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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริ ษัท
รายละเอียดการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (compliance)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
แบบประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษัท
เป็ นผู้นําในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิง
บวกให้ กบั ลูกค้ าและทุกฝ่ ายที่มีส่วนในความสําเร็ จของเรา
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ปี 2561 ถือเป็ นปี แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของกลุ่มไมเนอร์ และเป็ นการครบรอบ 40 ปี ของการดําเนินงานของบริ ษัท
จากโรงแรมเพียงแห่งเดียวและร้ านอาหารหนึ่งสาขาในพัทยา บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจจนปั จจุบนั มีโรงแรมในเครื อทังหมดกว่
้
า 510 แห่ง
ร้ านอาหารกว่า 2,200 สาขา และจุดจําหน่ายสินค้ า 490 แห่งภายใต้ แบรนด์ที่หลากหลายในกว่า 60 ประเทศ ในปี 2561 ที่ผ่านมา
บริ ษัทยังคงสร้ างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทมุ่งขยายแบรนด์ที่หลากหลายของบริ ษัทในตลาดที่
บริ ษัทดําเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ เพิ่มทางเลือกให้ กับลูกค้ าและขยายเครื อข่ายแบรนด์ของบริ ษัท โดยได้ เปิ ดตัวโรงแรม 10 แห่ง
ภายใต้ แบรนด์อนันตรา อวานี ทิโวลี โอ๊ คส์ และเอเลวาน่า คอลเลคชั่นในประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย กาตาร์ โปรตุเกส และ
เคนยา นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปในสัดส่วนร้ อยละ 94.1 ซึง่ เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรมใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ใน
ประเทศสเปน มีโรงแรมและรี สอร์ ทจํานวน 350 แห่ง ห้ องพักรวมกว่า 50,000 ห้ องในเกือบ 30 ประเทศทัว่ ทวีปยุโรป อเมริ กา และ
แอฟริ กา การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริ ษัทในการต่อยอดธุรกิจโรงแรมในตลาดที่บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั
ซึง่ รวมถึงภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยช่วยส่งเสริ มธุรกิจในภูมิภาคยุโรปและอเมริ กา ด้ วยเครื อข่ายธุรกิจ
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปที่ไม่ซํ ้าซ้ อนกับเครื อข่ายโรงแรมเดิมของบริ ษัท โดยภายหลังจากการรวมเครื อข่ายโรงแรมของทัง้ 2 บริ ษัท มีผล
ให้ บริ ษัทก้ าวขึ ้นเป็ นหนึง่ ใน 20 บริ ษัทโรงแรมที่ใหญ่ที่สดุ ระดับโลก ประกอบด้ วยโรงแรมมากกว่า 510 แห่ง และห้ องพักรวมกว่า 75,000
ห้ อง สําหรับธุรกิจร้ านอาหาร บริ ษัทยังคงดําเนินธุรกิจทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในประเทศไทย บริ ษัทยังคงเป็ น
ผู้นําในตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ พร้ อมกับแคมเปญการตลาดเชิงรุ กและการขยายสาขาอย่างมีระเบียบวินยั แม้ วา่ จะเผชิญ
กับความท้ าทายของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี ้ ในต่างประเทศ บริ ษัทได้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งเป็ น
แบรนด์หลักของบริ ษัทในประเทศจีน เป็ นผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และยังได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75
ในเบนิฮานา โฮลดิ ้ง ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจร้ านอาหารเทปั นยากิสไตล์ญี่ปนุ่ ประกอบด้ วยร้ านอาหารในเครื อจํานวน 20 สาขาใน
12 ประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และประเทศแคนาดา สําหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริ ษัทยังคงสร้ างเครื อข่ายด้ วยการเปิ ด
สาขาเพิ่มและเปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ ในปี 2561 บริ ษัทได้ รั บสิทธิ ให้ เป็ นตัวแทนจํ าหน่ายโบเดิม้ ซึ่ง เป็ นเป็ นผู้ผ ลิตเครื่ องชงกาแฟและ
เครื่ องครั วจากประเทศเดนมาร์ ก แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และได้ เปิ ดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับจาก
ประเทศอิตาลี ในประเทศไทย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทพัฒนาการทางธุรกิจ ทังธุ
้ รกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า โดยมีรายละเอียด
ที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
2559
มกราคม
กุมภาพันธ์

- ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
- เข้ าเข้ าซื ้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็ จสิน้ ประกอบด้ วย 14 โรงแรม ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล พร้ อมฐาน
ปฏิบตั งิ านและแบรนด์ทโิ วลี โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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- เปิ ดบริ การโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ โฮเทล ซึ่งเป็ นโรงแรมอวานีต้นแบบในประเทศไทย มี
ห้ องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 248 ห้ อง

- ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้ วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จํานวน 2,800 ล้ านบาท อายุ 5 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จํานวน 1,200
ล้ านบาท อายุ 15 ปี

- ลงนามในสัญญาเช่าพื ้นที่ระยะยาว สําหรับแปลงที่ดนิ บนถนนสีลม เพื่อพัฒนาอาคารสํานักงานและพลาซ่า
- ได้ รับการอนุมัติจัดตังสํ
้ านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ของบริ ษัท ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) จากกรมสรรพากร
มีนาคม

- เปิ ดให้ บริ การ โอ๊ คส์ วูลลุงกับบา ในเมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มีห้องพักให้ บริ การจํานวน 61 ห้ อง
ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights Contract)
- เข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 25 ของบริ ษัท โพธิ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด ในประเทศอินเดีย เพื่อสร้ างโรงแรมโอ๊ คส์
พุทธคยา ในประเทศอินเดีย

เมษายน

- เข้ าบริ หารโรงแรมลอยซาบา เท้ นท์ แคมป์ และลอยซาบา สตาร์ เบดส์ มีห้องพักให้ บริ การจํานวนรวม 16 ห้ อง
ในประเทศเคนยา ภายใต้ แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่

มิถนุ ายน

- เปิ ดตัวบรู คส์ บราเธอร์ ส แบรนด์แฟชัน่ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ในประเทศไทย
- เปิ ดบริ การร้ านอาหารแบรนด์ริเวอร์ ไซด์ ซึง่ เป็ นร้ านอาหารประเภทปลาบาร์ บีควิ สไตล์เสฉวน จากประเทศจีน
ในประเทศสิงคโปร์

- เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ จาก “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” เป็ น “เงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วม”

- ได้ รับการอนุมตั ิจดั ตังสํ
้ านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ของบริ ษัท ไมเนอร์
โฮเทล กรุ๊ ป จํากัด จากกรมสรรพากร
กรกฎาคม

- เปิ ดให้ บริ การ โอ๊ คส์ เซาท์แบงค์ ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มีห้องพักให้ บริ การจํานวน 116 ห้ อง
ภายใต้ สญ
ั ญาการเข้ าบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights Contract)

- เปิ ดโรงแรมอนันตรา คาลูทารา รี สอร์ ท มีห้องพักให้ บริ การรวมจํานวน 141 ห้ อง ในประเทศศรี ลงั กา
- เพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมเดอะ รอยัล ลิฟวิง่ สโตน วิคตอเรี ย ฟอลส์ โฮเทล แซมเบีย บาย อนันตรา และ
โรงแรม อวานี วิคตอเรี ย ฟอลส์ รี สอร์ ท ในประเทศแซมเบีย จากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 100

- เข้ าบริ หารโรงแรมอวานี เดรา ดูไบ โฮเทล ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวนรวม 216 ห้ อง ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

- เข้ าบริ หารโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การ จํานวนรวม
196 ห้ อง ในประเทศไทย

กันยายน

- เปิ ดร้ านอาหารที่บริ ษัทลงทุนเองจํานวน 4 สาขา ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
- เปิ ดให้ บริ การร้ านอาหาร 9 ร้ าน ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ณ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 2 ภายใต้
ความร่ วมมือกับบริ ษัท ซีเลค เซอร์ วสิ พาร์ ทเนอร์ (ประเทศไทย)

ตุลาคม

- เปิ ดตัวเอแตม แบรนด์ชดุ ชันในสตรี
้
จากประเทศฝรั่งเศส ในประเทศไทย
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ รี สอร์ ท ในประเทศโอมาน ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้ บริ การ
จํานวนรวม 115 ห้ อง ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

- เปิ ดตัวอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์ วิส สวีท ซึง่ เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ตังอยู
้ ่ตรงข้ ามกับโรงแรมอนันตรา
เชียงใหม่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา

พฤศจิกายน

- เปิ ดตัวแรทลีย์ แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับจากประเทศอังกฤษ ในประเทศไทย
- เปลี่ยนชื่อโรงแรมพัทยา แมริ ออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็ นโรงแรมอวานี พัทยา รี สอร์ ท แอนด์ สปา มีห้องพัก
เพื่อให้ บริ การรวมจํานวน 298 ห้ อง ในประเทศไทย

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอัล บาลีด รี สอร์ ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา ในประเทศโอมาน มีห้องพักเพื่อให้ บริ การ
จํานวนรวม 136 ห้ อง ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร

- เข้ าลงทุนในโรงแรมเอเลเมนท์ บูทีค รี สอร์ ท แอนด์ สปา ไฮด์อเวย์ บนเกาะสมุย ประเทศไทย ซึ่งมีห้องพัก
ให้ บริ การจํานวน รวม 34 ห้ อง
- เปิ ดตัวอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋ าจากประเทศญี่ปนุ่ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ธันวาคม

- เปิ ดให้ บ ริ ก ารห้ องพัก แห่ง ใหม่ของโครงการพัก ผ่อ นแบบปั น ส่ ว นเวลา อนัน ตรา เวเคชั่น คลับ ที่ จัง หวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย

2560
มกราคม
มีนาคม

- เปิ ดให้ บริ การโอ๊ คส์ พุทธคยา ซึง่ เป็ นโรงแรมร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25 ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
- เปิ ดร้ านอาหารไทย เอ็กซ์เพรส ในรู ปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในท่าอากาศยานนานาชาติ ปั กกิ่ง ประเทศจีน
- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมอวานี วินด์ฮ็อก โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศนามิเบีย จากร้ อยละ 80 เป็ น
ร้ อยละ 100

เมษายน

- ขายหุ้นในแบรนด์เปอร์ อควัม ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50
- เปิ ดตัวโจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่ องครัวดีไซน์อนั ทันสมัยจากสหราชอาณาจักร ในประเทศไทย
- เปิ ดตัวแบรนด์อนันตราและอวานีในทวีปยุโรป ด้ วยการรี แบรนด์โรงแรมทิโวลี 2 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงแรม
อนันตรา วิลามัวรา อัลการ์ ฟ รี สอร์ ท และโรงแรมอวานี อเวนิดา ลิเบอร์ ดาเด ลิสบอน โฮเทล ในประเทศ
โปรตุเกส

พฤษภาคม

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมอวานี กาโบโรเน โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศบอตสวานา จากร้ อยละ 64
เป็ นร้ อยละ 80
- เข้ าบริ หารโรงแรมเมโทร สวีท ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights Contract)
ในเมืองโอ๊ คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ร่ วมกับบริ ษัท คาจิมา คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อพัฒนาและบริ หาร โครงการบ้ านพัก

ตากอากาศ ภายใต้ ชื่อ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ในจังหวัดภูเก็ต
- เข้ าลงทุนในโครงการพัฒนาสถานที่พกั ผ่อนเพื่อรองรับสมาชิกของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ จํานวน 97
ยูนิต โดยมีทําเลตังอยู
้ ่ใกล้ กบั โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ไม้ ขาวเดิม ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
มิถนุ ายน

- เข้ าลงทุนเพื่อขยายศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ซึง่ ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา กุ้ยหยาง รี สอร์ ท ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร มีห้องพักเพื่อให้ บริ การ จํานวน
218 ห้ อง ในประเทศจีน

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในริ เวอร์ ไซด์ ร้ านอาหารจานปลาเสฉวนบาร์ บีคิวจากประเทศจีน จากร้ อยละ 69 เป็ น
ร้ อยละ 85

- ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐจํานวน 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ อายุ 10 ปี
ส่วนที่ 1 หน้ า 3

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

สิงหาคม

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 เพื่อพัฒนาโรงแรมอวานี ฟาเรส รี สอร์ ท ในประเทศมัลดีฟส์
- เปิ ดตัวคาร์ ดามอม เต็นท์ แคมป์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท เพื่อปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศกัมพูชา

กันยายน

- เปิ ดตัวแบรนด์ทโิ วลีในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้ วยการเปิ ดให้ บริ การโรงแรมซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ ในเมือง
โดฮา ประเทศกาตาร์

- เปลี่ยนชื่อธุรกิจ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชัน่ ซึง่ เป็ นผู้จดั จําหน่ายสื่อในการเรี ยนรู้ และหนังสือเด็ก ในประเทศไทย
เป็ น “ไมเนอร์ สมาร์ ท คิดส์”

- ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ประกอบด้ วยหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 จํานวน 1,000 ล้ านบาท อายุ 7 ปี และหุ้นกู้ชดุ ที่ 2
จํานวน 1,000 ล้ านบาท อายุ 15 ปี
ตุลาคม

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 เพื่อเข้ าถือหุ้นและบริ หารโรงแรมอวานี หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่าส์ ซึง่ มี
ห้ องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 196 ห้ อง
- เปิ ดตัวแบรนด์อวานีในประเทศนิวซีแลนด์ ด้ วยการรี แบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท เป็ นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส
โอ๊ คแลนด์ เรสซิเดนเซส

พฤศจิกายน

- รับโอนธุรกิจร้ านอาหารภัทราจํานวน 4 สาขา และได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการพัฒนา และบริ หารร้ านอาหาร
ภายใต้ แบรนด์ภทั ราและสุดาในสหราชอาณาจักร

- สิ ้นสุดระยะเวลาการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ MINT-W5 รวมเงินทุนที่ได้ รับ
จากการแปลงสภาพทังสิ
้ ้น 7.9 พันล้ านบาท
ธันวาคม

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 74 ในคอร์ บนิ แอนด์ คิง จากสหราชอาณาจักร ซึง่ ดําเนินธุรกิจร้ านอาหารและ
เครื่ องดื่มสไตล์ยโุ รป (Brasserie) จํานวน 6 สาขา ในลอนดอน สหราชอาณาจักร

- เปิ ดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights
Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

- เปิ ดร้ านอาหารเบอร์ เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศเซเชลส์
- เปิ ดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์เสื ้อผ้ าอันดับหนึง่ จากประเทศอิตาลี ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร
2 กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
2561
กุมภาพันธ์

- เปิ ดโรงแรมซันเซ็ท โคสต์ สมุย รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่าส์ บายอวานี ในสมุย ประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อโรงแรม
และปิ ดปรับปรุ งตังแต่
้ เดือนตุลาคมปี 2559

มีนาคม

เมษายน

- เปิ ดโรงแรมโรงแรมอวานี เซ็นทรัล เมลเบิร์น เรสซิเดนเซส ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด (Management
-

Letting Rights Contract) ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
เปิ ดร้ านสเวนเซ่นส์สาขาแรกในประเทศปากีสถาน
เปิ ดตัวร้ านโอวีเอสอย่างเต็มรู ปแบบที่ห้างสรรพสินค้ าเมกา บางนา ในกรุ งเทพฯ
ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทจํานวน 1,000 ล้ านบาท
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในริ เวอร์ ไซด์ ในประเทศจีน จากร้ อยละ 85.9 เป็ นร้ อยละ 100
เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 ในเบนิฮานา โฮลดิ ้ง ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจร้ านอาหารเทปั นยากิสไตล์
ญี่ปนใน
ุ่ 12 ประเทศ

- เปิ ดตัวโรงแรมคาฟารู เฮ้ าส์ ซึง่ เป็ นที่พกั ซาฟารี หรู บริ หารโดยเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ในประเทศเคนยา
ส่วนที่ 1 หน้ า 4

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

พฤษภาคม

- เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 8.6 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป ด้ วย
โรงแรมทังหมด
้
350 แห่ง ในเกือบ 30 ประเทศ

มิถนุ ายน

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป เป็ นร้ อยละ 29.8 และประกาศทําคําเสนอซื ้อหุ้นของเอ็นเอช โฮ
เทล กรุ๊ ปโดยสมัครใจ

- ได้ รับสิทธิให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายโบเดิ ้ม ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องชงกาแฟและเครื่ องครัวจากประเทศเดนมาร์ ก แต่
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
กรกฎาคม
สิงหาคม

- บริ หารโรงแรมทิโวลี เอโวรา อีโค รี สอร์ ท ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 56 ห้ อง ในประเทศโปรตุเกส
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา ฮาร์ วี เบย์ ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด ในรัฐควีนส์
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

กันยายน

- เข้ าร่ วมทุนกับบริ ษัท ศรี ฟ้าโฟรเซนฟู้ด จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 51 เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตสินค้ าเบเกอรี่ ใน
ประเทศไทย

- เข้ าบริ หารโรงแรมซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 101 ห้ อง ในประเทศ
กาตาร์

ตุลาคม

- เข้ าบริ หารโรงแรมอัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 151 ห้ อง ในประเทศกาตาร์
- ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนสกุลเงินบาทจํานวน 15,000 ล้ านบาท
- ทําคําเสนอซื ้อหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเสร็ จสิ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทถือหุ้นในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปทังสิ
้ ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 94.1 ในปั จจุบนั

- เข้ าร่ วมทุนกับบริ ษัท Vietnam Investments Group เพื่อเป็ นผู้รับสิทธิดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์หลักของแบรนด์
เดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศเวียดนาม

พฤศจิกายน

- เปิ ดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย
- ออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโร ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จํานวน 80 ล้ านยูโร
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ แซนไท รี สอร์ ท แคชชัวริ นา ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย

- เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่ เป็ นกลุ่มพันธมิตรโรงแรมชันนํ
้ าระดับโลก
- ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท
จํานวน 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ธันวาคม

- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 26 ห้ อง ในประเทศเวียดนาม
- เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ รี สอร์ ท พอร์ ต ดักลาส ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด ในรัฐควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย

- เปิ ดร้ าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกในประเทศกาตาร์ กัมพูชา และจีน
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบด้ วย 3 ธุรกิจหลัก
ได้ แก่ ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ บริ ษัทเป็ นผู้นําในธุรกิจร้ านอาหาร ซึง่ มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,200 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ ,
แดรี่ ควีน, เบอร์ เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ เวอร์ ไซด์ และเบนิฮานา อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทังใน
้
รู ปแบบเป็ นเจ้ าของเอง บริ หารจัดการ และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีท ทังสิ
้ ้นกว่า 510 โรงแรม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 5
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อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ , โฟร์ ซีซนั่ ส์, เซ็นต์ รี จิส, เจ ดับบลิว
แมริ อ อท, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ใน 51 ประเทศ ในเอเชี ยแปซิฟิ ก ตะวันออกกลาง แอฟริ ก า
มหาสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริ กา อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรม คือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business)
ประกอบด้ วยธุรกิจขายอสังหาริ มทรั พย์ ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาอนันตรา
เวเคชัน่ คลับ ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นผู้นําด้ านการจัดจําหน่ายสินค้ าไลฟ์
สไตล์จากต่างประเทศ โดยเครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายในปั จจุบนั ได้ แก่ อเนลโล่, โบเดิ ้ม, บอสสินี่, บรู คส์ บราเธอร์ ส,
ชาร์ ล แอนด์ คีธ, เอสปรี , เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย์, เซฟ มาย แบค, สโกมาดิ, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมาร์ ท
คิดส์ บริ ษัทมีธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ า ซึง่ ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคตามสัญญาว่าจ้ างผลิต โดยมีโรงงานเป็ นของตัวเอง

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษัท มีดงั นี ้

8.57%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้ แก่ รายได้ จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้ า และรายได้ อื่นๆ ดังนี ้
2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ
ธุรกิจอาหารและ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
เครื่องดื่ม 2
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจอาหาร

26,089.05

46.27

29,265.19

50.84

48,476.08

61.49

21,588.28

38.29

21,680.96

37.66

22,080.50

28.00

บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้ างผลิต

3,474.30

6.16

4,054.87

7.04

4,380.96

5.56

5,229.29
56,380.92

9.27
100.00

2,568.41
4.46
57,569.43 100.00

3,902.53
78,840.07

4.95
100.00

กลุ่มธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจโรงแรม 1

ธุรกิจจัด
จําหน่ ายและ
ผลิตสินค้ า
รายได้ อ่ ืน3
รวมรายได้
หมายเหตุ

1. รายได้ จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้ จากการบริ หารจัดการ รายได้ จากธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ
ธุรกิจบันเทิง
2. รายได้ จากธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มรวมรายได้ จากการให้ สทิ ธิแฟรนไชส์
3. รายได้ อื่น รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น และดอกเบี ้ยรับ
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีจํานวนห้ องพักของโรงแรมทังสิ
้ ้น 75,241 ห้ อง โดย
โรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาเช่าบริ หาร ได้ แก่
1. อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
2. อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
3. อนันตรา หัวหิน
4. อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ช้ าง
5. อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
6. อนันตรา ไม้ ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
7. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
8. อนันตรา อังกอร์
9. อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
10. อนันตรา คาลูทารา
11. อนันตรา ฮอยอัน
12. เดอะ รอยัล ลิฟวิง่ สโตน วิคตอเรี ย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา
13. อวานี ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
14. อวานี พัทยา
15. อวานี กาโบโรเน
16. อวานี วินด์ฮ็อก
17. อวานี คาลูทารา
18. อวานี กวีเญิน
19. อวานี วิคตอเรี ย ฟอลส์
20. โอ๊ คส์ แกรนด์ แกลดสโตน
21. โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วนิ
โรงแรมที่บริ ษัทลงทุนผ่านการร่ วมทุน ได้ แก่
43. อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
44. อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
45.
46.
47.
48.
49.
50.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ทิโวลี อวานิดา ลิเบอร์ ดาเด ลิสบัว
ทิโวลี มารี นา วิลามัวรา อัลกราฟ
ทิโวลี มารี นา ปอร์ ตเิ มา อัลกราฟ
ทิโวลี คาร์ โวเอโร อัลกราฟ
ทิโวลี ออเรี ยนเต้ ลิสบัว
อวานี อเวนิดา ลิเบอร์ ดาเด ลิสบอน
ทิโวลิ ปาลาซิโอ เด เซเตียส ซินตรา
ทิโวลิ ซินตรา
ทิโวลิ โคอิมบรา
อนันตรา วิลามัวรา อัลกราฟ
ทิโวลิ ลากอส อัลกราฟ
ทิโวลี โมฟาร์ เรจ์ – เซาเปาลู
ทิโวลี อีโครี สอร์ ท ไปรอา ดู ฟอร์ เต้ บาเฮีย
เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เชียงใหม่
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา
โฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย
เจ ดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต
อวานี ซันเซ็ท โคสต์ สมุย
อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป จํานวน 300 แห่ง

51. อวานี มาเซรู
52. กลุม่ โรงแรมเซเรนดิบ ศรี ลงั กา จํานวน 3 แห่ง ซึง่ รวมถึงโรงแรม อวานี เบนโททา

นาลาดู มัลดีฟส์
อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์

53. อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว
54. นิยามา มัลดีฟส์

อนันตรา เมด์จมุ เบ ไอส์แลนด์
อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล

55. เรดิสนั บลู มาปูโต
56. กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริ กา จํานวน 7 แห่ง

อวานี เพมบา บีช
อวานี เลโซโท

57. กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก จํานวน 5 แห่ง
58. อวานี หัวหิน รี สอร์ ท & วิลล่าส์
59. โอ๊ คส์ พุทธคยา

ส่วนที่ 1 หน้ า 8
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โรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร ได้ แก่
60. อนันตรา บ้ านราชประสงค์ กรุ งเทพฯ

79. อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ

61.
62.

อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
อนันตรา สาทร กรุ งเทพฯ

80. อวานี ขอนแก่น
81. อวานี เซปั ง โกลด์โคส

63.
64.

อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
อนันตรา เชียงใหม่

82. อวานี เดรา ดูไบ
83. อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์

65.
66.

อนันตรา สิบสองปั นนา
อนันตรา กุ้ยหยาง

84. โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร
85. โอ๊ คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท

67.
68.

อนันตรา เซมินยัค บาหลี
อนันตรา อูลวู าตู บาหลี

86. เดอะ เรสซิเดนเซส แอท วิคตอเรี ย อัลการ์ ฟ
87. ซุค วาคิฟ บูตคิ

69. อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
70. อัล บาลีด รี สอร์ ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา

88. เลวา ซาฟารี แคมป์
89. ลอยซาบา เท้ นท์ แคมป์

71. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
72. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า

90. ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
91. อวานี พลัส หลวงพระบาง

73. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า
74. อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ

92. โอ๊ คส์ อัล นาจาดา โดฮา
93. ทิโวลี เอโวรา อีโค รี สอร์ ท

75. เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนันตรา
76. คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา

94. ซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี
95. อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี

77. อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
78. อนันตรา มุยเน่

96. คาฟารู เฮ้ าส์
97. เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป จํานวน 50 แห่ง

ธุรกิจบริ หารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ ได้ แก่
98. กลุ่มโรงแรมในเครื อ โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้ สัญญาเช่ าบริหาร
1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 354 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Madison
Biscotti
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace
Aqua
Mocha & Muffins

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
99
Ballroom
840
100
Montathip 1- 4
700
104
Montathip 1
150
64
Montathip 2
60
72
Montathip 3
154
88
Montathip 4
60
59
Montathip Boardroom
14
29
Pimarnman Room
300
Chandra/ Chandra Foyer
50
Suriyanchandra
140
Suriyan
50
Dara
50
Napa
50
Amorn
40
Ratanakosin
100
Ratana
40
Kosin
40
Busaba
20
หมายเหตุ: โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุ งเทพฯ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2558
2) อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 408 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 10 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero
Manohra
Longtail

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
250
130
140
126
132
50
60
70
150
50

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Ballroom D
Charoennakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Chao Phraya Ballroom

ส่วนที่ 1 หน้ า 10

ขนาดความจุ (คน)
200
60
60
60
100
50
40
10
10
12
220
600

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

3) อนันตรา หัวหิน มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 187 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam
Sai Thong
Lagoon Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
140
60
40
40
50
70
20

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Ruen Thon
Ruen Thai
Ruen Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ (คน)
60
40
120
100

4) อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ ช้ าง มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 61 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Sala Mae Nam Thai
Baan Dahlia Italian
Elephant Bar & Opium

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
120
30
20

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Rim Khong
Mae Khong

5) อนันตรา บ่ อผุด เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 106 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
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ขนาดความจุ (คน)
64
144

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
High Tide
Eclispe Bar
Full Moon
Ocean’s Edge

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
84
38
54
60

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Koh Samui Ballroom
Koh Samui Room
Koh Phangan Room
Koh Tao Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
200
100
100
12

6) อนันตรา ไม้ ขาว ภูเก็ต วิลล่ าส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 83 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหาร จํานวน 4 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
La Sala
The Tree House
The Tasting Room
Sea Fire Salt

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
72
28
8
100

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Andaman East
Andaman West
Sarasin Boardroom
Andaman

ขนาดความจุ (คน)

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บุญฑริ กา วิลล่า แอนด์ สวีท”) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 77 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Sala Layan, Dee Plee และ Breeze
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปาและห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 10 คน
8) อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 39 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Chi Restaurant & Bar, L Lounge และ Salt
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Conference Room
Courtyard
Pool Terrace
Gallery

ขนาดความจุ (คน)
25
80
60
40
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50
50
12
100

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

9) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่ าส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 79 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้ าน
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Manzaru Restaurant
Manzaaru Pool Bar
Plates Restaurant
Sea Restaurant
Salt Restaurant
Fire Restaurant
Sky Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
34
40
116
18
46
12
56

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Sendaa
Mariyadou
Salla'
Bodhu Ashi

ขนาดความจุ (คน)
16
12
12
12

การให้บริ การด้านอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา และบริ การอื่นๆ ได้ แก่
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- ศูนย์บริ การเพื่อสุขภาพและสามารถให้ บริ การสปาในห้ องพักได้
- คลาสเรี ยนทําอาหาร
10) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 141 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน ได้ แก่ Olu Dining restaurant, Acquolina Italian restaurant, Spice Traders Asian
restaurant และ Upper Deck Lounge and Sports Bar
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Ballroom
Ballroom 1
Ballroom 2
Nelum
Pichcha
Araliya

ขนาดความจุ (คน)
400
200
200
80
80
12
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

11) อนันตรา ฮอยอัน มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 94 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Lantern, Hoi An Riverside และ Reflections
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Chua Cau
Chua Ong
Chua Phuc Kien

ขนาดความจุ (คน)
60
20
20

12) เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรี ย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 173 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ The Travellers Bar, The Royal Livingstone Dining Room, The Royal
Livingstone Lounge, The Sundecks และ The Royal Livingstone Express
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Royal Livingstone Boardroom
The Stanley Boardroom
Banquest Hall
Giraffe Room
Elephant Room
Zebra Room
Lion Room
Tonga Room
Lozi Room

ขนาดความจุ (คน)
12
10
450
165
165
60
60
25
25

13) อวานี ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 248 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน ได้ แก่ SEEN Restaurant and Bar Bangkok, Long Bar, Skyline และ Manohra

Cruises

การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป

ส่วนที่ 1 หน้ า 14

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Grand Riverside Ballroom
Lunar
Moon
Galaxy
Galaxy 1
Galaxy 2
Wind
Sky
Air
Air 1
Air 2
Air 3
Horizon
Breeze
Pre-Function Area Ozone 1
Pre-Function Area Ozone 2
Pre-Function Area Ozone 3
Attitude Rooftop

ขนาดความจุ (คน)
1,500
460
460
460
220
220
136
170
265
92
94
76
40
40
800
400
400
200

14) อวานี พัทยา (เดิมชื่อ พัทยา แมริ ออท) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 298 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้ าน ได้ แก่ Garden Café, Elephant Bar, Benihana, Dicey Reilly’s, Pantry at AVANI,
Manao Bar และ Sala Rim Nam
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา คลับสําหรับเด็ก, ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Ballroom
Orchid Garden
Rose Garden
Rice Mill
Chaba
Sala Rim Nam

ขนาดความจุ (คน)
300
150
120
60
40
300

15) อวานี กาโบโรเน มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 196 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ Mahogany, Savuti Grill, Pantry at AVANI, Pool Bar and Conservatory and
Pool Terrace

ส่วนที่ 1 หน้ า 15

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การให้บริ การคาสิ โน
โรงแรมให้ บริ การคาสิโน โดยมี slot machine 150 เครื่ อง และคาสิโน 10 โต๊ ะ
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Conference 1
Conference 2
Conference 3
Seminar 1
Seminar 2
Seminar 3
Seminar 4
Seminar 5

ขนาดความจุ (คน)
250
125
125
12
12
10
10
40

16) อวานี วินด์ ฮอ็ ก มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 173 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Dunes Restaurant และ Pantry at AVANI.
การให้บริ การคาสิ โน
โรงแรมให้ บริ การคาสิโน โดยมี slot machine 137 เครื่ อง และคาสิโน 10 โต๊ ะ
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Camelthorn
Fever Tree
Wild Olive
Mapone
Black Thorn
Marula

ขนาดความจุ (คน)
30
18
15
20
18
9

17) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รี สอร์ ท แอนด์ สปา) คานิ ลังกา บริ หารงานโดย บริ ษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจ
ในประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ตังแต่
้ ปี 2553
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 105 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ส่วนที่ 1 หน้ า 16

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Karadiya
Miridiya
Moya
Mangrove

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
40
60
40
120

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Cinnamon
Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
80
400

18) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 63 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ 4 แห่ง ได้ แก่ Tre, Gio, Pantry at AVANI และ Tre Lobby Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 120 คน และบริ การอื่นๆ อาทิ
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา ดํานํ ้าลึก ดํานํ ้าตื ้น
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล ขี่ม้า และ ปั่ นจักรยาน
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- กอล์ฟ
- สปา
19) อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 212 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน ได้ แก่ The Theatre of Food, Poolside Grill & Pool Bar, The Falls Sports Café และ
Boma Dinners
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Kafue Boardroom
Luangwa Boardroom
Lozi Meeting Space
Tonga Meeting Space
Zebra
Giraffe
Elephant
Lion

ขนาดความจุ (คน)
10
10
20
20
68
168
168
68

ส่วนที่ 1 หน้ า 17

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

20) โอ๊ คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊ คส์) มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 144 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Oak & Vine และ Coffee Club
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
MacArthur
Vanderbilt
Rockefeller
Grand Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
100
60
70
230

21) โอ๊ คส์ อีแลน ดาร์ วิน (ในกลุ่มโอ๊ คส์) มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 301 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหาร จํานวน 1 ร้ าน ได้ แก่ The Original Australian Kitchen
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Mataranka
Jim Jim
Florence
Tolmer
Wangi
Desert Rose

ขนาดความจุ (คน)
110
40
30
40
50
103

22) ทิโวลี อวานิดา ลิเบอร์ ดาเด ลิสบัว มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 285 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ Cervejaria Liberdade, SEEN, Sky Bar, Lobby Bar และ Pool Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Avenida
Barata Salgueiro
Castello Lopes
Condes Sucena 1+2+3
Condes Sucena 1 or 3
Condes Sucena 2
Lounge Beatriz Costa

ขนาดความจุ (คน)
40
150
300
400
98
72
100
ส่วนที่ 1 หน้ า 18

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Norte Junior
Pardal Monteiro
Parque Mayer
Sintra
Tivoli

ขนาดความจุ (คน)
70
90
60
90
250

23) ทิโวลี มารี นา วิลามัวรา อัลกราฟ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 383 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Pepper's Steakhouse
Chili Restaurant
Oregano
Purobeach
Canela Bar & Side Bar
Açucar Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (คน)

70
600
300
1,500
260
50

Fénix
Fénix I
Fénix II
Fénix III
Fénix IV
Fénix V
Fénix VI
Fénix Foyer
Floor 1 – Foyer
Floor 1 – Marina View Terrace
Floor 1 – Ocean View Terrace
Floor 1 – Waterfront Terrace
Roof Top
Floor 0 – Foyer
Pégaso
Pégaso I
Pégaso II
Pégaso III
Pégaso IV
Pégaso V
Pégaso VI
Pégaso VII
Pégaso VIII
Pégaso Garden
Neptuno
Neptuno I
Neptuno II
Neptuno III
Neptuno IV
Neptuno V
Neptuno VI

3,000
240
272
272
272
254
254
3000
500
100
180
380
3,500
700
430
60
48
48
60
60
48
48
60
100
430
60
48
48
60
60
48

ส่วนที่ 1 หน้ า 19

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Neptuno VII
Neptuno VIII
Neptuno Garden
Aquarius
Vega
Gemini
Gemini I
Gemini II
Gemini III
Lakeside
Ocean Lounge

ขนาดความจุ (คน)
48
60
100
160
170
480
170
180
170
3,000
200

24) ทิโวลี มารี นา ปอร์ ตเิ มา อัลกราฟ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 196 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Deck Restaurant และ Snack-Bar Itaka
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Aqua Lounge
Deck

ขนาดความจุ (คน)
300
300

25) ทิโวลี คาร์ โวเอโร อัลกราฟ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 246 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้ าน ได้ แก่ Mare Bistro, Med Food & Wine, The One Wine Boutique Restaurant,
Sky Bar Carvoeiro, Azur Bar, และ Turquoise Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Porches
Algar Seco
Alfanzina
Centeanes
Almansor
Carvoeiro
Lagoa

ขนาดความจุ (คน)
120
120
120
100
1,100
450
150

ส่วนที่ 1 หน้ า 20

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

26) ทิโวลี ออเรียนเต้ ลิสบัว มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 279 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
T-Bone
Tivoli Caffè Oriente
Sky Bar Oriente

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
170
80
50

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Alcântara
Alfama
Chiado
Castelo
Campolide
Olivais
Lisboa Antiga
Graça
Madredeus
Madragoa
Marvila
Lapa
Oriente

ขนาดความจุ (คน)
40
50
50
40
50
50
550
16
16
12
30
36
300

27) อวานี อวานิดา ลิเบอร์ ดาเด ลิสบอน มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 119 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้ าน ได้ แก่ SEEN, Cervejaria Liberdade, Sky Bar Lisboa และ Olivier Avenida
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Condes Sucena 1
Condes Sucena 2
Condes Sucena 3
Castello Lopes
Avenida
Norte Junior
Barata Salgueiro

ขนาดความจุ (คน)
98
72
98
300
40
70
150

ส่วนที่ 1 หน้ า 21

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

28) ทิโวลิ ปาลาซิโอ เด เซเตียส ซินตรา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 30 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Seteais Restaurant และ Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Noble Room
Pillement
Oval Room
Seteais Restaurant

ขนาดความจุ (คน)
100
20
20
150

29) ทิโวลิ ซินตรา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 77 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหาร จํานวน 1 ร้ าน ได้ แก่ Monserrate Restaurant
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Byron
Eça de Queiroz A
Eça de Queiroz B
Gil Vicente

ขนาดความจุ (คน)
60
100
120
40

30) ทิโวลิ โคอิมบรา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 100 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การค๊ อฟฟี่ ช็อพ 1 ร้ าน ได้ แก่ Simone Coffee Shop
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Mondego
Porto
Sintra
Oriente
Tivoli

ขนาดความจุ (คน)
14
130
50
100
120

ส่วนที่ 1 หน้ า 22

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

31) อนันตรา วิลามัวรา อัลกราฟ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 280 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้ าน ได้ แก่ Emo Restaurant, Ria Restaurant, Victoria Restaurant, Anantara
Lounge & Bar, Purobeach Vilamoura, Palms Pool Bar และ Cascades Pool Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Continental
Continental A, B, C, D
Global
Global A, B, C
Global A1, A2

ขนาดความจุ (คน)
300
70
700
230
80

32) ทิโวลิ ลากอส อัลกราฟ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 324 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้ าน ได้ แก่ La Terrazza, Duna Beach, Laco’briga, Aroma Bar & Lounge และ
PÁTEO VELHO และ Pool Deck
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Burgau
Canavial
Conference Room
Sagres

ขนาดความจุ (คน)
14
100
120
20

33) ทิโวลี โมฟาร์ เรจ์ – เซาเปาลู มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 217 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ร้ านอาหารและบาร์ ประกอบด้ วย:
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ขนาดความจุ (คน)
ประกอบด้ วย:
SEEN
90
Jardins A
450
MUST
60
Jardins B
200
Itaim
250
Liberdade
300
Ipiranga
80

ส่วนที่ 1 หน้ า 23

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ร้ านอาหารและบาร์ ประกอบด้ วย:

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Pinheiros A
Pinheiros B
Paraíso
Foyer Jardins
Bela Vista
Paulista

ขนาดความจุ (คน)
30
30
10
250
250
30

34) ทิโวลี อีโครีสอร์ ท ไปรอา ดู ฟอร์ เต้ บาเฮีย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 287 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Goa Restaurant
Tabaréu Restaurant
À Sombra do Coqueiral
Dendê Bar
Ice Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
550
140
130
242
60

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Garcia d'Álvia - A
Garcia d'Álvia - B
A Casa da Torre – A
A Casa da Torre – B
A Casa da Torre – C

ขนาดความจุ (คน)
120
92
120
92
200

35) เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 224 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัด
ประกอบด้ วย:
สัมมนา ประกอบด้ วย:
Zuma
210
Astor Ballroom
Jojo
40
Astor I
Viu
120
Astor II
The St. Regis Bar & Drawing
40
Astor III
Decanter
30
Rajadamri I
The Lounge
30
Rajadamri II
Pool Bar
30
Rajadamri III
Rajadamri IV

ขนาดความจุ (คน)

36) โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพัก 64 ห้ อง และพูลวิลล่า 12 หลัง

ส่วนที่ 1 หน้ า 24

400
112
96
96
50
50
32
32

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ Khao by Four Seasons, Terraces, Rim Tai Kitchen, Ratree Bar and
Lounge และ Rice Barn
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา คลับสําหรับเด็ก, ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Kasalong Pavillion
Rachawadee Residence

ขนาดความจุ (คน)
40
230

37) โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 15 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน
ร้ านอาหารและบาร์ ประกอบด้ วย:
Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
50
20
4

การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปาแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
38) โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เกาะสมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 60 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน
ร้ านอาหารและบาร์ ประกอบด้ วย:
Koh Thai Kitchen and Bar
Pla Pla
CoCoRum Restaurant
Koh Bar
CoCoRum Bar

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
96
55
68
20
24

การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 50 คน
39) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 265 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 11 ห้ อง
ส่วนที่ 1 หน้ า 25

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Marriott Café
Cucina
Andaman Grill
Kabuki
Siam Deli
Ginja Taste
Sala Sawasdee Lobby Bar
Rim Nam Pool Bar
Out of the Blue Splash
Zest
Delight

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
180
110
90
77
92
130
92
20
110
88
60

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Mai Khao Ballroom
Salon A, B, D, E
Salon C
Salon A+B+C, C+D+E
Salon A+B, D+E
Layan 1, 2, Rawai 1, 2
Layan 1+2, Rawai 1+2
Kamala Boardroom
Lotus Pavilion

ขนาดความจุ (คน)
660
72
252
430
210
48
96
11
280

40) อวานี ซันเซ็ท โคสต์ สมุย มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 34 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Essence Restaurant, Pantry at AVANI และ The Beverage Pool Truck
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา อุปกรณ์กีฬาทางนํ ้าแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
41) อนันตรา กวีเญิน วิลล่ าส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 25 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 120 คน และบริ การอื่นๆ อาทิ
- สปา
- กอล์ฟ
- ตกปลา ดํานํ ้าตื ้น และเรื อคายัค
- คลับสําหรับเด็ก
42) เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
ในปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ ป ซึง่ ดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ แบรนด์ เอ็น
เอ็ช โฮเทลส์ เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมที่เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ ปเป็ นเจ้ าของและโรงแรมภายใต้ สัญญาเช่าบริ ห าร
ประกอบไปด้ วยโรงแรมทังหมด
้
300 โรงแรม มีห้องพักทังสิ
้ น้ 45,881 ห้ อง ทัว่ ทังทวี
้ ปยุโรป, อเมริ กา และอัฟริ กา ซึ่งรวมไปถึง
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เมืองที่เป็ นจุดหมายระดับต้ น อาทิ อัมสเตอดัม บาร์ เซโลน่า เบอร์ ลิน แฟรงเฟิ ร์ ต ลอนดอน มาดริ ด เม็กซิโก ซิตี ้ มิลาน มิวนิค
นิวยอร์ ค โรม และเวียนนา
โรงแรมทีเ่ อ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริ หารจํ าแนกตามแบรนด์ :

เอ็นเอ็ช โฮเทลส์

แบรนด์

เอ็นเอช คอลเลคชัน่
นาว
เอ็นเอช - อื่นๆ

ทวีป
อเมริ กา
ยุโรป
แอฟริ กา
อเมริ กา
ยุโรป
ยุโรป
อเมริ กา

จํานวนโรงแรม
27
205
1
15
48
3
1

จํานวนห้ องพัก
3,605
31,215
198
2,079
7,827
828
129

โรงแรมที่บริษัทลงทุนผ่ านการร่ วมทุน
43) อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ โรงแรมโบดูฮรู า มัลดีฟส์) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 67 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้ าน ได้ แก่ Baan Huraa, 73 Degrees, Origami, Dhoni, Fushi Cafe’, Sea. Fire.
Salt, Terrazzo และ Aqua
การให้บริ การด้านอื ่นๆ
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา ดํานํ ้าลึก ดํานํ ้าตื ้น
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางบกและทางนํ ้า
- มีบริ การเรื อรับส่งระหว่างเกาะสําหรับลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปรับประทานอาหารทีร่ ้ านอาหารของโรงแรมอื่น
ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ าที่พกั อยู่ที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ ต้ องการไปรับประทานอาหารทีร่ ้ านอาหารของโรงแรม อนันตรา
ดิกู มัลดีฟส์ เป็ นต้ น
- สปา
- คลาสเรี ยนทําอาหาร
44) อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 110 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้ าน ได้ แก่ Baan Huraa, 73 Degrees, Origami, Dhoni, Fushi Cafe’, Sea. Fire. Salt,
Terrazzo และ Aqua
การให้บริ การด้านอื ่นๆ
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา ดํานํ ้าลึก ดํานํ ้าตื ้น
- ห้ องออกกําลังกาย (พร้ อมกับบริ การผู้ฝึกส่วนตัว)
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
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-

-

มี บ ริ ก ารเรื อ รั บ ส่ งระหว่า งเกาะสํ า หรั บ ลูก ค้ า ที่ มี ค วามประสงค์จ ะไปรั บ ประทานอาหารที่ ร้ านอาหารของโรงแรมอื่ น
ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ าที่พกั อยู่ที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ ต้ องการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของโรงแรม อนัน
ตรา ดิกู มัลดีฟส์ เป็ นต้ น
สปา
คลาสเรี ยนทําอาหาร

45) นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับชาวมัลดีฟส์ โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภท
นักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 20 ห้ อง พร้ อมสระว่ายนํ ้าส่วนตัว
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ The Living Room, Intimate Dining Affairs และ Baan Huraa
การให้บริ การด้านอื ่นๆ
- ตกปลา นัง่ เรื อชมปลาโลมา ดํานํ ้าลึก ดํานํ ้าตื ้น
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางบกและทางนํ ้า
- มีบริ การเรื อรับส่งระหว่างเกาะสําหรับลูกค้ าที่มีความประสงค์จะไปรับประทานอาหารทีร่ ้ านอาหารของโรงแรมอื่น
ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ าที่พกั อยู่ที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ ต้ องการไปรับประทานอาหารทีร่ ้ านอาหารของโรงแรม อนัน
ตรา ดิกู มัลดีฟส์ เป็ นต้ น
- สปา
- คลาสเรี ยนทําอาหาร
46) อนันตรา บาซารู โต ไอส์ แลนด์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 44 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 60 คน
47) อนันตรา เมด์ จุมเบ ไอส์ แลนด์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 12 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้ าน ได้ แก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
- ดํานํ ้าลึก ดํานํ ้าตื ้น ตกปลา นัง่ เรื อ
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- สปา
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48) อนันตรา พีซ เฮเว่ น แทงเกล มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 152 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ 6 ร้ าน ได้ แก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby Lounge และ El Vino
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องประชุม รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 12 คน และบริ การอื่นๆ ได้ แก่
- บริ การอุปกรณ์กีฬาทางนํ ้า
- คลาสโยคะ
- คลาสเรี ยนทําอาหาร
- สปา
49) อวานี เพมบา บีช มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 185 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ 3 ร้ าน ได้ แก่ Quirimbas, Clube Naval และ The Niassa Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Cabo Delgado Conference Room
Mussoma Meeting Room
Mueda Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
160
50
14

50) อวานี เลโซโท มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 158 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ Nala Café, Ying Tao Grill, Leifo Bar and Fire Place Lounge, Hotsoma
Hunting Man’s Bar และ Letamong Pool Bar
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Khanya Boardroom
Khotla Room
Pisto 1
Pisto 2
Senqu Room
Seotlong Room

ขนาดความจุ (คน)
12
30
300
200
30
10
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51) อวานี มาเซรู มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 105 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดื ่ม
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้ าน ได้ แก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ Mohope Bar & Lounge
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา ประกอบด้ วย:
Pula Convention Centre
Pula 1
Pula 2
Naleli Room
Molepe Room
Qiloane Room
Leseli Room

ขนาดความจุ (คน)
600
350
250
120
60
12
16

52) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรี ลงั กา บริ หารงานโดย บริ ษัท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรี ลงั กา ซึง่ บริ ษัทได้ เข้ า
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 20 ในบริ ษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตังแต่
้ ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครื อของเซเรนดิบ โฮเท็ล ประกอบด้ วย

1
2
3

โรงแรม
อวานี เบนโททา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรนดิบ)
คลับ โฮเทล ดอลฟิ น
โฮเทล สิกิริยา

ประเทศ
ศรี ลงั กา
ศรี ลงั กา
ศรี ลงั กา

กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้ องพัก
75
154
79

53) อวานี ไฮฟง ฮาร์ เบอร์ วิว (เดิมชื่อ “ฮาร์ เบอร์ วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30.39)
มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 122 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน
การให้บริ การอื ่น ๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
Cheer Pub
The La Terrasse
The Harbour Café
The Nam Phuong
Pizza Nostra

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
34
30
72
90

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Hanoi
Saigon
Haiphong
Danang
Boardroom
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ขนาดความจุ (คน)
180
180
140
230
10

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

54) นิยามา มัลดีฟส์ มุ่งเน้ นให้ บริ การลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 134 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 9 ร้ าน ได้ แก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix, Fahrenheit, Dune และ The
Deli
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การสปา กิจกรรมทางนํ ้า และคลับสําหรับเด็กแก่ลกู ค้ าที่มาพัก
55) เรดิสัน บลู มาปูโต มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 154 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน ได้ แก่ Filini Bar & Restaurant, Restaurant Azul, Palmeira Lounge, Oceano
Bar และ Vivo Pool Bar
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 360 คน
56) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่ า แอฟริกา
กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริ กา บริ หารงานโดยบริ ษัท เอเลวาน่า แอฟริ กา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่ บริ ษัท
เข้ าถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 50 ตังแต่
้ ปี 2551 บริ ษัท เอเลวาน่า แอฟริ กา มีชื่อเสียงในด้ านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริ กา
โดยให้ บริ การที่พกั หลายแห่งที่มีความหรู หราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้ อมที่งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา ที่พกั ใน
เครื อของเอเลวาน่า ประกอบด้ วย

1
2
3
4
5
6
7

โรงแรม
อารู ชา คอฟฟี่ ลอด์จ
เซเรนเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์
ทารางกิรี ทรี ท๊อปส์
เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร
คิลินดิ แซนซิบาร์
แอฟโรชิค ไดอานี บีช
แซนด์ ริ เวอร์ มาไซ มาร่ า

ประเทศ
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า

กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้ องพัก
30
20
20
20
14
10
16

57) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริ ษัทร่ วมทุน อเลวาน่า แอฟริ กา ได้
เข้ าซื ้อกลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ในปี 2558 ต่อมาได้ มีการบริ หารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟริ กา ซึง่ ถือเป็ นการขยายฐาน
ธุรกิจเชิงซาฟารี ในทวีปแอฟริ กาอย่างลงตัว ที่พกั ในเครื อของเคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ประกอบด้ วย
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

1
2
3
4

โรงแรม
เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์
ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซลิ
เอลซา คอปปี ้ เมรุ
เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ มาไซ มาร่ า

ประเทศ
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า
เคนย่า

กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้ องพัก
12
18
11
10

58) อวานี หัวหิน รีสอร์ ท & วิลล่ าส์ (เดิมชื่อ โรงแรมอนันดา หัวหิน) (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่
ลูกค้ าประเภทนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าทีเ่ ป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 196 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้ าน
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป
ร้ านอาหารและบาร์
ประกอบด้ วย:
STAA’S
Brezza
Blue Biscuit
Terrace Bar
Aqua

ขนาดความจุ (ที่นงั่ )
180
80
80
30
30

ห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา
ประกอบด้ วย:
Grand Ballroom
Ratchaphreuk 1
Ratchaphreuk 2
Ratchaphreuk 3
Ratchaphreuk 3A
Ratchaphreuk 3B
Ratchaphreuk 3C
Foyer
Event Lawn
Villa Lawn

ขนาดความจุ (คน)
800
250
250
220
80
80
80
600
800
80

59) โอ๊ คส์ พุทธคยา (เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50) มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่ม
ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
การให้บริ การด้านห้องพัก มีห้องพักทังสิ
้ ้น 78 ห้ อง
การให้บริ การอาหารและเครื ่องดืม่
โรงแรมให้ บริ การร้ านอาหาร จํานวน1 ร้ าน ได้ แก่ Oaks Café
การให้บริ การอื ่นๆ
โรงแรมให้ บริ การห้ องจัดเลี ้ยงและห้ องจัดสัมมนา รองรับผู้ร่วมประชุมได้ 100 คน
โรงแรมที่บริษัทรับจ้ างบริหาร

60)
61)
62)

โรงแรม
อนันตรา บ้ านราชประสงค์ กรุ งเทพฯ
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
อนันตรา สาทร กรุ งเทพฯ

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
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กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้ องพัก
97
122
310

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)

โรงแรม
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
อนันตรา เชียงใหม่
อนันตรา สิบสองปั นนา
อนันตรา กุ้ยหยาง
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
อัล บาลีด รี สอร์ ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา
บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า
อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
เดสเสิร์ท ไอแลนด์ บาย อนันตรา
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา
อีสเทริ น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
อนันตรา มุยเน่
อวานี เอเทรี ยม กรุ งเทพฯ
อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปั ง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
โอ๊ คส์ กรุ งเทพฯ สาทร
โอ๊ คส์ ลิวา เอ็คเซ็คคูทีฟ สวีท
เดอะ เรสซิเดนเซส แอท วิคตอเรี ย
ซุค วาคิฟ
เลวา ซาฟารี แคมป์
ลอยซาบา เท้ นท์ แคมป์
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
อวานี พลัส หลวงพระบาง
โอ๊ คส์ อัล นาจาดา โดฮา
ทิโวลี เอโวรา อีโค รี สอร์ ท
ซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี
อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี
คาฟารู เฮ้ าส์

ประเทศ
ไทย
ไทย
จีน
จีน
บาหลี
บาหลี
โอมาน
โอมาน
กาตาร์
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
UAE
เวียดนาม
ไทย
ไทย
มาเลเซีย
UAE
เซเชลส์
ไทย
UAE
โปรตุเกส
กาตาร์
เคนยา
เคนยา
เคนยา
ลาว
กาตาร์
โปรตุเกส
กาตาร์
กาตาร์
เคนย่า

กลุ่มลูกค้ า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้ องพัก
64
84
103
218
60
74
115
136
141
30
30
293
64
206
222
90
568
196
315
216
124
115
54
93
183
13
12
4
53
100
56
101
151
5

97) เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมที่รับจ้ างบริหาร มุ่งเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ าที่เป็ น
บริ ษัท เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รับจ้ างบริ หารโรงแรมจํานวน 50 โรงแรม รวมทังหมด
้
8,493 ห้ องพัก ทัว่ ทวีปยุโรปและอเมริ กา
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

โรงแรมในเครื อของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ที่รับจ้ างบริ หาร จําแนกตามแบรนด์:
แบรนด์
ทวีป
เอ็นเอช โฮเทลส์
อเมริ กา
ยุโรป
เอ็นเอช คอลเลคชัน่
อเมริ กา
ยุโรป
นาว
ยุโรป
เอ็นเอช - อื่นๆ
อเมริ กา
ยุโรป

จํานวนโรงแรม
9
22
5
7
1
5
1

จํานวนห้ องพัก
1,407
2,439
738
1,177
150
2,437
145

ธุรกิจบริหารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
98) กลุ่มโรงแรม โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท ตังอยู
้ ่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดูไบ และประเทศไทย รวมจํานวนโรงแรม
ทังหมด
้
57 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 52 โรงแรม ซึง่ อยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยตังอยู
้ ่ในนิว
เซ้ าท์เวลส์ 8 โรงแรม มณฑลตอนเหนือ 1 โรงแรม วิคตอเรี ย 8 โรงแรม ควีนส์แลนด์ 27 โรงแรม ออสเตรเลียใต้ 6 โรงแรม และออสเตรเลีย
ตะวันตก 2 โรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์มีจํานวน 4 โรงแรม ตังอยู
้ ่ที่ไอร์ แลนด์เหนือ 2 โรงแรม และไอร์ แลนด์ใต้ 2 โรงแรม และในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ประเทศดูไบ มีจํานวน 1 โรงแรม ซึง่ โดยรวมทังกลุ
้ ่มมีบริ การห้ องพักทังสิ
้ ้น 6,935 ห้ อง
เนื่องจากทําเลที่ตงของโอ๊
ั้
คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊ คส์จงึ มุ่งเน้ นการบริ การไปที่นกั ธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ า
ที่เป็ นบริ ษัทภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเป็ นลําดับรองลงมา ซึง่ ส่งผลให้ ลกั ษณะของห้ องพักและอุปกรณ์เครื่ องใช้
ภายในห้ องพักที่เอื ้ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้พกั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้ องพัก อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ และคุณภาพของ
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการปรุ งอาหารและเครื่ องดื่มแล้ ว พนักงานที่ให้ บริ การถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึง่ บริ ษัทมีนโยบายหลัก
ที่จะรับคนท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานในระดับท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยจัดให้ มีการฝึ กสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านันให้
้ มีความรู้ และ
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไปเรี ยนรู้ งานในต่างประเทศและการรับผู้เชี่ยวชาญมาฝึ กสอน การจ้ าง
ชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็ นวิธีที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ไิ ด้ เองในอนาคต
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
ข้ อมูลด้ านการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่ จากส่วน
ราชการและภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและโรงแรม
ตลาดหลักของบริ ษัทในปั จจุบนั ได้ แก่ ไทย ยุโรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมริ กา มัลดีฟส์ แอฟริ กา และตะวันออกกลาง
• ประเทศไทย
ด้ วยการส่งเสริ มของทังภาครั
้
ฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยไปยังต่างประเทศทัว่ โลก ส่งผล
ให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ กลายมาเป็ นหนึง่ ในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศ โดยคาดว่าจะมี
สัดส่วนมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2561 จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในประเทศมีจํานวน 38.3 ล้ านคนในปี 2561 ซึง่ เป็ นสถิตทิ ี่สงู ที่สดุ อีกครัง้ หนึ่ง
โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จาก 35.4 ล้ านคนในปี 2560 ถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะประสบกับการชะลอตัวชัว่ คราวของนักท่องเที่ยว
จีนที่เดินทางเข้ ามาในประเทศในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 จากเหตุการณ์ เรื อล่มในภูเก็ต แต่ประเทศไทยยังคงมี จํ านวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ทัว่ โลกที่เดินทางเข้ ามาในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างแข็งแกร่ ง โดยเฉพาะจากประเทศอื่นๆ ในทวีป
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เอเชีย นอกจากนี ้ ด้ วยความมุ่งมัน่ ของรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ รายได้ จากการท่องเที่ยวเติบโต
ในอัตราที่เร็ วกว่า อยู่ที่ร้อยละ 10 เป็ น 3.1 ล้ านล้ านบาทในปี 2561 จาก 2.8 ล้ านล้ านบาทในปี 2560
2560
35.4
9.0
68.5

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้ านคน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเข้ าพักโรงแรม (ร้ อยละ)

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

ล้ านคน
14.15
15.94
19.09
22.30
26.73
24.78
29.94
32.60
35.38
38.28

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

2561
38.3
7.5
71.4
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
-3.0%
+12.4%
+19.8%
+16.8%
+19.9%
-7.3%
+20.6%
+8.9%
+8.5%
+7.5%

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• ทวีปยุโรป
ด้ วยการเข้ าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปในปี 2561 และทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ท ในประเทศโปรตุเกสในปี 2559 บริ ษัท
จึงคาดว่ารายได้ ของไมเนอร์ โฮเทลส์มากกว่าครึ่ งจะมาจากทวีปยุโรปในปี 2562 และเนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ ปเป็ นนักเดินทางธุรกิจภายในภูมิภาค ส่งผลให้ รายได้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีความสัมพันธ์ที่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับแนวโน้ มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป
ในปี 2561 ทวีปยุโรปมีการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอัตราร้ อยละ 2.1 โดยเป็ นอัตราที่ช้ากว่าปี 2560 ซึง่ อยู่ที่ร้อย
ละ 2.2 เพี ย งเล็ ก น้ อย (ข้ อมู ล และประมาณการโดย E.C. “European Economic Forecast - Autumn 2018” เดื อ น
พฤศจิกายนปี 2561) แนวโน้ มการเติบโตโดยทัว่ ไปมีความสอดคล้ องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึง่ ยังคงมีการเติบโต
ของการค้ าและการลงทุน แม้ ว่าจะมีสญ
ั ญาณของการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดย 4 ประเทศที่มีสดั ส่วนรายได้ มากที่สุดของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ได้ แก่ ประเทศสเปน (เติบโตร้ อยละ 2.6 ในปี 2561 เทียบกับร้ อยละ 3.1 ในปี 2560) ประเทศเยอรมนี
(เติบโตร้ อยละ 1.7 ในปี 2561 เทียบกับร้ อยละ 2.2 ในปี 2560) ประเทศฮอลแลนด์ (เติบโตร้ อยละ 2.8 ในปี 2561 เทียบกับ
ร้ อยละ 3.2 ในปี 2560) และประเทศอิตาลี (เติบโตร้ อยละ 1.1 ในปี 2561 เทียบกับร้ อยละ 1.5 ในปี 2560) ซึ่ง ประเทศ
ดังกล่าวมีอตั ราการเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าปี ที่ผ่านมา ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของทวีปยุโรป มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโต
ในอัตราร้ อยละ 1.9 และร้ อยละ 1.7 ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นผลมาจากการค้ าระหว่างประเทศที่ชะลอตัว
ลงอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ความตึงเครี ยดทางการค้ าที่เพิ่มขึ ้น การเติบโตของการจ้ าง
งานที่ช้าลง และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ ้นซึง่ ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการ
โรงแรมในทวีปยุโรปจะยังคงได้ รับประโยชน์จากแนวโน้ มการเดินทางทัว่ โลกที่เพิ่มขึ ้น
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นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในทวีปยุโรปมีจํานวน 713 ล้ านคนในปี 2561 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้ อยละ
6 จากปี 2560 ซึง่ มีฐานของการเติบโตที่สงู โดยการเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเติบโตของยุโรปตอนใต้ และแถบยุโรป
แถบเมดิเตอร์ เรเนียน (เติบโตร้ อยละ 7) ยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก (เติบโตร้ อยละ 6) และยุโรปตะวันตก (เติบโต
ร้ อยละ 6) การท่อ งเที่ ย วทางตอนเหนื อ ของทวี ป ยุ โ รปอยู่ ใ นระดับ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการชะลอตัว ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศสเปนได้ กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของโลก ใน
ระดับใกล้ เคียงกับประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริ กา โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในประเทศเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1 เป็ น 82.6 ล้ านคน
• ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในประเทศจํานวน 8.4 ล้ านคนในปี 2561 สิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ในช่วง
10 ปี ที่ผ่านมา ยอดการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสัดส่วนจากนักท่อ งเที่ยวเอเชี ย
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 39 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 57 ในปี 2561 ซึง่ ตลาดเอเชียที่ใหญ่ที่สุดได้ แก่ ประเทศจีน มีสดั ส่วนถึงร้ อย
ละ 27 ของยอดการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทงหมด
ั้
โดยมีสาเหตุมาจากความมัง่ คัง่ ที่เพิ่มขึ ้นและการเติบโตของชน
ชันกลางซึ
้
ง่ มีกําลังซื ้อและมีความต้ องการในการท่องเที่ยวที่สูงขึ ้นของประเทศจีน นอกจากนี ้ ในปี 2561 จํานวนคืนเข้ าพัก
ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 ซึง่ เป็ นผลมาจากการท่องเที่ยวในทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนและญาติพี่น้อง และการเดินทางเพื่อธุรกิจ
• ลาตินอเมริ กา
การเข้ าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ส่งผลให้ ณ ปั จจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมทังสิ
้ ้นกว่า 60 แห่งในลาตินอเมริ กา โดย
ประเทศเม็กซิโก โคลอมเบีย และอาร์ เจนตินา เป็ นประเทศที่สร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทสูงที่สุด เศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่
ในลาตินอเมริ กาคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ ว่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศของทังลาติ
้ นอเมริ กาจะเติบโตในอัตราร้ อยละ 1 ในปี 2561 (เมื่อเทียบกับร้ อยละ 1.2 ในปี 2560)
ซึง่ เป็ นผลมาจากสภาวะการเงินที่อ่อนตัว จากประเทศอาร์ เจนตินาซึง่ ประสบปั ญหาการอ่อนค่าของสกุลเงิน และประเทศ
เม็กซิโก ซึง่ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมริ กามี
การเติบโตในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาและมีแนวโน้ มที่ดีต่อไปในอนาคต โดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในอเมริ กาใต้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ในปี 2560 และร้ อยละ 7 ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2561 ในขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาใน
อเมริ กากลางเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 ในปี 2560 ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ว่าประเทศเม็กซิโกและบราซิลจะเป็ นประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยว
สูงที่สดุ แต่ประเทศชิลีและโคลอมเบียมีการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างมีนยั สําคัญ ในอัตรามากกว่าร้ อยละ 10 ใน
ปี 2560
• ประเทศมัลดีฟส์
เศรษฐกิจของประเทศมัลดีฟส์ขึ ้นอยู่กบั การท่องเที่ยวเป็ นหลัก ด้ วยมูลค่าการท่องเที่ยวที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 70 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2561 โดยในปี 2561 ประเทศมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในประเทศ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.8 จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซีย อิตาลี และสหราช
อาณาจักร ทังนี
้ ้ การท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์มีแนวโน้ มที่ดี เนื่องจากการขยายท่าอากาศยานนานาชาติเวลานาซึง่ ได้
เสร็ จสิ ้นแล้ ว จะส่งผลให้ ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น เป็ นมากกว่า 7 ล้ านคน เมื่อเทียบกับประมาณ 1
ล้ านคนในปั จจุบนั นอกจากนี ้ รั ฐบาลจะยังคงลงทุนในการทําแคมเปญการตลาด เพื่อส่งเสริ มให้ ประเทศมัล ดีฟส์ เ ป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวมากขึ ้น
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• ทวีปแอฟริ กา
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในทวีปแอฟริ กาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 ในปี 2561 โดยการเติบโตดังกล่าวมาจากทังแอฟริ
้
กา
เหนื อ และประเทศที่ตงั ้ อยู่ทางใต้ ข องทะเลทรายสะฮารา ซึ่ง เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของนักท่อ งเที่ยวชาวยุโรปและ
สภาพแวดล้ อมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพและปลอดภัยมากขึ ้น องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่า
จํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึน้ 2 เท่าจาก 67 ล้ านคนในปี 2561 เป็ น 134 ล้ านคนในปี 2573 ทังนี
้ ้ ในปี 2560 มูลค่าการ
ท่องเที่ยวมีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทังหมดของทวี
้
ปแอฟริ กา ด้ วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ อีกทังอุ
้ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึง่ อยู่ในช่วงของการเริ่ มต้ น ทวีปแอฟริ กาจึงมีศกั ยภาพใน
การเติบโตอีกมาก
• ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ถึงแม้ วา่ แนวโน้ มการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีความแตกต่างกัน แต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ ามาในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2561 โดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ ามาในเมืองหลักของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศโอมานมีการเติบโตในปี 2561 ในขณะที่ประเทศ
กาตาร์ มีจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าร้ อยละ 35 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561 จากการควํ่าบาตรตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2560
คู่แข่ งและสถานภาพในการแข่ งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
แบรนด์หลักของบริ ษัท ได้ แก่ อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์ และนาว โดยแต่ละแบรนด์มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและจุดแข็งที่เป็ นของตัวเอง และมีคแู่ ข่งที่ตา่ งกันไป
• อนันตรา
อนันตราเป็ นแบรนด์โรงแรมหรู แบรนด์แรกที่เป็ นของบริ ษัทเอง มุ่งเน้ นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่ให้ ความสําคัญ กับ
ประสบการณ์ท้องถิ่น โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอนันตรา ได้ แก่ โฟร์ ซีซนั่ ส์, เจ ดับบลิว
แมริ ออท, แกรนด์ ไฮแอท, แมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล, แชงกรี -ลา และซิกเซ้ นส์ ซึง่ แบรนด์อนันตราจะนําเอาวัฒนธรรมท้ องถิ่น
มารวมไว้ ในโรงแรมแต่ละแห่ง ทังจากการออกแบบโรงแรมไปจนถึ
้
งประสบการณ์ที่แขกที่ได้ รับ ซึง่ ทําให้ แบรนด์อนันตรามี
ความแตกต่างจากโรงแรมแบรนด์อ่ืนๆ ปั จจุบนั โรงแรมในเครื ออนันตรามีทงหมด
ั้
38 แห่งใน 13 ประเทศ
• อวานี
อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นําเสนอบรรยากาศที่ร่ วมสมัยและผ่อ นคลาย อีกทังยั
้ งผสมผสานการออกแบบที่
ทันสมัยและบริ การที่เป็ นเลิศ อวานีแข่งขันกับแบรนด์โรงแรมทังในระดั
้
บประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบรนด์โรงแรม
ระดับนานาชาติทอี่ ยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอวานี ได้ แก่ แมริ ออท, ไฮแอท, ฮิลตัน และพูลแมน ในขณะที่คแู่ ข่งภายในประเทศ
จะแตกต่างกันตามสถานที่ตงของแต่
ั้
ละโรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครื ออวานีมีทงหมด
ั้
24 แห่งใน 15 ประเทศ
• โอ๊ คส์
โอ๊ คส์ให้ บริ การห้ องพักหลากหลายรู ปแบบ ตังแต่
้ ห้องพักโรงแรมไปจนถึงเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์พร้ อมการตบแต่งภายใน โดย
โอ๊ คส์มีชื่อเสียงทังในด้
้ านทําเลที่ตงของโรงแรมที
ั้
่อยูใ่ จกลางเมือง และราคาที่เข้ าถึงได้ ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียง
กับโอ๊ คส์ ได้ แก่ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมันตรา
‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี่, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส
ออลซีซนั่ , อีแทป, เปปเปอร์ , มันตรา, เบรกฟรี และอาร์ ท ซีรีส์ โดยปั จจุบนั แอคคอร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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‐

กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้ การบริ หาร คือ อินเตอร์ คอนติเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิ
เดย์ อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริ ด สวีท

• ทิโวลี
ทิโวลีนําเสนอความงดงามและประวัติศาสตร์ อันยาวนานของยุโรป แบรนด์ทิโวลีจัดอยู่ทงในกลุ
ั้
่มโรงแรมหรู และโรงแรม
ระดับบน ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้ วยความสะดวกสบายและสถานที่ตงเชิ
ั ้ งกลยุทธ์ทงในตั
ั ้ วเมืองไปจนถึงชายหาดอันงดงาม โดย
โรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศโปรตุเกส และได้ ขยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทังนี
้ ้ ทิโวลีถือเป็ นหนึ่งใน 5 ผู้
ดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับทิโวลี ได้ แก่ กลุ่มผู้ดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น แมริ ออท โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ท และ แอคคอร์ โฮเทลส์ และกลุ่มผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรม
ระดับภูมิภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตุเกส
• เอ็นเอช คอลเลคชัน่
เอ็นเอช คอลเลคชัน่ ให้ บริ การโรงแรมระดับพรี เมี่ยมในสถานที่ที่สําคัญเพื่อความทรงจําอันแสนพิเศษสําหรับแขกที่เข้ าพัก
เอ็นเอช คอลเลคชัน่ มุ่งให้ บริ การที่เหนือความคาดหมายแก่แขกที่เข้ าพัก ด้ วยมาตรฐานที่พกั ที่สะดวกสบาย การให้ บริ การ
อย่างใกล้ ชิดเพื่อตอบสนองความต้ องการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างลึกซึ ้ง โดยแบรนด์โรงแรม
ระดับนานาชาติทอี่ ยู่ในระดับใกล้ เคียงกับเอ็นเอช คอลเลคชัน่ ได้ แก่ เชอราตัน, แมริ ออท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะที่คแู่ ข่ง
จะแตกต่างกันตามสถานที่ตงของแต่
ั้
ละโรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครื อเอ็นเอช คอลเลคชัน่ มีทงหมด
ั้
75 แห่งใน 15 ประเทศ
• เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช โฮเทลส์ให้ บริ การโรงแรมระดับกลางถึงระดับบนในตัวเมือง เหมาะสําหรับแขกที่มองหาที่พกั ทําเลดี ในราคาที่ค้ มุ ค่า
นอกจากนี ้ เอ็นเอช โฮเทลส์ยงั เหมาะสําหรับการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากมีห้องพักที่สะดวกสบาย
และเต็มไปด้ วยประโยชน์ใช้ สอย พร้ อมทังการให้
้
บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้ องการของลูกค้ า โดยแบรนด์
โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับเอ็นเอช โฮเทลส์ได้ แก่ ฮอลิเดย์อินน์ เบสท์ เวสเทิร์นและโนโวเทล ปั จจุบนั
โรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทลส์มีทงหมด
ั้
264 แห่งใน 27 ประเทศ
• นาว
นาวให้ บริ การโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและสไตล์ร่ วมสมัย ด้ วยทําเลที่ตงอยู
ั ้ ่ตามเมืองหลักต่างๆ โรงแรมภายใต้
แบรนด์นาวมีบรรยากาศที่มีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่นเต้ น เหมาะสําหรับแขกที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนที่น่า
จดจําในโรงแรมที่สร้ างสรรค์ไม่เหมือนใคร โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับนาว ได้ แก่ คิมป์ตัน
ดับเบิลยู โฮเทลส์ และมี บาย มีเลีย ปั จจุบนั โรงแรมในเครื อนาวมีทงหมด
ั้
4 แห่งใน 4 ประเทศ
การดําเนินงานของบริ ษัทกระจายตัวอยู่ในหลากหลายภูมิภาค โดยบริ ษัทมีมมุ มองต่อการแข่งขันในแต่ละประเทศหลัก ดังนี ้:
• ประเทศไทย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศไทยมี ความแตกต่างกันระหว่างในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด โดยใน
กรุ งเทพฯ มี การแข่งขันที่รุ นแรงจากการเปิ ดตัวของโรงแรมหรู ในอดีต ซึ่งยัง คงเป็ นอุปสรรคต่อ การขึน้ ราคาค่าห้ อ งพัก
ถึงแม้ ว่าแรงกดดันดังกล่าวจะลดน้ อยลง จากจํานวนนักท่องเที่ยวทังจากตลาดเอเซี
้
ยและยุโรป ที่เพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ ง
รวมถึงจํานวนโรงแรมที่มีแผนที่จะเปิ ดใหม่ซงึ่ มีจํากัด ทังนี
้ ้ ด้ วยจํานวนโรงแรมระดับบนที่จะเปิ ดใหม่ซงึ่ มีไม่มากในช่วงไม่กี่ปี
ข้ างหน้ า บริ ษัทจึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มราคาค่าห้ องพักของโรงแรมในกรุ งเทพฯ ได้ ส่วนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สําคัญ จะยังคงมีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวยังคงเติบโตในอัตรา
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ที่เร็ วกว่าการเพิ่มขึน้ ของจํ านวนโรงแรมที่เปิ ดใหม่ โดยนอกเหนือจากการมุ่งเน้ นในการปรั บปรุ งคุณภาพผลิตภัณ ฑ์แ ละ
บริ การแล้ ว บริ ษัทยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายธุร กิจโรงแรมในสถานที่ท่อ งเที่ยวใหม่ๆ เพื่ อ รั กษาตําแหน่งผู้นําตลาด
ภายในประเทศต่อไป ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินกิจการโรงแรมชันนํ
้ าของประเทศไทย ในกลุ่มโรงแรมระดับบนและโรงแรม
หรู โดยมีโรงแรมทังหมด
้
24 แห่งที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สําคัญ
• ทวีปยุโรป
อุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปเป็ นธุรกิจที่มีการกระจายตัว โดยโรงแรมส่วนใหญ่บริ หารงานโดยผู้ประกอบการอิสระและ
ผู้ประกอบการรายย่อย และมีจํานวนโรงแรมที่บริ หารงานโดยผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติไม่มาก สภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง ตลาดส่วนใหญ่มีโรงแรมที่มีแผนที่จะเปิ ดใหม่ไม่มาก โดยมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนโรงแรมเปิ ดใหม่เพิ่มขึน้ ในอัตราน้ อยกว่าร้ อยละ 2 ในปี 2562 ในขณะที่แนวโน้ มการท่องเที่ยวยัง
เติบโตได้ ดีแ ละเร็ วกว่าการเพิ่มขึน้ ของจํ านวนโรงแรมที่เปิ ดใหม่ อันมี ผ ลมาจากอัตราการว่างงานที่ล ดลง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ปรั บตัวดีขึน้ และการใช้ จ่ายด้ านการท่อ งเที่ยวที่เพิ่มสูง ขึน้ ทัง้ นี ้ ด้ วยการนํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์แ ละบริ การที่ดี
ประกอบกับชื่อเสียงของแบรนด์และฐานการดําเนินงานที่แข็งแกร่ ง บริ ษัทคาดว่าจะสามารถดึงดูดจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ ้นและสร้ างผลการดําเนินงานให้ เติบโตต่อไปในอนาคต ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินกิจการโรงแรมชันนํ
้ าของทวีปยุโรป
โดยมีโรงแรมทังหมด
้
300 แห่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองที่สําคัญ
• ออสเตรเลีย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้ มที่สูงขึ ้น ด้ วยการเพิ่มขึ ้นของจํานวนโรงแรมที่มีแผนที่
จะเปิ ดใหม่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมระดับบน ทังนี
้ ้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจบริ หารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์ในประเทศออสเตรเลีย จึง
คาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากโรงแรมเปิ ดใหม่มากนัก ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีและได้ มาตรฐาน ประกอบกับอัตราค่า
ห้ องที่ไม่สงู มากเมื่อเทียบกับโรงแรมระดับบน บริ ษัทจึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้ าและรักษาผลการดําเนินงานให้ ดีตอ่ ไป
• ลาตินอเมริ กา
อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมริ กามีการกระจายตัว โดยตลาดส่วนใหญ่ที่บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจมีจํานวนโรงแรมที่เปิ ด
ใหม่จํากัด อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศโคลอมเบียมีจํานวนโรงแรมเปิ ดใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ มี
แรงกดดันต่อการขึ ้นราคาห้ องพัก ส่วนในประเทศบราซิล คาดว่าผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรมชันนํ
้ าระดับนานาชาติจะมีการขยาย
ธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ซึ่งนําโดย แอคคอร์ โฮเทลส์, แมริ ออท อินเตอร์ เนชั่นแนล และฮิลตัน ทังนี
้ ้ ด้ วยความหลากหลายของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ทําให้ ภูมิภ าคนี ม้ ี ความน่ าดึงดูด อี กทัง้ รั ฐบาลในหลายประเทศภายในภูมิภ าคมี ความมุ่งมั่น ที่ จ ะ
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุ งขันตอนการขอวี
้
ซ่าที่ง่ายขึ ้นของประเทศบราซิล เอกวาดอร์ และโคลอมเบีย
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี สํ า หรั บ อุต สาหกรรมโรงแรมในประเทศโคลอมเบี ย ดัง นัน้ จึง มี ก ารคาดการณ์ ว่า จํ า นวน
นักท่องเที่ยวจะเติบโตเร็ วกว่าการเพิ่มขึน้ ของจํ านวนโรงแรมที่เปิ ดใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มอัตราค่า
ห้ องพักของโรงแรมและเติบโตผลการดําเนินงานให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
• ประเทศมัลดีฟส์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศมัลดีฟส์มีจํานวนโรงแรมเปิ ดใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ มีการแข่งขันด้ านราคาระหว่าง
ผู้ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ เ พิ่ ม ขึน้ ประกอบกับ จํ า นวนนัก ท่อ งเที่ ย วจี น ที่ ล ดลง ซึ่ง นัก ท่อ งเที่ ย วจี น มี สัด ส่ ว นของจํ า นวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในประเทศมัลดีฟส์สูงที่สุด นอกจากนี ้ ราคาค่าห้ องพักในประเทศมัลดีฟส์ยงั ถือว่าสูงเมื่อเทียบ
กับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการโรงแรมประสบปั ญหาการลดลงของอัตราการเข้ าพักและราคาค่าห้ องพัก
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้ กําหนดกลยุทธ์ใหม่ ซึง่ รวมถึงการชะลอการให้ เช่าเกาะ
สําหรั บการพัฒนารี สอร์ ท การลงทุนในการขยายโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการขยายท่าอากาศยาน
นานาชาติเวลานาซึง่ ได้ เสร็ จสิน้ แล้ ว และส่งผลให้ ความสามารถในการรองรั บนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นเป็ นมากกว่า 7 ล้ านคน
ส่วนที่ 1 หน้ า 39
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เมื่อเทียบกับประมาณ 1 ล้ านคนในปั จจุบนั นอกจากนี ้ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในประเทศมัลดีฟส์
กลยุทธ์ ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม)
บริ ษัทมีระบบการรวมศูนย์ด้านการขายและการตลาด โดยรวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าและโรงแรมไว้ ที่ส่วนกลางเพื่อรองรั บการ
ดําเนินงานในหลายภูมิภาคของบริ ษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทังในการจั
้
ดการข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้ างการเติบโต
โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์การขายและการตลาด ดังนี ้
1. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าทางธุรกิจ ได้ แก่ บริ ษัทนําเที่ยว สายการบิน ห้ างสรรพสินค้ า และบริ ษัทบัตรเครดิตเพื่อ
ขยายฐานลูกค้ า
2. มุ่งเน้ นการกระจายฐานลูกค้ าทังในตลาดหลั
้
ก เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง เช่น
ประเทศอินเดีย เกาหลี และตะวันออกกลาง
3. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าเดิม ด้ วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ ลูกค้ ากลับมาซื ้อสินค้ าและใช้
บริ การอีก รวมถึงการสร้ างความภักดีตอ่ แบรนด์
4. ปรับปรุ งประสิทธิภาพของศูนย์กลางสํารองห้ องพักและสํานักงานตัวแทนขาย เพื่อให้ แน่ใจว่าลูกค้ าจะสามารถสํารอง
ห้ องพักได้ อย่างราบรื่ น
5. พัฒนาระบบสํารองห้ องพักทางอินเทอร์ เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com และ brand.com เพื่อผลักดัน
การสํารองห้ องพักโดยตรงกับโรงแรม
6. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริ ษัทไปทัว่ โลก ผ่านการรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของธุรกิจโรงแรม มีทงลู
ั ้ กค้ าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้ แก่
1. บริ ษัทท่องเที่ยวทังแบบดั
้
งเดิ
้ มและแบบออนไลน์ โดยบริ ษัทท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศจะทําหน้ าที่ เป็ น
ตัวกลางในการสํารองห้ องพักระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ า โดยห้ องที่จําหน่ายผ่านบริ ษัทท่องเที่ยวมีสัดส่วนในการสํ ารอง
ห้ องพักทีส่ งู ที่สดุ ของบริ ษัท
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทัว่ ไป เป็ นลูกค้ าที่ทําการสํารองห้ องพักโดยตรงกับโรงแรม ผ่านทังช่
้ องทางออฟไลน์ เช่น โทรศัพท์ และ
การติดต่อเข้ าพักที่โรงแรมด้ วยตนเองโดยไม่ได้ ทําการสํารองห้ องพักล่วงหน้ า และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และ
อีเมลของบริ ษัท
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้ าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) เป็ นกลุ่มลูกค้ ากลุ่มใหญ่ ซึง่ โดยปกติแล้ ว
จะมีการวางแผนการจองไว้ ล่วงหน้ า โดยลูกค้ าประเภทนี ้จะสร้ างรายได้ อื่นๆ เช่น รายได้ จดั เลี ้ยง นอกเหนือจากรายได้
ค่าห้ องพัก
บริ ษัทมีฐานลูกค้ าที่มีความหลากหลาย และไม่มีลกู ค้ าจากประเทศใดประเทศหนึง่ ที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 30
สัดส่วนของลูกค้ าที่เข้ าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง

2559
5%
25%
4%
10%
ส่วนที่ 1 หน้ า 40

2560
6%
26%
4%
10%

2561
5%
26%
4%
9%
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ประเทศ/ทวีป
ยุโรป
อเมริ กา
ออสตราเลเซีย
อื่น ๆ
รวม

2559
37%
11%
3%
5%
100%

2560
34%
11%
3%
6%
100%

2561
34%
12%
3%
7%
100%

2559
12%
12%
6%
6%
5%

2560
12%
9%
5%
6%
6%

2561
11%
9%
6%
5%
5%

สัดส่วนของลูกค้ าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
จีน
สหราชอาณาจักร
อเมริ กา
เยอรมนี
ไทย

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้ าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE)
ทังนี
้ ้ สัดส่วนของกลุ่มลูกค้ าจะแตกต่างกันไปตามที่ตงและนโยบายของแต่
ั้
ละโรงแรม
นโยบายด้ านราคา (ธุรกิจโรงแรม)
ธุรกิจโรงแรมได้ รับผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้ างสูง โดยในอดีต บริ ษัทมีจํานวนลูกค้ าเข้ าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดหลักของบริ ษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมุทรอินเดีย ซึง่ รวมถึง
ประเทศมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ ปั จจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มี
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากตลาดดังกล่าว โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลให้ บริ ษัท
สามารถลดความผันผวนของอัตราการเข้ าพักและราคาค่าห้ องพักโดยรวมได้ สํ าหรั บกลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลี ย ได้ รั บ
ผลกระทบจากฤดูกาลที่ตํ่ากว่า เนื่องจากฐานลูกค้ าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจภายในประเทศ ทังนี
้ ้ ในการกําหนดราคาค่าห้ องพัก บริ ษัทจะ
คํานึงถึงอัตราการเข้ าพักในขณะนัน้ ฤดูกาล ต้ นทุนการดําเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคูแ่ ข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่
ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรื อช่วงที่มีนักท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมจะใช้ กลยุทธ์ในการส่งเสริ มการ
ขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายร่ วมกับโรงแรมในเครื อในราคาพิเศษ การให้ บริ การพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม
การร่ วมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทบัตรเครดิต เป็ นต้ น
บริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สําคัญคือ
1. มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
2. มีแบรนด์ที่หลากหลายเป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับสากล
3. มีความเป็ นเลิศในด้ านบริ การ
4. มีโรงแรมในเครื อ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ
5. มีระบบสํารองห้ องพักที่ทนั สมัยและรวดเร็ ว
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6. เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ดําเนินธุรกิจโรงแรมชัน้ นําระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ
โรงแรมมายาวนาน ได้ แก่ เจ ดับบลิว แมริ ออท, โฟร์ ซีซนั่ ส์ และ เซ็นต์ รี จีส
7. มี มาตรฐานและความมี เอกลัก ษณ์ ที่สํ าคัญ ของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์โรงแรมที่ บริ ษัท เป็ นเจ้ าของเอง ได้ แ ก่
อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเคลชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ซึง่ ทําให้ บริ ษัท
สามารถใช้ แบรนด์เพื่อรับจ้ างบริ หารโรงแรมซึง่ จะช่วยขยายธุรกิจให้ เร็ วยิ่งขึ ้นและเพิ่มอัตราการทํากําไรให้ กบั บริ ษัท
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย (ธุรกิจโรงแรม)
ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. ขายโดยตรงผ่านเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทและเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทจะเสนอสินค้ าให้
ลูกค้ าโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนขาย และกลุ่มลูกค้ าจัดประชุมและสัมมนาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในขณะที่เว็บไซต์ของบริ ษัทมี
ระบบรั บรองการสํารองห้ อ งพักถึง 7 ภาษา เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล ของโรงแรมในเครื อ อย่างครบถ้ วนและเป็ นศูนย์ กลางรั บจองห้ อ งพักที่มี
ประสิทธิภาพแก่กลุ่มลูกค้ า โดยเฉพาะในต่างประเทศ
2. ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้ บริ การด้ านการจองที่พัก (OTAs) โดยตัวแทนเหล่านี จ้ ะทํา
หน้ าที่เป็ นคนกลางในการจัดจํ าหน่ายห้ องพักให้ กับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ตัวแทนจําหน่ายและบริ ษัทท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีอ ยู่ทงในเอเชี
ั้
ย,
ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา และทําธุรกิจประเภทรับสํารองห้ องพัก จําหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน รวมถึงตัว๋ เครื่ องบินพร้ อมแพคเกจ
ห้ อ งพัก โรงแรม โดยบริ ษั ท จะเลื อ กตัว แทนจํ า หน่ า ยหรื อ บริ ษั ท ท่อ งเที่ ย วที่ มี เ ครื อ ข่ า ยที่ ก ว้ า งขวาง มี ป ระวัติแ ละชื่ อ เสี ย งที่ ดี มี
ประสบการณ์ ใ นการดํ า เนิ น งาน และสามารถทํ า ยอดขายที่ สูง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง จัด จํ า หน่ า ยห้ อ งพัก ผ่ า น OTAs ชัน้ นํ า เช่ น
Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้ น เพื่อขยายฐานลูกค้ าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ทวั่ โลกจากประโยชน์ของ
อินเทอร์ เน็ต
3. อื่นๆ ได้ แก่ การติดต่อเข้ าพักที่โรงแรมโดยที่ไม่ได้ ทําการสํารองห้ องพักล่วงหน้ า และการจองห้ องพักซึง่ รู้ จกั โรงแรมผ่าน
สื่อต่างๆ เพื่อนฝูง หรื อกลุ่มลูกค้ าเดิม
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ในการใช้ พลังงานและนํ ้าอย่างมีความรับผิดชอบและยัง่ ยืน การออกแบบโรงแรมของบริ ษัทคํานึงถึง
การประหยัดพลังงาน อาทิ การติดตังอุ
้ ปกรณ์บนหลังคาเพื่อกักเก็บนํ ้าฝน การเลือกใช้ โครงสร้ างที่มีนํ ้าหนักเบาเพื่อลดการใช้ ซีเมนต์
และประหยัดพลังงาน การติดตังเซ็
้ นเซอร์ ในการปิ ดเครื่ องปรับอากาศ เมื่อแขกเปิ ดประตูหรื อหน้ าต่างเป็ นระยะเวลานาน และการ
ติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสียและระบบรี ไซเคิล ในระหว่างดําเนินงาน โรงแรมของบริ ษัทยังคงคํานึงถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากร ด้ วยการติดตัง้
ระบบรี ไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและการจัดการของเสีย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังติดตังระบบไฟฟ
้
้ าที่ประหยัดพลังงาน
มีการรี ไซเคิลนํ ้าเพื่อนําไปใช้ ในการรดนํ ้าต้ นไม้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรี ไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ วและกระดาษ และการใช้ พลังงานจาก
แสงอาทิตย์หรื อความร้ อนเท่าที่บริ ษัทจะทําได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังใช้ ขวดแก้ วในการบรรจุนํ ้าดื่มในเกือบทุกพื ้นที่ และกําลังทดลองใช้
ระบบกรองและบรรจุใหม่สําหรับนํ ้าดื่มในโรงแรมที่อยู่ในพื ้นที่หา่ งไกล เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิด
จากการขนส่ง ทังนี
้ ้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ความสําเร็ จจากการเข้ าร่ วมทุนกับกลุ่มแมริ ออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต เวเคชัน่ คลับนัน้ ช่วย
ให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัทเองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ โดย
บริ ษัทได้ เริ่ มพัฒนาโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับแห่งแรกที่บอ่ ผุด เกาะสมุย เป็ นผลให้ บริ ษัทมีห้องพักของโครงการเพื่อรองรับการขาย
สิทธิในการเข้ าพักอาศัยตังแต่
้ ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีห้องพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ
ทังสิ
้ ้น 229 ห้ อง อยู่ที่เกาะสมุย ภูเก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน และ กรุ งเทพฯ
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ปั จจุบนั จํานวนคูแ่ ข่งที่ดําเนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจํานวนไม่มากนัก เนื่องจากต้ องอาศัยแบรนด์ที่
เป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับ อีกทังยั
้ งต้ องอาศัยเครื อข่ายและจํานวนห้ องพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวทัง้
ในและต่างประเทศ โดยคูแ่ ข่งสําคัญของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ได้ แก่ กลุ่มโรงแรมชันนํ
้ าระดับโลก เช่น กลุ่มแมริ ออท เป็ นต้ น
นโยบายราคา (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ เน้ นจับกลุ่มลูกค้ าตลาดบน ซึง่ แตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มีความเสี่ยง
ทางการแข่งทางด้ านราคา
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
บริ ษัทได้ จดั ตังที
้ ่ปรึกษาเพื่อให้ ความเข้ าใจในโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับจํานวน 5 แห่ง ได้ แก่ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ประเทศจีน อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของโครงการที่ประเทศ
ฮ่องกง และจีนอีกด้ วย
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลลูกค้ า
จําแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
จีน
ไทย
ไต้ หวัน
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฮ่องกง
ญี่ปนุ่
อื่น ๆ
รวม

2560
41%
13%
8%
5%
5%
5%
4%
20%
100%

2561
35%
14%
7%
5%
7%
6%
5%
22%
100%

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ (โครงการพักผ่ อนแบบปั นส่ วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
เนื่องจากบริ ษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจึงเป็ นผู้พฒ
ั นาห้ องพัก
และวิลล่าเพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า โดยห้ องพักในโครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิ กับโรงแรมที่บริ ษัทเป็ น
เจ้ าของหรื อเป็ นผู้รับจ้ างบริ หาร ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการห้ องพักได้ มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงาน
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โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคูไ่ ปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พื ้นที่เดียวกัน โดยบริ ษัทได้ พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ เกาะสมุย โดย
โครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และพัฒนาโครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนส์ ในกรุ งเทพฯ ซึง่ เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้ การบริ หารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รี จิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ
เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึง่ มีบ้านพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิ ดตัว
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 นอกจากนี ้ บริ ษัทมีโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์ วสิ สวีท ซึง่ เป็ นโครงการที่บริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
50 ร่ วมกับบริ ษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) และได้ เปิ ดตัวในไตรมาส 4 ปี 2559
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
ตลาดอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการอยู่อ าศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริ มทรั พย์ระดับบน รวมถึงการ
พัฒนาแบรนด์และที่พกั อาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จสามารถสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องและผู้พฒ
ั นา
อสังหาริ มทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่ มก่อสร้ างในเฟสแรก ซึง่ โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพักอาศัยของบริ ษัท
จัดเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับบนในลําดับต้ นๆ สําหรับโครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต จัดเป็ น
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แบบ Mixed-Use ที่มีบ้านพักตากอากาศตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรม เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยสามารถใช้ งานในส่วน
พื ้นที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ ต่างจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ซึง่ ไม่ได้ ให้ บริ การในส่วนของโรงแรม แบรนด์ที่
จัดเป็ นคู่แ ข่ง หลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ได้ แ ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara
Signature และ Point Yamu by COMO
กลยุทธ์ ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ให้ ความสนใจในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท เนื่องจากมี
ความเชื่อมัน่ ในแบรนด์อนันตรา ซึง่ มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคูไ่ ปกับแผนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ งของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ ง
ของกลุ่มบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้ าโครงการเซ็นต์ รี จิสเดิม
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
บริ ษัทคํานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทําเลที่ตงั ้ ดีไซน์ที่สวยงาม การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยที่ลงตัว การก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริ มทรัพย์ที่พอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท
ไมเนอร์ โดยมีการเปรี ยบเทียบกับราคาอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณใกล้ เคียง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สําหรับเดอะ เรสซิ
เดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต มีราคาขายต่อหลังประมาณ 6 – 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ )
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต คือ กลุ่มผู้มีรายได้ สงู และครอบครัวที่ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สดุ ในทําเลที่มีทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดภูเก็ต บริ ษัทไม่ม่งุ เน้ นกลุ่มนักลงทุนหรื อกลุ่มผู้ซื ้อเพื่อเก็งกําไร
เนื่องจากโครงการนี ้ถูกพัฒนามาเพื่อสุนทรี ยภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ ชีวติ อย่างแท้ จริ ง
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ธุรกิจศูนย์ การค้ า
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์ การค้ า)
ศูนย์ การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
ศูนย์การค้ ารอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี บนเนื ้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดนิ ระยะยาว 36 ปี หมดอายุปี 2567 มีพื ้นที่ให้ เช่ารวมทังสิ
้ ้น
21,100 ตารางเมตร ซึง่ ประกอบด้ วย พื ้นที่ให้ เช่าสําหรับค้ าปลีก (Retail area) 12,481.31 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area)
3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศูนย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ Charles & Keith, Gap, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal,
LYN, Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, City Chain, Adidas, Crocs, ESP, Hush puppies, Converse, Hom, Triumph,
Boots, Hass, Zein, Pena House, Ten & Co, Capisa, Ferera, The Pizza Company, Burger King, Sizzlers, KFC, Sukishi, Wine
Connection, Krispy Kreme, Starbucks, Haagen-Dazs, Swensen’s, The coffee club, Coffee World, Sport World, Van
Superga, Pandora, Black Pearl, Miniso, S&P, Foodland Supermarket และ Thai Town และแหล่งเอนเตอร์ เทนเม้ นท์ พิพิธภัณฑ์
ริ บลีส์ เชื่อหรื อไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze), โรง
ภาพยนต์ทะลุมิติ (12D Moving Theater), พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมส์ตะลุย
เลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) และสวนสนุกสยองขวัญ (Ripley’s Scream in the Dark!)

• สัญญาการให้ เช่าพื ้นทีเ่ ป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่มี 2 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 79.79% ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่
รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.21 ของค่าเช่าพื ้นที่รวมของงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
นโยบายราคา
บริ ษัทมีการปรับราคาขึ ้นทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กบั ผู้เช่าโดยจะปรับราคาขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 5-10 ต่อการ
ต่อสัญญาแต่ละครัง้ ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้ กําหนดไว้ เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันรายใหญ่เปิ ดในพื ้นที่ใกล้ เคียงและ
จากสถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ ผ้ เู ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ น
จํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 90.53 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ของศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.87% ของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั้
รกิจศูนย์การค้ า
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 63.52
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 16.10
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 10.07
− รายได้ จากการประกอบธุรกิจร้ านอาหาร ร้ อยละ 6.50
− ค่าที่จอดรถ ร้ อยละ 2.27
− อื่นๆ ร้ อยละ 1.54
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ศูนย์ การค้ า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้ า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ดําเนินธุรกิจให้
เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์ เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บน
พื ้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพื ้นที่ให้ เช่า 2,772.62 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ Jim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club, Bill Bentley
Pub, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Turtle Mart,
Surfer paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Suvenior and The Handmade Shop
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 69.72 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่รวมใน
งวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.28 ของค่าเช่าพื ้นทีร่ วมของงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 93.54 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 73.54
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 11.60
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 14.68
− อื่นๆ ร้ อยละ 0.18
ศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพ
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า กรุ งเทพ ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อย
ละ 100 ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ของ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 257/6 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ ในช่วงปี 2556 -2557
ได้ กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่ ประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชัน้
ศูนย์การค้ าใหม่ภายใต้ ชื่อ ”RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI” อยู่ด้านบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครื อของบริ ษัท Minor ทังนี
้ ้
พื ้นที่บนอาคารได้ ถกู จัดแบ่งดังนี ้ ชันที
้ ่ 1-3 เป็ นพื ้นที่ศนู ย์การค้ า ชัน้ 4-8 เป็ นพื ้นที่ลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็ นส่วนของพื ้นที่สํานักงาน ชัน้ 10
เป็ นพื ้นที่ Convention hall ขนาดใหญ่ และตังแต่
้ ชนั ้ 11 ขึ ้นไป จะเป็ นพื ้นที่ของโรงแรม AVANI โดยส่วนของศูนย์การค้ าใหม่ ซึง่ รวมกับ
ส่วนของสํานักงาน มีพื ้นที่เช่ารวมทังสิ
้ ้น 11,143 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารชันนํ
้ า อาทิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks,
Swensen’s, The Pizza Company, Thai Express, S&P, Charles & Keith, Bossini, Esprit, Zwillings, Sushi Hiro, Boots, Better
Vision, Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK, Yayoi และชัน้ 3 เป็ นพื ้นที่เช่าของธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารออมสิน
• สัญญาการให้ เช่าพื ้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพื ้นที่ชวั่ คราว Openplan มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
• ลักษณะรายได้ จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพื ้นที่หลักๆ มี 2 ประเภทคือ
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1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพื ้นที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ ประมาณร้ อยละ 54.17 ของรายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่
รวมในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้ จากผู้เช่า โดยขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45.83 ของค่าเช่าพื ้นทีร่ วมของงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นโยบายราคา
บริ ษัทได้ มีการปรับราคาให้ เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื ้นที่ให้ เช่า และในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 อัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 86.67 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
รายได้ ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถจําแนกได้ เป็ น
− ค่าเช่าพื ้นที่ ร้ อยละ 55.13
− ค่าบริ การ ร้ อยละ 26.08
− ค่านํ ้าและค่าไฟ ร้ อยละ 15.17
− อื่นๆ ร้ อยละ 3.62
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจศูนย์ การค้ า)
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้ าปลีกในเมืองพัทยาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและสร้ างศูนย์การค้ าใหม่มากขึ ้น
ทําให้ พื ้นที่ค้าปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ปู ระกอบการที่จดั อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The
Bay, Terminal 21, ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตัส และคาร์ ฟรู ์ ศูนย์การค้ าประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนย์การค้ าคอมมูนิตี ้ มอลล์
เช่น มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้ าท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า
พัทยา จะมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวและลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้ าในพัทยายังคงมีการแข่งขันกันรุ นแรงตลอดปี ที่ผ่านมา
จากการพัฒนาพื ้นที่เพื่อสร้ าง
ศูนย์การค้ าใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้ านการจัดการส่งเสริ มการขายมากขึ ้น ทังนี
้ ้การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้ า รอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ค่อนข้ างมากทางด้ านราคาค่าเช่าพื ้นที่ตอ่ ตารางเมตร แต่เนื่องจากตังอยู
้ ่ในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเช่า
พื ้นที่ของศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยาแล้ วยังคงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผู้เช่ามาก สังเกตได้ จากอัตราการเช่าพื ้นที่ที่มีอยู่สงู
ถึงอัตราร้ อยละ 90.53
ตลอดปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ได้ มีการปรับตัวเพื่อให้ มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ ข่ง
โดยปรับเปลี่ยนร้ านค้ าและเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ เกมส์ตะลุยเลเซอร์ บีม บัสเตอร์ นอกจากนี ้ เพิ่มร้ านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ พร้ อม
ทังรู้ ปแบบของการนําเสนอสินค้ าและบริ การในส่วนของการให้ บริ การด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage) สินค้ าประเภท
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เพื่อให้ ทางศูนย์รองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ อย่างแท้ จริ ง
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่ า กรุงเทพฯ
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริ มแม่นํ ้า มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว จึงส่งผลให้ ตงแต่
ั ้ กลางปี 2555 เป็ นต้ น
มาเริ่ มมีศนู ย์การค้ าเปิ ดบริ การในพื ้นที่มากขึ ้น อาทิ ศูนย์การค้ าประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The
view หรื อแม้ กระทัง่ คูแ่ ข่งขนาดใหญ่ในพื ้นที่ อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนู ย์การค้ า THE ICON SIAM ซึง่ จะส่งผลให้ มีการ
แข่งขันกันมากขึ ้น
ศูนย์การค้ า รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า ได้ กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการอีกครัง้ เมื่อ เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึง่ ประกอบด้ วย
ศูนย์การค้ าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศูนย์การค้ าใหม่ภายใต้ ชื่อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ด้านบน
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ศูนย์การค้ าใหม่นี ้ได้ เปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิ ้นเชิง ดูทนั สมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของร้ านค้ าแฟชัน่
ร้ านอาหาร บริ การและร้ านค้ าอื่นๆ มากที่สดุ บนถนนเจริ ญนคร และยังถือได้ วา่ เป็ นโครงการแห่งเดียวที่มีการผนวกทังศู
้ นย์การค้ ากับ
โรงแรมระดับ world class 2 โรงแรม เรี ยกได้ ว่าเป็ นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งในพื ้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็ นกลุ่มชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง โดยเน้ นที่กลุ่ม
ครอบครัว คนทํางานรุ่ นใหม่ที่ทํางานในย่านเจริ ญนคร และผู้ทอี่ าศัยอยูค่ อนโดริ มแม่นํ ้า รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรม ทัง้
อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ และโรงแรม AVANI ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ
ธุรกิจให้ เช่ าศูนย์ การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึง่ ตังอยู
้ ่บนหาดไม้ ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลัก
คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ าพักโรงแรมในเขตไม้ ขาว และลูกค้ าที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียง โดยภายในศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มี
ร้ านค้ าหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นร้ านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill
Bentley Pub ร้ านค้ าแฟชัน่ อาทิเช่น ร้ าน Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และร้ านค้ าของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson,
นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอื่นๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมาย
ศูนย์การค้ าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้ าแห่งเดียวบนหาดไม้ ขาว ซึง่ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันไม่มีคแู่ ข่งขันทางตรง
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้ าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club,
Sala Phuket Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอื่นในเขตใกล้ เคียงอีกมากมาย ด้ วยทําเลที่ตงั ้ และการคัดสรรร้ านค้ าที่ดีและมี
คุณภาพ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริ การภายในศูนย์ฯ ประกอบกับการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทัง้
ลูกค้ านักท่องเที่ยว และเพิ่มการบริ การต่างๆ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกล
ยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่พนั ธมิตรโรงแรมต่างๆ และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ ขาว จึงทําให้ จํานวนลูกค้ าค่อยๆ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และคาด
ว่าจะเพิ่มขึ ้นอีกอย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจบันเทิง
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทิง)
กลุ่มธุรกิจบันเทิงของบริ ษัท ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 7 กลุ่ม ประกอบด้ วย 2 พิพิธภัณฑ์ 5 เครื่ องเล่น
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครื อข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู้ และบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุ มีอตั ราการเติบโตที่
รวดเร็ ว และประสบความสําเร็ จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริ การในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริ ดา สหรัฐอเมริ กา เมื่อปี 2498
โดยสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ลี ้ลับและน่าพิศวงที่รวบรวมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ตามแนวคิด “เชื่อหรื อไม่” ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ดดําเนินการอยู่ 30 แห่งทัว่ โลก โดย Ripley’s
Entertainment Inc. ซึง่ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผู้ดําเนินการเอง 10 แห่ง ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license)
ให้ กบั บริ ษัทอื่น
ในประเทศไทย บริ ษัทได้ ซื ้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้ อตกลง (Franchise Agreement) และเริ่ มจัดสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพื ้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ ารอยัล
การ์ เด้ น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้ อตกลงกับเจ้ าของลิขสิทธิ์
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โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater)
Ripley's 12D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 12 เอฟเฟค ด้ วยระบบเก้ าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้ อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลํ ้าสมัยจนทําให้ ผ้ ูชมรู้ สกึ เหมือนได้ ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริ ง
โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริ ษัท รอยัลการ์ เด้ น เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด ได้ เปิ ดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิง
ที่ใหญ่ที่สดุ ในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึง่ ได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จในสหรัฐอเมริ กามาแล้ ว ภายในโกดังประกอบไปด้ วยสเป
เชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นําเข้ าจากสหรัฐอเมริ กาและนักแสดงจริ งที่จะทําให้ อกสัน่ ขวัญหายตลอดระยะเวลาทีผ่ จญภัย ซึง่ ได้ รับความ
สนใจในหมู่วยั รุ่ นไทยและนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเป็ นอย่างมาก
มหัศจรรย์ เขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่ องเล่นที่เปิ ดให้ บริ การเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้ วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ
เช่น โซนแห่งจินตนาการที่ถูกเนรมิตด้ วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ ผ้ เู ล่นได้ สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย อีกทังผู
้ ้ เล่นจะต้ องผ่านด่านที่ตื่นเต้ นระทึกใจไปตลอดเส้ นทางจนกว่าจะค้ นพบทางออกสู่โลกแห่งความเป็ นจริ ง
พิพธิ ภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ ส แว็กซ์ เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิร์ค พัทยา ได้ เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุน่ ขี ้ผึ ้งเสมือนจริ งของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทังไทยและเทศกว่
้
า 71 ตัว หุน่ ขี ้ผึ ้งของหลุยส์ ทุสโซด์
ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ “หุน่ ” ที่ใช้ จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มีชีวติ เสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้ าชมเสมือนกับว่า
ได้ เดินคล้ องแขนอยู่กบั ซุปเปอร์ สตาร์ ตวั จริ ง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการใส่ “กลิ่น” เข้ าไปในแต่ละห้ อง ซึง่ มีความแตกต่าง
กันออกไปตามหมวดหมู่ของห้ อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้ าชมมากยิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการตกแต่งด้ วยแสงไฟ และการใช้ เสียงเพื่อสร้ าง
บรรยากาศที่สมจริ ง ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ ชมสามารถเข้ าชมหุ่นทุกตัวได้ อย่างใกล้ ชิดโดยไม่มีการกันระหว่
้
างผู้ชมและหุน่ ทําให้ ผ้ ชู มได้ ความรู้
ความเพลิดเพลินนับตังแต่
้ ก้าวแรกกระทัง่ ก้ าวสุดท้ ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้ อมกับรอยยิ ้มและความประทับใจที่ไม่ร้ ู ลืม
สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค (Scream in the Dark!)
Scream in the Dark! ต้ อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้ าทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกที่โด่ง
ดังมากในอดีต แต่ก็ปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ บ้ างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรื อไม่ก็ได้ ยินเสียงกรี ดร้ องใน
ความมืด โดยผู้เล่นจะรอดพ้ นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนี ้ได้ ด้วยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรี ดร้ องของผู้เล่นเท่านัน้
เกมส์ ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster)
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ซึง่ มี 2 เกมส์ให้ ผ้ เู ล่นเลือก ได้ แก่ 1) Laser Maze ซึง่ เป็ นเครื่ องเล่นที่ให้ ผ้ เู ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรม
เหมือนในภาพยนตร์ เข้ าสู่ห้องปฏิบตั ภิ ารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดัง่ เขาวงกต โดยผู้เล่นจะต้ องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ ไปให้ ได้ ไวที่สดุ โดยไม่
แตะต้ องลําแสงสีเขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึง่ เป็ นเครื่ องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ที่เพิ่งนําเข้ ามาเปิ ดตัวเมื่อ
เดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ ผ้ เู ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์ เช่นกัน แต่ผ้ เู ล่นจะต้ องแตะลําแสงสีเขียวให้ ได้ มากสุด
และไวสุดถึงจะได้ คะแนนมากสุด
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราการเข้ าชมประมาณ 236,185 คน รายได้ รวมของไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) มาจาก
• พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้ อยละ 19.63
• โรงภาพยนตร์ 12 มิติ ร้ อยละ 11.06
• โกดังผีสิง ร้ อยละ 14.68
• มหัศจรรย์เขาวงกต ร้ อยละ 14.84
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• พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊ คซ์เวิร์ค ร้ อยละ 9.63
• สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ ค ร้ อยละ 11.19
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้ อยละ 6.24
• และรายได้ อ่ืนๆ 12.73
ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท MSpa Ventures Limited บริ ษัท
Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited บริ ษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริ ษัท Mspa International Cairo
LLM โดยดําเนินกิจการให้ บริ การด้ านสถานเสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษัท เอ็มสปา เปิ ดดําเนินการในประเทศจํานวน 3 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 8 แห่งดังนี ้
ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด จํานวน 3 แห่ง
เจ ดับบลิว แมริ ออท ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ สปา
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ส
เดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ งเทพฯ
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 4 แห่ง
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รี สอร์ ท
นาลาดู มัลดีฟส์ บาย อนันตรา
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์ รี สอร์ ท
เชอราตัน โซล ดี คูบ ซิตี ้ โฮเท็ล
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited จํานวน 2 แห่ง
เชอราตัน ซานย่า รี สอร์ ท
เดอะปูลี โฮเทล แอนด์ สปา
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จํานวน 1 แห่ง
เอมิเรตส์พาเลส
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริ ษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แห่ง
โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท ไคโร
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน (ธุรกิจสปา)
บริ ษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด บริ ษัท MSpa Ventures Limited บริ ษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai)
Limited บริ ษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริ ษัท Mspa International Cairo LLM ดําเนินกิจการและรับบริ หารศูนย์บริ การเพื่อ
สุขภาพ ให้ บริ การด้ านสถานเสริ มความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครี ยดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ าที่เข้ า
พักในโรงแรมและกลุ่มลูกค้ าที่เห็นความสําคัญในเรื่ องสุขภาพ ธุรกิจการให้ บริ การเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาได้ รับความนิยมเป็ น
อย่างมากในปั จจุบนั จํานวนผู้ประกอบการได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นรายแรกๆ และปั จจุบนั มี
สาขาทังหมด
้
3 แห่งทัว่ ประเทศ และอีก 8 แห่งในต่างประเทศ คูแ่ ข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรี ยบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา
สปา ซึง่ ดําเนินการภายใต้ กลุ่มเจ้ าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central
Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่ จะตังอยู
้ ่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa
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2.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.73 ในบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึง่ เป็ นผู้ประกอบกิจการร้ านอาหาร
และเครื่ องดื่มหลากหลายรู ปแบบ เป็ นแบรนด์ที่เป็ นผู้นําในตลาดและเป็ นที่นิยมอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั และมีผลิตภัณฑ์ที่มีจดุ เด่น
ที่หลากหลายครอบคลุมอาหารหลายประเภท ดังนี ้
พิซซ่ า
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ที่มีพิซซ่าหลากชนิดให้ เลือกมากที่สดุ ในธุรกิจ
ประเภทนี ้ โดยเน้ นถึงคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครื่ อง จากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในทุกขันตอน
้
ไม่วา่ จะเป็ นชีสที่ผลิตจาก
โรงงานของบริ ษัทเอง เครื่ องปรุ ง หน้ าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าที่มีสตู รเฉพาะตัว และพิซซ่าซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศ
สดๆ และมีรสชาติเข้ มข้ น
บริ ษัทเป็ นผู้ถือสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” แต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิดงั กล่าวถือโดย บริ ษัท อินเตอร์
เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในปี 2547 บริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้ าน “The Pizza Company”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีร้านค้ าที่บริ ษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทังสิ
้ ้น 262 สาขา (รวมสาขาใน
สนามบินในประเทศ จํานวน 3 สาขา) และในต่างประเทศ 2 สาขา สาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 133 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศจํานวน 131 สาขา ทังนี
้ ้ ทําเลที่ตงของร้
ั้
านค้ าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้ า ย่านธุรกิจและย่านชุมชน เป็ นต้ น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ในส่วนของการให้ บริ การในรู ปแบบแฟรนไชส์กบั ลูกค้ าในต่างประเทศนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้
ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในประเทศซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์ หเรน โอมาน กัมพูชา ลาว
เวียดนามและพม่า เป็ นต้ น
ลักษณะการให้ บริการ
การให้ บริ การภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “The Pizza Company” มีทงการให้
ั้
บริ การแบบการรับประทานที่ร้าน (Dine in) การ
จัดส่งที่บ้านหรื อสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้ าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้ บริ การ คือ พิซซ่า พาสต้ า อาหารจาน
หลักและอาหารรองท้ อง เช่น ไก่ สลัด และอื่นๆ
เบอร์ เกอร์
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์ เกอร์ ที่มีช่ือเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ นที่ร้ ู จกั กันดี
ในการใช้ กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้ วยไฟ ทําให้ เบอร์ เกอร์ ของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97 เป็ นผู้ดําเนิน
ธุรกิจ Burger โดยการซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้ าน Burger King ในประเทศไทยเพียงผู้
เดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการร้ าน Burger King ทังสิ
้ ้นจํานวน 103 สาขาทัว่ ประเทศไทย (รวมสาขาใน
สนามบิน 16 สาขา) และได้ ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 6 สาขา โดยร้ านค้ าส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ใ่ นเขตศูนย์การค้ าและแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
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ลักษณะการให้ บริการ
ปั จจุบนั Burger King ให้ บริ การสําหรับการรับประทานที่ร้าน (Dine in) รับกลับบ้ าน (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru)
และการบริ การจัดส่งให้ ที่บ้านหรื อสํานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้ แก่ เบอร์ เกอร์ (Burger) มันฝรั่งทอด (French Fries) และ
อื่นๆ
ไอศกรีมพรีเมี่ยม
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Swensen’s” ซึง่ เป็ นไอศกรี มคุณภาพระดับพรี เมี่ยม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปั จจุบนั
ยังคงความเป็ นอันดับหนึง่ ด้ วยความหลากหลายของไอศกรี มซันเดย์ ไอศกรี มเค้ ก บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งร้ าน รวมถึงการ
ให้ บริ การที่คํานึงถึงความพอใจของลูกค้ าอย่างสูงสุด
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจ
ไอศกรี ม “Swensen’s” โดยบริ ษัทได้ รับแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึง่
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกัน โดย บริ ษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ได้ รับสิทธิในการเปิ ด
ร้ านไอศกรี มโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชน
ลาว เวียดนาม และปากีสถาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทังสิ
้ ้นจํานวน 121 สาขา และต่างประเทศ 1 สาขา
ปั จจุบนั มีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 168 สาขา และต่างประเทศจํานวน 26 สาขา ร้ านค้ าส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ตามย่าน
ศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ โฮลดิ ้ง (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถ
ให้ แฟรนไชส์กบั ลูกค้ าในต่างประเทศได้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรี ม “Swensen’s” แก่ผ้ ใู ห้ บริ การในประเทศไทย
พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม และปากีสถาน
ลักษณะการให้ บริการ
Swensen’s เปิ ดให้ บริ การทังการรั
้
บประทานทีร่ ้ าน (Dine in) การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) และการบริ การจัดส่งให้ ที่บ้าน
หรื อสํานักงาน (Delivery) โดยลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ทังกลุ
้ ่มวัยรุ่ นและครอบครัว ทังนี
้ ้ สินค้ าหลัก ได้ แก่
ไอศกรี มซันเดย์ ไอศกรี มสกู้ป ไอศกรี มเค้ กไอศกรี มควอท และบิงซู เป็ นต้ น
ซอฟท์ ไอศกรีม
ภายใต้ แบรนด์ “Dairy Queen” เป็ นไอศกรี มซอฟท์เสิร์ฟ มีการจัดจําหน่ายในรู ปแบบของ Kiosk มีสินค้ าที่เป็ นที่นิยมคือ
“Blizzard” ที่มีรสชาติเข้ มข้ น จนเป็ นที่ชื่นชอบ และได้ รับความนิยมจนถือได้ ว่าเป็ น signature product
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจไอศกรี ม
“Dairy Queen” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเปิ ด
ร้ านทังโดยการลงทุ
้
นเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผู้เดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นในประเทศจํานวน 254 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน
14 สาขา) สาขาในต่างประเทศจํานวน 2 สาขา และมีที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 247 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่
ในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษัทจําหน่ายไอศกรี มในรู ปแบบของการ Take away และบริ การจัดส่ง (Delivery) เท่านัน้ โดยสินค้ าหลักได้ แก่ Blizzard
ไอศกรี มปั่ น (Moolatte) และไอศกรี มเค้ ก เป็ นต้ น โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าตังแต่
้ ระดับล่างขึ ้นไป
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สเต็ก ซีฟ้ ูด และสลัด
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Sizzler” เป็ นร้ านอาหารที่ประกอบด้ วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ ที่ใหญ่และมีความ
หลากหลายมากที่สดุ ในร้ านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริ ษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ
100 และ 50 ตามลําดับ เป็ นผู้ดําเนินการธุรกิจร้ านอาหาร “Sizzler” โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก
ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริ กา โดยได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านโดยการลงทุนด้ วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้ แฟรนไชส์
กับลูกค้ าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินธุรกิจทังสิ
้ ้นจํานวน 66 สาขา โดยมี 11 สาขาในต่างประเทศ และ 55 สาขา
ทัว่ ประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วย 30 สาขาในกรุ งเทพและปริ มณฑล และอีก 25 สาขาในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่
ภูเก็ต หาดใหญ่ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรี ขอนแก่นและเชียงราย โดยส่วนใหญ่ร้านค้ าจะตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์การค้ า
แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้ บริการ
Sizzler ให้ บริ การสําหรับการรับประทานในร้ าน (Dine in) บริ การจัดส่งและซื ้อกลับบ้ าน โดยสินค้ าหลักได้ แก่ สเต็ก ซีฟ้ ดู
และสลัด เนื่องจาก Sizzler เน้ นการให้ บริ การด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง จึงมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป
นอกจากการดําเนินธุรกิจร้ านอาหาร Sizzler แล้ ว บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นในร้ านอาหาร
Ribs and Rumps ผ่านบริ ษัทร่ วม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็ นร้ านอาหารสเต็กเฮ้ าส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ ปั จจุบนั มีอยู่ 6 สาขาในประเทศออสเตรเลีย
กาแฟ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 50 ใน บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ด กรุ๊ ป (ชื่อเดิม The
Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริ ษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร์
ดีเคแอล เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ The Coffee Club
ซึง่ เป็ นธุรกิจกาแฟที่ทํารายได้ สงู สุดเป็ นอันดับหนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย
ในเดือนตุลาคม 2558 บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นเพิ่มอีกร้ อยละ 20 ใน บริ ษัท ไมเนอร์ ดีเค
แอล ฟู้ด กรุ๊ ป ผ่านบริ ษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd.ทําให้ บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมร้ อยละ 70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ เปิ ดบริ การรวมทังสิ
้ ้น 438 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 89 สาขา ซึง่ เป็ นสาขาที่
ลงทุนในประเทศไทย 51 สาขา และลงทุนเองในต่างประเทศ 38 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเชลส์ และ
กาตาร์ และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 349 สาขาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย กัมพูชาและจีน
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
Thai Express Concepts Pte Ltd ผ่านบริ ษัทย่อย
Primacy Investment Limited ซึง่ ภายหลังในปี 2556 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดย The Minor
Food Group Singapore เป็ นผู้นําในด้ านการให้ บริ การด้ านอาหารที่หลากหลายรู ปแบบภายใต้ การให้ บริ การหลายแบรนด์ ได้ แก่ Thai
Express, Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil Riverside, Ji Charcoal
Grill, Let’s Meat Up, One Canton และ Ya Hua Bak Kut The
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ปั จจุบนั ร้ านอาหาร Thai Express ภายใต้ The Minor Food Group Singapore ได้ เปิ ดดําเนินการใน 7 ประเทศ ได้ แก่
ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า จีน และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 The Minor Food Group Singapore มีจํานวนสาขาทังสิ
้ ้น 95 สาขา โดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้น
จํานวน 72 สาขา และมีสาขาที่อยูใ่ นระบบแฟรนไชส์จํานวน 23 สาขา
อาหารประเภทปลา
บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนซื ้อหุ้นร้ อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD
Invesment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 และบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 20.18 ในเดือนเมษายน
2558 ลงทุนเพิ่มร้ อยละ 16.7 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และลงทุนเพิ่มอีกร้ อยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็ นสัดส่วนการถือหุ้น
เป็ นร้ อยละ 100 ผ่านบริ ษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหาร
ประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้ แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวน
บาร์ บีคิว RIVERSIDE เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็ จในการสร้ างแบรนด์ร้านอาหารที่แข็งแกร่ งและสร้ างฐาน
ลูกค้ าหลักที่ชื่นชอบในอาหารกระทะร้ อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารพื ้นบ้ าน การบริ การที่
ได้ รับการฝึ กฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้ านอาหารแบบร่ วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปิ ดบริ การโดยการลงทุนเองทังสิ
้ ้นจํานวน 69 สาขา เป็ นสาขาในกรุ งปั กกิ่ง 29 สาขา สาขาในเซี่ยง
ไฮ้ 15 สาขา และเมืองอื่นๆ จํานวน 25 สาขา
คาเฟ่ และเบเกอรี่
ในปี 2558 บริ ษัทได้ มีโอกาสเพิ่มแบรนด์ร้ านเบเกอร์ รี่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความน่าสนใจที่สุดในกลุ่มร้ านอาหารใน
ประเทศไทย โดยไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปได้ ร่วมลงทุนจัดตังบริ
้ ษัท BTM Thailand กับกลุ่มบริ ษัท BreadTalk ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดําเนินธุรกิจเบเกอร์ รี่ภายใต้ แบรนด์เบร็ ดทอล์คในประเทศไทย โดยการร่ วมทุนครัง้ นีถ้ ือเป็ น
การร่ วมมื อ กันครั ง้ แรกระหว่างไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และ กลุ่มบริ ษัท BreadTalk นับตัง้ แต่ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ปเข้ าถื อ หุ้นในกลุ่มบริ ษัท
BreadTalk ในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้ อยละ 14 เมื่อปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทร่ วมทุนนี ้มีร้านอาหารภายใต้ แบรนด์เบร็ ดทอล์คจํานวน 47 สาขาในประเทศไทย
เครื อข่ายร้ านสาขาของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
ร้ าน
The Pizza Company
Burger King
Swensen’s
Dairy Queen
Sizzler
The Coffee Club
Thai Express
Riverside
BreadTalk
อื่นๆ
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนสาขา
528
109
316
503
66
438
95
70
47
98
2,270

