเฮ้าส์, คอดัน, พอร์ทหลุยส์
สาธารณรัฐมอริเชียส
						
บริษัท ล็อดจิ้ง อินเวสเม้นท์
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
(ลาบวน) จำ�กัด
ชั้น 15 (เอ 2), เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
จาลัน เมอร์เดกา
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
โรงแรม
1,000
1,000
100%
(ลาบวน) จำ�กัด
ชั้น 15 (เอ 2), เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
จาลัน เมอร์เดกา
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
						
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์
ลงทุน
7,477,508
7,477,451
100%
พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์
ในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ C/O
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา 193-195
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110
						

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ทวี
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาธร ชั้นเอ็ม
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2670 4900  
โทรสาร +66 (0) 2670 1820
						
กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย
11 อาคารคิวเฮ้าส์สาธร ชั้นเอ็ม
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2670 4900  
โทรสาร +66 (0) 2670 1820

ลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

50,000,000

5,000,000

10%

ลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

136,500,000

36,500,000

26.7%

บริษัท เอวีซี คลับ ดีเวลลอปเปอร์
จำ�กัด
บริษัท ดีทีโอเอส จำ�กัด
ชั้น 10 ราฟเฟิล ทาวเวอร์
19 ไซเบอร์ซิตี้ อีเบเน่ มอริเซียส

โครงการพักผ่อนแบบ
ปันส่วนเวลา

1,000

1,000

100%

บริษัท เอวีซี เวเคชั่น คลับ จำ�กัด
บริษัท ดีทีโอเอส จำ�กัด
ชั้น 10 ราฟเฟิล ทาวเวอร์
19 ไซเบอร์ซิตี้ อีเบเน่ มอริเซียส
						
บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง      
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777
						
บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จำ�กัด
P.O. Box 88, ดูไบ,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โครงการพักผ่อนแบบ
ปันส่วนเวลา

1,000

1,000

100%

โครงการพักผ่อนแบบ
ปันส่วนเวลา

400,000

199,998

50%

บริษัท ยูโทเปีย ไพรเวท โฮลดิ้ง จำ�กัด
39, ออร์คิด มากู, มาฟานนู
มาเล่, มัลดีฟส์
		

ธุรกิจสปา
300
147
49%
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                         (ถือหุ้น 49% โดยบริษัท
                                                          เอ็ม สปา เวนเจอร์ส จำ�กัด)
โรงแรม
1,000,000
499,998
50%
                                                      (ถือหุ้น 50% โดยบริษัท อาร์จีอาร์
                                                            อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)		
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

บริษัท แทนซาเนีย ทัวริซึ่ม แอนด์
ฮอสพิทาริตี้ อินเวสเม้นท์ จำ�กัด (‘TTHIL’)
อาคารอัครา เลขที่ 24 ถนนเดอ คาสโตร
วิคแฮม เคย์ 1 P.O. Box 3136
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
						
• บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา
(ที) จำ�กัด
99 ถนนเซเรนเกติ โซปา พลาซ่า
P.O. Box 12814 อารุซา แทนซาเนีย

ลงทุนในบริษัทอื่น
2
1
50%
                                                             (ถือหุ้น 50% โดยบริษัท
                                                           ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                            อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)		

• บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา
(เค) จำ�กัด
นิว เรเฮม่า เฮ้าส์ ถนนแรพตา
P.O. Box 67486
ไนโรบี 0020 เคนยา

ลงทุนในบริษัทอื่น
2
2
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดย TTHIL)
                                                           
                                                       

• บริษัท ฟลอร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด
นิว เรเฮม่า เฮ้าส์ ถนนแรพตา
P.O. Box 67486
ไนโรบี 0020 เคนยา

ลงทุนในบริษัทอื่น
10,000
10,000
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
                                                               เอเลวาน่า แอฟริกา
                                                                     (เค) จำ�กัด)

• บริษัท แพรอทส์ จำ�กัด
LR No. 13603 มัมบาซาเซาท์
ถนนดีอานี่บีช
อูกันดา เคนยา

โรงแรม
2
2
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
                                                              ฟลอร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด                                                           
                                                     

บริษัท ซานซิบา ทัวริซึ่ม แอนด์
ฮอสพิทาริตี้ อินเวสเม้นท์ จำ�กัด (‘ZTHIL’)
อาคารอัครา เลขที่ 24 ถนนเดอ คาสโตร
วิคแฮม เคย์ 1 P.O. Box 3136
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
						
• บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา
(ซี) จำ�กัด
เปโปนี พลาซ่า ถนนเปโปนี
P.O. Box 726300, 00200
ไนโรบี เคนยา

ลงทุนในบริษัทอื่น
2
1
50%
                                                             (ถือหุ้น 50% โดยบริษัท
                                                           ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเม้นท์
                                                            อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)		

• บริษัท เดอะ แกรนด์ สโตน
ทาวน์ จำ�กัด
P.O. Box 12814
อารุซา แทนซาเนีย

ลงทุนในบริษัทอื่น
100,000
100,000
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดย ZTHIL)
                                                       

โรงแรม
2,500
2,500
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดย TTHIL)
                                                          
                                                       

โรงแรม
202
202
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดย ZTHIL)
                                                           
                                                       

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

• บริษัท พาราชิชิ จำ�กัด
P.O. Box 3998
ดาร์ส ซาลาม
แทนซาเนีย
				
บริษัท ฮาร์เบอร์วิว จำ�กัด
4 ถนนทราน ฟู
ไฮฟอง เวียดนาม

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

ธุรกิจโรงแรม
10,000
10,000
100%
                                                           (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
                                                               เดอะ แกรนด์ สโตน
                                                                    ทาวน์ จำ�กัด)
โรงแรม
11,000,000
3,342,900
30.39%
โรงแรมฮาร์เบอร์วิว                               (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์จีอาร์
และออฟฟิศ ทาวเวอร์                             อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด)
ไฮฟอง - เวียดนาม

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ขายอาหาร
32,730,684 32,640,629
99.72%
จำ�กัด (มหาชน) (“MFG”)
และเครื่องดื่ม
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 15 - 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						
• บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด
ขายอาหาร
1,000,000
999,998
100%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 15, 16
และเครื่องดื่ม                                        (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ร้านไอศกรีม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
สเวนเซ่นส์
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
							
• บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด
ผลิตและ
600,000
599,997
100%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 16
ขายเนยแข็ง                                          (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
							
• บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
ผลิตและ
600,000
599,997
100%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 16
ขายไอศกรีม                                         (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
							
• บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด
ขายอาหาร
160,000
159,998
100%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 15
และเครื่องดื่ม                                       (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คิออส - แดรี่ ควีน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ดีคิว กริลล์ แอนด์ ชิลล์
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9					
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำ�กัด
ให้บริการอาหาร
50,000
25,495
51%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 16
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                (ถือหุ้น 51% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						
• บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขายอาหาร
1,000,000
949,999
95%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 12
และเครื่องดื่ม                                        (ถือหุ้น 95% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ร้านอาหาร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์เกอร์คิง
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						
• บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์
เจ้าของลิขสิทธิ์
1,800,000
1,800,000
100%
โฮลดิ้ง (ลาบวน) จำ�กัด (“ลาบวน”)
                                                            (ถือหุ้น 100% โดย MFG
ชั้น 7 อี, เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
                                                                    ทุนชำ�ระแล้ว 			
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
                                                             1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ                                             
จาลัน เมอร์เดกา
                                                                จากทุนจดทะเบียน
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
                                                              4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
โทรศัพท์ (087) 443 118/188
โทรสาร (087) 441 288
						
• บริษัท แฟรนไชส์ อินเวสเม้นท์
เจ้าของลิขสิทธิ์
16,000,000 16,000,000
100%
		 คอร์ปอเรชั่น ออฟ เอเชีย จำ�กัด
                                                         (ถือหุ้น 100% โดยลาบวน)
		 (“FICA”)				
อาคารซิทโก้, วิคแฮมส์ เคย์,
P.O. Box 662
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์
						
• บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ขายอาหาร
จำ�นวนเงิน 70 จำ�นวนเงิน 70
100.%
		 (ประเทศจีน) จำ�กัด
และเครื่องดื่ม   
ล้านหยวน
ล้านหยวน
ชั้น 4, อาคารซิชวน, ถนนเป่ยหลี่ซื่อ
เครือข่ายร้านอาหาร                             (ถือหุ้น 100% โดย FICA)
เขตซีเฉิง ปักกิ่ง
เลอแจ๊ส,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร้านพิซซ่า
และร้านซิซซ์เลอร์
ในกรุงปักกิ่ง
							