บริษัทลงทุนเอง
ในประเทศ ต่ างประเทศ
262
2
103
6
121
1
254
2
55
11
51
38
14
58
70
47
42
22
949
210
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แฟรนไชส์
ในประเทศ ต่ างประเทศ
133
131
168
26
247
349
23
3
31
551
560
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การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย ช่องทางการจําหน่ายแบ่งได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การรับประทานในร้ าน (Dine-in)
2. การบริ การจัดส่งถึงบ้ าน (Delivery) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler และ Dairy
Queen ทังนี
้ ้ ในส่วนของ “The Pizza Company” บริ ษัทได้ จดั ตังสาขาเพื
้
่อให้ บริ การจัดส่งถึงบ้ านเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่
ทัว่ กรุ งเทพ และปริ มณฑล รวมทังตามต่
้
างจังหวัดที่บริ ษัทมีสาขาตังอยู
้ ่ โดยกําหนดให้ มีเวลาตังแต่
้ การสัง่ สินค้ าจนถึง
การรับสินค้ าภายใน 30 นาที
3. การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) ได้ แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, Breadtalk,
Sizzler , The Coffee Club
ทังนี
้ ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้ าน การซื ้อกลับบ้ านและการจัดส่งถึงบ้ าน โดยสาขาส่วนใหญ่
จะตังอยู
้ ่ในย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ยกเว้ นสําหรับไอศกรี ม Dairy Queen ซึง่ เจาะกลุ่มลูกค้ าตังแต่
้
ระดับล่างขึ ้นไป โดยลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นทัง้ เด็ก วัยรุ่ น วัยผู้ใหญ่ กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน
2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ข้ อมูลด้ านการตลาดและภาวะการแข่งขัน ส่วนหนึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเผยแพร่ จาก
ส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม ข้ อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นข้ อมูลที่บริ ษัทว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้จดั ทําเป็ นรายปั กษ์
ธุรกิจร้ านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในปี 2561 บริ ษัทคาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริ การด่วนจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่
บริ ษัทคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตที่ดีกว่าปี ที่ผ่านมา
เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิ ดเสรี การค้ าของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรื อ AEC (ASEAN Economic Community) และความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคของประเทศไทยในปั จจุบนั
ตารางเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย
2559
2560
รายได้ (ล้ านบาท)
รายได้
ร้ อยละ
รายได้
ร้ อยละ
คาเฟ่
8,316
13.6
9,543
14.2
ร้ านอาหาร
24,166
39.7
25,152
37.4
ร้ านอาหารจานด่วน
22,759
37.4
26,768
39.8
ไอศกรี มและเบเกอรี่
5,693
9.3
5,818
8.6
ตลาดรวม
60,934
100.0
67,282
100.0
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป
19,644
32.2
20,909
31.1

2561 (ประมาณการ)
รายได้
ร้ อยละ
11,285
15.5
25,649
35.3
29,756
40.9
6,026
8.3
72,716
100.0
21,736
29.9

ที่มา: บริษัทในกลุม่ อาหารและเครื่ องดื่มขนาดใหญ่ทสี่ ดุ 500 บริ ษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริ ษัท
หมายเหตุ: รายได้ ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย รวมรายได้ ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ ง
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้
1. คาเฟ่
• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลู ค่ากว่า 25,000 ล้ านบาท
• ปั จจุบนั คาเฟ่ อเมซอน ร้ านกาแฟของ ปตท.เป็ นผู้นําในตลาดร้ านกาแฟ ด้ วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40%

2. ร้ านอาหาร (Casual Dining)
2.1 พิซซ่า มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 7,300 ล้ านบาท
• ในปี 2561 อัตราการเติบโตร้ อยละ 4
• แนวโน้ มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซ่าจะเน้ นเรื่ องนวัตกรรมใหม่ และการคิดค้ นและพัฒนาเมนูใหม่ๆ ควบคูก่ บั
การทําการส่งเสริ มการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริ โภค และ
ทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่ทานพิซซ่าหันมารับประทานพิซซ่ามากขึ ้น
พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งร้ านให้ มีความ
ทันสมัย และยังมีการขายผ่านระบบออนไลน์
• ณ 31 ธันวาคม 2561 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจํานวน 395 สาขา เป็ นเจ้ าของเองจํานวน
262 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 3 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 133 สาขาโดยคูแ่ ข่งขันหลักคือ พิซซ่า ฮัท มี
สาขาจํานวน 137 แห่ง และโดมิโน่ พิซซ่า มีสาขาจํานวน 30 แห่ง
2.2 สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 2,850 ล้ านบาท
• ซิซซ์เลอร์ ใช้ กลยุทธ์ในการให้ ความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้ น
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดบิ ผักและผลไม้
• ในแง่การแข่งขัน ซิซซ์เลอร์ ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรงในร้ านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็ นในรู ปแบบของส่วนแบ่ง
การตลาดในการทานอาหารของผู้บริ โภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้ าน ทังจากร้
้
านอาหารสุกี ้ ร้ านอาหาร
นานาชาติ อิตาลี ญี่ปนุ่ จีน หรื อร้ านอาหารไทยทัว่ ไป
2.3 อาหารและกาแฟ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 850 ล้ านบาท
• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาติกาแฟที่ The Coffee Club ใช้ ดงึ ดูดลูกค้ า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ
สองสายพันธุ์ ระหว่างอาราบิกาที่ให้ รสชาติเข้ มข้ นออกเปรี ย้ ว เพิ่มความสดชื่นจากโคลัมเบีย และจากบราซิลที่มี
กลิ่นหอมรสชาติปานกลาง นํามาผสมกับโรบัสต้ า ที่ใช้ ของพรี เมี่ยมจากอินเดีย ช่วยให้ รสชาติกลมกล่อมเข้ ากัน
อย่างลงตัวโดยใช้ มาตรฐานเดียวกับที่ออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ที่ให้ ลกู ค้ าเข้ ามาทานอาหารประเภท
อาหารเช้ าในเวลาใดก็ได้
• ปั จจุบนั The Coffee Club มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 51 สาขา ตังอยู
้ ่ใน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย หัวหิน สนามบิน
ดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินสุวรรณภูมิ และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นเจ้ าของเองทังหมด
้
ร้ านค้ าส่วนใหญ่ตงอยู
ั้ ่
ตามย่านศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ในทําเลที่เดินทางสะดวก ปั จจุบนั คูแ่ ข่งขันอาทิเช่น
Greyhound มีทงหมด
ั้
15 สาขาอยู่ในกรุ งเทพฯ และปริ มลฑล ส่วน Dean & Deluca มี 12 สาขา
• ในปี 2561 มีอตั ราการเติบโตยอดขายร้ อยละ 26

3. ร้ านอาหารจานด่วน หรื อ ฟาสต์ฟ้ ดู

• ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยมีมลู ค่าราว 35,000 ล้ านบาท โดยเบอร์ เกอร์ คิง มีส่วนแบ่งตลาดอยู่
ที่ประมาณ 1,800 ล้ านบาทในปี 2561
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• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เบอร์ เกอร์ คิง มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 103 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 16 สาขา)
ส่วนคูแ่ ข่งขัน อาทิเช่น เค เอฟ ซี มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 701 สาขา และแมคโดนัลด์ มีสาขาจํานวน 252 สาขา

4. ไอศกรี ม และเบเกอรี่

ภาพรวมสินค้ าประเภทไลท์ฟาสฟู้ดส์ อาทิเช่น เบเกอรี่ ขนมปั ง ไอศกรี ม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึ ้น จากกิจกรรมทางการตลาด
รายการส่งเสริ มการขาย แนะนําเมนูใหม่ และการเปิ ดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของทุกกลุ่มสินค้ า ธุรกิจไอศกรี ม มีมลู ค่ารวมมากกว่า
9,000 ล้ านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน ยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไอศกรี มไว้ ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ไอศกรี มสเวน
เซ่นส์ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 3,800 ล้ านบาท และแดรี่ ควีน มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 2,400 ล้ านบาท

• ปั จจุบนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจํานวน 289 สาขา (เป็ นเจ้ าของเอง 121 สาขา และขายแฟรนไชส์

ในประเทศ 168 สาขา ส่วนคูแ่ ข่งอย่างบาสกิ ้น รอบบิ ้น มีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 24 แห่ง ฮาเก้ น ดาส มีสาขาทังสิ
้ ้น
จํานวน 30 แห่ง และโคลด์สโตนมี 17 สาขา
• ปั จจุบนั แดรี่ ควีนในประเทศไทยมีสาขาทังสิ
้ ้นจํานวน 501 สาขา เป็ นเจ้ าของเอง 254 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ใน
สนามบิน 14 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 247 สาขา ส่วนคู่แข่ง เช่น เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรี ม มีสาขา
ทังสิ
้ ้นจํานวน 701 สาขา และแมคโดนัลด์ ซอฟท์ไอศกรี ม มีสาขาทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้น จํานวน 252 สาขา
กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เน้ นการบริ การลูกค้ าให้ ลูกค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด (100% customer satisfaction) ใช้ กลยุทธ์เพื่อยก
มาตรฐานการบริ การ หาทําเลที่ตงร้ั ้ าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
2. เน้ นในการให้ บริ การด้ วยสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมทังการพั
้
ฒนาสินค้ าใหม่และเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. เน้ นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้ า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
4. ในส่วนของการบริ การจัดส่งถึงบ้ าน ได้ กําหนดให้ จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
5. จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายร่ วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
6. เน้ นการขยายสาขาด้ วยระบบแฟรนไชส์สําหรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club
และ Thai Express โดย The Minor Food Group Singapore ทังนี
้ ้ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศ
ไทยและต่างประเทศ
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรื อการปรับราคาเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่ลกู ค้ า (Price Value)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริ การด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตังราคาสิ
้
นค้ าของบริ ษัทได้ คํานึงถึงต้ นทุนของสินค้ าและ
การบริ การรวมถึงราคาของคูแ่ ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริ การด่วน ผ่านรู ปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 2,000 แห่ง
โดยบริ ษัทได้ ลงทุนใน โรงงานผลิตชีสและไอศกรี ม เพื่อรองรับธุรกิจร้ านอาหารในเครื อตลอดจนบริ ษัทคูค่ ้ าอื่นๆ ที่ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มบริ ษัท
อีกด้ วย นอกจากนีบริ
้ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความเสีย่ งในด้ านอัตราเงินเฟ้ อในปี 2561 และได้ วางแผนในเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมใน
การทําสัญญาซื ้อวัตถุดบิ กับคูค่ ้ า (Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรื อจํานวนและคุณภาพของวัตถุดบิ ในระยะยาว
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วัตถุดบิ และแหล่ งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ เนื ้อไก่แปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อวัวแปรรู ป อาหารทะเลประเภทต่างๆ เนยแข็ง
ไอศกรี ม มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้ แช่แข็ง เป็ นต้ น
2. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ไก่ ผักและผลไม้ สด เป็ นต้ น
3. วัตถุดิบอื่นๆ ได้ แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครื่ องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรู ป นํ ้ามันพืช กาแฟ นํ ้าตาล เครื่ องดื่มและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้ น
ที่มาของวัตถุดบิ แต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้ แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้ กรอก เนื ้อสัตว์แปรรู ปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นํ ้าตาล อาหาร
กระป๋ อง เครื่ องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 60-65 ของวัตถุดบิ ทังหมดโดยประมาณ
้
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซื ้อผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้ แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้ แช่แข็ง เครื่ องเทศ อัลมอนด์ เมล็ด
กาแฟ ส่วนประกอบต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการผลิตและแต่งหน้ าไอศกรี ม เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 15-20 ของวัตถุดิบทังหมด
้
โดยประมาณ
2. การนําเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมันเนย ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ ในการผลิตไอศกรี ม
อาหารกระป๋ อง เนื ้อวัวแปรรู ปบางประเภท เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 15-20 ของวัตถุดบิ ทังหมดโดยประมาณ
้
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
1. The Pizza Company วัตถุดบิ หลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป และอาหารทะเล ซึง่ บริ ษัทจัดซื ้อ
จากต่างประเทศ บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันและผู้จําหน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตั ถุดบิ หลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป ซึง่ บริ ษัท
สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศและผู้จําหน่ายในประเทศ
3. Swensen’s, Dairy Queen และบริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด มีวตั ถุดิบหลักในการผลิตไอศกรี มคือ นมผงพร่ องมันเนย
ผลิตภัณฑ์จากนม และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการแต่งหน้ าไอศกรี ม (Topping) ซึง่ สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศโดยตรง
และผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
4. Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปั ง ข้ าว เนยแข็ง ผักและ
ผลไม้ ชนิดต่างๆ โดยเนื ้อสัตว์บางประเภทนัน้ ทําการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
5. The Coffee Club มีวตั ถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนม
เค้ ก เครื่ องปรุ งอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ ซึง่ บริ ษัทสัง่ ซื ้อผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
6. The Minor Food Group Singapore มีวตั ถุดิบหลักคือ เนื ้อวัวแปรรู ป เนื ้อหมูแปรรู ป เนื ้อไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง
และเครื่ องปรุ งอาหารต่างๆ โดยส่วนใหญ่นนั ้ บริ ษัททําการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศผ่านผู้จําหน่ายในประเทศ
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2.3

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า

2.3.1 ลักษณะธุรกิจ
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.92 ในบริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนที่ถือหุ้นโดย MFG ร้ อยละ
8.57) ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้ าซึง่ นําเข้ ามาจากต่างประเทศและรับผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การจัดจําหน่ ายสินค้ าประเภทเสือ้ ผ้ าเครื่องนุ่งห่ ม กระเป๋า และรองเท้ า
• แบรนด์เอสปรี (Esprit) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป เครื่ องประดับและเครื่ องแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
วัยรุ่ นและเด็ก นําเข้ าจากประเทศฮ่องกง

• แบรนด์บอสสินี (Bossini) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่ นและเด็ก ซึง่ นําเข้ าจาก
ประเทศฮ่องกง

• แบรนด์แก๊ ป (GAP) ประกอบเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปแนวร่ วมสมัยสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ่ นและเด็ก ซึง่ นําเข้ าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

• แบรนด์บานาน่า รี พบั บลิค (Banana Republic) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป และเครื่ องประดับแนวร่ วมสมัยสําหรับ
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี นําเข้ าจากประเทศสหรัฐอเมริ กา

• แบรนด์ชาร์ ลส แอนด์ คีธ (Charles and Keith) ประกอบด้ วยรองเท้ า กระเป๋ า และเครื่ องประดับ สําหรับสุภาพสตรี
นําเข้ าจากประเทศสิงคโปร์

• แบรนด์เพโดร (Pedro) ประกอบด้ วยรองเท้ า และเครื่ องประดับ สําหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี นําเข้ าจากประเทศ
สิงคโปร์

• แบรนด์บรู๊ คส์ บราเธอร์ ส (Brooks Brothers) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปชันนํ
้ าสําหรับสุภาพบุรษ และสุภาพสตรี
นําเข้ าจากประเทศสหรัฐอเมริ กา

• แบรนด์เอแตม (ETAM) ประกอบด้ วยชุดชันใน
้ และชุดนอนสําหรับสุภาพสตรี นําเข้ าจากประเทศฝรั่งเศส
• แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบด้ วยกระเป๋ า และเครื่ องประดับ สําหรับสุภาพสตรี นําเข้ าจาก
ประเทศอังกฤษ

• แบรนด์อเนลโล (Anello) ประกอบด้ วยกระเป๋ าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ าเดินทาง นําเข้ าจากประเทศญี่ปนุ่
• แบรนด์โอวีเอส (OVS) ประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป เครื่ องประดับและเครื่ องแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
วัยรุ่ นและเด็ก นําเข้ าจากประเทศอิตาลี

• แบรนด์เซฟ มาย แบค (Save My Bag) ประกอบด้ วยกระเป๋ า และเครื่ องประดับ นําเข้ าจากประเทศอิตาลี
การจัดจําหน่ ายสินค้ าเครื่องใช้ ในบ้ านและเครื่องครั ว
• แบรนด์สวิลลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) ประกอบด้ วยเครื่ องใช้ แสตนเลส สตีล คุณภาพสูง อาทิ
เช่น มีด ช้ อน หม้ อ กระทะ อุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเครื่ องครัวต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ซึง่ นําเข้ าจาก
ประเทศเยอรมันนี

• แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบด้ วยอุปกรณ์ที่ใช้ ในครัวเรื อน เน้ นการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้ สอย
และรู ปแบบที่ทนั สมัย จากประเทศอังกฤษ
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• แบรนด์โบดัม (BODUM) ประกอบด้ วยเครื่ องชงกาแฟและชาแบบเฟรนช์เพรส แก้ วดับเบิ ้ลวอล อุปกรณ์เครื่ องครัวและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาเล็ก ที่มาพร้ อมดีไซน์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการใช้ งานและเน้ นเรื่ องความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
จากประเทศเดนมาร์ ค
การจัดจําหน่ ายสินค้ าและอุปกรณ์ ทางการศึกษา
• อีทีแอล (ETL) อุปกรณ์และหนังสือ Interactive เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ให้
เด็กมีความรู้ รอบตัวทังด้
้ านภาษา คณิตศาสตร์ ความรู้ ทวั่ ไป และจริ ยธรรม โดยมีอปุ กรณ์ท่สี ามารถโต้ ตอบ
(Interact) กับเด็ก และ Learning by Doing เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ

• เอ็มไอเอส (MIS) สื่อการเรี ยนรู้ สําหรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริ มที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้ เพื่อ
ใช้ ในการเรี ยนรู้ แบบ Interactive เพิ่มทักษะทางด้ านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้ รอบตัวของเด็ก

• ฮัลโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy) สื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย โดยมีหนังสือ Interactive และ
อุปกรณ์เสริ มที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้ เพื่อใช้ ในการเรี ยนรู้ แบบ Interactive เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ าน
ภาษาให้ เด็กไทยเข้ าสู่โลกสากล

• เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) ศาสตร์ การวิเคราะห์ ค้ นหาศักยภาพ จากลายผิวนิ ้วมือ
• จิมู โรบอท (Jimu Robot) นวัตกรรมใหม่ในการเรี ยนรู้ ศตวรรษที่ 21 เรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์

การรับผลิตสินค้ าอุปโภค
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ าอุปโภคและสินค้ าในครัวเรื อน ได้ แก่ นํ ้าหอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขัด
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด นํ ้ายาปรับผ้ านุ่ม และนํ ้ายาล้ างจาน ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าที่มีชื่อเสียง เช่น WET ONES,
GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT เป็ นต้ น ลูกค้ าสําคัญคือบริ ษัท
ต่างประเทศที่ผลิตสินค้ าอุปโภคและจัดจําหน่ายทังในและต่
้
างประเทศ เช่น บริ ษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท คาโอ อินดัลเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ เอเชีย ไพรเวท จํากัด เป็ นต้ น รวมทังรั้ บผลิตผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดที่ใช้ ในอุตสาหกรรมบริ การให้ กบั Diversey Hygiene
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ลักษณะการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื ้อผ้ าและกลุ่มเครื่ องใช้ ในบ้ านแบ่งเป็ น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจําหน่ายปลีก
ให้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้ านค้ าของบริ ษัทเองหรื อจําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ 2) ช่องทางจําหน่ายให้ ลกู ค้ า
องค์กรที่มีงบประมาณเพื่อให้ พนักงานและผู้บริ หาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพื่อจัดหาของแถมและของกํานัลแก่ลกู ค้ า และ
3) ช่องทางการจําหน่ายสินค้ าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
บริ ษัทเห็นว่าผู้ใช้ งานทางอินเทอร์ เน็ตและทําธุรกรรมซื ้อขายสินค้ าออนไลน์มีจํานวนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในปี 2561
ได้ พฒ
ั นาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านทางเว็บไซต์ตา่ งๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้
แบรนด์ของบริ ษัท
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากกลุ่มสินค้ าภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัทมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ดังนัน้ ฐานลูกค้ าของธุรกิจที่
เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้ าจึงครอบคลุมทังหญิ
้ งและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทํางานรุ่ นใหม่
แม่บ้าน ตลอดจนนักธุรกิจ ผู้ที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ และการแต่งตัว มีรายได้ อยู่ในระดับ B ขึ ้นไป
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ า ลูกค้ าหลักของบริ ษัทเป็ นบริ ษัทต่างชาติ ที่มียอดการสัง่ สินค้ าอุปโภคเป็ นจํานวน
มาก ทังเพื
้ ่อใช้ ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้ เคียง
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2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
แบรนด์ เอสปรี (Esprit)
ถึงแม้ ธุรกิจแฟชัน่ มีคแู่ ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา Fast fashion หลาย
แบรนด์ เข้ ามาทําตลาดอย่างรวดเร็ วด้ วยการลงทุนที่สงู ทังขนาดของร้
้
านค้ า สินค้ าที่มีความหลากหลาย และการตังราคาที
้
่ตํ่าเพื่อเป็ น
การดึงดูดกลุ่มลูกค้ า ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ที่เคยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผู้บริ โภคมีทางเลือกในเรื่ องของสินค้ าที่มีความโดด
เด่นทางด้ านรู ปแบบที่ทนั สมัย แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรี ยงั มีจดุ เด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ fast fashion ใหม่ๆ ในเรื่ องการรักษา
คุณภาพสินค้ าที่สงู และยังคงการผลิตสินค้ าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ าที่พอใจในเรื่ องคุณภาพสินค้ าและความทนทาน ไม่เน้ นความแฟชัน่
จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกับสรี ระสําหรับคนวัยทํางานอายุ 30 ปี ขึ ้นไป ดังนัน้ การทําโปรแกรมบริ หารความพึงพอใจของลูกค้ าสมาชิก
(Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ ากลุ่มนี ้ได้ มีการทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อจองสินค้ าใหม่ การให้ ส่วนลดพิเศษ การดูแลลูกค้ าในวัน
สําคัญ และ ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์เอสปรี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 82 แห่ง
แบรนด์ แก๊ ป (GAP)
แบรนด์แก๊ ปเป็ นหนึง่ ในสินค้ าอเมริ กนั แบรนด์ที่มีประวัตอิ นั ยาวนาน ซึง่ นําเสนอสินค้ าที่มีรูปแบบเบสิค สวมใส่ง่ายในทุก
โอกาสสไตล์อเมริ กนั เสน่ห์ของโลโกที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญบนเสื ้อยืดยังเป็ นจุดขายตลอดมา บริ ษัทได้ ยกเลิกการเป็ นผู้จดั
จําหน่ายสินค้ า ในปี 2561
แบรนด์ บานาน่ า รีพับบลิค (Banana Republic)
แบรนด์บานาน่า รี พบั บลิค ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2521 ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นเสื ้อผ้ าร่ วมสมัยสไตล์โม
เดิร์นอเมริ กนั สําหรับบุรุษและสตรี มีการออกแบบที่เน้ นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ลงตัวในทุกโอกาส ทังในวั
้ นทํางาน วันหยุด และใน
โอกาสพิเศษ (Everyday American Wear) บริ ษัทได้ ยกเลิกการเป็ นผู้จดั จําหน่าย ในปี 2561
แบรนด์ บอสสินี (Bossini)
กลุ่มสินค้ าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์บอสสินีนนั ้ มีทงที
ั ้ ่นําเข้ าจากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove และผลิต
ในประเทศ เช่น Portland ซึง่ ล้ วนแต่อยู่ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้ วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้ างสูงทังในด้
้ านราคา และการส่งเสริ ม
การขายในรู ปแบบใหม่ๆ แบรนด์บอสสินี ยังคงเป็ นแบรนด์ที่มีจดุ แข็งในเรื่ องผลิตภัณท์กนั หนาวที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น เสื ้อกันหนาวขนเป็ ด
และเสื ้อแจ็คเก็ต รวมไปถึงเสื ้อยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริ ษัทคาดการณ์ว่าแบรนด์บอสสินียงั มีโอกาสเติบโตไปกับ
การขยายตัวของห้ างสรรพสินค้ าทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์บอสสินี มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทย
รวมทังสิ
้ ้น 83 แห่ง
แบรนด์ บรู๊คส์ บราเธอร์ ส (Brooks Brothers)
เสื ้อผ้ าชันนํ
้ า ที่มีมาร่ วมสองศตวรรษ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาเมื่อปี 2361 ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา บรู๊ คส์ บราเธอร์ สเป็ นแบรนด์แรกที่
จําหน่ายสูทแบบเรดี ้ ทูแวร์ จนกลายเป็ นแบรนด์ที่ได้ รับความนิยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาคนที่ 44 อย่างบารัก โอบาม่า ด้ วย
พัฒนาการของงานออกแบบเสื ้อผ้ าสุภาพบุรษและสุภาพสตรี ทงแบบเป็
ั้
นทางการและแบบไลฟ์สไตล์ ทําให้ บรู๊ คส์ บราเธอร์ สประสบ
ความสําเร็ จในประเทศสหรัฐอเมริ กา และได้ ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์บรู๊ คส์ บราเธอร์ ส มีจํานวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 6 แห่ง
แบรนด์ ชาร์ ลส แอนด์ คีธ (Charles & Keith)
ตลาดรองเท้ าและกระเป๋ าสําหรับสุภาพสตรี ในประเทศไทยมีทงแบรนด์
ั้
ที่นําเข้ า และแบรนด์ที่ผลิตในประเทศ โดยรองเท้ าที่
นําเข้ ามักจะได้ รับความนิยมในรู ปแบบที่ทนั สมัย มีวสั ดุที่แตกต่างซึง่ หาไม่ได้ ในประเทศ และการออกแบบที่สวยงาม กลุ่มรองเท้ า
นําเข้ าส่วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์ที่มีการวางตําแหน่งระดับบนและราคาสูง ในขณะทีแ่ บรนด์ชาร์ ลส แอนด์ คีธ ยังคงเน้ นการตลาดใน
ลูกค้ าระดับกลาง โดยนําเสนอสินค้ านําเข้ าที่มีการออกแบบที่ทนั สมัยเทียบเท่าสินค้ าในกลุ่มระดับบน ในราคาที่จบั ต้ องได้ แม้ ว่าจะมี
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แบรนด์กระเป๋ าสตรี ที่ผลิตในประเทศเป็ นคูแ่ ข่ง แต่แบรนด์ชาร์ ลส แอนด์ คีธ ยังคงเน้ นการออกแบบ และปรับกลยุทธ์ด้านราคา ซึง่ ทําให้
แบรนด์ยงั คงรักษาส่วนแบ่งตลาดของสินค้ ากลุ่มนี ้ไว้ ได้ การเติบโตของแบรนด์ เน้ นการรักษาสร้ างฐานลูกค้ า คุณภาพการบริ การของ
พนักงานขายให้ เป็ นที่หนึง่ ในการดูแลลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และการใช้ โปรแกรมบริ หารความพึงพอใจลูกค้ าสมาชิก (Minor Plus) ณ สิ ้น
ปี 2561 ชาร์ ลส แอนด์ คีธ มีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทังสิ
้ ้น 40 แห่ง
แบรนด์ เพโดร (Pedro)
เนื่องจากในปั จจุบนั สุภาพบุรุษได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการแต่งตัวเพิ่มสูงขึ ้น จึงทําให้ ตลาดรองเท้ าและ
เครื่ องประดับของสุภาพบุรุษนัน้ ถูกจับตามองว่าเป็ นตลาดใหม่ เพื่อสุภาพบุรุษที่มีความสนใจการแต่งตัวด้ วยดีไซน์ และไม่ชอบการซื ้อ
รองเท้ าในห้ างสรรพสินค้ าทีม่ ีความหลากหลายแต่ไม่มีความแตกต่าง โดยจุดเด่นของแบรนด์เพโดรนัน้ คือ เป็ นเครื่ องหนังคุณภาพที่
ผสมผสานระหว่างความหรู หราและดีไซน์ที่โดดเด่นร่ วมสมัยในราคาที่เหมาะสม ในส่วนคอลเล็คชัน่ สําหรับผู้หญิงก็มีลกู เล่นที่ทนั สมัย
เช่นเดียวกัน การสร้ างส่วนแบ่งการตลาดจึงช้ ากว่าคูแ่ ข่งอย่างแบรนด์อลั โด้ (Aldo) และแบรนด์แดปเปอร์ (Dapper) ที่อยู่ในตลาดมา
นาน บริ ษัทได้ ยกเลิกการเป็ นผู้จดั จําหน่าย ในปี 2561
แบรนด์ แรทลีย์ ลอนดอน (Radley London)
แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับ สําหรับสุภาพสตรี ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2541 ด้ วยผลงานการออกแบบอันโดดเด่น และฟั งก์ชนั่
การใช้ งานที่ดีเยี่ยม จึงทําให้ แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน ได้ รับความนิยมและกลายเป็ นแบรนด์ชนนํ
ั ้ าระดับโลก อีกทังตลาดกระเป๋
้
า
สุภาพสตรี ในประเทศไทยนัน้ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ โดยเน้ นการตลาดกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายที่เป็ นนักศึกษา กลุ่มวัยทํางานทังคนไทยและต่
้
างชาติ ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน มีจํานวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 32 แห่ง ทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด
แบรนด์ อเนลโล (Anello)
แบรนด์กระเป๋ าแฟชัน่ นําเข้ าจากประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับความนิยมอย่างมาก ด้ วยลักษณะของสินค้ าที่มีความโดดเด่นในเรื่ อง
การออกแบบที่เรี ยบง่ายเน้ นประโยชน์การใช้ สอย และราคาที่ไม่สงู โดยเน้ นกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา และวัยเริ่ มทํางาน ทัง้
สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์อเนลโลมีจํานวนจุดจําหน่ายทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัดในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น
119 แห่ง
แบรนด์ เอแตม (ETAM)
แบรนด์ชดุ ชันในสุ
้ ภาพสตรี ที่มีมานานร่ วม 100 ปี ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2459 ด้ วยเอกลักษณ์การออกแบบให้ ความสําคัญกับ
โครงสร้ างหน้ าอกที่แตกต่างของผู้หญิง ความสวยงามจากลูกไม้ ฝรั่งเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็ นแบรนด์ที่ได้ รับความ
นิยมจากสุภาพสตรี ทงในฝรั
ั้
่งเศสและทัว่ โลก เอแตมได้ เข้ ามาเป็ นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชันในสุ
้ ภาพสตรี ด้ วยความสวยงาม และ
ราคาที่แข่งขันได้ ให้ กบั ลูกค้ ากลุ่มนักศึกษา และคนทํางานในประเทศไทย ที่ให้ ความสําคัญกับการแต่งกายแฟชัน่ ทังภายนอกและ
้
ภายใน ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์เอแตมมีจํานวนจุดจําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าชันนํ
้ าในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น 27 แห่ง
แบรนด์ โอวีเอส (OVS)
แบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ อันดับหนึง่ จากประเทศอิตาลี ที่มีการออกสินค้ าใหม่ทกุ เดือนด้ วยรู ปแบบลํ ้าทันสมัยตามกระแสเทรนด์
แฟชัน่ สินค้ าประกอบด้ วยเสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับ ทีต่ อบสนองครบทุกความต้ องการของลูกค้ าทุกเพศและวัย ตังแต่
้ วยั แรกเกิด วัย
เด็ก วัยรุ่ น ไปจนถึงวัยทํางาน และครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทกุ การสวมใส่ทกุ โอกาสทังชุ
้ ดลําลองในวันว่างและวันทํางาน เป็ นแบรนด์ที่เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทในตลาดกลุ่มใหม่คือ Fast Fashion ที่นําเสนอสินค้ าแฟชัน่ คุณภาพดีในราคาย่อมเยาตามเทรนด์ของ
ผู้บริ โภคยุคใหม่ ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์โอวีเอสมีจํานวนจุดจําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าชันนํ
้ าในประเทศไทยรวมทังสิ
้ ้น
9 แห่ง
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แบรนด์ เซฟ มาย แบค (Save My Bag)
แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับจากประเทศอิตาลี ที่ปฏิวตั วิ งการของแฟชัน่ กระเป๋ าตังแต่
้ ปี 2556 ด้ วยออกแบบสินค้ าที่
โดดเด่นทังสไตล์
้
และฟั งก์ชนั่ การเลือกใช้ วสั ดุนวัตกรรมลํ ้าสมัยอย่างผ้ าโพลีแฟบบริ คผสมไลคร่ า (Poly-Fabric with Lycra®) ซึง่
ผสมผสานความทนทานและนํ ้าหนักที่เบา เป็ นวัสดุที่สามารถซักได้ และมีความยืดหยุ่น ปรับให้ เข้ ากับทุกความต้ องการในทุกๆ วัน ด้ วย
การใช้ งานที่หลากหลาย เป็ นสินค้ าที่ผลิตในประเทศอิตาลี 100% โดยปั จจุบนั แบรนด์เซฟ มาย แบค มีวางขายอยู่ใน 40 ประเทศ
รวมทังประเทศไทยที
้
ม่ ีจํานวนจุดจําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ าชันนํ
้ าทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัดรวมทังสิ
้ ้น 9 แห่ง
แบรนด์ อีทีแอล (ETL) เอ็มไอเอส (MIS) ฮัลโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy) เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) และจิมู โร
บอท (Jimu Robot)
อีทีแอล (ETL) เป็ นสินค้ าเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความรู้ รอบตัวของเด็ก
ถึงแม้ วา่ การเติบโตของสื่อออนไลน์จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อีทีแอลเป็ นสินค้ าที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการวิจยั และพัฒนา
คุณภาพรู ปเล่มของหนังสือ อุปกรณ์เสริ มที่ทนั สมัย ช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผู้นําตลาด
ในผลิตภัณฑ์การศึกษาสําหรับเด็กที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยสินค้ าแต่ละชุดจะใช้ เวลานานในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เอ็มไอเอส (MIS) เป็ นสินค้ าเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กด้ านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ความรู้ รอบตัว และพัฒนาไอ
คิว เอ็มไอเอสมีความโดดเด่นในเรื่ องความหลากหลายทางด้ านภาษาและมีราคาตํ่า จึงเป็ นที่สนใจสําหรับกลุ่มลูกค้ าที่ต้องการพัฒนา
เด็กทางด้ านภาษา
ฮัลโหล เท็ดดี ้ (Hello Teddy) เป็ นสินค้ าที่มีความโดดเด่นด้ านภาษาจีนที่ผลิตจากเจ้ าของภาษา มีอปุ กรณ์เสริ มเป็ นปากกา
พูดได้ กระตุ้นให้ เด็กสนใจและง่ายต่อการเรี ยนรู้ และมีราคาตํ่า
เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) การศึกษารู ปแบบของลายผิวนิ ้วมือทัง้ 10 นิ ้ว (Dermatoglyphics Analysis) เป็ นศาสตร์
การวิเคราะห์ ค้ นหาศักยภาพของบุคคลที่ตดิ ตัวมาแต่กําเนิด เป็ นสินค้ ารู ปแบบใหม่ที่สร้ างความสนใจต่อพ่อแม่ ผ่านการสแกนค่าลาย
ผิวนิ ้วมือและนําไปแปลงผลเป็ นสถิดิ เป็ นที่นิยมมากกว่า 17 ประเทศ สินค้ านี ้ในประเทศไทยมีคแู่ ข่งขันน้ อย อีกทังราคาที
้
่จําหน่ายยัง
เป็ นกลุ่มลูกค้ าเดียวกับสินค้ าหลัก ทําให้ สามารถต่อยอดการขายได้
จิมู โรบอท (Jimu Robot) สินค้ าที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ในการเรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ องค์ประกอบ เป็ น
หุน่ ยนต์ที่สามารถประกอบด้ วยตนเองผ่านซอฟท์แวร์ สําเร็ จรู ป 3 มิติ และยังบังคับให้ เคลื่อนไหวหรื อทําท่าทางต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่
ได้ ทงหมด
ั้
จึงเป็ นการช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของเด็กได้ แบบบูรณาการ หรื อ STEM Education จึงเป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้ าและ
กลุ่มโรงเรี ยน
อีทีแอล เอ็มไอเอส ฮัลโหล เท็ดดี ้ เบรนเช็คเกอร์ และจิมู โรบอท มีการขายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระค่าสินค้ าทัง้
ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อนผ่านบัตรเครดิต และผ่านการหักบัญชีธนาคาร ปั จจุบนั มีช่องทางการจําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขาย
ตามบ้ าน หรื อที่พกั อาศัย การขายโดยผ่านการจัดสัมมนา และการเปิ ดจุดขายชัว่ คราวที่มีลกู ค้ าพลุกพล่าน เช่น ไฮเปอร์ มาร์ ท งาน
แสดงสินค้ าเด็ก โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร์ หรื องานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นต้ น
แบรนด์ สวิลลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels)
ตลาดเครื่ องครัวพรี เมี่ยมที่มีราคาระดับสูงเริ่ มมีความอิ่มตัวของฐานลูกค้ าเดิม เนื่องจากสินค้ ามีข้อจํากัดและตอบโจทย์
ลูกค้ าที่มีความต้ องการเฉพาะกลุ่ม โดยตลาดหลักยังคงอยู่ในเขตกรุ งเทพหานคร การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่ง เจเอ เฮงเคลล์ใน
อนาคตคือ การปรับกลยุทธ์ของสินค้ าและราคาให้ มีภาวะการแข่งขันที่เหมาะสมกับคูแ่ ข่งในตลาด เพื่อที่จะรองรับการขยายฐานลูกค้ า
ใหม่ๆ พร้ อมกับการทําการตลาดเชิงรุ กเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันทังรายใหญ่
้
และรายเล็ก อีกทังการ
้
มุ่งเน้ นทําการตลาดเชิงกิจกรรมและการใช้ สื่อดิจิทลั เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เป็ นแนวทางในการสร้ างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับในวงกว้ าง แบรนด์เฮงเคลส์ยงั ได้ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้ าทางทีวีโฮมชอบปิ ง้ ซึง่ มีศกั ยภาพใน
การเติบโตสูงในกลุ่มสินค้ าประเภทเครื่ องครัว ณ สิ ้นปี 2561 แบรนด์สวิลลิ่ง เจเอ เฮงเคลส์ รวมมีจํานวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวม
31 แห่ง
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แบรนด์ โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph)
ด้ วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ลูกค้ ากลุ่มมิลเลเนี่ยลต้ องการสินค้ าที่มีมากกว่าแค่ฟังก์ชนั่ การใช้ งานเพียงอย่างเดียว (Single
function) แต่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้ต้ องการสินค้ าที่มีฟังก์ชนั่ การใช้ งานมากกว่าหนึง่ อย่างหรื อที่เราเรี ยกว่ามัลติฟังก์ชนั่ (Multifunction) และ
ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ต้องมาพร้ อมการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ Kitchenware Gadget สัญชาติ
อังกฤษที่ก่อตังตั
้ งแต่
้ ปี 2546 โดยสองพี่น้อง แอนโทนี่และริ ชาร์ ด โจเซฟ โดยทังสองออกแบบทุ
้
กๆ ผลิตภัณฑ์ของโจเซฟ โจเซฟโดยมี
รากฐานจากการสังเกตง่ายๆ รอบตัว สังเกตปั ญหาหลายๆ อย่างภายในบ้ าน และจุดนันเองทํ
้
าให้ พวกเขาคิดค้ นการแก้ ปัญหาเหล่านี ้
สร้ างสรรค์ออกมาในรู ปแบบเครื่ องครัวที่เป็ นเอกลักษณ์และงานดีไซน์ที่โดดเด่น รวมนวัตกรรมการออกแบบให้ เข้ ากับสไตล์ที่ร่วมสมัย
การเน้ นไปที่ประสบการณ์การใช้ งานจากผู้ใช้ และนําปั ญหามาออกแบบเพื่อแก้ ไขในจุดบกพร่ องนัน้ คือจุดเด่นและจุดขายสําคัญของ
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟที่การันตีด้วยรางวัลในด้ านการออกแบบจากทัว่ โลกแบรนด์โจเซฟ โจเซฟมีวางขายมากกว่า 100 ประเทศ และ
หนึง่ จุดขายคือประเทศไทย ที่มีจุดขายทังหมด
้
29 จุดขาย และยังเพิ่มช่องทางการจําหน่ายที่โฮมช้ อปปิ ง้ และช่องทางขายสินค้ า
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทังยั
้ งคงใส่ใจในการสร้ างการรับรู้ ของแบรนด์และการสร้ างแคมเปญทางการตลาดเพื่อ
เข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มคนรุ่ นใหม่ให้ มากยิ่งขึ ้น
แบรนด์ โบดัม (Bodum)
จากการที่พฤติกรรมของผู้บริ โภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจําวันของคนไทย ทําให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกาแฟ ชา โกโก้ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ขณะที่ร้านขายกาแฟทังในกรุ
้
งเทพมหานคร ต่างจังหวัดทุกภูมิภาคก็มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นมาก จึงทําให้ “โบดัม” เครื่ องทํากาแฟสัญชาติ
เดนมาร์ ก มีโอกาสขยายตัวในการสร้ างแบรนด์และจุดขายเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน โดยจุดเด่นของโบดัมนัน้ คือการชงกาแฟแบบสโลว์คอฟ
ฟี่ (Slow Coffee) ซึง่ เป็ นวิธีการชงกาแฟด้ วยมือที่สามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาได้ มากที่สดุ ซึง่ เป็ นความตังใจของตระกู
้
ลโบดัม “มร.
ยอร์ เกน โบดัม” ที่ “เน้ นรสชาติ ไม่สิ ้นเปลือง” ทําให้ “โบดัม” เป็ นที่นิยมและมีชื่อเสียงทัว่ โลก และโบดัมได้ เข้ ามาจําหน่ายในประเทศ
ไทยอย่างเป็ นทางการในปี 2018 และมีจดุ ขายทังหมด
้
21 จุดขายทัว่ ประเทศ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าคนรุ่ นใหม่ที่ชื่นชอบในการดื่มดํ่า
กับกาแฟที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ าอุปโภค ภายใต้ บริษัทย่ อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริ ษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคและสินค้ าในครัวเรื อนใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้ างบริ ษัทอื่น
ให้ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าให้ เนื่องจากบริ ษัทนันๆ
้ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรื อมีกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึง่ คาดว่าแนวโน้ มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนี ้จะเพิ่มขึ ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคมีการใช้ สินค้ าในครัวเรื อนเพิ่มมากขึ ้น เช่น นํ ้าหอมปรับอากาศใน
รถยนต์ นํ ้ายาขัดรถยนต์ นํ ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํ ้ายาทําความสะอาดพื ้น นํ ้ายาปรับผ้ านุ่ม นํ ้ายาล้ างจาน และผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด เป็ นต้ น เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทําความสะอาด บริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้ า
อุปโภค เช่นเดียวกับบริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
การแข่งขันในธุรกิจจะเน้ นเรื่ องต้ นทุนการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ อํานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้ าของสินค้ า เนื่องจากปั จจุบนั กําลัง
การผลิตของผู้รับผลิตสินค้ าแต่ละรายยังมีเหลืออยู่มาก ทําให้ การแข่งขันด้ านราคาเพิ่มสูงขึ ้น ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปยัง
ต่างประเทศก็เป็ นโอกาสที่ทําให้ บริ ษัทเพิ่มยอดขายได้ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับตํ่าสําหรับบริ ษัทผู้ว่าจ้ างในต่างประเทศ
ประกอบกับคุณภาพของสินค้ าที่ผลิตนันอยู
้ ่ในระดับที่ดีกว่าผู้ผลิตในภูมิภาคนี ้ จึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบให้ บริ ษัทสามารถผลิตสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าเพื่อการส่งออกได้
นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ ากลุ่มแฟชัน่ จะพิจารณาจากต้ นทุนและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้ าในตลาดที่เข้ าแข่งขัน โดย
การเปรี ยบเทียบราคากับคูแ่ ข่งในสินค้ าแต่ละประเภท และเปรี ยบเทียบราคาในประเทศใกล้ เคียงเพราะสินค้ าบางกลุ่มเป็ นที่สนใจจาก
นักท่องเที่ยว
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2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่าย บริ ษัทนําเข้ าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทังจากภู
้
มิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรัฐอเมริ กา
ตามมาตรฐานของบริ ษัทเจ้ าของแบรนด์ (Principal)
วัตถุดบิ และแหล่ งที่มา
เนื่องจากรู ปแบบการทําธุรกิจของบริ ษัท คือ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ จึงเป็ นการจัดหาสินค้ า
สําเร็ จรู ปนําเข้ าและจําหน่ายในประเทศ ผู้ที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าก็คือเจ้ าของแบรนด์สินค้ าในสหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมันนี
ฝรั่งเศส อังกฤษ เดนมาร์ ค และญี่ปนุ่ จะเลือกลงทุนสร้ างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีการจัดหาวัตถุดบิ ได้ ง่ายและประหยัด
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงที่ตํ่ากว่าที่จะผลิตในประเทศต้ นกําเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บังคลา
เทศ และบางชนิดของสินค้ าก็จะเป็ นประเทศไทย
ยกเว้ นกลุ่มโรงงานที่รับผลิตสินค้ าอุปโภค วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าอุปโภคต่างๆ ที่บริ ษัทรับผลิตนัน้ เป็ นวัตถุดบิ ที่
บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากผู้แทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่ วัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยผู้วา่ จ้ างผลิตจะเป็ น
ผู้จดั หาแหล่งวัตถุดบิ ตลอดจนต่อรองราคาวัตถุดบิ กับผู้จําหน่ายวัตถุดิบโดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดหาวัตถุดบิ บางส่วนเอง เพื่อเป็ นการ
ลดต้ นทุนการผลิต
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทต้ องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในการประกอบธุรกิจ ซึง่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ ผล
กําไร มูลค่าสินทรัพย์ สภาพคล่อง มูลค่าหุ้น และชื่อเสียงของบริ ษัท
การจัดการกับความเสี่ยงทีมีอยู่ปัจจุบนั และการระบุถงึ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่
ซึง่ อาจไม่มีนยั สําคัญในปั จจุบนั แต่อาจ
กลายเป็ นความเสี่ยงที่สําคัญต่อความสําเร็ จและความยัง่ ยืนของธุรกิจในอนาคต จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในความสําเร็ จและความยัง่ ยืน
ของธุรกิจ ปั จจัยความเสี่ยงต่อไปนี ้ครอบคลุมทังความเสี
้
่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ของบริ ษัท ดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ เสียควร
ได้ รับทราบถึงผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ ้นของความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
1. ความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ จากผลกระทบจากความไม่ แน่ นอนด้ านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และเหตุการณ์ ร้ายแรง
รายได้ กําไร และแผนการพัฒนาของบริ ษัท ล้ วนต้ องพึง่ พิงภาคการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคและความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยว ซึง่
อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความ
ไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด หรื อภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น แม้ วา่ ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี ้เป็ นความเสี่ยงโดยทัว่ ไปที่ผ้ ปู ระกอบการ
ธุรกิจทุกๆ รายต้ องเผชิญ แต่บริ ษัทได้ จดั ทํามาตรการบริ หารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้ านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
− สร้ างความสมดุลของโครงสร้ างรายได้ จากธุรกิจหลายประเภท ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต
− สร้ างความแข็งแกร่ งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริ ษัท เพื่อให้ ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์ วสิ
อพาร์ ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู และจากแฮมเบอร์ เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
− ขยายฐานธุรกิจให้ ครอบคลุมทังภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ รวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภูมิภาคแอฟริ กา ตะวันออก
กลาง ยุโรป และอเมริ กา เพื่อลดการพึง่ พาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึง่ เพียงประเทศเดียว
− ขยายธุรกิจที่บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ (Fee-Based Model) ได้ แก่ การรับจ้ างบริ หารโรงแรม
และการให้ สิทธิแฟรนไชส์ ทังในประเทศที
้
่บริ ษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ๆ ที่บริ ษัทยังไม่ค้ นุ เคย
− จัดเตรี ยมการวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้ าทายต่างๆ ที่บริ ษัทได้ เผชิญใน
อดีต มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
เพิ่มความสามารถในการฟื น้ ตัวของธุรกิจของบริ ษัท
2. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก
2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้ เกิดการแข่งขันในด้ าน
ราคา ซึง่ จะส่งผลกระทบกับรายได้ และกําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึง่ จะได้ รับความกดดันทังใน
้
เรื่ องของราคาจากอัตราการเข้ าพักที่ตํ่า และจากลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายคงที่สงู (Operating Leverage)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงแรมของบริ ษัทจะมี
คุณภาพและการให้ บริ การที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งในตลาดนันๆ
้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มความ
หลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับการให้ บริ การของโรงแรมมีแบรนด์ ตลอดจน
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เชื ้อชาติของแขกที่มาเข้ าพักโรงแรมที่หลากหลาย ซึง่ นอกจากแบรนด์ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองแล้ ว ซึง่ มีตงแต่
ั ้ โรงแรมระดับกลางไปจนถึง
โรงแรมระดับหรู บริ ษัทยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัทชันนํ
้ าให้ บริ หารโรงแรมภายใต้ การลงทุนของบริ ษัท โดยใช้ แบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์, เจดับบลิว แมริ
ออท, เซ็นต์ รี จิส และเรดิสนั บลู อีกทังการกระจายธุ
้
รกิจโรงแรมในกว่า 50 ประเทศ ทังในภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิก แอฟริ กา ตะวันออก
กลาง ยุโรป และอเมริ กา ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยังช่วยให้ แบรนด์ของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวาง และลด
ความผันผวนของรายได้ จากธุรกิจโรงแรมตลอดทังปี
้ ด้ วยฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้ เช่าศูนย์การค้ า ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถ
ให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างครบวงจร
2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เนื่องจากคูแ่ ข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ ามาแข่งขันได้ ง่าย โดยมีปัจจัยที่
สําคัญได้ แก่ ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การมีส่วนร่ วมทางด้ านดิจิทลั ระดับการโฆษณาและ
โครงการส่งเสริ มการขาย การบริ การลูกค้ า ชื่อเสียง และที่ตงร้ั ้ านอาหาร โดยบริ ษัทต้ องแข่งขันกับผู้ประกอบการร้ านอาหารรายอื่นๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็ นผู้นําของธุรกิจร้ านอาหาร โดยการพัฒนาทังสิ
้ นค้ า
เดิมและสินค้ าใหม่ๆ รวมถึงรู ปแบบร้ านใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้ นการตอบสนองให้ ทนั ความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริ โภค ทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาความเป็ นผู้นําและมีส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง ด้ วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งและ
ขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพิ่มความ
หลากหลายของประเภทร้ านอาหาร ซึง่ ครอบคลุมทังอาหารตะวั
้
นตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์ เกอร์ ไอศกรี ม ตลอดจนอาหารไทย จีน
และกาแฟ และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มได้ มาก
ยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจในกลุ่มนี ้มีการกระจายความเสี่ยงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า
ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าซึง่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย
เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มแบรนด์ของบริ ษัทในปั จจุบนั มีความหลากหลายเพื่อรองรับผู้บริ โภคชาวไทย โดยมีจดุ จําหน่ายอยู่ทวั่ กรุ งเทพ
ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ในขณะที่คแู่ ข่งหลักกระจุกตัวอยู่เพียงในกรุ งเทพฯ เท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดตัวแบรนด์ใหม่
นอกเหนือจากแบรนด์เครื่ องแต่งกาย ซึง่ คาดว่าจะมีอตั ราการทํากําไรที่สงู กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับแบรนด์เครื่ องแต่งกาย และสามารถ
เจาะกลุ่มผู้บริ โภคได้ กว้ างกว่าทัว่ ประเทศ กลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทยังคงเป็ นหนึง่ ในผู้จําหน่ายอิสระรายใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างมากกับโครงการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ภายใต้ ชื่อ “ไมเนอร์ พลัส”
(MinorPlus) ซึง่ มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญในปี 2561 เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 814,000 คน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นําแนวคิดของ
บัตรสะสมคะแนนมาใช้ ซึง่ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้ า และคาดการณ์ความต้ องการของผู้บริ โภคและการทํากิจกรรมส่งเสริ ม
การขายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแม่นยํา
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ใหม่ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสําเร็ จในการริ เริ่ มโครงการใหม่ ภาระผูกพันตามสัญญา การขอใบอนุญาต
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทัว่ ไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้ ความสําเร็ จในการเข้ าซื ้อกิจการส่วนหนึง่
ยังขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของบริ ษัทในการได้ มาซึง่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการรวมกลุ่มธุรกิจที่ซื ้อมาใหม่เข้ ากับธุรกิจที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั
บริ ษัทมีการติดตามดูแลความคืบหน้ าของการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ ชิดผ่านมาตรการที่หลากหลาย เช่น การทํา Due
Diligence การจัดทําแผนงานและขันตอนมาตรฐาน
้
และการวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษทั มีการ
ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีความรู้ และความชํานาญในประเทศนันๆ
้ อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้ านบัญชี ซึง่ จะทํางาน
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ร่ วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะประสบความสําเร็ จในการพัฒนาหรื อเข้ าซื ้อโครงการนันๆ
้ ต่อไป
เพื่อให้ มีผลกําไรที่น่าพอใจรวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับการลงทุน
ในประเทศที่บริ ษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริ ษัทจะร่ วมลงทุนกับคูค่ ้ าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชํานาญในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และเรี ยนรู้ การดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความ
มัน่ ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนันๆเพี
้ ยงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้น ดังเช่นการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมาใน
ภูมิภาคแอฟริ กา ประเทศมัลดีฟส์ ศรี ลงั กา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี ้ สําหรับตลาดใหม่ที่บริ ษัทเข้ าลงทุนโดย
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น ในทวีปยุโรปและอเมริ กา บริ ษัทจะคงไว้ ซงึ่ คณะผู้บริ หาร ซึง่ มีความรู้ ความชํานาญในประเทศนันๆ
้
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้ มาซึ่งที่ตงั ้ ที่ต้องการในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมบางแห่งของบริ ษัทตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ที่บริ ษัทเช่าจากเจ้ าของที่ดนิ สําหรับโรงแรมที่อยู่ในพื ้นที่เช่านัน้ ส่วนใหญ่มีสญ
ั ญา
การเช่าระยะยาว 30 ปี หรื อมากกว่า โดยบริ ษัทมีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญา ด้ วยอัตราค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทตกลงที่
จะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา และจากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ าของที่ดนิ ตลอดมา บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่า
ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันใกล้
สําหรับธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า ทําเลที่ดีจดั เป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักของความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจของ
แต่ละสาขา ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่นนๆ
ั ้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาเช่า หรื อไม่สามารถได้ สถานที่ที่ต้องการตามอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีร้านอาหารและจุดจัด
จําหน่ายสินค้ ามากมาย อีกทังแบรนด์
้
ร้านอาหารและสินค้ าแฟชัน่ ของบริ ษัทเป็ น แบรนด์ยอดนิยม ซึง่ มีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ าเข้ ามาใช้
บริ การที่ห้างสรรพสินค้ า จึงทําให้ บริ ษัทมีอํานาจต่อรองกับห้ างสรรพสินค้ าและเจ้ าของพื ้นที่ และสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้
5. ความเสี่ยงในการไม่ ต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญในเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญา
ตัวแทนจําหน่ ายสินค้ า
บริ ษัทดําเนินงานร้ านอาหารบางส่วนภายใต้ แบรนด์ที่ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาแฟรน
ไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่มิได้ รับอนุญาตให้ ตอ่ สัญญาหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริ ษัทได้ ลดความ
เสี่ยงดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ล่วงหน้ า โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10-20 ปี (ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสัญญา) อีกทัง้
การที่บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้ แบรนด์ที่บริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็ นผู้นําตลาดในประเภทอาหารนันๆ
้ ส่งผลให้ บริ ษัทมี
โอกาสที่จะได้ รับการต่อสัญญามากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ลดการพึง่ พาแบรนด์ท่บี ริ ษัทได้ รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดย
การเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่เป็ นของตนเอง ซึง่ ได้ แก่แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ เวอร์
ไซด์ และ เบนิฮานา
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า การได้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็ นปั จจัยสําคัญ สัญญาของบริ ษัทมี 2 ลักษณะ
ได้ แก่ แบบที่ตอ่ สัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกําหนดเวลา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาจะไม่ตอ่ สัญญาเมื่อถึงกําหนด ซึง่ จะเป็ นผลให้ บริ ษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้ จากการเป็ นตัวแทน
จําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด และมีการดําเนินธุรกิจร่ วมกับผู้ผลิตมาเป็ น
เวลานาน ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจให้ ตอ่ อายุสญ
ั ญา ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทตกลงที่จะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา นอกจากนัน้ หาก
คูส่ ญ
ั ญาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้ อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริ ษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไป
ในทิศทางที่บริ ษัทและคูส่ ญ
ั ญาได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงหาโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ ในธุรกิจ
จัดจําหน่ายสินค้ าอย่างต่อเนื่อง
6. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญารับจ้ างบริหารโรงแรมและรับจ้ างผลิตสินค้ า
บริ ษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัทเอง ซึง่ รวมถึงแบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอล
เลคชัน่ , เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์ และนาว ผ่านการรับจ้ างบริ หารจัดการโรงแรมที่บริ ษัทไม่ได้ เป็ นเจ้ าของและได้ รับ
ส่วนที่ 1 หน้ า 68

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ ทังนี
้ ้รายได้ ค่าบริ หารจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้ คําปรึกษาและ
คําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้ างในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิ ดดําเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริ หารเมื่อโรงแรมได้ เปิ ด
ดําเนินการแล้ ว ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งแปรผันตามรายได้ และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่บริ ษัทบริ หารงาน โดยทัว่ ไป สัญญา
ว่าจ้ างบริ หารโรงแรมจะมีอายุ 10-20 ปี ในกรณีที่เจ้ าของโรงแรมบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บค่าเสียหาย
ในรู ปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (Cancellation Fee) ได้ ทังนี
้ ้ ด้ วยประสบการณ์จากการบริ หารโรงแรมในหลายปี ที่ผ่านมา
ส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จกั ในด้ านความหลากหลายและคุณภาพของแบรนด์ ความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า และที่สําคัญที่สดุ ความมุ่งมัน่ ในการสร้ างผลการดําเนินงานที่แข่งแกร่ ง เพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของทังผู
้ ้ วา่ จ้ างบริ ษัทและแขกที่มาพัก
สําหรับธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภค บริ ษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รับจ้ างผลิตสินค้ าให้ กบั
บริ ษัทสินค้ าอุปโภคระดับสากล ปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผ้ ปู ระกอบการที่ได้ มาตรฐานและได้ รับ
อนุญาตให้ ผลิตน้ อยราย แต่ราคาและคุณภาพเป็ นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะได้ รับคําสัง่ ซื ้อ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทได้ ดําเนิน
ธุรกิจรับจ้ างผลิตสินค้ าอุปโภคมาเป็ นเวลานานมากกว่า 30 ปี บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ การปรับปรุ งสายการผลิตอย่างต่อเนื่องยังสามารถช่วยลดต้ นทุนการผลิตได้ ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น เป็ นผลให้
บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลก ในการว่าจ้ างผลิตสินค้ าในระยะยาว
7.

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

7.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีรายได้ บางส่วนเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ รายได้ จากการรับจ้ าง
บริ หารโรงแรม เงินปั นผลรับ และรายได้ จากตัวแทนการขายห้ องพักในต่างประเทศและอื่นๆ ซึง่ รายได้ ดงั กล่าวผันแปรตามอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีค่าใช้ จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริ หารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้ สิทธิ/เครื่ องหมายการค้ า
สําหรับธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้ าของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนัน้ บริ ษัท
และบริ ษัทในเครื อจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี ้ได้
โดยการหักกลบรายได้ และค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เป็ นเงินสกุล
ต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทในเครื อยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้ องพักในประเทศเป็ น
เงินสกุลบาทแทนราคาอ้ างอิงเงินสกุลอื่นๆ เพื่อให้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นสกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทขยายธุรกิจไป
ยังต่างประเทศมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดหาเงิน โดยทัว่ ไป บริ ษัทจะกู้ยืมเงินใน
สกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริ ษัทลงทุน รวมถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ มาจากสินทรัพย์เหล่านัน้ เพื่อให้ เกิดการหักกลบหรื อการ
ป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจากอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ ได้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ต่างๆ
อย่าง
ใกล้ ชิด
และบริ ษัทได้ บริ หารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยการเข้ าทําสัญญาซื ้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อรองรับความผันผวนของ
ตลาดในกรณีที่จําเป็ น
7.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสด
ของบริ ษัท บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริ หารจัดการความเสี่ยงข้ างต้ นให้ เป็ นไปตามนโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงของบริ ษัททีว่ างไว้ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยและสภาวะของตลาดการเงิน ณ
ขณะนันๆ
้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงรักษาดุลยภาพของอัตราดอกเบี ้ยให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาดการเงิน
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7.3 ความเสี่ยงจากความมัน่ คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
ในการขยายกิจการของบริ ษัท บริ ษัทอาจต้ องการเงินลงทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้ าซื ้อกิจการอื่น
ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อต้ องรักษาสภาพคล่องและ/หรื อสํารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ เพียงพอเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน อีกทังยั
้ งต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวล่วงหน้ าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้ มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีความมุ่งมัน่ ที่จะดํารงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพื่อที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
และบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวเสมอมา
8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
8.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
บริ ษัทต้ องอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน (Back
Office) เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงฝ่ ายขายและการตลาดอีกด้ วย เทคโนโลยีไม่ได้ เป็ นเพียงแค่เครื่ องมือในการดําเนินธุรกิจอีกต่อไป
แต่ยงั ทําให้ เกิดคูแ่ ข่งในรู ปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงช่องทางและวิธีการตอบสนองกับลูกค้ า ซึง่ หากบริ ษัทไม่สามารถปรับตัวตาม
เทคโนโลยีหรื อความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ บริ ษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักดี
ถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ ให้ หน่วยงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษัท และด้ วยฐานะ
ทางการเงินที่มีความมัน่ คงและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้ วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีโครงการสําคัญ เช่น การพัฒนาระบบจองห้ องพัก
ส่วนกลางของแบรนด์ อนันตรา ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถติดตามการขายห้ องพักและห้ องพักคงเหลือได้ ทนั ที การคิดราคาห้ องพักให้
เท่าเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) การรับจองห้ องพักบนเว็บไซต์ที่สามารถรองรับได้ หลายภาษา การบริ หารและเพิ่มผลตอบแทน
ตลอดจนการรวบรวมข้ อมูลของแขกที่เข้ าพัก หรื อเว็บไซต์และระบบแอพพลิเคชัน่ บนมือถือใหม่ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึง่ ได้
พัฒนามาเพื่อให้ ลกู ค้ ามีประสบการณ์ในการสัง่ อาหารที่ดีขึ ้น ลดระยะเวลาในการสัง่ อาหารออนไลน์ และลูกค้ าสามารถติดตาม
สถานะการจัดส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี สําหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ได้ วางไว้
8.2 ความเสี่ยงจากความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber) และความปลอดภัยของข้ อมูล (Data Security)
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทได้ มีการรวบรวมใช้ งาน ส่งต่อ และจัดเก็บข้ อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ ้น
ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวนันเป็
้ นข้ อมูลลับของบริ ษัท แขกที่เข้ าพัก ลูกค้ า และคูค่ ้ าทางธุรกิจ อีกทังยั
้ งเป็ นข้ อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของบุคคล
ซึง่ รวมถึงแขกที่เข้ าพัก ลูกค้ า และพนักงานได้ อีกด้ วย เช่นเดียวกับบริ ษัทอื่นทัว่ โลก บริ ษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามด้ านความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Threats) ไม่วา่ จะเป็ นการที่พนักงานบันทึกข้ อมูลผิดพลาดหรื อนําไปใช้ ในทางที่ไม่ควร หรื อการพยายาม
เข้ าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิได้ รับอนุญาตโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ จนถึงการถูกคุกคามความปลอดภัยทางด้ านไซเบอร์ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ การละเมิดความปลอดภัยทางด้ านไซเบอร์ เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้ อมูลทัว่ ไป การเพิ่มขึ ้น
ของค่าใช้ จ่ายในการปกป้องข้ อมูล หรื อแม้ แต่การที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปกป้องข้ อมูลที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริ ษัท
บริ ษัทมีมาตรการสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของเครื อข่าย การเข้ ารหัสข้ อมูลและมาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลของบริ ษัทจากการเข้ าถึงข้ อมูลโดยมิได้ รับอนุญาตหรื อการนําไปใช้ ในทางที่ไม่ควร นอกจากนี ้ บริ ษัท
ได้ นําเครื่ องมือของบริ ษัทภายนอกมาใช้ บางส่วนเพื่อความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ซึง่ รวมถึง ไฟร์ วอลล์ (Firewalls) ระบบป้องกันไวรัส
(Virus solutions) และระบบการสํารองข้ อมูล (Backup Solutions) ทังนี
้ ้ เนื่องจากภัยคุกคามด้ านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รวมถึง
ความพยายามของรัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแลควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทเองจึงมีการ
ดําเนินการแก้ ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยทางด้ านไซเบอร์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติมจากมาตรการที่บริ ษัทมีอยู่ในปั จจุบนั เช่นกัน
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8.3 ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงจากความคิดเห็นของลูกค้ าที่ไม่พงึ ประสงค์
โซเชียลมีเดียได้ ถูกนํามาใช้ อย่างกว้ างขวางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์สินค้ า บริ การ และองค์กร
ในกรณีที่บริ ษัทถูกพาดพิงเชิงลบบนหัวข้ อข่าวบนสังคมออนไลน์ อาจส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อแบรนด์สินค้ าและชื่อเสียงของบริ ษัท
ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงมีทรัพยากร ทังด้
้ านดิจิทลั และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้ าที่ไม่พงึ ประสงค์ รวมไปถึงการ
เตรี ยมขันตอนการชี
้
้แจงและระบบการสื่อสาร ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวนี ้ได้ อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทมี
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั โดยนําเครื่ องมือที่หลากหลายมาใช้ ในการประเมินแนวโน้ มของตลาด ตลอดจนความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียอีกด้ วย
9. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
9.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บริ ษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินเดีย แอฟริ กา ยุโรป และอเมริ กา จึงมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์ ภัยธรรมชาติ
และสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นภูมิภาคสําคัญที่บริ ษัท
ดําเนินกิจการอยู่ ได้ ประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เช่น นํ ้าท่วม ภัยแล้ ง และไฟป่ าอย่างรุ นแรงและบ่อยครัง้ ซึง่ ความเสี่ยงเหล่านี ้ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยรวม ซึง่ มีผลโดยตรงต่อต่อการดําเนินงาน การจัดซื ้อและกระจายสินค้ าของ
ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารของบริ ษัท บริ ษัทมีการติดตามดูแลความเสี่ยงเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริ ษัท และได้ มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจากภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนบริ หารความต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan) ของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดการสร้ างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สดุ ด้ วยการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์
9.2 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากการพึง่ พาบริ การของผู้รับเหมา ผู้ผลิต และคูค่ ้ า
บริ ษัทจัดซื ้อสินค้ าและบริ การจากผู้ผลิตและผู้ให้ บริ การจากภายนอก เช่น ผู้จดั จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม ตัวแทนจําหน่าย
การท่องเที่ยว ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ผู้จดั จําหน่ายสิ่งอํานวยความสะดวกในห้ องพักของโรงแรม ผู้ให้ บริ การด้ านเทคนิคและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ให้ บริ การชําระเงิน ผู้ให้ บริ การจัดส่งสินค้ า ตลอดจนผู้ให้ บริ การทําความสะอาดและซักรี ด ถ้ าหากผู้ผลิตและผู้ให้ บริ การ
เหล่านี ้ไม่สามารถให้ บริ การได้ อย่างน่าพอใจ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้ บริ การที่ดีแก่แขกและลูกค้ าของบริ ษัท และ/
หรื ออาจทําให้ เกิดข้ อขัดข้ องในการดําเนินงานได้
บริ ษัทมีการติดตามการดําเนินงานของผู้ผลิตและผู้ให้ บริ การเหล่านี ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทเหล่านี ้ให้ บริ การใน
ระดับที่น่าพอใจและสอดคล้ องกับข้ อตกลงในการให้ บริ การที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี ้ บริ ษทั ยังมีการวางแผนฉุกเฉินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ธุรกิจจะสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดหาผู้ผลิตอื่นสํารองไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่ธุรกิจต้ องหยุดชะงักในการจัดซื ้อ
และการกระจายสินค้ า
บริ ษัทเล็งเห็นและให้ ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงข้ างต้ น
จึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทําหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะทํา
การประเมินความเสี่ยง เพื่อหาปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน และทํางานร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายในในการ
วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ ้น ศึกษาผลกระทบ และร่ วมกันหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อลดความเสียหายจากความ
เสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนร่ วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ โดยบริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายและขันตอนบริ
้
หารความ
เสี่ยงของกลุ่มอย่างเป็ นทางการ และกลุ่มธุรกิจทังหมดได้
้
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ งครัด ทังยั
้ งมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริ หาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่ อย
กลุ่มบริ ษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ที่ดินและอาคาร อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่าที่ดิน โดยแยกเป็ นธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจโรงแรม
บริ ษัท
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
ที่ตงั ้
11
218/2-3 หมู่ 10
เมืองพัทยา

บริ ษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

36

บจก. บ้ านโบราณ เชียงราย

800

บจก. สมุย รี ซอร์ ท แอนด์
สปา

14

43/1 ถนนเพชรเกษม
หัวหิน
229 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
99/9 หาดบ่อผุด
เกาะสมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชัน้ และ
10 ชัน้ จํานวน 298 ห้ อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
55.59
62.04

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

-

0.62

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 30 ปี
- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง
(สิ ้นสุดปี 2573)
จํานวน 187 ห้ อง
สิทธิการเข้ าทําประโยชน์ 30 ปี - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง มี
(สิ ้นสุดปี 2561)
ห้ องพัก 61 ห้ อง
- เต้ นท์แคมป์ 15 หลัง

140.55

144.12

-ไม่มี-

111.37

108.14

-ไม่มี-

35.85

39.04

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

371.47

387.59

-ไม่มี-

- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 3 ชัน้
ห้ องพัก 106 ห้ อง
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท
บจก. เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท
(เฉพาะส่วนของโรงแรม)

บมจ. โรงแรมราชดําริ

บจก. แม่ริม เทอเรซ รี
ซอร์ ท
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
ที่ตงั ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
27
257/1-3 ถ.เจริ ญนคร สิทธิการเช่า 38 ปี
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี (สิ ้นสุดปี 2592)
กรุ งเทพฯ

10

37

46
37

257 ถ.เจริ ญนคร
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ
ถนนราชดําริ กรุ งเทพฯ สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2586)

อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)
หาดไม้ ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต
หาดไม้ ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 408 ห้ อง และอาคารที่
จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 248 ห้ อง
- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8 ชัน้
1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 354 ห้ อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง และ
อาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง จํานวน 76 ห้ อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- ที่ดนิ และอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 83 หลัง
- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8
หลัง จํานวน 265 หลัง และ
อาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง
- สํานักงานขาย
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
371.55
550.00

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

143.22
1,184.74

177.46
1,141.11

-ไม่มี-ไม่มี-

468.83

510.01

-ไม่มี-

967.70
391.58

1,007.71
417.97

-ไม่มี-ไม่มี-

8.68
1,238.28

10.84
1,239.44

-ไม่มี-ไม่มี-

765.30

813.46

-ไม่มี-

33.73

37.76

-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท
บจก. สมุย วิลเลจ

Minor International
(Labuan) Ltd.
Jada Resort and Spa
(Private) Ltd.