• บริษัท เอสแอลอาร์ที จำ�กัด
ขายอาหาร
4,000,000
3,999,998
100%
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 12
และเครื่องดื่ม                                       (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ร้านอาหาร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ซิซซ์เลอร์
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท ไพรมาซี่ อินเวสเม้นท์
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
จำ�กัด (“ไพรมาซี่”)		
บริษัท ดีทีโอเอส จำ�กัด, ชั้น 4					
ไอบีแอลเฮ้าส์, คอดัน, พอร์ทหลุยส์,
สาธารณรัฐมอริเชียส
						
• บริษัท ดีลิเชียส ฟู้ดสตัฟ
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
		 (ลาบวน) จำ�กัด
                                                         (ถือหุ้น 100% โดยไพรมาซี่)
ชั้น 15 (เอ 2), เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
                                                         
จาลัน เมอร์เดกา
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
						
• บริษัท ดีลิเชียส เบฟเวอเรจ
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
		 (ลาบวน) จำ�กัด
                                                         (ถือหุ้น 100% โดยไพรมาซี่)
ชั้น 15 (เอ 2), เมน ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ไฟแนนเชียลพาร์ค ลาบวน,
จาลัน เมอร์เดกา
87000 ลาบวน เอฟที, มาเลเซีย
						
• บริษัท ดีลิเชียส ฟู้ดโฮลดิ้ง (สิงคโปร์)
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
		 พีทีอี จำ�กัด (“DFHS”)
                                                         (ถือหุ้น 100% โดยไพรมาซี่)
8 ครอสสตรีท #11-00
                                                                                      
อาคารพีดับบลิวซี, สิงคโปร์ 048424
						
		 • บริษัท ดีลิเชียส ฟู้ดโฮลดิ้ง
ลงทุนในบริษัทอื่น
1,000
1,000
100%
			 (ออสเตรเลีย) พีทีอี จำ�กัด
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย DFHS)
			 (“DFHA”)
โฮม วิลคินสัน โลวรี่, ชั้น 2,
500 ถนนควีน, บริสเบน, QLD 4000
						
			 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ โฮลดิ้ง
ลงทุนในบริษัทอื่น
46,000,000 23,000,000
50%
				 พีทีวาย จำ�กัด (“TCCA”)
                                                          (ถือหุ้น 50% โดย DFHS)
336-338 ถนนม็องตะกู เวสต์เอนด์
                                                                              
คิวแอลดี, ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เอ็กซ์เพรสโซ่ พีทีวาย
ลงทุน
100
100
100%
					 จำ�กัด
ในอสังหาริมทรัพย์                               (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						

185

186

รายงานประจำ�ปี 2553

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
เจ้าของลิขสิทธิ์
28,616,600 28,616,600
100%
					 อินเวสเม้นท์ พีทีวาย จำ�กัด
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู เวสต์เอนด์
                                                                              
คิวแอลดี, ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ธุรกิจแฟรนไชส์
17,282,200 17,282,200
100%
					 แฟรนไชส์ซิ่ง พีทีวาย จำ�กัด
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู เวสต์เอนด์
                                                                              
คิวแอลดี, ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ลงทุน
2
2
100%
					 (เอ็นเอสดับบลิว) พีทีวาย จำ�กัด
ในอสังหาริมทรัพย์                                (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู เวสต์เอนด์
                                                                              
คิวแอลดี, ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (วิค)
ลงทุน
2
2
100%
					 พีทีวาย จำ�กัด
ในอสังหาริมทรัพย์                               (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ลงทุน
100
100
100%
					 (พร๊อพเพอร์ตี้) พีทีวาย จำ�กัด
ในอสังหาริมทรัพย์                               (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ลงทุน
2
2
100%
					 พร๊อพเพอร์ตี้ (เอ็นเอสดับบลิว)
ในอสังหาริมทรัพย์                               (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
					 พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
เจ้าของลิขสิทธิ์
2
2
100%
					 พีทีวาย จำ�กัด (เป็นทรัสต์ตีของ
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)
หน่วยลงทุนเดอะ คอฟฟี่ คลับ)					
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
					 (อินเตอร์เนชั่นแนล) พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
					 (เกาหลี) พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (มีนา)
					 พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
					 (เอ็นซี) พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
				 • บริษัท เฟิร์ส อเวนิว พีทีวาย จำ�กัด
336-338 ถนนม็องตะกู
เวสต์เอนด์ คิวแอลดี,
ออสเตรเลีย 4101
						
• บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส คอนเซ็ปส์
		 พีทีอี จำ�กัด (“ไทย เอ็กซ์เพรส)
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซ์เพรส
			 เรสเตอรอง พีทีอี จำ�กัด  
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