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง

ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
ที่ตงั ้
1
219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย
จ. สุราษฎร์ ธานี
53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ ธานี
เกาะ Kihavah
Huravlhu
21
ประเทศศรี ลงั กา

26
3
72

Oaks Hotels & Resort
Limited

-

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 60 หลัง
- อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้ อง

สิทธิการเช่า 23 ปี
- สิทธิการเช่าเกาะ
(สิ ้นสุดปี 2573)
- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลัง
สิทธิการเช่า (สิ ้นสุดปี 2561) - อาคารโรงแรม 2 ชันและ
้
3 ชัน้
จํานวน 6 หลัง จํานวน 105 ห้ อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
ประเทศศรี ลงั กา
เป็ นเจ้ าของ
- ที่ดนิ
159 ถ.ราชดําริ
สิทธิการเช่า 30 ปี
- อาคารโรงแรม 22 ชัน้
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ (สิ ้นสุดปี 2584)
จํานวน 224 ห้ อง
หาดแหลมใหญ่
เป็ นเจ้ าของ
- ที่ดนิ
เกาะสมุย
ประเทศนิวซีแลนด์ และ เป็ นเจ้ าของ
- ที่ดนิ อาคารโรงแรม ห้ องพัก
ประเทศออสเตรเลีย
เป็ นเจ้ าของ/ สิทธิการเช่า
อาศัย สํานักงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และ
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
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มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
647.01

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

-

181.93

-ไม่มี-

206.10
1,264.39
202.53

276.23
1,234.16
293.88

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

5.03
1,843.60

6.26
1,947.77

-ไม่มี-ไม่มี-

62.47

62.47

-ไม่มี-

2,631.89

3,010.99

2,102

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท
บจก. สมุย บีช คลับ โอน
เนอร์

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

บจก. โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
แอนด์ รี สอร์ ท
MHG Australia
Investment Pty. Ltd
Hoi An Riverpark Hotel
Company Limited
Bai Dai Tourism
Company Limited

ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
ที่ตงั ้
หาดไม้ ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ
สิทธิการเช่าที่ดนิ 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2592)
เป็ นเจ้ าของ

68

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

1

-

219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง เป็ นเจ้ าของ
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ ธานี
53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ ธานี
ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า เป็ นเจ้ าของ
จ. พังงา
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นเจ้ าของ

-

ประเทศเวียดนาม

เป็ นเจ้ าของ

-

ประเทศเวียดนาม

เป็ นเจ้ าของ

60

-

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
สํานักงานขาย สํานักงานต้ อนรับ 447.61 81.03
304.68
ร้ านอาหาร และสระว่ายนํ ้า
สิทธการเช่าที่ดิน
83.92
ที่ดนิ เปล่า
266.16
264.03
อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้ อง
827.56
853.83

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 60 หลัง

617.02

-

-ไม่มี-

- อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้ อง

204.24

-

-ไม่มี-

- ที่ดนิ เปล่า

286.30

286.30

-ไม่มี-

- อาคารโรงแรม จํานวน 301 ห้ อง

965.96

1,106.83

-ไม่มี-

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 94 ห้ อง
- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลัง
จํานวน 63 ห้ อง

271.34

255.18

-ไม่มี-

159.75

171.05

-ไม่มี-
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท
Sothea Pte. Ltd

Sands Hotels Holdings
(Namibia) (Proprietary)
Limited
Minor Hotel Group
Gaborone (Proprietary)
Limited
Pojuca S.A

Minor Continental
Portugal, S.A.
Minor Hotels Zambia
Limited
Corbin & King Limited

บริ ษัท โกโก้ รี ครี เอชัน่ จํากัด

ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
ที่ตงั ้
ประเทศกัมพูชา

-

ประเทศนามิเบีย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 39 ห้ อง
- สิทธิการเช่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้ อง

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
200.90
208.35

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

24.76
699.99

26.45
860.41

-ไม่มี-

12.3088 ประเทศบอสวานา
เอเคอร์

เป็ นเจ้ าของ

- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม จํานวน
196 ห้ อง

1,877.51

2,095.51

-ไม่มี-

291,400 ประเทศบราซิล
ตาราง
เมตร
ประเทศโปรตุเกส

เป็ นเจ้ าของ

- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 2 แห่ง
จํานวน 504 ห้ อง

1,517.37

1,794.40

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าจอง

- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 12 แห่ง
จํานวน 2,319 ห้ อง
- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม 2 แห่ง
จํานวน 385 ห้ อง
- ร้ านอาหาร 6 แห่ง
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร

11,691.40

12,466.73

-ไม่มี-

1,908.92

2,394.64

-ไม่มี-

523.54
371.04

752.12
445.82

- ไม่มี- ไม่มี-

89.20

87.34

-ไม่มี-

-

ประเทศแซมเบีย

เป็ นเจ้ าของ

-

ประเทศอังกฤษ

เป็ นเจ้ าของ
สิทธิการเช่า 15-25 ปี

-

ตําบลบ่อผุด
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ ธานี

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2593)

- สิทธิการเช่าที่ดิน
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ขนาดที่ดนิ
บริ ษัท
(ไร่ )
ที่ตงั ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
MHG Desaru Hotel Sdn. 100,368 ประเทศมาเลเซีย
สิทธิการเช่า 99 ปี
Bhd and MHG Desaru
ตาราง
Villas Sdn. Bhd.
เมตร
Rajadamri Residence
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เป็ นเจ้ าของ
Co.,Ltd.
กรุ งเทพมหานคร
NH Hotel Group S.A.
ประเทศสเปน
เป็ นเจ้ าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- สิทธิการเช่าที่ดิน

- ส่วนปรับปรุ งอาคาร
- ที่ดนิ และอาคารโรงแรม และ
ส่วนปรับปรุ งอาคาร

รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัท

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป

ขนาด
ที่ดนิ
(ไร่ )
3,188
ตร.ม.
-

ที่ตงั ้

ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์
คลองเตย กรุ งเทพฯ
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร

45 ตรว. 66/71-73 หมู่ที่ 2
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ ธานี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2567)

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
262.46
274.81

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

230.53

240.06

-ไม่มี-

77,960.99

-

8,786

113,990.07
200.32
114,190.39

39,280.47
180.34
39,460.80

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)

79.97

84.01

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 3-30 ปี

- สิทธิการเช่าพื ้นทีแ่ ละส่วนปรับปรุ งสิทธิ
การเช่า
- สิทธิการเช่าพื ้นที่
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร

43.25
755.52

47.85
612.25

-ไม่มี-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

- ที่ดนิ และอาคาร 4 ชัน้

69.11

69.25

-ไม่มี-
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

ขนาด
ที่ดนิ
(ไร่ )
-

ที่ตงั ้

บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที

-

บจก. เบอร์ เกอร์ ประเทศไทย

-

บจก. ไมเนอร์ ชีส

29

บจก. ไมเนอร์ แดรี่

-

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

-

สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
ประเทศไทย
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
ประเทศไทย
สิทธิการเช่าร้ านอาหาร
ประเทศไทย
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
ประเทศไทย

บจก. ไมเนอร์ ดีควิ

-

ประเทศไทย

Minor Food Group (Singapore)
Pte. Ltd.
The Minor Food Group
(China) Limited

-

ประเทศสิงคโปร์

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สิทธิการเช่า 3-28 ปี

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ

-

เป็ นเจ้ าของ

- อาคารโรงงาน

95.04

104.47

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 10 ปี
(สิ ้นสุดปี 2562)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 3 ปี
(สิ ้นสุดปี 2563)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 15 ปี
(สิ ้นสุดปี 2576)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า 14 ปี
(สิ ้นสุดปี 2571)
เป็ นเจ้ าของ

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า

21.61
261.50

23.72
172.33

-ไม่มี-ไม่มี-

- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า

89.19

68.37

-ไม่มี-

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร

72.63
119.00

0.82
80.16
113.18

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 3-22 ปี
สิทธิการเช่า 12-15 ปี

เป็ นเจ้ าของ

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร
สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าร้ านอาหาร
อาคารโรงงาน

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
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12.85
244.65
8.92
336.51
44.66
509.64
26.87

15.98
192.67
11.57
273.61
39.34
431.40
29.54

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

บริ ษัท

Over Success Enterprise
Minor DKL Food Group Pty.
Ltd.
The Minor Food Group
(Myanmar) Limited
Primacy Investment Limited
The Minor Food Group (India)
Private Limited
Minor Food (Seychelles)
Limited
Benihana (U.K.) Limited
รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ขนาด
ที่ดนิ
(ไร่ )
-

ที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้ าของ

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย

-

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร

6.81
240.53
156.11

10.85
265.94
140.90

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ประเทศพม่า

เป็ นเจ้ าของ

- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร

15.93

22.09

-ไม่มี-

-

ประเทศมัลดิฟส์
ประเทศอินเดีย

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร

47.76
-

36.77
17.90

-ไม่มี-ไม่มี-

-

ประเทศเซเชลส์

เป็ นเจ้ าของ

- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร

8.10

8.13

-ไม่มี-

-

ประเทศอังกฤษ

เป็ นเจ้ าของ

- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า ร้ านอาหาร

22.00
3,288.16
81.82
3,369.98

2,873.10
113.13
2,986.23

ไม่มี
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บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิต
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
(ไร่ )
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง

-

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่

-

บจก. เอสมิโด แฟชัน่

-

บจก. อาร์ มิน ซิสเท็มส์

-

ที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 เป็ นเจ้ าของ
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล ซิตี ้ สิทธิการเช่า 16 ปี
บางนา ห้ องเลขที่ 117 10 เดือน (สิ ้นสุดปี 2566)
ศูนย์การค้ า เอ็มโพเรี่ ยม สิทธิการเช่า 24 ปี
ห้ องเลขที่ 2S23 และ (สิ ้นสุดปี 2564)
2P24
99 อาคารเบอร์ ลี่ยุคเกอร์ สิทธิการเช่า
ชัน้ 16 ซ. รู เบีย
ถ. สุขมุ วิท 42
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561
ณ 31 ธ.ค. 2560

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)

- ที่ดนิ และอาคาร

84.81

88.47

-ไม่มี-

- สิทธิการเช่าพื ้นที่

1.65

3.06

-ไม่มี-

- สิทธิการเช่าพื ้นที่
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้ า
- ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้ า

2.96
21.13

4.40
19.22

-ไม่มี-ไม่มี-

298.56

202.7

-ไม่มี-

รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิต

409.11
6.44
415.55
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317.85
2.84
320.69

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย
บริ ษัท
ขนาดที่ดนิ
ที่ตงั ้
(ไร่ )
บจก. รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า
8
218 หมู่ 10 เมืองพัทยา
2

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิ ้นสุดปี 2561)
เป็ นเจ้ าของ

889 หมู่ 3 หาดไม้ ขาว
จ. ภูเก็ต
บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ ที่ดนิ และ 101/97 นิคมอุตสาหกรรม เป็ นเจ้ าของ
อาคาร
นวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึง่
3 ไร่ 30 ตรว. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ที่ดนิ 2 ไร่ 3 ถ.พระราม 9 ห้ วยขวาง
งาน 64 ตรว. กรุ งเทพฯ
บจก.เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท
257/6 ถ.เจริ ญนคร แขวง
สําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์
1 ไร่ 122 889/1 ต.ไม้ ขาว อ.ถลาง
ตรว.
จ. ภูเก็ต
บริ ษัท เอศเค 2 อินเวสท์เม้ นท์ 273 ตรม. 889 ถ.เจริ ญนคร
พีทีอี แอลทีดี
แขวงคลองต้ นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
รวมอสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560
- อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 3 ชัน้
45.49
44.25

ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
-ไม่มี-

- อาคารศูนย์การค้ า 1 หลัง 2 ชัน้

91.41

98.43

-ไม่มี-

- ที่ดนิ และอาคาร

7.98

7.98

-ไม่มี-

-

32.87

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

- ที่ดนิ เปล่า

เป็ นเจ้ าของ

- อาคารศูนย์การค้ า

948.13

988.10

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

- อาคารศูนย์การค้ า

93.23

-

-ไม่มี-

เป็ นเจ้ าของ

- ห้ องชุด 1 ห้ อง

-

18.08

-ไม่มี-

1,186.24

1,189.71
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ ง
51,600.78
11,366.12
ที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์
104,501.38
34,907.07
ประกอบ
สิ่งปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตังและ
้
อุปกรณ์สํานักงาน และ
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ ในการ
ดําเนินงาน
งานระหว่างก่อสร้ าง
รวม

อายุการใช้ งาน*
(ปี )

11,507.81
32,550.98

10,539.02
16,488.82

อายุสญ
ั ญาเช่า 5 ปี 20
ปี และ 30 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า
5, 10, 20, 30, 40 และ
60 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า และ 10 ปี
4 – 15 ปี

458.95
5,477.78

395.34
4,722.16

4 - 5 ปี
-

6,048.71
212,146.39

2,886.99
81,305.53

-

หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 61
51,229.99

31 ธ.ค. 60
11,008.27

58,257.57

23,654.11

6,094.67
8,825.91

5,646.67
6,079.80

122.61
2,545.43

121.90
1,978.57

6,048.71
133,124.90

2,886.99
51,376.31

* ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่จํากัด

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ ง
24.36
57.23
ที่ดนิ
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
2,470.59
2,392.36
อาคาร
รวม
2,494.95
2,449.59

อายุการใช้ งาน (ปี )
-

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่ามีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์ สินของบริษัท
อายุการใช้ งาน (ปี )
และบริษัทย่ อย
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
สิทธิการเช่า
4,995.24
4,405.90 อายุสญ
ั ญาเช่า
รวม
4,995.24
4,405.90

หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
23.10
55.97
1,163.15

1,133.74

1,186.25

1,189.71

หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
2,393.68
2,458.48
2,393.68
2,458.48

บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการซื ้อเงินลงทุนกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี ้สินที่กําหนดได้ ณ วันที่เกิดรายการ อันมีผล
ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมี มูล ค่าสุทธิ ข องทรั พย์ สินถาวรรวมการปรั บมูล ค่ายุติธรรมสุทธิ
27,263.21 ล้ านบาท และ 6,092.15 ล้ านบาท ตามลําดับ
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4.2 ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้
งาน (ปี )
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
สิทธิในการบริ หารสินทรัพย์
9,970.42
4,700.18
40 ปี
ทรัพย์สินทางปั ญญา
586.36
601.05
ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
166.93
166.93
1-3 ปี
ค่าลิขสิทธิ์
240.90
222.29
3-20 ปี
ค่าความนิยม
7,779.89
9,168.65
เครื่ องหมายการค้ า
45,901.18
5,581.91
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4,663.91
1,668.20
3-10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง
321.10
229.61
ติดตัง้
รวม
69,630.70
22,338.82

หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 60
6,702.74
3,907.68
468.84
502.42
2.80
2.89
80.00
76.23
7,383.39
7,609.59
45,865.75
6,960.08
1,496.67
587.23
321.10
229.61
62,321.30

19,875.74

4.3 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่ องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เป็ นจํานวนรวม 8,951 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.86 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า โดยบริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนให้ บริ ษัทสามารถ
พัฒนารู ปแบบสินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ รับสินค้ าและบริ การในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจ
ของลูกค้ า
สําหรับการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อร่ วมดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมอบหมายให้ ตวั แทนของบริ ษัทในฐานะ
ผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายและหลักการของบริ ษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรั พย์ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก
เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา และให้ เช่าศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจําหน่าย
สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ ชันที
้ ่ 16
ซอยรู เบีย ถนนสุขมุ วิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 7500
โทรสาร : +66 (0) 2365 7798-9
เว็บไซต์ : http://www.minor.com
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 4,618,914,291 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,618,914,291 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ ว : 4,618,914,291 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,618,914,291 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
นายทะเบียนหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชันที
้ ่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครัง้ ที่ 1/2561ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
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นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 2/2554 ชุดที่ 2
ครัง้ ที่ 1/2560 ครัง้ ที่ 1/2561
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครัง้ ที่ 1/2561
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรื อ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 ตามลําดับ
ชันที
้ ่ 15 บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จํากัด
ชันที
้ ่ 20 อาคารรัจนาการ
เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8
โทรสาร : + 66 (0) 2676 6188

บริ ษัท เคนเนดี ้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชันที
้ ่ 29 อาคารสาทรสแควร์ ห้ องเลขที่ 2901-2904
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2491 4800
โทรสาร: +66 (0) 2055 0100

บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
ไมเนอร์ โฮเทลส์
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14
1
2
3
4

บริษัท
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ ท จํากัด ("HHR")
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว
(หุ้น)
12,000,000
2,000,000
10,000,000
500,000

5
6
7
8
9
10
11
12

บริษัท แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) ("RHC")
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด ("MI")
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด ("HHV")
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด ("BBC")
บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ ค จํากัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด ("SVL")

3,000,000
100,000
45,000,000
100,000
3,500,000
1,650,000
4,000,000
375,000
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MINT
81.2%
MINT
100.0%
HHR
50.0%
HHR
50.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
MINT
45.3%
MINT
100.0%
MINT
99.2%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
BBC
50.0%
MINT
100.0%

*
*

*
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13
14
15
16
17
18
19
20

จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว
(หุ้น)
1,730,000
10,000
10,000
750,000
100,000
410,000
10,000
500,000

บริษัท
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด ("RGP")
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์ จีพี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ("MST")
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด ("SBR")
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด

21 บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
22 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด ("MHG")

10,000
1,079,307

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั่ ส์ จํากัด ("MGS")
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์ จํากัด
RGR International Limited ("RGRI")
Eutopia Private Holding Limited
Harbour View Corporation Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M & H Management Limited
Lodging Investment (Labuan) Limited ("LIL")
Serendib Hotels Pcl.
Minor International (Labuan) Limited
AVC Club Developer Limited
AVC Vacation Club Limited ("AVC V")
Anantara Vacation Club (HK) Limited ("AVC V (HK)")
Sanya Anantara Consulting Limited
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด ("PBCO")
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด

262,515
500,000
10,000
100,000
1,000,000
8,383,476
100,000
1,000
1,000
75,514,738
1,000
1,000
1,000
10,000
USD 500,000
10,000
2,443,000

40
41
42
43
44
45

บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Minor Continental Holding (Mauritius) ("MCHM")
Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L ("MCHL")
Minor Continental (Portugal) SGPS, S.A. ("MCP")
Pojuca S.A. ("Pojuca")

46
47
48
49
50
51
52
53
54
.

Marinoteis S.A. ("Marinoteis")
Coimbra Jardim Hotel S.A.
Tivoli Gave do Oriente S.A.
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ("RRL")
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง จํากัด
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด
Corbin & King Limited หมายเหตุ
Avadina Hills Co., Ltd.

70,000
490,408,365
EUR 13,500
EUR 12,500
EUR 36,000,000
หุ้นสามัญ 91,138,377
หุ้นบุริมสิทธิ 68,505,744
6,300,000
3,650,000
500,000
5,000,000
300,000
10,000
160,000
23,335,391
50,000
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MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
RGP
40.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
SBR
50.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย PBCO
MINT
100.0%
MINT
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MGS
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
RGRI
50.0%
RGRI
30.4%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
LIL
25.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
AVC V
100.0%
AVC V (HK)
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย SVL
MINT
100.0%
MINT
35.8%
MINT
100.0%
MCHM
100.0%
MCHL
100.0%
MCHL
100.0%
MCP
100.0%
MCP
100.0%
MCP
100.0%
MI
100.0%
MI
100.0%
MI
49.0%
MI
51.0%
MI
74.0%
RRL
50.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย SBR

*
*

*
*

*

*

*
*

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว
บริษัท
(หุ้น)
Arabian Spas (Dubai) (LLC)
300
Hospitality Investment International Limited ("HIIL")
10,000,000
MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("MHGIH")
58,569,572
MHG International Holding (Mauritius) ("MHGIHM")
1,000
MHG Holding Limited
1,000
MHG Deep Blue Financing
200,000
Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
100,000
Lodging Management (Labuan) Limited
1,000
Lodging Management (Mauritius) Limited ("LMM")
1,000
PT Lodging Management (Indonesia) Limited
1,500
Jada Resort and Spa (Private) Limited ("Jada")
412,877,494
Paradise Island Resorts (Private) Limited
6,000,000
Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited
193,709,415
PH Resort (Private) Ltd.
271,767
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
2
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
2
Sothea Pte. Ltd.
1,450
Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited
1,000
O Plus E Holdings Private Limited
1,050,000
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.
1
Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")
EUR 22,863
Bai Dai Tourism Company Limited
VND 282,761,507,975
Hoi An Riverpark Hotel Company Limited
USD 1,080,000
MHG Management (India) Private Limited
10,000
Rani Minor Holding Limited ("Rani")
50,000,000
MHG Australia Holding Pte. Ltd. ("MHGAH")
1
MHG Australia Investments Pty, Ltd.
100
PT Wika Realty Minor Development
260,000
MHG GP Pte. Ltd.
5,150,002
Plexus Maldives Private Limited
471,600
MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("MHGCHS")
162,000
หมายเหตุ
NH Hotel Group S.A.
392,180,243
Sands Hotels (Pty) Limited
NAD 100
Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited ("Gaborone")
500,000
Letsatsi Casino (Pty) Ltd.
3,000
Minor Hotel Group MEA DMCC
50
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.
หุ้นสามัญ 7,000,000
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทีส่ ามารถเรี ยกคืนได้ 74,000,012
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.
หุ้นสามัญ 3,000,000
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทีส่ ามารถเรี ยกคืนได้ 37,000,008
MHG Lesotho (Proprietary) Limited
12,628
MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited
100,000
Minor Hotels Zambia Limited
50,000

ถือหุ้นโดย

สัดส่วนการถือหุ้น

MST
MHG
MHG
MHG
MHG
MHG
MHG
HIIL
HIIL
HIIL
HIIL
Jada
Jada
HIIL
HIIL
HIIL
LMM
LMM
LMM
MHGIH
MHGIH
VHP
VHP
MHGIH
MHGIH
MHGIH
MHGIP
MHGIH
MHGIH
MHGIH
MHGIH
MHGCHS
MHGIHM
MHGIHM
Gaborone
MHGIHM
MHGIHM

49.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
35.0%
100.0%
100.0%
93.3%
87.0%
100.0%
87.0%
49.9%
50.0%
50.0%
80.0%
100.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
91.0%
100.0%
25.0%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%
100.0%
94.1%
100.0%
80.0%
80.0%
100.0%
60.0%

MHGIHM

60.0%

MHGIHM
46.9%
MHGIHM
50.0%
MHGIHM
100.0%
* สัดส่วนในส่วนได้ เสีย
หมายเหตุ:
สามารถค้ นหาบริ ษัทในกลุม่ Corbin and King, NH Hotel Group เพิ่มเติมได้ ในเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14
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*

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ไมเนอร์ ฟู้ด
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บริษัท
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("MFG")
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จํากัด ("SSP")
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด
International Franchise Holding (Labuan) Limited ("IFH")
Primacy Investment Limited ("Primacy")
The Pizza Company Ltd.
บริษัท อาร์ ต ออฟ เบคกิ ้ง จํากัด
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. ("FICA")
Sizzler China Pte. Ltd.
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd.
Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("DFHS")
MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ("MFGIHS")
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. ("MFGS") หมายเหตุ
Liwa Minor Food & Beverage LLC
BreadTalk Group Limited
The Food Theory Group Pte. Ltd. ("Food Theory")
Ya Hua International Pte. Ltd.
Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ("MHH")
Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ("DFHA")
Oaks Hotels & Resorts Limited ("Oaks") หมายเหตุ
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL") หมายเหตุ
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ("Nomad") หมายเหตุ
The Minor Food Group (India) Private Limited
Over Success Enterprise Pte. Ltd. ("Over Success") หมายเหตุ
Patara Fine Thai Cuisine Limited
The Minor Food Group (Myanmar) Limited
Grab Food Ltd.
Minor Food (Seychelles) Limited
Benihana Holding Pte. Ltd.

จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว
(หุ้น)
32,730,684
1,000,000
600,000
600,000
160,000
3,700,000
4,000,000
1,220,000
50,000
1,050,000
2,532,614
450,000
800,000
1,800,000
79,972,745
1
1,581,002
6,494,250
2
RMB 135,000,000
9,201,000
72,483,745
326,086
3,000
281,890,148
338,000
700,000
59,000,100
15,300,100
10
189,131,898
46,000,000
13,200,000
24,077,144
10,000
13,700,000
2,000,000
1,572,500
1,500,000
16,560,380

ถือหุ้นโดย

สัดส่วนการถือหุ้น

MINT
99.7%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
97.0%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
51.0%
MFG
49.9%
MFG
50.0%
MFG
51.0%
MFG
43.8%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
100.0%
MFG
99.9%
IFH
100.0%
IFH
50.0%
FICA
100.0%
Primacy
100.0%
Primacy
100.0%
Primacy
92.0%
Primacy
49.0%
Primacy
14.2%
MFGS
100.0%
Food Theory
50.0%
DFHS
100.0%
DFHS
100.0%
DFHS
100.0%
MHH
70.0%
DFHA
70.0%
DKL
49.0%
MFGIHS
70.0%
MFGIHS
100.0%
MFGIHS
50.0%
MFGIHS
100.0%
MFGIHS
70.0%
Primacy
100.0%
MFGIHS
75.0%
* สัดส่วนในส่วนได้ เสีย
หมายเหตุ:
สามารถค้ นหาบริ ษัทในกลุม่ MFGS, Oaks, DKL, Nomad, Over Success เพิ่มเติมได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14
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*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
สามารถตรวจสอบสถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และประเภทธุรกิจได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14
บริษัท

จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ ว
(หุ้น)

1 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ("MCL")
2
3
4
5

บริษัท อาร์ มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด

6 บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จํากัด ("MLL")
7 บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ ส์ จํากัด
8 บริษัท ไมเนอร์ แฟชัน่ จํากัด

ส่วนที่ 1 หน้ า 90

ถือหุ้นโดย

489,770,722

MINT

1,100,000
100,000
40,000
700,000

MCL
MCL
MCL
MCL

350,000
13,000,000
300,000

MCL
MCL
MCL

สัดส่วนการถือหุ้น
99.9%
รวมหุ้นที่ถือโดย MFG
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
รวมหุ้นที่ถือโดย MLL
100.0%
90.8%
100.0%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 4,618.91 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,618.91 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ ว 4,618.91 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 4,618.91 ล้ านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หลักทรัพย์ อ่ ืน

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่บริ ษัทยังไม่ได้ ไถ่ถอน จํานวน 14 รุ่ น มียอดหนี ้คงค้ างรวมจํานวน 51,827 ล้ านบาท
ประเภทหุ้นกู้

มูลค่าที่
ออก
(ล้ านบาท)

อายุ

ครบกําหนดไถ่
ถอน

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

300

10 ปื

5.00

2,700

10 ปี

4.75

2,700

4,500

5 ปี

3 ตุลาคม
2564
9 สิงหาคม
2565
14 มีนาคม
2562

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค.
2561
(ล้ านบาท)
300

4,500

4,000

5 ปี

อัตราดอกเบี ้ยแท้ จริ ง 4.17
(ปี ที่ 1 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 3.70
ปี ที่ 2-4 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 4.25
ปี ที่ 5 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ 4.46 )
3.05

4,000

10 ปี

4.04

4,000

2,800

5 ปี

2.27

2,800

1,200

15 ปี

3.95

1,200

1,000

7 ปี

2.91

1,000

1,000

15 ปี

3.93

1,000

*1,622

10 ปี

4.60

*1,634

1,000

10 ปี

3.43

1,000

15,000

-

5.85% ต่อปี ใน 5 ปี แรก หลังจาก
นันจะมี
้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ย

15,000

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระ
คื น เงิ น ต้ น เพี ยงครั ง้ เดี ย วเมื่ อ เลิ กบริ ษั ท
หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่ง

22 พฤษภาคม
2563
22 พฤษภาคม
2568
15 มีนาคม
2564
15 มีนาคม
2574
27 กันยายน
2567
27 กันยายน
2575
19 กรกฏาคม
2570
16 มีนาคม
2571
เมื่อเลิกกิจการ
หรื อเมื่อผู้ออก

ส่วนที่ 2 หน้ า 91

4,000

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ เลื่อนการชําระดอกเบี ้ย
พร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชําระในวัน
ใดๆก็ ไ ด้ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ โดยไม่ จํ า กั ด
ระยะเวลาและจํานวนครั ง้ ตามดุลยพินิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็ นหุ้น
กู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีผ้ ูแทนผู้
ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกําหนด
หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น ยู โ ร ชนิ ด ระ บุ ชื่ อ ผู้ ถื อ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้ นกู้ สกุ ล เงิ น เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน

มูลค่าที่
ออก
(ล้ านบาท)

อายุ

ครบกําหนดไถ่
ถอน

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

หุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้

ส่วนเพิ่มตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค.
2561
(ล้ านบาท)

**2,970

15 ปี

10 ตุลาคม
2576

3.63

*2,970

***9,735

3 ปี

4 ธันวาคม
2564

4.661 ต่อปี ใน 3 ปี แรก หลังจาก
นันจะมี
้ การกําหนดอัตราดอกเบี ้ย
ส่วนเพิ่มตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิ

*9,735

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 50,000,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 1,622,490,000 บาท

(1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 32.4498 บาท)
**หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรื อเทียบเท่า
2,970,016,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 37.1252 บาท)
***หุ้นกู้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 9,734,940,000 บาท
(1 เหรี ยญสหรัฐ เท่ากับ 32.4498 บาท)
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7.2

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค1
1.1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
1.2 บริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
1.3 นางแค๊ ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
1.4 มูลนิธิไฮเน็ค
1.5 Zall Holdings Limited
1.6 Minor BKH Limited
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
Bank J. Safra Sarasin Ltd. Singapore Branch
สํานักงานประกันสังคม
UBS AG Singapore Branch
State Street Europe Limited
บัญชีบริ หารกิจการ
Bank of Singapore Limited

จํานวนหุ้นที่ถือ
1,539,734,745
149,818,351
727,767,680
5,200
630,031
617,396,500
44,116,983
444,930,785
365,954,851
153,788,048
137,315,166
118,137,319
112,650,183
87,810,727
84,628,115
44,537,460

สัดส่ วน
33%
3%
16%
0%
0%
13%
1%
10%
8%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ:
¹ การจัดกลุม่ นี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การ
จัดกลุม่ ตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข) แต่อย่างใด
² รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
1. บริ ษัท ไมเนอร์ กรุ๊ ป โฮลดิ ้ง จํากัด
33,750
37.50
2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค
26,250
29.17
3. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
15,200
16.89
4. นายเดวิด วิลเลีย่ ม ไฮเน็ค
14,800
16.44
รวม
90,000
100.00
³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่
จะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริ ษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้ นแต่กรณีการใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้ จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่ จะมีผลให้ สทิ ธิ
ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในการตรวจสอบจํานวนหุ้นที่ถกู ออกเป็ น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้ จาก http://www.set.or.th/nvdr
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยดังนี ้
1) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน
แผนการลงทุน การขยายงาน ข้ อกําหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่
แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทเป็ นหลัก
ในปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2560 ในรู ปของเงินสด ในอัตรา 0.40 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 32.81 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม

2) ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล1 (ร้ อยละ)

2554
0.88
0.25
28.39

2555
0.94
0.30
32.00

2556
1.04
0.35
33.50

2557
1.00
0.35
35.002

2558
1.60
0.35
21.893

2559
1.50
0.35
23.404

2560
2561
1.22
1.18
0.40
0.40
32.81 33.935,6

1. อัตราการจ่ายเงินปั นผล คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุ้นหารด้ วยกําไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน
2. กําไรสุทธิตอ่ หุ้นสําหรับปี 2557 มีการปรับใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยหลังจากนับรวมหุ้นปั นผล ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
3. หากไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่คํานวณจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน มีอตั ราร้ อยละ 32.75
4. หากไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่คํานวณจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน มีอตั ราร้ อยละ 33.69
5. หากไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่คํานวณจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน มีอตั ราร้ อยละ 31.02
6. เงินปั นผลต่อหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ นําเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง*
*คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารและกํากับความเสี่ยงขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจํานวน 7 ท่าน ซึง่ มี
สัดส่วนเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทังหมด
้
โดยสามารถแยกโครงสร้ างคณะกรรมการได้ ดงั นี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 7 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 64 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 4 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
รายชื่อ
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

4. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
5. นายอานิล ธาดานี่
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท*
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์**
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรี ย
นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง

* แต่งตัง้ เมื ่อวันที ่ 3 เมษายน 2561
** แต่งตัง้ เมื ่อวันที ่ 23 พฤษภาคม 2561

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท
นายวิล เลี่ ยม เอ็ล ล์ ว๊ ูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลี ส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรั จ ราชากาเรี ย
กรรมการสองในสี่คนเป็ นผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท รวมทังการ
้
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้ นแต่เรื่ องกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้ าที่ในการบริ หารบริ ษัท
ตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
หน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตําแหน่ง ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. ให้ คําแนะนํา และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกําหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมตั ิ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริ ษัท ตามความ เหมาะสม
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัท
4. ประเมินความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริ ษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรื อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
5. สร้ างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริ ษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้ อมูล
ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและคูค่ ้ า และผู้
มีส่วนได้ เสียอื่น
6. สร้ างความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ าน เป็ นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ จะส่งผลให้ เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
7. สร้ างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็ นไปเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริ หารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
8. สร้ างความมั่นใจว่าได้ ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พระราชบัญญัติทรั พย์สินทางปั ญ ญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
บังคับใช้
ทังนี
้ ้ เรื่ องที่เป็ นอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย แผนการดําเนินธุรกิจประจําปี และงบประมาณ นโยบาย
เงินปั นผล แผนดําเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายที่เกินจากที่กําหนดไว้ การ
ได้ มาและจําหน่ายไปของทรัพย์สินที่สําคัญ หรื อการจําหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบริ ษัท เป็ นต้ น
หน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั อิ ํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้
อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอํานาจอนุมตั ทิ ี่ไม่จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่บริ หารจัดการและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพ และทําหน้ าที่
ประธานในคณะกรรมการบริ ษัทในทุกๆ ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. กํากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการจัดเตรี ยมและการดําเนินการประชุม การดูแล
ข้ อมูล สําหรับการประชุมให้ ถึงมือกรรมการบริ ษัททุกท่านให้ ตรงเวลา กําหนดวาระการประชุม และดูแลให้ การประชุม
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
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4. จัดสรรเวลาไว้ อย่างเพี ยงพอที่ฝ่ ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิ ปรายประเด็น สํ า คัญกัน อย่ า ง

รอบคอบโดยทัว่ กัน การส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ
5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
6. เป็ นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้ เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็ น
การถ่วงดุลอํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการและอํานาจและหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้
แต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบให้
้
มีส่วนร่ วมในการกําหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลาง
3. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินส่วนกลางและรองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
4. นายโกศิน ฉันธิกลุ
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการลงทุนและการควบรวม
5. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
รองประธานฝ่ ายการเงินและฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
6. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
7. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2541 และครัง้ ที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทมีอํานาจในการบริ หารกิจการตามปกติของบริ ษัทยกเว้ นกิจการในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ซึง่
ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
1. การกําหนดอํานาจหน้ าที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรู ปแบบกิจการของบริ ษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรื อโอนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
6. การเริ่ มดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริ ษัทและแต่งตังผู
้ ้ ดํารงตําแหน่งแทน
8. การอนุมตั งิ บประมาณประจําปี
ทัง้ นี ใ้ นการบริ หารกิจการตามปกติข องบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอํ านาจอนุมัติการทํารายการที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในส่วนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริ หารงานของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ และการมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลอื่นทําหน้ าที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบ
อํานาจในการอนุมตั ติ ามสายงานและมูลค่าของรายการซึง่ ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2548 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมตั ินโยบายใน
การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมตั ริ ายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
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คณะกรรมการจะไม่ อ นุมัติก ารมอบอํ า นาจให้ กับ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุค คลใด ๆ ที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(1) เข้ าทํารายการ อนุมตั ิ หรื อตัดสินใจในการเข้ าทํารายการ ซึง่ รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง ซึง่ เป็ นบุคคลที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(2) มีความขัดแย้ งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรื อ
(3) เข้ าทํารายการซึง่ ไม่ใช่รายการที่มีลกั ษณะธุรกรรมปกติกบั บุคคลใด ๆ เว้ นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท
โครงสร้ างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารและความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ส่วนกลาง

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการ
ลงทุนและการควบรวม

รองประธานฝ่ ายการเงินและ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท

รองประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ส่วนกลางและรองประธานฝ่ าย
วางแผนกลยุทธ์
รองประธานฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์

รองประธานฝ่ ายกฎหมาย

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริ ษัท ได้ แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส
8.3.2 ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ได้ แก่ นายอิสรา ศิริบญ
ุ ฤทธิ์
รายละเอียดข้ อมูลเลขานุการบริ ษัทและผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรู ปเบี ้ย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการ ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั โิ ดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น สําหรับในส่วนของผู้บริ หารรวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดให้ มีโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง
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(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการสร้ างการเติบโตในระยะยาวให้ กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุ้นและแผน
ค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้ คําแนะนําในการปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามที่เห็นสมควร
ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
เข้ าประชุม
คณะกรรมการ
กรรมการ

1
2

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

จํานวน
ครัง้

ร้ อยละ

8/10
10/10

80%
100%

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ประเภทของ
ค่ าตอบแทน

คณะกรรม
การบริษัท

200,000
1,350,000
-

490,000
250,000

175,000
150,000

175,000
100,000

180,000
-

380,000
2,190,000
500,000

1,200,000

240,000

-

-

-

1,440,000

150,000
1,350,000
-

245,000
125,000

25,000
125,000
100,000

75,000
175,000
100,000

-

250,000
1,895,000
325,000

1,200,000

120,000

-

-

-

1,320,000

150,000
1,350,000
-

285,000
125,000

25,000
125,000
100,000

75,000
225,000
150,000

-

250,000
1,985,000
375,000

1,200,000

160,000

-

-

-

1,360,000

150,000
325,000
-

70,479
30,479

25,000
-

75,000
-

-

250,000
395,479
30,479

300,000

40,000

-

-

-

340,000

25,000
1,000,000
-

-

-

-

-

25,000
1,000,000
0

900,000

-

-

-

-

900,000

100,000
750,000
-

-

125,000
100,000

175,000
100,000

180,000
180,000

100,000
1,230,000
380,000

ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส

600,000

-

-

-

-

600,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

150,000

-

25,000

75,000

-

250,000

รวมค่าตอบแทน

1,050,000
-

-

125,000
100,000

-

-

1,175,000
100,000

ค่าตอบแทนรายปี
รวมค่าตอบแทน
ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

นายจรัมพร โชติกเสถียร

10/10

100%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

4

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

10/10

100%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส
ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

5

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

2/2

100%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส

แต่งตัง้ เมื ่อวันที ่ 18 มกราคม
2561 และลาออกเมื ่อวันที ่ 17
เมษายน 2561

6

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

7/7

100%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี

7

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ * :3/7

ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส

แต่งตัง้ เมื ่อวันที ่ 3 เมษายน 2561

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

นายอานิล ธาดานี่

8/10

80%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ * :5/10

8

นายธีรพงศ์ จันศิริ

9/10

90%

ค่ าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท
ย่ อย

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายปี

3

คณะกรรม
การสรรหา
และกํากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายปี
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เข้ าประชุม
คณะกรรมการ
กรรมการ

จํานวน
ครัง้

ร้ อยละ

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ประเภทของ
ค่ าตอบแทน

ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ * :2/10

9

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

5/5

100%

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าประชุมประจํา
ไตรมาส

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

ค่ าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท
ย่ อย

คณะกรรม
การ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน

900,000

-

-

-

-

900,000

150,000
975,000
-

-

25,000
-

-

-

175,000
975,000
0

900,000

-

-

-

-

900,000

-

-

-

-

75,000
200,000

รวม

10/10

100%

ค่าตอบแทนรายปี

75,000
200,000

10/10

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

520,000

720,000

10/10

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

-

200,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

แต่งตัง้ เมื ่อวันที ่ 23 พฤษภาคม 2561

10

คณะกรรม
การสรรหา
และกํากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรม
การบริษัท

นับรวมประชุมทางโทรศัพท์ * :1/10

11
12

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ
ราชากาเรี ย
นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ กับผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทและเฉพาะบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีจํานวน 310 ล้ านบาท และ 117 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์ระยะ
สัน้ ซึง่ ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น
(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้ าร่ วมประชุมแล้ ว กรรมการยังได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าพักหรื อใช้ บริ
การโรงแรมในเครื อของบริ ษัทตามที่กําหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี /โรงแรม
(ง) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
- กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับผู้บริ หาร 7 ราย จํานวน 4.96 ล้ านบาท
- โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”)
บริ ษัทจัดให้ มีโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างตังแต่
้ ปี 2554 เพื่อสร้ างแรงจูงใจและ
ความรู้ สึกมีส่วนร่ วมในความเป็ นเจ้ าขององค์กรและรั กษาบุคลากรไว้ กับบริ ษัทในระยะยาว โดยบริ ษัทจะหัก
เงินเดือนพนักงานที่เข้ าร่ วมโครงการเป็ นรายเดือนตามร้ อยละที่ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการแจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะ
แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั อายุงาน และตําแหน่งงาน ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 20 บริ ษัทจะสมทบเงินในจํานวน
ที่เท่ากัน เพื่อนําไปซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในเดือนถัดมา
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทไม่มีส่วนร่ วมในโครงการดังกล่าว
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8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงานที่บริ ษัทจ้ างทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมทังสิ
้ ้น 85,258
คน ซึง่ ในจํานวนนี ้รวมถึงพนักงานในกลุ่ม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ทังสิ
้ ้น 17,567 คน โดยบริ ษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่
บริ ษัทจ้ างงานทางตรง ประกอบด้ วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทังสิ
้ ้น 20,218 ล้ านบาท
รายละเอียดจํานวนพนักงานและสัดส่วนแยกตามประเภทการจ้ างงานของบริ ษัท (ไม่รวมกลุ่ม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป) มีดงั นี ้
โรงแรม
ร้ านอาหาร
จัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม
24,746
40,082
2,527
336
พนักงานประจํา
86%
39%
63%
93%
พนักงานชัว่ คราว
14%
61%
37%
7%
หมายเหตุ: จํานวนพนักงานทังหมด
้
รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารและแฟรนไซส์

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ ในทุกระดับของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทเน้ นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ ง ซึง่ นโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าว
สอดคล้ องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้ องกับการให้ คําปรึกษาจากที่ปรึกษา
ภายนอกองค์กร
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัย
หนึง่ ที่จะทําให้ บริ ษัทบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัทอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้นําในการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการกํากับดูแลกิจการที่ดี สร้ างวัฒนธรรมที่ยดึ มัน่ ใน
จริ ยธรรม และได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์หรื อกฎหมาย
บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.minor.com) เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจและใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็ นการกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่ มทํางาน และในระหว่างปี บริ ษัทมี
การอบรม ทบทวน ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ กบั พนักงานทุกคนในรู ปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทําแบบทดสอบภายหลัง
การอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนการนํานโยบาย
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน หรื อ Corporate Governance Code
(CG Code) เพื่อการสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน หลักปฏิบตั ิที่ยงั ไม่สามารถนําไปปรับใช้ ได้ มีการบันทึกเหตุผลไว้ เป็ นส่วนหนึง่
ของรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจดทะเบียนประจําปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
อนึง่ การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทในปี 2561 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สําคัญปรากฎในรายงานประจําปี 2561
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทัง้ หมด 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ
ทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
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3. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ ามาใหม่และเลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ ดําเนินการตรวจสอบบัญชี
ระบบควบคุมและงบการเงินของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทมหาชน ซึง่ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรี ยม หรื อการ
นําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรื อการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้ านอื่นๆ นอกจากนี ้ ยังดูแลการรับบริ การด้ านอื่นของ
บริ ษัท (รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึง่ มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบ
บัญชีอิสระและบริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านบัญชีทกุ ๆ บริ ษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
อํานาจในการอนุมตั เิ งื่อนไข และค่าบริ การเบื ้องต้ นสําหรับบริ การด้ านการตรวจสอบและบริ การด้ านอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชีอิสระของบริ ษัท รวมถึงค่าบริ การตรวจสอบในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
4. ประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา หรื อข้ อจํากัดในการ
ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ ายบริ หารต่อปั ญหาหรื อข้ อจํากัดนันๆ
้ และการประเมินความเสี่ยงของบริ ษัท รวมถึงนโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงซึง่ รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านการเงินของบริ ษัทที่มีนยั สําคัญ
และมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการ
ควบคุมและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐาน
บัญชี หลักเกณฑ์หรื อแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการตัดสินใจด้ านบัญชีที่สําคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึง่ รวมถึงทางเลือก ความ
สมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมตั ิการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง
• วัตถุประสงค์ อํานาจ และสายการบังคับบัญชา
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้ านบุคคลากรประจําปี และ
• การแต่งตัง้ การกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผู้บริ หารงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7. สอบทานร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้บริ หารฝ่ ายอื่นตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริ ษัท และระบบควบคุมภายในด้ านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบ
ภายใน
8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้ วยแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท ตรวจสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของบริ ษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสําคัญที่ได้ ถกู นําเสนอในช่วงเวลา 5 ปี ที่
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นจากบริ ษัทตรวจสอบบัญชีเรื่ องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ผลการสอบทาน เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรื อประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงานราชการหรื อข้ อร้ องขออื่น หรื อข้ อสังเกตที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบซึง่ ดําเนินการโดยบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขันตอนตามที
้
่บริ ษัทตรวจสอบบัญชี
ได้ ตรวจพบตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้ เพื่อสอบทานความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีกบั บริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้ างพนักงานหรื อพนักงานที่เคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริ ษัท
11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้ องกับความสุจริ ตของผู้บริ หาร
ซึง่ รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการใดที่เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้ กําหนดไว้ ในนโยบายของบริ ษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการ
สอบทานระบบ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษา
ทัว่ ไปและเจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของบริ ษัทตามที่เห็นสมควร
12. กําหนดและควบคุมขันตอนการรั
้
บเรื่ องดูแล และดําเนินการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี การควบคุมภายใน
หรื อการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับเป็ นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริ ษัทที่แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ที่เกี่ยวกับ
ข้ อสงสัยด้ านบัญชีหรื อการตรวจสอบบัญชี
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13. ดําเนินการแก้ ไขความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมตั ิ หรื อให้ สตั ยาบรรณรายการระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ เป็ นรายการที่ถกู กําหนดให้
เปิ ดเผยข้ อมูลตาม กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
15. จัดเตรี ยมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
โดยรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซงึ่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
• รายการทีเ่ กิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
17. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.mimor.com)
9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
5. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. ร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริ หารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมตั เิ ป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจําปี ของบริ ษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการประเมินในครัง้ นี ้จะเป็ นปั จจัยที่ใช้ ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุ้นและไม่ใช่ห้ นุ
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3. ทบทวนและอนุมตั ขิ นตอนการประเมิ
ั้
นและโครงสร้ างผลตอบแทนประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตามการ
แนะนําเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัท และจะพิจารณาอนุมตั ผิ ลตอบแทนประจําปี ของผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ใน
รู ปแบบที่เป็ นหุ้นและไม่ใช่ห้ นุ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผู้บริ หารในส่วนที่เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริ ษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถึงให้ คําแนะนํา
ในการปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดําเนินการร่ วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้บริ หารของบริ ษัทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริ หาร การพิจารณาข้ อมูลจาก
ความเห็นของพนักงาน และการพิจารณาผลของขันตอนในการประเมิ
้
นผู้บริ หารประจําปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผู้บริ หารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริ ษัท และนําเสนอคําแนะนําต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของ
บริ ษัท (www.minor.com)
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัท และคัดเลือกเพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ นการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทงใน
ั้
ด้ านส่วนตัวและด้ านการทํางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทังเป็
้ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ร่วมกับกรรมการบริ ษัทท่านอื่นๆ ทังนี
้ ้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
2. กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัท และให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยทบทวน
หลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็ นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณวุฒแิ ละประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
โดยทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลงตามความจําเป็ น
4. กําหนดและให้ คําแนะนําคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรร
หาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาหรื อแนะนําเพิ่มเติมแก้ ไขนโยบายดังกล่าวทุกปี หรื อตามความจําเป็ น
5. กําหนดและให้ คําแนะนําเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจําปี ดังกล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้ มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.minor.com)
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
2. นายเอ็ดเวิร์ธ คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
4. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
กรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยง
1. สอบทานและประชุมร่ วมกับผู้บริ หารเกี่ยวกับโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้ อควรปฏิบตั ิ
และแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง
2. สอบทานและประชุมร่ วมกับผู้บริ หารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงหลัก เช่น
ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้ านการตลาด ความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานและความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง รวมถึงการกําหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลด
ความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ ยงตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ ยงควร
ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริ หารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท
5. อนุมตั กิ ารแต่งตังและถอดถอนประธานคณะกรรมการกํ
้
ากับโครงการบริ หารความเสี่ยง
6. สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในรายงานประจําปี ของบริ ษัทและแบบรายการแสดงข้ อมูลประจําปี
(แบบ 56-1)
7. สอบทานหัวข้ อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็ นครัง้ คราว
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ทังนี
้ ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารและกํากับความเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.minor.com)
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะ
ดําเนินการดังนี ้
(1) กรรมการอิสระ
นิยามความเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้ มกว่ าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทต้ องมี คุณสมบัตดิ งั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บ
หรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้
ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูล ค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อ บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อ ถื อ หุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ อ อกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่มีส ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการทํางาน ทักษะ
ที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้ มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อกําหนดคุณสมบัตขิ อง
กรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงการใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เป็ นต้ น หรื อบริ ษทั ที่
ปรึกษาแล้ วแต่กรณี เป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือก
เบื ้องต้ น และนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
นอกจากนี ้ ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ จากการครบ
วาระออกจากตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นด้ วย การ
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นําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผู้ถือหุ้นจะขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัตขิ องผู้ถกู เสนอชื่อ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริ ษัท พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทังนี
้ ้ รายละเอียดหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน ได้ เผยแพร่ อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.minor.com)
แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ซึง่
รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และดูแลการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริ หารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั แิ ผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวทุกปี
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเป็ นตัวแทน
ของบริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนด
นโยบายและดําเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายหลักของบริ ษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันๆ
้ การส่งตัวแทนของบริ ษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ เป็ นขอบเขต
อํ านาจของฝ่ ายจัดการ กรรมการหรื อ ผู้บริ หารที่เป็ นตัวแทนบริ ษัทสามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามขอบเขตอํ านาจหน้ าที่ เพื่ อ รั กษา
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ใิ นเรื่ องที่สําคัญ จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริ ษัทยังมีนโยบายในการใช้ ประกาศของตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย ในเรื่ องรายการได้ มาและจํ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ครอบคลุมทุกๆ บริ ษัทในกลุ่ม รวมถึงกํากับดูแลการ
บันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกําหนดเวลา
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม จะเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดย
กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงาคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซื ้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมถึงแจ้ งกับเลขานุการบริ ษัทต่อการ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้ องทําธุรกรรมซื ้อขายและโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทมีการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงงด
การซื ้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
สาธารณชน นอกจากนี ้ บริ ษัทจะรายงานข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัท ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบริ ษัท
ข่าวสารของบริ ษัทให้ บคุ คลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อกําหนด หรื อกฎหมายระบุ ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในซื ้อขาย
หลักทรัพย์ โดยพนักงานจะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการปฏิบตั งิ านที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซื ้อขายหลักทรัพย์
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริ ษัทจํานวน 2.38 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยจํานวน 67.55 ล้ านบาท ไม่มี
ค่าตอบแทนสําหรับค่าบริ การอื่นๆ
9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนการนํานโยบาย
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate
Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน หลักปฏิบตั ทิ ี่ยงั ไม่สามารถนําไปปรับใช้ ได้ มีการบันทึก
เหตุผลไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
9.8 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี
2560 หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) แล้ ว การดําเนินการของบริ ษัทยังรองรับการประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น
Corporate Governance Report, ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
รากฐานความสาเร็ จของไมเนอร์ ใน 62 ประเทศ เป็ นผลมาจากความพยายามและจะยังคงได้ รับการขับเคลื่อนด้ วยความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาความเป็ นเลิศ องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้ างความสาเร็ จในอนาคต คือ แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไมเนอร์ ยดึ มัน่ เจตนารมย์ในการเป็ นผู้ให้ เราเริ่ มจากการดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึง่
ได้ ขยายผลเป็ นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามเราได้ ตระหนักว่าการที่จะพัฒนาค่านิยม
และความมุ่งมัน่ ในการเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ เราต้ องขยายขอบเขตไปมากกว่าการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็ นครัง้
คราวและมุ่งสู่ความยั่งยืน เราต้ องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษั ทควบคู่ไปกับการเสริ มสร้ างมูลค่าและ
คุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของผู้มีส่วนได้ เสียของเรา ไม่ว่าจะเป็ น ลูกค้ า พันธมิตรของบริ ษัท ชุมชนและสังคม
ส่วนรวม
ดังนัน้ ตัง้ แต่ปี 2554 ไมเนอร์ ได้ พัฒนากลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยื น โดยปั จจัยสาคัญ ในการกาหนด
ทิศทางความยัง่ ยืนได้ แก่ วิสยั ทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย เราประเมิน
ประเด็นสาคัญต่อทังองค์
้ กรและผู้มีส่วนได้ เสีย และได้ นามากาหนดเป็ นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไมเนอร์
ไมเนอร์ ได้ พฒ
ั นาการวางแผนกลยุทธ์ห้ าปี ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์
ประจาปี และความก้ าวหน้ าตามแผนดังกล่ าวจะถูก ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในทุกไตรมาส กลยุทธ์ นีเ้ ป็ น
เครื่ องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบั นดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบตั ิ
คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน ได้ รับการจัดตัง้ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นประธาน คณะกรรมการ
นี ้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อหารื อเกี่ยวกับแผนงานและทบทวนความคืบหน้ าของโครงการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ฝ่ ายการพัฒนาเพื่อ
ความยัง่ ยืน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการปรับปรุ งและดาเนินแผนกลยุทธ์ห้าปี ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยหารื อกับผู้บริ หารระดับสูง
ของทุกหน่วยธุรกิจ และทางานอย่างใกล้ ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการปลูกฝั งความยัง่ ยืนให้ อยู่ในกระบวนการการทางาน และ
ติดตามประเมินผลความก้ าวหน้ าของโครงการด้ านความยัง่ ยืนต่างๆ รวมทังสื
้ ่อสารความคืบหน้ าของการดาเนินการ รายละเอียด
จัดแสดงไว้ ในหัวข้ อหลักกการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ที่ม่งุ มั่นเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางศักยภาพและการ
ดาเนินงานในระยะยาวด้ วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เราได้ ระบุยุทธศาสตร์ หลักสามประการซึง่ เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญได้ แก่ ( 1)
การพัฒนาแผนด้ านกาลังคนที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน (2) การมุ่งมั่นสู่การบริ หารห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน (3) การบริ หาร
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ เสริ มอีกสองประการ คือ (1) การส่งเสริ มการกากับดูแล
กิจการที่ดีและการสร้ างวัฒนธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับ ผิดชอบ และ (2) การปลูกฝั งและส่งเสริ มให้ การสร้ างคุณค่า
ร่ วมเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินงานขององค์กร
รายงานฉบับนี เ้ ป็ นรายงานการพัฒ นาอย่ างยั่ง ยื น ประจาปี ฉบับที่เจ็ ดของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน) และรอบระยะการรายงานตามรอบปี บัญชี 2561 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ฉบับนี ้เป็ นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี ฉบับที่เจ็ด ของบริ ษัทไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) และเป็ นรายงาน
ฉบับที่จดั ทาให้ สอดคล้ องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลัก หรื อ GRI Standards: Core
option การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย และการกาหนดประเด็นสาคัญ และได้ ทบทวนลาดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสียและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านันด้
้ วย รายละเอียดของการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย ซึง่ มีการระบุถงึ ผู้มีส่วนได้ เสีย วิ ธีการ
มีส่วนร่ วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านัน้ รายละเอียดการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
ได้ จดั แสดงไว้ ในในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 ในปี 2561 เราได้ มีการทบทวนและยังคงประเด็นสาคัญด้ านความยัง่ ยืนที่มี
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นัยสาคัญต่อบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ 8 ประเด็น รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 หัวข้ อการกาหนด
ประเด็นสาคัญ
ไมเนอร์ ม่งุ มัน่ ที่ยกระดับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเราให้ สูงเพิ่มขึ ้นในปี 2561 โดยได้ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน 5 ปี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ประจาปี เรามี ความภูมิใจในการนาเสนอเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นครัง้ แรกรวม 10 เป้าหมาย ซึง่ ตอบสนองต่อประเด็นสาคัญของทังองค์
้ กรและผู้มีส่วนได้ เสียของไมเนอร์ ก้ าวใหม่ที่สาคัญ
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนี ้เกิดจากความร่ วมมือทางานอย่างใกล้ ชิดในตลอดหลายปี ที่ผ่านมาระหว่างฝ่ ายการพัฒนาเพื่อ ความ
ยัง่ ยืนและผู้มีส่วนได้ เสียในองค์กรเพื่อรวบรวมข้ อมูลและสร้ างบรรทัดฐาน ประกอบกับการความสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริ ษัท เราตระหนักดีว่าเป้าหมายที่มีในปั จจุบนั อาจยังไม่ครอบคลุมประเด็นสาคัญทังหมดและเราจะยั
้
งมุ่ง หน้ า
ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสาคัญที่เหลืออยู่ให้ ครบถ้ วนเพื่อให้ แน่ใจว่าการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืนของเราจะสนับสนุนไมเนอร์
ให้ แข่งขันในเวทีโลกได้ อย่างอย่างยัง่ ยืน รายละเอียดเพิ่มเติมของเป้าหมายทัง้ 10 สามารถดูได้ จากหัวข้ อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนและผลการดาเนินการ 2561 ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
เราประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบที่อ าจเกิดขึน้ ต่อ ธุร กิจของเราซึ่งได้ แ ก่ ความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้ า น
ปฏิบัติการ ความเสี่ ยงทางการเงิน ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี หรื อ ความเสี่ ยงด้ าน
สิ่งแวดล้ อม โดยมีการทาแผนการจัดการปั จจัยความเสี่ยง (Risk Map) กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อรองรับปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ เราได้ จัดทากระบวนการจับคู่และบริ หารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจาปี 2561
หัวข้ อปั จจัยความเสี่ยง เราภูมิใจที่ได้ เป็ นสมาชิกของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยเพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิใ นการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย รายละเอียดความรั บผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาเสนอใน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 และในเว็บไซต์ www.minor.com
(1)

การกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัย
หนึ่งที่จะทาให้ บริ ษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับผู้มีส่วนได้
เสียของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อการกากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจาปี 2561 และในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน 2561 และในเว็บไซด์ของบริ ษัท
การปฏิบัติต่อพนักงาน: บริ ษัทถือว่าพนักงานเป็ ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและต้ องได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ทัง้
ในด้ านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมให้ ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษัทจัดให้ มีการอบรมและพัฒนาด้ านวิชาชีพด้ วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ ใ นหัวข้ อหลักสูตรอบรม
และพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
การปฏิบั ติต่อ ลู ก ค้ า : บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้ า บริ ษัทให้ ความสาคัญ
กับการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่สร้ างความพึงพอใจ 100% ให้ กบั ลูกค้ า
การปฏิบัติต่อคู่ค้า: บริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ ประโยชน์สงู สุดกับทุกภาคส่วน บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่
จะปฏิบัติต่อ คู่ค้าอย่างเสมอภาคและตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานของความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ร่ วมกัน บริ ษัท
เลือกสรรคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรั บของอุต สาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็ นมืออาชีพ คานึง
ถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต โดยคูค่ ้ าที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมจะต้ องลงนามในหลักปฏิบตั ิ
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สาหรั บคู่ค้าของบริ ษัท เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะมีความเข้ าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุร กิ จซึ่ ง
เป็ นไปในทางเดียวกัน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น:ผู้ถือหุ้นต้ องได้ รับสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่ งใส สร้ างความเจริ ญเติบโตและผลตอบแทนทที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี :้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกาหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด
การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง: บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากซึง่ มูลความจริ ง
(2)

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน

เราได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน ซึง่ ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทดาเนินธุรกิจ
โดยยึดมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติไม่ชอบทุกรู ปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์และความถูกต้ องชอบ
ธรรม รายละเอียด คาจากัดความการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การกาหนดความรั บผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร โดยระบุข้อควรปฏิบัติ
เบื ้องต้ น ในการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ครอบคลุมประเด็นการรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง การ
บริ จาคให้ กบั องค์กรสาธารณกุศล ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/antifraud-corruption-policy-en.pdf และในหัวข้ อการยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้ อย่อยการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัป
ชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้ องชอบธรรม ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อบริ ษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย หอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมท่อ งเที่ ย วแห่ง ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
หอการค้ านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ จากการเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าว บริ ษัทมีพนั ธะผูกพันในการประเมินความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการนานโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและแผนการกากับดูแลไปปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต ตลอดจนการกาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ต บริ ษัทได้ รับการรั บรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมฯ ดังกล่าวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2561
บริ ษัทได้ ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความถู กต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมิน
ตนเองก่อนการยื่นแบบ
ในระหว่างปี 2561 แผนกทรัพยากรบุคคลได้ ปรั บปรุ งและยังคงส่งเสริ มหลักปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมและการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชันในรู ปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้ กับพนักงานของกลุ่มบริ ษัท เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้ ความเข้ าใจและ
รับทราบหลักปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมประจาปี รวมถึงมีการทดสอบความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันหลังจาก
การอบรมแล้ ว ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
นโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน กาหนดให้ พนักงานที่ ต้องการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนเรื่ องการปฏิบตั ิผิดจรรยาบรรณได้ รับ
การคุ้ม ครอง โดยสามารถส่ ง เรื่ อ งมาได้ ส องช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ท างอี เ มล whistleblower@minor.com ซึ่ง อี เ มลจะถูก ส่ งตรงไปที่
เลขานุการของคณะทางาน หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ยง และหัวหน้ าฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท หรื อทางการส่ง
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ไปรษณีย์โดยตรงไปยังคณะทางานรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อทาการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็ นความลับสูงสุด โดยใช้ กระบวนการ
ที่เป็ นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ร้องเรี ยนจะไม่ถูกก่อกวน หรื อถูกมุ่งร้ ายจากผู้ที่อาจมีผลกระทบจากเรื่ องที่ถูก
ร้ องเรี ยนหรื อชี ้เบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนจะถูกนาเสนอต่อกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
การส่งข้ อร้ องเรี ยน ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์ของบริ ษัทที่ https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กล่าวถึงเรื่ องการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมไว้ ในเว็ปไซต์ของบริ ษัทภายใต้ หวั ข้ อดังกล่าวต่อไปนี ้
แนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้ อที่ 9. จริ ยธรรมและความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ข้ อ 10. การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน ข้ อ 20 ข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม สามารถดูรายละเอี ยดได้
จาก https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20190307-cg-guidelines-en.pdf
-

ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบริ ษัทในเครื อ เคร่ งครัดในการดาเนินธุรกิจด้ วยมาตรฐานที่ถูกต้ องชอบธรรม
คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบตั แิ ละสนับสนุนให้ เกิดมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมและความถูกต้ อง
-

รายละเอียดของระเบียบว่าด้ วยจริ ยธรรมที่สาคัญที่พนักงานควรปฏิบตั ิ สามารถดูได้ จาก
https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct
-

(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

สาหรั บธุรกิจของบริ ษัทที่เติบโตและก้ าวขยายไปในระดับสากล บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ อันดีกับชุม ชนใน
ท้ องถิ่นที่บริ ษัทดาเนินการอยู่ ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน ด้ วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริ ษัทมีพนั ธสัญญาที่จะ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้ เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้ รับสิทธิของการทางานในสถานที่ทางานที่มี
สภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา การกระทาในแง่ ของสิทธิและเสรี ภาพของลูกจ้ าง ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิใดๆ ของ
บริ ษัทจะต้ องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรั พย์สิน สิทธิทางปั ญญา สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น การปฏิบตั ิที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้ านเพศ ศาสนา เชื ้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง
และการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้ านการคัดเลือกคู่ค้า บริ ษัทจะพิจารณาคู่ค้าของบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนในการดาเนินกิจการ ในปี 2560 เราได้ จดั ทาและเผยแพร่ นโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึง่ นโยบายนี ้เราได้ ปรับใช้ โดย
อ้ างอิงจากหลักปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติวา่ ด้ วยการดาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจขององค์การยู
นิเซฟ ข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทังระเบี
้
ยบปฏิบตั ริ ะดับประเทศและสากลที่เกี่ยวข้ อง รายละเอียด
อยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 หัวข้ อยกระดับการดูแลกิจการที่ดี หัวข้ อย่อยสิทธิมนุษยชน
จากการที่เราประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีการดาเนินงานอยู่ทวั่ โลก พนักงานของเรามาจากหลายประเทศและเชื ้อ
ชาติ มีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน พนักงานชายและหญิงทุกคนได้ รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน และได้ รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
และการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัทให้ สิทธิพนักงานในการแสดงความคิดเห็นรวมทังสิ
้ ทธิตามกฎหมายต่างๆ
รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ การจ้ างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
ไมเนอร์ เชื่อมัน่ ว่าการให้ โอกาสแก่ผ้ พู ิการในการสร้ างอาชีพ จะทาให้ เขาเหล่านัน้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ใน
ประเทศไทย ไมเนอร์ จ้างงานผู้พิการเข้ ามาทางานโดยตรงในธุรกิจของเรา นอกจากนี ้เรายังได้ ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ในการจ้ างงานผู้พิการอี ก 189 คน เพื่ อ ทางานในชุมชนของตนเอง เราได้ สนับสนุนเงินจานวน 20.7 ล้ านบาทเพื่ อ สนับสนุน 2
โครงการหลักคือ การบริ การชุมชนและการส่งเสริ มอาชี พ รายละเอี ยดปรากฏในหัวข้ อยกระดับการพัฒนาคน หัวข้ อ ย่อ ยการ
สนับสนุนการจ้ างงานผู้พิการ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
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บริ ษัทยังมีนโยบายให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของบริ ษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น มีสิทธิในการรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณี ที่เกิดความขัดแย้ ง บริ ษัทมีนโยบายรั บข้ อ
ร้ องเรี ยนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี ้
หัวข้ อระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ 1. เชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมัน่ คงต่อสถานการณ์ของบริ ษัทและต่อประเทศ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรั พย์สินทางปั ญญา สิ่ง แวดล้ อม ตลาดหลักทรั พย์ ภาษี อากร และความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ ข้ อ 2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของการ
ทางานในสถานทางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทา รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิ
ทางเพศ ข้ อ 4. ปฏิ บัติ ต่ อ ลู ก ค้ า แขก ผู้ ประกอบการและหุ้น ส่ ว นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งซื่ อ สัต ย์ แ ละยุ ติ ธ รรม
(https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct)
-

นโยบายรับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงาน บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีค่าของ
บริ ษัท โดยพยายามให้ ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีในการทางาน บนหลัก
ความยุติธรรม ให้ ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึ กอบรม นอกเหนือจากการทางานประจาวันแล้ ว เพื่อเป็ น
การพัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริ ษั ทได้ มีการกาหนดในระเบียบ
ปฏิบตั ิของบริ ษัท ในการสนับสนุนให้ พนักงานแจ้ งพฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรม ชี ้เบาะแส แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เรื่ องทุจริ ต (ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ อ งที่ขัดต่อ กฎหมายหรื อ ไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทางานรั บข้ อ ร้ องเรี ยน เพื่ อ การสื บสวนและตรวจสอบ โดยผู้
ร้ องเรี ยนหรื อ ผู้ชี เ้ บาะแสจะได้ รั บ การคุ้ม ครองจากบริ ษั ท (https://www.minor.com/storage/download/corporatepolicies/whistle-blower-policy-en.pdf)
-

(4)

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

ความสาเร็ จและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคลื่อนโดยพนักงานกว่า 67,000 คนของเราที่ร่วมกันบริ การ
ลูกค้ ามากกว่า 220 ล้ านคนต่อปี ใน 62 ประเทศทัว่ โลก ดังนัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงอาจนับว่าเป็ นค่านิยมที่สาคัญ ที่สุด
ของเราเพราะเราเชื่อว่า คนมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นได้ จากการศึกษา การเรี ยนรู้ ที่ไม่มีวนั สิ ้นสุด และการพัฒนาที่สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดผลกระทบทางบวกทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังในองค์
้
กรของเราและในชุมชนและประเทศที่เราดาเนินธุร กิจ
บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเป็ นธรรม ทังในเรื
้ ่ องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึ กอบรม
ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เงินช่ว ยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรี ยมความพร้ อมหลังเกษี ยณ และสภาพแวดล้ อมที่ดี
ในการทางาน บริ ษัทยังเชื่อมัน่ ด้ วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็ นทรั พยากรที่สาคัญที่สุดของบริ ษัทเท่านัน้ หากยังเป็ นทรัพยากรที่มี
คุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านันด้
้ วย ความสาเร็ จของบริ ษัท ความยัง่ ยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขัน
ทางภาคเศรษฐกิจของบริ ษัท ซึง่ ในท้ ายที่สุดคือความแข็งแกร่ งของประเทศชาติ ล้ วนขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของทรัพยากรบุคคลทังสิ
้ น้
ดังนัน้ นอกจากนโยบายการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมแล้ ว บริ ษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั ง้ ของบริ ษัทเองและ
สาหรับสังคมอีกด้ วย
รายละเอียดการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ อยู่ในรายงานประจาปี 2561 และ
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 2561 และในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความเสมอภาค ยุตธิ รรมและให้ เกียรติ พนักงานจะได้ รับสิทธิของ
การทางานในสถานที่ทางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทา รวมทังการละเมิ
้
ด
สิทธิทางเพศ https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-en.pdf
-
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เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท หัว ข้ อ การพัฒ นาสู่ ค วามยั่ง ยื น นโยบายรั บ ข้ อร้ องเรี ย นจากพนั ก งาน ได้ ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบในการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ช่องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน กระบวนการดาเนินการหลังได้ รับข้ อร้ องเรี ยน และการ
คุ้มครองผู้ร้ องเรี ยน โดยมี ร ายละเอี ย ดใน https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/whistleblower-policy-en.pdf
-

บริ ษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ระหว่าง
พนักงานของบริ ษัทในทุกประเทศทัว่ โลก โดยใช้ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค Anantara Careers Facebook
https://www.facebook.com/Anantara.Careers) หรื อ ไมเนอร์ Yammer หรื อ Minor for Society ซึ่งเป็ นช่อ งทางการ
สื่อสารระหว่างพนักงานของไมเนอร์ ทวั่ โลก
-

โครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ตัง้ แต่ร ะดับ ผู้บริ หารศักยภาพสูงและผู้นา พนักงาน และรากหญ้ า
ปรากฏอยู่ในหัวข้ อยกระดับการพัฒนาคน ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
-

เรามีการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ์
และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ จากการประเมินของเราอัตราค่าจ้ างสาหรับพนักงานระดับแรกเข้ า
ของเราในประเทศไทยจะอยู่ระหว่างระดับที่เทียบเท่ากับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าของประเทศ ที่เดือนละ 9,240-9,990 บาท ไป
จนถึงระดับที่สงู กว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าของประเทศมากกว่าร้ อยละ 30 ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตงั ้
ของหน่วยธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ ยกระดับการพัฒนาคน หัวข้ อย่อยการจ้ างงานอย่างรับผิดชอบ ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
-

การตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม การจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีในการทางาน การให่ส่วนลดจากโรงแรม ร้ านอาหาร และการซื ้อสินค้ าไลฟ์สไตล์ การ
ส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดี และการจัดรถรับส่งฟรี พนักงานของเรา มากกว่าร้ อยละ 50 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และถือเป็ น
พนักงานส่วนใหญ่ของระดับปฏิบตั กิ ารของในทัง้ 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ ได้ แก่ ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
จัดจาหน่ายสินค้ าไลฟ์สไตล์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเติมเต็มแผนพั ฒนากาลังคนในระดับปฏิบตั ิการให้ ยงั่ ยืน จึง
เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ โครงการพัฒนาที่หลากหลายปรากฏในหัวข้ อยกระดับการพัฒนาคน
หัวข้ อย่อยการสนับสนุนรากหญ้ า รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
-

สัดส่วนของพนักงานตามประเภท การจ้ างงาน สัญชาติ ระดับของพนักงาน เพศ และอายุ และอัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุในการดาเนินธุรกิจ ได้ ถูกรวบรวมและเผยแพร่ ในหัวข้ อผลการดาเนินงานด้ านทรัพยากรบุคคล ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
-

(5)

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

ไมเนอร์ ม่งุ มัน่ ในการเสริ มสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ด้ วยการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ และสร้ างความพึง
พอใจให้ ลูกค้ า 100% บริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัยของอาหารและสินค้ าที่จาหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึง
แหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้ าว่ามีความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า คู่ค้าของเราทุกคนต้ องลงนามในระเบียบปฏิบตั ิสาหรับคู่ค้า
ซึง่ กาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าและข้ อกาหนดที่คคู่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามเมื่อทาธุรกิจกับไมเนอร์ ระเบียบปฏิบตั สิ าหรับคูค่ ้ าถูกเผยแพร่ บน
เว็บไซด์ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักจริ ยธรรม หลักปฏิบตั ิด้านแรงงาน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อเสริ มสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
บริ ษัทยังคานึงถึงการเสริ มสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ ลกู ค้ า โดยเน้ นความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้ อนกลับ
ได้ ของอาหารรวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของลูกค้ าผ่านโครงการต่างๆ ศูนย์จดั เตรี ยมผักของเรา จัดเตรี ยมผักที่หนั่ และพร้ อมบริ โ ภค
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ซึง่ ป้อนให้ กบั ร้ านซิซเล่อร์ กระบวนการนี ้ไม่ใช่แค่ช่วยให้ ซซิ เล่อร์ ลดเวลาและปรับปรุ งคุณภาพและความสม่าเสมอของผลิตภัณฑ์ แต่
ยังให้ มนั่ ใจว่าอาหารของเราปลอดภัยก่อนการส่งมอบไปที่ร้านค้ าและถึงมือลูกค้ า สุขภาพของลูกค้ าเป็ นสิ่งที่ไมเนอร์ ให้ ความสาคัญ
วัตถุดิบทังของไมเนอร์
้
ฟ้ ดู และไมเนอร์ โฮเทลส์ ไม่ได้ ผลิตจากน ้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึง่ เป็ นตัวการให้ เกิด
ไขมันทรานส์ อาหารในร้ านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิซซ์เลอร์ และไทย เอ็กซ์เพรส ปลอดการเติมผงชูรส นอกจากนี ้ สุขสมดุล โด
ยอนันตรา คือ แนวคิดในการสร้ างสุข ภาพที่ ดี ที่ริ เริ่ มในปี 2557 โดยปั จจุบัน โรงแรมในเครื อ อนันตรา 23 แห่งในประเทศไทย
อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง และศรี ลังกาได้ เสนอโปรแกรมนีใ้ ห้ กับแขกที่เข้ าพักโดยแขกจะได้ รับประสบการณ์ ใ นการ
เสริ มสร้ างความรู้ และทักษะด้ านการดูแลสุขภาพ 3 ด้ าน
รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 ไมเนอร์ เปิ ดโอกาสให้ ลูกค้ าของเรา ได้ มีส่วนร่ วมในการคืน
กาไรกลับสู่สงั คม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริ การของแต่ละแบรนด์ ด้ วยการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรับรองความปลอดภัยของ
ข้ อมูลลูกค้ า รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 หัวข้ อยกระดับห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ยงั่ ยืน หัวข้ อย่อยเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า
โรงแรม 7 แห่งในประเทศไทยจัดหาเมล็ดกาแฟที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่รับรองว่า
เป็ นกาแฟที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ทาให้ ชาวไร่ มีรายได้ ที่ดีและไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม
-

ในปี 2561 เบอร์ เกอร์ คิง ยังคงสานต่อโครงการวัตถุดบิ ดี เพื่อสุขภาพที่ดี และ เดอะพิซซ่า คอมปะนี ได้ เข้ าร่ วม
โครงการด้ วยในปี 2561 มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ สีสงั เคราะห์ สารแต่ง กลิ่นและรส และสารกันบูด และแทนที่ด้วย
วัตถุดบิ ที่ดีกว่าภายในปี 2562 ปั จจุบนั เกือบ 60% ของผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ คิง ประเทศไทยและ บริ ษัท เดอะ พิซซ่าคอม
ปะนี ได้ รับการปรับสูตรตามนโยบายวัตถุดิบดี เพื่อสุขภาพที่ดีของเบอร์ เกอร์ คิง สากล
-

การเสริ มสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อนาเสนอประสบการณ์สดุ ประทับใจ ให้ แขก
ได้ มีโอกาสสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมและความงามตามธรรมชาติ Anantara Angkor Resort: Temple Guru - เดย์
ทริ ปที่ออกแบบมาเพื่อค้ นพบซากปรั กหักพังที่ไม่ค่อยมีคนรู้ จักซึง่ ซ่ อนตัวอยู่ในป่ าด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านวัดของอนันตรา
Anantara Kalutara Resort: ทัวร์ Lunuganga Estate – เดินทางไปยังบ้ านพักในชนบทของเจฟฟรี ย์ บาวา ซึง่ เปลี่ยนจาก
สวนยางและอบเชย Al Baleed Resort Salalah โดย Anantara: ทัวร์ ครึ่ งวันสารวจภูเขา - เดินป่ าหกชัว่ โมงผ่านกุหลาบ
ทะเลทรายและต้ นมังกรอายุหลายร้ อยปี ไปยังที่ราบสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลตามด้ วยการลงภูเขาเพื่อชม Tawi
Attair sinkhole และ Taiq ถ ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคใต้ ของอาหรับ
-

ลูกค้ าสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของเรา https://www.minor.com/en/corporategovernance/feedback
-

(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

การที่ไมเนอร์ เป็ นผู้ประกอบการระดับโลกที่มีโรงแรมมากกว่า 500 แห่ง และร้ านอาหารมากกว่า 2,200 ร้ าน ใน 62
ประเทศทัว่ โลก เราจึงตระหนักถึงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ในการดาเนินกิจการของเรา เรามุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบและสร้ างความ
ยัง่ ยืนในทุกพื ้นที่ เท่าที่เราจะทาได้ ตังแต่
้ การออกแบบ การก่อสร้ าง การปรับปรุ ง และการดาเนินงานของโรงแรม ร้ านอาหาร จุดจัด
จาหน่ายของเรา และโรงงานของเรา การสร้ างโรงแรมที่ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางพื ้นที่ที่ มีภูมิทศั น์ที่งดงามและบริ สุทธิ์ เริ่ มจากการคัดเลือก
สถานที่ตงอย่
ั ้ างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อพืชพรรณในบริ เวณนัน้ การออกแบบอย่างพิถีพิถันในการใช้ วสั ดุและหัตถกรรม
ท้ องถิ่นในโครงสร้ าง การใช้ ต้นไม้ หรื อพืชท้ องถิ่นในบริ เวณโรงแรม รวมถึงระบบที่สนับสนุนการจัดการนา้ พลังงาน ของเสีย และ
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่เหล่านีเ้ ป็ นแรงดึงดูดสาคัญที่ทาให้ ลูกค้ า
ต้ องการมาพักที่โรงแรมของเรา โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ให้ ความสนับสนุนการอนุรักษ์ช้าง เต่า สัตว์ป่ า และที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านัน้
เป็ นพิเศษ
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ใ บปี 2561 เ ร าได้ พั ฒ นาน โ ยบ า ยด้ า นสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม https://www.minor.com/storage/download/corporatepolicies/environmental-policy-en.pdf และได้ สื่อสารนโยบายนี ้ให้ กบั ทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้ หน่วยธุรกิจจัดหาวัตถุดบิ อย่าง
มีความรับผิดชอบ ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จัดการการปล่อยของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ และอนุรักษ์และ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
- อัตราการใช้ น ้าในโรงแรมลดลง 11.9% เทียบกับปี 2559
- อัตราการใช้ พลังงานในโรงแรมลดลง 2.1% เทียบกับปี 2559
- อัตราการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 5.9% เทียบกับปี 2559
- 64% ของโรงแรมมีโครงการด้ านการอนุรักษ์
- นโยบายไม่ใช้ หลอดพลาสติกของไมเนอร์ โฮเทลส์ หลังจากประกาศนโยบายไม่ใช้ หลอดพลาสติกในเอเชีย เมื่อต้ นปี
2561 โรงแรมทุกแห่งจะเสิร์ ฟ หลอดให้ เ มื่ อ มี ก ารร้ องขอจากลูก ค้ าเท่านัน้ และเปลี่ ยนเป็ นหลอดที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อม เช่น หลอดที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ กระดาษ ไม้ ไผ่ และสแตนเลส ในโรงแรมและพลาซ่า 15
แห่งในประเทศไทย สามารถลดการใช้ หลอดพลาสติกลงถึง 22% จากกว่า 1.6 ล้ านหลอด เพื่อให้ สอดรับกับหลัก 3R
- ลดใช้ ซ ้า นากลับมาใช้ ใหม่ และรี ไซเคิล ซึง่ ระบุไว้ ในนโยบายสิ่งแวดล้ อมของไมเนอร์
- ไมเนอร์ ก่อตังมู
้ ลนิธิโกลเด้ น ไทรแองเกิ ้ล เอลเลเฟ่ น ขึ ้นในจังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้ าน คือ การส่งเสริ ม
ความเป็ นอยู่ที่ดีของช้ างบ้ าน การปกป้องช้ างป่ า และการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รายละเอี ยดเกี่ ย วกับ
ภาระกิจของมูลนิธิโกลเด้ น ไทรแองเกิ ้ล เอลเลเฟ่ น ของรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
- มูลนิธิเพื่ อการอนุรักษ์ เต่าทะเล หาดไม้ ขาว ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการที่สนับสนุนการอนุรักษ์ เต่ามะเฟื องและ
สัตว์ทะเลอื่นๆ หนึ่งในภาระกิจหลักของมูลนิธิฯ คือ การสนับสนุนศูนย์ วิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งทะเลอันดามันและกองทัพเรื อ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่า ทะเลจากหาดต่างๆ นามาฟั กและปล่อยเต่ากลับลง
ทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับภาระกิจของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ ขาวอยู่ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
- การมีส่วนร่ วมในการปกป้องความหลากหลายทางชี วภาพ ได้ แก่ การปกป้องสัตว์ใกล้ สูญพันธ์ ตามบัญชีแดงของ
องค์การระหว่างประเทศ (IUCN) จานวน 71 ชนิด รายชื่ อ โรงแรมที่อ ยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงหรื อบริ เวณที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงและผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์ รายละเอียดเกี่ยวกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏในรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561 หัวข้ อผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
- ความพยายามของเราในการปกป้องผืนป่ า 18,000 เฮกตาร์ ที่อุดมสมบูรณ์ ในเทือกเขาบรรทัด ช่วยให้ เราสามารถ
ชดเชยการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และเป็ นแนวเชื่อมต่อป่ าช่วงย้ ายถิ่นฐานของช้ าง พื ้นที่นี ้ไม่เพียงช่วยดูด
ซับ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ประมาณ 5,115,000 ตัน และยังเป็ นดินแดนสวรรค์ของช้ างและสัตว์ป่าอื่น ๆ
- สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม Green Growth 2050 เป็ นมาตรฐานการรั บรองด้ านความยัง่ ยืน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้ านความสามารถในการจัดการตัวชี ้วัดทางสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล ในปี
2561 มีโรงแรมในเครื อไมเนอร์ 53 แห่งเป็ นสมาชิก รายชื่อของโรงแรมที่เป็ นสมาชิกและผ่านการรับรองแสดงอยู่ ใน
สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม Green Growth 2050 ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2561
(7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ไมเนอร์ ม่งุ มัน่ ที่จะช่วยสร้ างโลกที่ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สาหรับเราการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้ อมกับ
ความรับผิดชอบในการดูแลคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริ มการสร้ างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้ แก่พนักงานและพันธมิตรของเรานัน้ จะทาให้ เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผู้นาในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็ นเลิศใน
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การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยงั มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เราเริ่ มปลูกฝั งแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่บุคลากรตังแต่
้ วนั ปฐมนิเทศ ซึง่ พนักงานใหม่จะได้ รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมถึงโครงการต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่ วมโครงการต่างๆ เพื่อให้ มีส่วนร่ วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ
ที่จะสร้ างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทางานกับไมเนอร์
ในปี 2561 ไมเนอร์ ได้ ทาการศึกษาภายใน เพื่อให้ เข้ าใจถึงการสนับสนุนด้ านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั
เรามุ่งมัน่ ที่จะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้ านการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ ในโครงการในอนาคต เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
กลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของเรา ในปี 2561 0.2% รายได้ หลัก (ไม่รวม NH) ใช้ ในโครงการด้ านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
แบ่งเป็ นการลงทุนในชุมชน 73% การบริ จาคสาธารณกุศล 21% และโครงการเชิงพาณิชย์ 6%
รายละเอี ยดในการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมของบริ ษัท มี การแสดงไว้ ในหัวข้ อยกระดับการพัฒนาคน หัวข้ อ ย่อย
ส่งเสริ มจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ของรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
-