เจ้าของลิขสิทธิ์
100
100
100%
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)

เจ้าของลิขสิทธิ์
100
100
100%
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)

เจ้าของลิขสิทธิ์
100
100
100%
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)

เจ้าของลิขสิทธิ์
100
100
100%
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)

ขายอาหาร
100
100
100%
และเครื่องดื่ม                                      (ถือหุ้น 100% โดย TCCA)

ลงทุนในบริษัทอื่น
300,000
210,000
70%
                                                 (ถือหุ้น 70% โดยไพรมาซี่)
                                                                              

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                 (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)
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		 • บริษัท บีบีซี ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
			 พีทีอี จำ�กัด  
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท เอ็นวายเอส พีทีอี จำ�กัด
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
		
		 • บริษัท พีเอสโอเซเว่น พีทีอี จำ�กัด
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท ทีอีเอสโอเซเว่น พีทีอี จำ�กัด
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท เอ็กซ์ดับบลิวเอส พีทีอี จำ�กัด
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท โชกูโดะคอนเซป พีทีอี จำ�กัด
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                 (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)
                                                                              

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                 (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               

ขายอาหาร
500,000
500,000
100%
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               

ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

		 • บริษัท โชกูโดะฮีริน พีทีอี จำ�กัด
ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท เดอะ บัน พีทีอี จำ�กัด
ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
เลขที่ 2 ถนนอเล็กซานเดอร์  
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)                                                                               
#05-04/05 เดลต้าเฮาส์
สิงคโปร์ 159919
โทรศัพท์ (65) 6238 0525
โทรสาร (65) 6238 7018
						
		 • บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น
ขายอาหาร
100,000
100,000
100%
			 บีเอชดี จำ�กัด
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)
ชั้น 1 กลาวด์ฟลอร์ ยูนิต จี-838
เลขที่ 1 บอเนียว ไฮเปอร์มอลล์
จรัญสุรามาน 88400  โกตา
กินาบาลูม, ซาบาร์, มาเลเซีย  
							
		 • ไทย เอ็กซ์เพรส คอนเซ็ปส์
ขายอาหาร
2
2
100%
			 เอสดีเอ็น บีเอชดี  
และเครื่องดื่ม                                  (ถือหุ้น 100% โดยไทยเอ็กซ์เพรส)
แอลจี 311, เลขที่ 1
อุตะมาชอปปิ้งเซ็นเตอร์ 1,
เลอบัว บันเดาะห์ อุตะมา,
47800 ปิตาลินจายะ,
เสลังกอร์, มาเลซีย
						
• บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ขายอาหาร
20,000
19,998
100%
(ประเทศไทย) จำ�กัด
และเครื่องดื่ม                                         (ถือหุ้น 100% โดย MFG)
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 15
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						
• บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
ขายอาหาร
450,000
229,494
51%
จำ�กัด
และเครื่องดื่ม                                         (ถือหุ้น 51% โดย MFG)
99 เบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์ ชั้น 16
ร้านอาหาร ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
ท่าอากาศยาน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
เชียงราย/ภูเก็ต/
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
หาดใหญ่/กระบี่/
พนมเปญ/เสียมเรียบ			
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                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

• บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
		 (แคมโบเดีย) จำ�กัด
พนมเปญ อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ท,
เนชั่นแนลโร้ด หมายเลข 4   
สังกัดขะขาบ, คานดังกอร์,
พนมเปญ, กัมพูชา
						
• บริษัท ซิซซ์เล่อร์ ไชน่า พีทีอี จำ�กัด
6 เชนตัน เวย์, #28-09
อาคารดีบีเอสทาวเวอร์ 2,
สิงคโปร์ 068809
						
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) (“MINOR”)
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 16 และชั้น 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5123-32
โทรสาร +66 (0) 2381 5118-9
						
• บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 14, 16, 17, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5780-5
โทรสาร +66 (0) 2381 4369

ขายอาหาร
1,000
1,000
100%
และเครื่องดื่ม -                                      (ถือหุ้น 100% โดยบริษัท
กัมพูชา                                            ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด)		

• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
เลขที่ 60/158 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ +66 (0) 2520 3637-42
โทรสาร +66 (0) 2520 3643
						
• บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 16, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2381 5151
โทรสาร +66 (0) 2381 5777-8
						

ผลิตสินค้าอุปโภค
100,000
99,998
100%
ผลิตภัณฑ์                                           (ถือหุ้น 100% โดย MINOR)
ท�ำความสะอาด
น�้ำหอมปรับอากาศ
น�้ำยาปรับผ้านุ่ม

เจ้าของลิขสิทธิ์
2
1
50%
ร้านอาหารซิซซ์เล่อร์                               (ถือหุ้น 50% โดยลาบวน)
ในประเทศจีน
จำ�หน่ายสินค้า
489,770,722    447,411,869
91.35%
                                                               (อัตราการถือหุ้นรวม
                                                                ส่วนที่ถือโดย MFG
                                                           จำ�นวน 41,974,872 หุ้น)

จัดจำ�หน่าย
1,100,000
1,099,997
100%
เครื่องครัว                                          (ถือหุ้น 100% โดย MINOR)
“สวิลลิ่ง เจ เอ
แฮงเคลส์”,
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป  
“แก๊ป”, “บอสสินี่”
และรองเท้า
และกระเป๋าสตรี
“ชาร์ลส์ แอนด์ คีธ”

พัฒนา
40,000
39,993
100%
อสังหาริมทรัพย์                                   (ถือหุ้น 100% โดย MINOR)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

                                                    

• บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์
แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 12, 16, 17, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
					
• บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 12, 16, 17, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
						
• บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 16, 17, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
						
• บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ชั้น 12, 16, 17, 18 ซอยรูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2712 2345
โทรสาร +66 (0) 2712 2346
			
• บริษัท มาร์เวลลัส เวลธ์ จำ�กัด
อีสเอเชีย เชมเบอร์,
P.O. Box 901
โร้ดทาวน์, ทอร์โทล่า,
บริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์

                                       จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ธุรกิจหลัก
หุ้นรวม    
ถืออยู่

อัตราการ
ถือหุ้น

จัดจำ�หน่าย
700,000
369,599
100%
ผลิตภัณฑ์จาก                                          (อัตราการถือหุ้นรวม
ส่วนผสมของ                                                  ส่วนที่ถือโดย
พฤกษาธรรมชาติ                                  บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จำ�กัด
“บลูม”เครื่องสำ�อาง                                   จำ�นวน 330,400 หุ้น)
“สแมชบ็อกซ์”
กระเป๋าเดินทาง “ทูมี่”
จัดจำ�หน่าย
350,000
349,997
100%
เครื่องสำ�อาง                                       (ถือหุ้น 100% โดย MINOR)		
แห่งสีสัน
“เรด เอิร์ธ”

จัดจำ�หน่าย
13,000,000 11,799,995
90.8%
แฟชั่นเสื้อผ้า                                       (ถือหุ้น 90.8% โดย MINOR)
สำ�เร็จรูป
“เอสปรี”

จัดจำ�หน่าย
274,510
139,994
51%
ผลิตภัณฑ์จาก                                       (ถือหุ้น 51% โดย MINOR)
เทคโนโลยีชั้นสูง
Water Science
“ลาเนจ”

ลงทุนในบริษัทอื่น
1
1
100%
                                                          (ถือหุ้น 100% โดย MINOR)
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ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก

เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก พัฒนา
โครงการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีก รวมทั้ง
การลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน

สำ�นักงานใหญ่

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
Home Page http://www.minornet.com

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2553

ทุนจดทะเบียน :
3,677,988,773 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
3,677,988,773 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว :
		 • 3,262,339,373 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
		 • 3,262,339,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
		 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2229 2800
โทรสาร +66 (0) 2359 1259
นายทะเบียนหุ้นกู้
RGR ครั้งที่ 1/2547, MINT ครั้งที่ 1/2548,
MINT ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ
MINT ครั้งที่ 1/2551
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 1/2552, ครั้งที่ 1/2553,
ครั้งที่ 2/2553
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสำ�นักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้น 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

		
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ
นางณฐพร พันธุ์อุดม และ/หรือ
นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และ/หรือ
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3430, 3534 และ 4174
ตามลำ�ดับ
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2286 9999
โทรสาร +66 (0) 2286 5050

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำ�นักงานกฎหมายดุลยภาพ
ชั้น 25 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ
10/186 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2168 7688-92
โทรสาร +66 (0) 2168 7693
บริษัท สำ�นักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำ�กัด
ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2646 1888  
โทรสาร +66 (0) 2646 1919
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด
ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2636 2000
โทรสาร +66 (0) 2636 2111

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 6117
โทรสาร : +66 (0) 2365 6092
www.minornet.com