พนักงานของเรา ร่ วมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลาย เป็ นจานวนชัว่ โมงกิจกรรมจิตอาสา มากกว่า 37,877 ชัว่ โมง

-

Minor Founder’s Day คื อ “วัน ท าดี ด้ ว ยจิ ต อาสา” ของบริ ษั ท ซึ่ง จัด ขึน้ ในวัน ที่ 4 มิ ถุน ายนของทุก ปี เป็ นวัน ที่
พนักงานทัว่ โลกร่ วมกันอุทิศเวลาและความพยายามในการทาความดีตลอดทังวั
้ น ในปี 2561 มีพนักงานจิตอาสา
ทังสิ
้ ้น 3,908 คน ใน 23 ประเทศ ร่ วมกิจกรรมจิตอาสาเป็ นเวลา 17,204 ชัว่ โมง และมีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จากกิจกรรม
ทังสิ
้ ้น 16,350 คน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่มธุรกิจในเครื อของบริ ษัทได้ นานวัตกรรมด้ านต่างๆ มาใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น
-

ในเดื อ นธั น วาคม 2561 ไมเนอร์ ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร Disrupt Technology Venture และ 500 TukTuks ริ เ ริ่ ม จัด
โครงการ Minor Tasting The Future Hackathon โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดเทคโนโลยี ใหม่ด้านอาหาร สามารถ
ทาให้ ไมเนอร์ มีโอกาสหาแนวทางใหม่ในการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นักนวัตกรรม ผู้ก่อตังสตาร์
้
ทอัพจาก
หลายพื ้นที่ในประเทศไทยได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมการระดมสมอง 2 วัน เพื่อเข้ าร่ วมค้ นหานวัตกรรมด้ านอาหาร
และบริ การในอนาคต เพื่อรองรับกับความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริ โภค 70 ล้ านคนในประเทศไทย ในอีก
50 ปี ข้ างหน้ า

-

หน่วยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ยังคงใช้ นวัตกรรมการใช้ ส่วนประกอบสาเร็ จรู ปในการสร้ างร้ านใหม่ กับ
ร้ านเบอร์ เกอร์ คิง 8 ร้ าน ร้ านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1 ร้ าน นอกจากนีย้ ังมีการเลือกและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ประหยัด
พลังงานในร้ านอาหารของเรา เช่น การติดตังเครื
้ ่ องล้ างจานรู ปแบบใหม่ และหลอด LED รู ปแบบใหม่ที่ประหยัด
พลังงานกว่า การย้ ายคอมเพรสเซอร์ ของตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง ออกไปด้ านนอกอาคารเพื่อลดการปล่อยอากาศร้ อนภายใน
ร้ าน และช่วยลดการใช้ ไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศลง

-

ความพยายามของเราในการปกป้องผืนป่ า 18,000 เฮกตาร์ ที่อุดมสมบูรณ์ในเทือกเขาบรรทัด ช่วยให้ เราสามารถ
ชดเชยการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และเป็ นแนวเชื่อมต่อป่ าช่วงย้ ายถิ่นฐานของช้ าง พื ้นที่นี ้ไม่เพียงช่วยดูด
ซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ประมาณ 5,115,000 ตัน และยังเป็ นดินแดนสวรรค์ของช้ างและสัตว์ป่าอื่น ๆ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1
ในการประชุมคณะกรรมการครั ง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทโดยได้ ซกั ถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วสรุ ปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์ ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุม การปฏิ บัติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มูล และระบบการติด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายใน ในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่
มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ ว
11.2
บริ ษัทได้ แต่งตังนายต่
้
อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี่ยง
ตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นมา นายต่อพงษ์ เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในและ
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดของรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์:
มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท

บจก. เอ็มเจ็ท ให้ บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็ น
การเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ให้ แก่บริ ษัทและบริษัท
ย่อย โดยบันทึกเป็ นค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ แบ่งตามบริ ษัท
ดังนี ้
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
- บจก. หัวหิน รีซอร์ ท

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริ การราย
เดือนตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ ค่าบริ การจัดการ

2. บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
ความสัมพันธ์:
มีกรรมการร่วมกัน
และมี บมจ. เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือ
หุ้นร้ อยละ 51

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บจก. ซีเลค เซอร์ วิส
พาร์ ทเนอร์ ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ จากการขาย แยกตาม
บริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้ บริการ
ด้ านการบริ หารจัดการและด้ านการเงินแก่ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ ซึง่ รับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้ รับเงิน
ปั นผลจากการถือหุ้นของ บจก. ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ท
เนอร์ โดยรับรู้เป็ นรายได้ เงินปั นผล
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27.99
1.72
2.01
1.69

23.06
20.32
157.62
0.21
0.11
4.23

132.60

เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทและบริษัทย่อย เช่าเครื่ องบินเหมาลํา
ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร เพื่อใช้ เดินทางไปประชุม/ตรวจ
เยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย
เป็ นการให้ บริ การตามราคาตลาดและเงือ่ นไข
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชีและด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. ซีเลค
เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าตามปกติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เงินปั นผลเกิดจากการถือหุ้น ซึง่ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

3. Eutopia Private
Holding Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรมแก่ Eutopia
Private Holding Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การ
จัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่
Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราตาม
ลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding
Limited โดยคิดอัตราค่าบริ หารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและใกล้ เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้ บริ การด้ าน
การจัดการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริ หารจัดการตามมาตรฐานสากลและ
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การ
จัดการ
บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ได้ รับเงิน
ปั นผลจากการถือหุ้นของ Eutopia Private Holding
Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ เงินปั นผล
บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชนั่ ส์ จําหน่ายสินค้ า
ให้ กบั Eutopia Private Holding Limited ซึง่ รับรู้เป็ น
รายได้ จากการขาย

4. MHG Deep
Blue Financing
ความสัมพันธ์ :

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing
โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
153.47
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญในการบริ หาร
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน
ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
0.47
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
2.47
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
13.11
เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารสปา และเพื่อเป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
39.44
เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น ซึง่ เป็ นการ
ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.28
บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าตามปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
20.94
การบริ การจัดการทางการเงินเป็ นไปตาม
สัญญา ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความสมเหตุสมผล
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บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50
5. O Plus E
Holding Private
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius)
Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยืม
เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน
และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

6. Harbour View
Corporation
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 30.39 และมี
กรรมการร่วมกัน

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
631.69
38.27

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
Private Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

32.35

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private
Limited โดยคิดอัตราค่าบริ หารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและใกล้ เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

1.82

บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้
Harbour View Corporation Limited กู้ยืมเงินตาม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือ
หุ้นกําหนดร่วมกันและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
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เหตุผลและความจําเป็ น

108.28
6.52

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC
มีความเชีย่ วชาญในการบริ หารโรงแรม และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

7. Tanzania
Tourism and
Hospitality
Investment
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50
8. Zanzibar
Tourism and
Hospitality
Investment
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50
9. Rocky Hill
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
5.54
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
การบริ หารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
Investment Limited กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตรา
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
สมเหตุสมผล
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
257.90
- ดอกเบี ้ยรับ
15.27

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงิน โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
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เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
15.29
0.64

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
90.21
4.98

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

10. Sand River
Eco Camp
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยืม
เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน
และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

11. Elewana
Afrika Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยืมเงิน โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

12. บจก. ซูมา่
กรุงเทพ
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 51 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง ให้ บจก. ซูมา่
กรุงเทพ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
กําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชีแก่ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ โดยคิดรายได้ ค่าบริ การ
จัดการตามลักษณะและปริ มาณงาน

40.38

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชนั่ ส์ จําหน่ายสินค้ า
ให้ กบั บจก. ซูมา่ กรุงเทพ โดยรับรู้เป็ น รายได้ จากการ
ขาย

1.10
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เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

52.60
3.27

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
234.42
16.21

0.12

เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าตามปกติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
13. Arabian Spa บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้ บริ การด้ าน
1.46
เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความ
(Dubai) (LLC)
การบริ หารจัดการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC)
เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารสปา และเพื่อเป็ น
ความสัมพันธ์:
โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
บมจ. ไมเนอร์
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ละ 49 และมี
บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited รับเงินปั นผล
17.10
เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น เป็ นการลงทุน
กรรมการร่วมกัน
จากการลงทุนใน Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดย
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
บันทึกเป็ นรายได้ เงินปั นผลรับ
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

14. บจก. ศรีพฒ
ั น์
การ์ เด้ น
ความสัมพันธ์:
มี บจก. ไมเนอร์ โฮ
ลดิ ้ง (ไทย) เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ซึง่ ถือ
หุ้นในบริษัทใน
สัดส่วนร้ อยละ
15.76 จึงมีผ้ ถู ือหุ้น
ใหญ่ร่วมกัน และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ ท เช่าที่ดินของ
บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น เพื่อใช้ ประกอบการโรงแรม
โฟร์ ซีซนั่ ส์ รี ซอร์ ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็ นค่ าเช่ า

28.83

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี ด้ านการจัดการภาษี ด้ านการเงินแก่ บจก.
ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น โดยคิดอัตราค่าบริ การตามลักษณะ
และปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

0.29

15. บจก. ภูเก็ต เวส
เซล โฮลดิ ้ง
ความสัมพันธ์:
มีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง โดยคิดอัตรา
ค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ ค่าบริ การจัดการ

0.04

16. บจก. ไมเนอร์
โฮลดิ ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ์:
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้นร้ อยละ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา
ค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ ค่าบริ การจัดการ

0.52
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การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้ างโรงแรมและดําเนิน
กิจการโรงแรมเป็ นรายการค้ าตามปกติ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี ด้ านการจัดการภาษี
และด้ านการเงิน และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชีและด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

15.76 และมี
กรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ ค่าเช่ า

17. บมจ. เอส
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล รับเงินปั นผลจากการ
แอนด์ พี ซินดิเคท ลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยบันทึกเป็ น
รายได้ เงินปั นผลรับ
ความสัมพันธ์:
บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
35.8
บริษัทย่อย ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้
สินค้ า แบ่งแยกตามรายบริ ษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มหาชน (ไทยคอนเซ็ป)

รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

0.10

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็ นผู้เช่า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริ ษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ ได้ ต้นทุน
การเช่าที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

149.09

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

27.12
41.32
1.67
24.27
1.36
0.21

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าพื ้นที่อาคารจาก
บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด โดยมี
กําหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด โดยมี
กําหนดระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นค่ าเช่ า

3.47

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าพื ้นที่อาคารจาก บริ ษัท
ย่อย คือ ศูนย์การค้ ารอยัลการ์ เด้ นพลาซ่า โดยมีกําหนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด โดยมีกําหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นค่ าเช่ า

3.63
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เป็ นการซื ้อสินค้ าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามอัตราตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามอัตราตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
18. บจก. ไมเนอร์ บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
0.09
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป โซลูชนั่ ส์
แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง การบัญชี และด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
มีความเชีย่ วชาญด้ านบัญชี และด้ านการ
ความสัมพันธ์ :
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง โดยคิด
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกับ
อัตราค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึก
และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
บริษัท
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่ อง
0.02
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็ นผู้เช่า
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์ คราฟ โฮลดิ ้ง โดยคิด
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริษัท
อัตราค่าบริ การรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าเช่ า
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ มีต้นทุน
การเช่าที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
19. บจก. เอ็มเจ็ท บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
0.89
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เมนเทนแนนซ์
บัญชีและด้ านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
ความสัมพันธ์ :
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
มีกรรมการและผู้ถือ แนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริ การตามลักษณะและปริมาณ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
หุ้นร่วมกับบริษัท
งาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
20. บจก. เอ็มดีเจ็ท บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
0.02
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
ความสัมพันธ์ :
บัญชีและด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
มีกรรมการและผู้ถือ สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริ การ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
หุ้นร่วมกับบริษัท
ตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ค่ าบริ การจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
21. บมจ. ไทยยู
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก
เป็ นการซื ้อสินค้ าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
เนี่ยน กรุ๊ป และ
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและ
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
บริษัทย่อย
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ น
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
ความสัมพันธ์:
รายการซือ้ สินค้ า แบ่งแยกตามรายบริ ษัท ดังนี ้
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และ
มีกรรมการร่วมกับ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
18.38
เป็ นไปเพื่อประโยน์สงู สุดของบริ ษัท
บริษัท
34.39
- บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที
4.67
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
5.89
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
10.21
- บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
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เนื่องจาก บจก. อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์
รันซ์ โบรกเกอร์ ส มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประกันภัย และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัท
บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ บจก. บีทีเอ็ม
(ไทยแลนด์) ด้ วยราคาตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้ าตามปกติ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เป็ นการซื ้อสินค้ าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เนื่องจาก บจก. เจ้ าพระยา รี ซอร์ ท จํากัด มี
ความเชี่ยวชาญในการให้ คําปรึกษาด้ านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และการบริ หาร และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

22. บจก. อินชัวร์
เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน
ชัวร์ รันซ์ โบรกเกอร์ ส
ความสัมพันธ์:
มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบริ ษัทย่อย จ่ายค่ า
ประกันภัยให้ บจก. อินชัวร์ เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์ รันซ์
โบรกเกอร์ ส ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด

23.23

23. บจก. บีทีเอ็ม
(ไทยแลนด์)
ความสัมพันธ์:
บริษัทย่อย คือ บมจ.
เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
กรุ๊ป ถือหุ้น บจก. บี
ทีเอ็ม (ไทยแลนด์)
ร้ อยละ 50

บริ ษัทย่อยจําหน่ายสินค้ าให้ กบั บจก. บีทีเอ็ม (ไทย
แลนด์) ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ จากการขาย

6.80

บริ ษัทย่อย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื ้อผลิตภัณฑ์
จาก บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ บริษัทบันทึกเป็ นรายการ
ซือ้ สินค้ า

1.39

บริษัทย่อย คือ บจก. เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด ให้
คําปรึกษาด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
บริ การด้ านการตรวจสอบภายใน และบริ การด้ านการ
บริ หารจัดการแก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิด
อัตราค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

0.04

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอัตรา
ค่าบริ การรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าเช่ า

0.23
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เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็ นผู้เช่า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ มีต้นทุน
การเช่าที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื ้นที่อาคารจาก บริ ษัท
1.95
สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามราคาตลาดและ
ย่อย คือ บจก. เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด โดยมีกําหนด
เงื่อนไขการค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
อัตราค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาด โดยมีกําหนด
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
ระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นค่ าเช่ า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัท
บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เช่าพื ้นที่จาก บริ ษัทย่อย คือ
1.69
สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามราคาตลาดและ
บจก. รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า จํากัด โดยมีกําหนดอัตรา
เงื่อนไขการค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
ค่าเช่าที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาดและระยะเวลาที่ชดั เจน
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
โดยบันทึกเป็ นค่ าเช่ า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
24. MHG Signity บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
Asset Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset Holding
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
(Mauritius) Limited (Mauritius) Limited. กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
ความสัมพันธ์:
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตรา
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
บมจ. ไมเนอร์
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
สมเหตุสมผล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
- เงินกู้ยืม
120.07
ละ 50
- ดอกเบี ้ยรับ
8.39
25. Indigo Bay SA บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ านการบริ หาร
Limited
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 25
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรม และด้ านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ Indigo
Bay SA Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
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0.41

4.78

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญในการบริ หาร
โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
สมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

26. Rani Minor
Holding Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 25
27. Cabo Delgado
Hoteis & Resorts,
Lda.
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 25

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding
Limited กู้ยืมเงิน

28. Elewana Afrika
(T) Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงิน โดย
คิดอัตราดอกเบี ้ยตามทีผ่ ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และ
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

29. บจก. เอ็มเอชจี
เอ็นพาร์ ค ดีเวลอป
เม้ นท์
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล

บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รี ซอร์ ท จํากัด ให้ บจก. เอ็ม
เอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจาก
อัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
264.80
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis &
Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

1.35

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรม และการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ Cabo
Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ

3.01
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เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

29.20
2.38
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
50.00
2.78

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่ อง
ละ 50
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์
โดยคิดอัตราค่าบริ การรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่า
เช่ า

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชีแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ โดย
คิดค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ ค่าบริ การจัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
เครื่ องหมายการค้ าแก่ บจก.เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวล
อปเม้ นท์ ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้
เครื่ องหมายการค้ า

30. The Food
Theory Group Pte.
Ltd.
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บริษัทย่อย คือ MFG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food Theory Group
Pte. Ltd. กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
กําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

31. Liwa Minor
Food & Beverages
LLC
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 49

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้ Liwa
Minor Food & Beverages LLC กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจาก
อัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
0.01
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็ นผู้เช่า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ มีต้นทุน
การเช่าที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
0.13
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผลแล้ ว
2.35
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็ นเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ ายี่ห้ออนันตรา ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
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0.07
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
172.55
3.37

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
32. บจก. พลูหลวง บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
0.08
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความ
ความสัมพันธ์:
บัญชี และด้ านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
มีกรรมการร่วมกับ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง โดยคิด
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
บริษัท
อัตราค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงาน ซึง่ บันทึก
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก.หัวหิน รี ซอร์ ท ขายที่พกั อาศัยให้ แก่
318.04
เป็ นการขายตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่
บจก.พลูหลวง ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อโครงการที่พกั อาศัยที่บริ ษัท
เสนอแก่บคุ คลภายนอก ซึง่ เป็ นราคาทีอ่ ้ างอิง
สร้ างเพื่อขาย โดยบันทึกเป็ นรายได้ จากการขาย
ได้ จากราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ารายการที่
เกิดขึ ้นมีความสมเหตุสมผล
33. บจก. พีแคน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่ อง
0.25
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็ นผู้เช่า
เดอลุกซ์ (ประเทศ คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดยคิดอัตรา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริษัท
ไทย)
ค่าบริ การรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าเช่ า
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ มีต้นทุน
ความสัมพันธ์:
การเช่าที่ตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
บมจ. ไมเนอร์
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย บริ ษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จําหน่ายสินค้ าและ
0.72
เป็ นการขายสินค้ าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
ละ 49.9
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึง่
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
บันทึกเป็ นรายได้ จากการขาย
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
0.57
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
บัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
อัตราค่าบริ การรายเดือนตามลักษณะและปริ มาณงาน
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผลแล้ ว
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) เช่าอาคารจาก
3.41
สัญญาเช่าเป็ นการให้ เช่าตามอัตราตลาดและ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมีกําหนดอัตราค่า
เงื่อนไขการค้ าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ
เช่าที่ใกล้ เคียงกับราคาตลาดและมีระยะเวลาที่ชดั เจน
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่
ซึง่ บันทึกเป็ นค่ าเช่ า
เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
บริษัทย่อย ซื ้อผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์
เป็ นการซื ้อสินค้ าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
(ประเทศไทย) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายส่วนประกอบ
การค้ าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
อาหาร บริ ษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้ สินค้ า แบ่งแยก
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
ตามรายบริษัท ดังนี ้
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และ
59.85
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
7.92
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ
- บจก. ไมเนอร์ แดรี่
- บจก. เอส.แอล.อาร์ .ที

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)
20.80
0.29

เหตุผลและความจําเป็ น

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็ นผู้เช่า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปริ มาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้ มีต้นทุน
การเช่าตํา่ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชีและด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก MHG International Holding
(Mauritius) Limited มีความเชีย่ วชาญในการ
บริ หารงาน และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญในการบริ หาร
โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

34. บจก. เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 43.8

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา
ค่าบริ การรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าเช่ า

0.24

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
บัญชี โดยคิดค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณงานแก่
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ

0.27

35. บจก. จีไฟว์ เจ็ท
ความสัมพันธ์:
มีกรรมการและผู้ถือ
หุ้นร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
ด้ านบัญชี และด้ านจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศโดยคิดค่าบริ การตามลักษณะและปริ มาณ
งานแก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ

0.02

36. MHG Lesotho
(Proprietary)
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 46.9 และมี
กรรมการร่วมกัน

MHG International Holding (Mauritius) Limited
ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการแก่ MHG Lesotho
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริ หารจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและใกล้ เคียงกับราคาตลาด ซึง่
บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

20.96

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรม และด้ านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ MHG
Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ

0.44
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho (Proprietary)
Limited กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
กําหนดร่วมกันและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary)
Limited ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) ได้ รับเงินปั นผลจากการถือหุ้นของ MHG
Lesotho (Proprietary) Limited โดยรับรู้เป็ นรายได้ เงิน
ปั นผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู้
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตรา
ค่าบริ การตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

0.13
1.14

8.62

37. Serendib
Hotels PCL
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 25 และมี
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
กรรมการร่วมกัน
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรม และด้ านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่
Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การ
จัดการ ซึง่ มีการคิดอัตราค่าบริ การตามมาตรฐานสากล
และอิงกับราคาตลาด

0.27

38. PH Resorts
(Private) Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 49.9

1.80

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารโรงแรม ด้ านการตลาด และด้ านการ
ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดย
รับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ ซึง่ มีการคิดอัตรา
ค่าบริ การตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
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0.16

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น ซึง่ เป็ นการ
ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญในการบริ หาร
โรงแรม และการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการบริ หารโรงแรมแก่ PH
Resorts (Private) Ltd และรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การ
จัดการ ซึง่ มีการคิดอัตราค่าบริ หารตามมาตรฐานสากล
และอิงกับราคาตลาด

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้ บริ การด้ านการตลาด แก่ PH Resorts
(Private) Ltd โดยคิดค่าบริ การตามต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง
ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก และรับรู้เป็ นรายได้
ค่ าบริ การจัดการ
39. Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd.
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 25

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
เทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและ
ตกแต่งภายในแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดย
คิดค่าบริ การตามอัตราส่วนของงานทีท่ ําเสร็ จตาม
สัญญา ซึง่ รับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd.
ให้ บริ การด้ านเครื่ องหมายการค้ าแก่ Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าลิขสิทธิ์ในการ
ใช้ เครื่ องหมายการค้ า

40. บจก. นายณ์
แอนด์ อาร์ จีพี ดี
เวลลอปเม้ นท์
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 40

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์ เด้ น พลาซ่า ให้ บจก.
นายณ์ แอนด์ อาร์ จีพี ดีเวลลอปเม้ นท์ กู้ยืมเงิน โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
15.44
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญในการบริ หาร
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
2.39
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชีย่ วชาญด้ านการตลาด เพื่อ
เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
0.91
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผ้ ทู ี่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการบริ การด้ าน
เทคนิค และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัท
0.29
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd เป็ น
เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ ายี่ห้ออนันตรา ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
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65.20
2.46

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้ บริ การด้ าน
1.95
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
การบริ หารงานแก่ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์ จีพี ดีเวลล
เชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรม และเพือ่ เป็ น
อปเม้ นท์ โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
41. Rani Minor
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
2,539.98 เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัญญา ซึง่ คณะกรรมการ
Holding II Limited (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
ความสัมพันธ์:
Limited กู้ยืมเงิน ตามสัญญา
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
บมจ. ไมเนอร์
สมเหตุสมผล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 49
42. PT. WIKA
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
112.45
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
Realty Minor
(Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty Minor
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามราคาตลาด
Development
Development กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ู
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความสัมพันธ์:
ถือหุ้นกําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
บมจ. ไมเนอร์
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ธรรมและสมเหตุสมผล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
3.40
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
ละ 50
การบริ หารงานแก่ PT. WIKA Realty Minor
เชี่ยวชาญในการบริ หารงาน และเพื่อเป็ นการ
Development โดยรับรู้เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
43. บจก. อวาดีนะ บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้ นซ์ ให้ บจก. อวาดี
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
ฮิลส์
นะ ฮิลส์ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
ความสัมพันธ์:
กําหนดร่วมกันและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
บมจ. ไมเนอร์
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ธรรมและสมเหตุสมผล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
- เงินกู้ยืม
340.50
ละ 49.99
- ดอกเบี ้ยรับ
16.56
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บจก. อวาดีนะ
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
ฮิลส์ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
กําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ธรรมและสมเหตุสมผล
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
0.35
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มูลค่ ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2561
(ล้ านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
0.73
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยบันทึกเป็ น
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
รายได้ ค่าบริ การจัดการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านการ
5.00
เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มี
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการเทคโนโลยี
แก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยบันทึกเป็ นรายได้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ค่ าบริ การจัดการ
ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ MHG Phuket Ltd ให้ บริ การด้ านบริ หาร
0.46
เนื่องจาก MHG Phuket Ltd มีความ
จัดการ ด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้ านการตลาด และด้ านการจัดการโครงการ
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ด้ านการตลาด
แก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยบันทึกเป็ นรายได้
และด้ านการบริ หาร และเพื่อเป็ นการใช้
ค่ าบริ การจัดการ
ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
44. บจก. ลายัน
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บจก. ลายัน บาง
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
บางเทา ดีเวลลอป เทา ดีเวลลอปเม้ นท์ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
เม้ นท์
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกันและอ้ างอิงจากอัตรา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความสัมพันธ์:
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
บมจ. ไมเนอร์
มีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
ธรรมและสมเหตุสมผล
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- เงินกู้ยืม
120.00
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
- ดอกเบี ้ยรับ
4.53
ละ 50
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
0.54
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
บัญชี และด้ านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เวลลอปเม้ นท์ โดยบันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
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45. บจก. ลายัน
ฮิลล์ เรสซิเดนท์
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์ กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
กําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์ โดยบันทึก
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บริ การด้ านบัญชี
และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์ โดยบันทึก
เป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

46. บจก. เอช แอนด์
เอ พาร์ ค
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ บจก. เอช แอนด์ เอ
พาร์ ค กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้น
กําหนดร่วมกัน และอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
บัญชี และด้ านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศแก่ บจก. เอช แอนด์ เอ พาร์ ค โดยบันทึกเป็ น
รายได้ ค่าบริ การจัดการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 137

175.00
5.37
1.54

15.00

192.28
12.07
12.06

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้นและ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มี
ความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี และด้ านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และเพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชีและด้ านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)
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ลักษณะรายการ

47. Plexus
Maldives Private
Limited
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ให้ Plexus Maldives
Private Limited กู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยตามที่
ผู้ถือหุ้นกําหนดร่วมกันและอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ชดั เจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารเทคนิคแก่ Plexus Maldives Private
Limited ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าบริ การจัดการ

48. บริษัท ภัทรา
ฟายน์ ไทยคูซีน
จํากัด
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อย
ละ 50 และ มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท
49. Breadtalk
Group Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ถือหุ้น
ทางอ้ อมร้ อยละ
14.2

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ให้
บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จํากัด กู้ยืมเงิน โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดร่วมกันและอ้ างอิง
จากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ สัญญา
เงินกู้ดงั กล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่
ชัดเจน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี ้ยรับ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

บริ ษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited รับเงินปั น
ผลจากการลงทุนใน Breadtalk Group Limited โดย
บันทึกเป็ นรายได้ เงินปั นผลรับ
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129.80
7.95
6.91

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผ้ ทู ี่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการบริ การด้ าน
เทคนิคและด้ านการบริ หารงาน และเพือ่ เป็ น
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
เป็ นการให้ ก้ ยู ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้นมีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

2.85
0.13

29.63

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุ้น เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ ้น
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็ นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขันต้
้ น โดยจะจัดหาข้ อมูลและทําการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และมีราคายุตธิ รรมหรื อไม่ เช่น การซื ้อทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้ องทําการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ ความเห็นเพิ่มเติม จากนันจึ
้ งนําเสนอตามขันตอนและ
้
กระบวนการอนุมตั ิ โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะ
ร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้ วยว่า จะเป็ นรายการที่มีความจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ธิ รรมหรื อไม่
ในกรณี ที่ข นาดของรายการมี สาระสําคัญ และเป็ นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้
ดําเนินการให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ติ ามประกาศที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด ทังในกรณี
้
ที่เป็ นรายการที่ดําเนินการโดยบริ ษัทเองและการ
ดําเนินการของบริ ษัทย่อย
นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริ ษัทจะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความ
จําเป็ นและให้ เป็ นไปในราคาที่ยตุ ธิ รรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
นโยบายการคิดราคา
รายได้ จากการขายและการซื ้อสินค้ า
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ ค่าบริ การจัดการและรายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
อัตราที่กําหนดร่ วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึง่ อิงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ เป็ นราคาต้ นทุนบวกกับค่าดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
อัตราซึง่ อิงจากอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ตารางสรุปงบการเงิน
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั ้น
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าตามสัญญาระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า- สุทธิ
เงินมัดจํา
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2559
พันบาท
ร้ อยละ

ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2561
พันบาท
ร้ อยละ

4,398,761
2,378,446
2,762,634
2,548,644
3,695,671
1,247,135
17,031,291

4.06%
0.00%
2.19%
2.55%
2.35%
3.41%
0.00%
1.15%
15.70%

5,336,159
1,695,238
8,261,569
3,116,647
1,886,564
1,233,641
21,529,818

4.48%
1.42%
6.94%
2.62%
1.58%
0.00%
0.00%
1.04%
18.08%

12,759,884
14,941,371
3,704,742
1,895,809
2,188,070
2,616,110
38,105,984

4.77%
0.00%
5.58%
1.38%
0.71%
0.00%
0.82%
0.98%
14.23%

3,693,584
5,738,634
2,693,889
6,692,163
24,766
100,044
923,036
48,698,893
18,483,497
1,984,700
2,388,649
91,421,855
108,453,146

3.41%
5.29%
2.48%
6.17%
0.02%
0.09%
0.85%
44.90%
17.04%
1.83%
0.00%
2.20%
84.30%
100.00%

3,237,938
2.72%
6,174,383
5.18%
3,542,425
2.97%
7,087,166
5.95%
29,940
0.03%
67
0.00%
1,189,713
1.00%
51,376,308 43.14%
19,875,743 16.69%
2,458,481
2.06%
805,406
0.68%
1,792,900
1.51%
97,570,472 81.92%
119,100,290 100.00%

3,383,356
6,095,828
2,801,463
7,159,592
26,166
531,658
1,186,245
133,124,899
62,321,296
2,393,679
6,257,145
4,312,999
229,594,327
267,700,311

1.26%
2.28%
1.05%
2.67%
0.01%
0.20%
0.44%
49.73%
23.28%
0.89%
2.34%
1.61%
85.77%
100.00%

1,123,538
7,575,457
2,389,121
8,443
142,560
4,300,000
496,305
1,973,735
18,009,159

1.04%
6.99%
2.20%
0.01%
0.13%
3.96%
0.46%
1.82%
16.61%

3,480,538
21,989,418
9,635,759
13,999
189,908
4,502,710
491,519
3,125,044
43,428,895

1.30%
8.21%
3.60%
0.01%
0.07%
1.68%
0.18%
1.17%
16.22%

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

รายได้ รับล่วงหน้ าที่ถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้สว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
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1,554,533
8,952,709
1,757,932
7,475
125,473
2,000,000
325,609
1,878,957
16,602,688

1.31%
7.52%
1.48%
0.01%
0.11%
1.68%
0.27%
1.58%
13.94%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนได้ เสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท
ย่อยที่หมดอายุแล้ ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ลกั ษณะคล้ ายทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2559
พันบาท
ร้ อยละ

ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2560
พันบาท
ร้ อยละ

20,498,862
11,575
21,500,000
222,771
7,413,954
49,647,162
67,656,320

18.90%
0.01%
19.82%
0.21%
0.00%
6.84%
45.78%
62.38%

21,698,332
10,265
23,134,045
222,234
5,693,139
1,235,462
51,993,477
68,596,165

18.22%
0.01%
19.42%
0.19%
4.78%
1.04%
43.66%
57.60%

73,231,948
21,824
36,007,094
911,808
26,587,394
4,437,226
141,197,294
184,626,189

27.36%
0.01%
13.45%
0.34%
9.93%
1.66%
52.74%
68.97%

4,621,828

4.26%

4,621,828

3.88%

4,618,914

1.73%

4,410,368
7,639,594

4.07%
7.04%

4,618,914
15,014,610

3.88%
12.61%

4,618,914
15,014,610

1.73%
5.61%

104,789

0.10%

104,789

0.09%

104,789

0.04%

(2,407,887)

-2.22%

(3,936,391)

-3.31%

(6,681,488)

-2.50%

464,179
27,190,682
37,401,726
3,395,101
40,796,826
108,453,146

0.43%
25.07%
34.49%
0.00%
3.13%
37.62%
100.00%

464,179
0.39%
31,062,493 26.08%
47,328,594 39.74%
0.00%
3,175,531
2.67%
50,504,125 42.40%
119,100,290 100.00%

464,179
34,624,842
48,145,845
23,777,900
11,150,378
83,074,123
267,700,311

0.17%
12.93%
17.98%
8.88%
4.17%
31.03%
100.00%

31 ธันวาคม 2561
พันบาท
ร้ อยละ

งบกําไรขาดทุน
ปี 2559
พันบาท
ร้ อยละ
รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ อง 21,371,382
รายได้ คา่ เช่าจากกิจการศูนย์การค้ าและอสังหาริ มทรัพย์
363,716
รายได้ จากกิจการบันเทิง
113,311
รายได้ จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3,137,819
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
19,971,890
รายได้ จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
3,474,301
รายได้ จากการบริ หารจัดการ
1,102,820
รายได้ จากการให้ สิทธิแฟรนชายส์
1,616,392
รายได้ จากการประกอบธุรกิจรวม
51,151,632

37.91%
0.65%
0.20%
5.57%
35.42%
6.16%
1.96%
2.87%
90.73%
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ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
พันบาท
ร้ อยละ
24,558,689
4,706,498
21,680,963
4,054,865
55,001,015

42.66%
0.00%
0.00%
8.18%
37.66%
7.04%
0.00%
0.00%
95.54%

ปี 2561
พันบาท
ร้ อยละ
44,245,956
4,230,119
22,080,499
4,380,956
74,937,531

56.12%
0.00%
0.00%
5.37%
28.01%
5.56%
0.00%
0.00%
95.05%

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

ปี 2559
พันบาท
ร้ อยละ
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ต้ นทุนโดยตรงของการให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ต้ นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้ า
ต้ นทุนในการประกอบธุรกิจรวม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรก่ อนส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
(กําไร) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย - สุทธิ
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

7,992

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
พันบาท
ร้ อยละ

ปี 2561
พันบาท
ร้ อยละ

0.01%

38,849

0.07%

456,387

0.58%

480,261
0.85%
4,741,038
8.41%
56,380,923 100.00%

501,661
2,027,900
57,569,425

0.87%
3.52%
100.00%

605,175
2,840,966
78,840,059

0.77%
3.60%
100.00%

11,744,569
249,641
44,834
959,859
6,545,209
2,070,626
21,614,739
25,910,967
(591,855)
46,933,851
9,447,072
(1,605,815)
(1,032,050)
6,809,207
(219,211)
6,589,996

12,500,810
1,386,550
6,395,634
2,363,440
22,646,434
27,833,482
(1,074,244)
49,405,672
8,163,753
(1,756,739)
(787,072)
5,619,942
(204,545)
5,415,397

21.71%
2.41%
0.00%
0.00%
11.11%
4.11%
39.34%
48.35%
0.00%
-1.87%
85.82%
14.18%
-3.05%
-1.37%
9.76%
-0.36%
9.41%

22,749,175
1,054,522
6,488,540
2,474,610
32,766,848
36,944,742
(342,760)
(487,939)
68,880,890
9,959,169
(2,868,581)
(1,373,985)
5,716,602
(271,832)
5,444,771

28.85%
1.34%
0.00%
0.00%
8.23%
3.14%
41.56%
46.86%
-0.43%
-0.62%
87.37%
12.63%
-3.64%
-1.74%
7.25%
-0.34%
6.91%

20.83%
0.44%
0.08%
1.70%
11.61%
3.67%
38.34%
45.96%
0.00%
-1.05%
83.24%
16.76%
-2.85%
-1.83%
12.08%
-0.39%
11.69%

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

ปี 2559
พันบาท

ปรั บปรุ งใหม่
ปี 2560
พันบาท

ปี 2561
พันบาท

6,494,054
(9,144,645)
3,003,186
352,595
3,978,726
(26,145)
4,305,176

6,584,812
(11,688,573)
6,155,871
1,052,110
4,305,176
(65,726)
5,291,560

7,360,308
(83,145,303)
82,970,595
7,185,601
5,291,560
235,827
12,712,988
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อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ปี 2559

ปี 2560
ปรับปรุงใหม่

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.95

1.30

0.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.38

0.92

0.64

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.41

0.38

0.25

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

5.91

6.31

6.31

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

60.88

57.04

57.07

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

7.18

6.47

8.21

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)

50.17

55.65

43.83

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า - รวม (เท่า)

7.74

7.58

3.90

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย - รวม (วัน)

46.54

47.48

92.29

Cash cycle (days)

64.51

65.21

8.62

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั ้นต้ น (%)

57.74%

58.83%

56.27%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

8.25%

10.17%

8.08%

อัตรากําไรอื่น

9.27%

4.46%

4.95%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)

153.97%

117.68%

121.52%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

11.69%

9.41%

6.91%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

17.00%

11.86%

8.15%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

6.37%

4.76%

2.82%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

24.94%

19.08%

12.11%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.55

0.51

0.41

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.66

1.36

2.22

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

5.69

5.20

4.04

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เท่า)

0.14

0.18

0.04

23.40%

32.81%

33.93%

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561
ภาพรวม: บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) รายงานกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้น
เพียงครัง้ เดียว) จํานวน 2,133 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 เติบโตร้ อยละ 32 จากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,611 ล้ านบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาส 4 ดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 5,957
ล้ านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จาก 5,415 ล้ านบาทในปี 2560 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานโดยรวม
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ และการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ตังแต่
้ วนั ที่ 2 ตุลาคม ปี 2561 (วันที่คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสเปน หรื อ CNMV อนุมตั กิ ารทําคําเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของเอ็
้
นเอช โฮเทล กรุ๊ ป)
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทได้ บนั ทึกรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวตามมาตรฐานการบัญชีไทย
ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147 หากรวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว บริ ษัทมีรายได้ รวมตามงบการเงินจํานวน 79,328 ล้ าน
บาท และมีกําไรสุทธิตามงบการเงินจํานวน 5,445 ล้ านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 35 และ 1 ตามลําดับ สําหรับไตรมาส 4 ปี
2561 บริ ษัทมีรายได้ ตามงบการเงินเพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่าเป็ นจํานวน 32,233 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิตามงบการเงินลดลงร้ อยละ 7 เป็ น
จํานวน 1,500 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2560

ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
5,756
6,053
โรงแรมและอื่นๆ
25,243
8,352
จัดจําหน่ายและผลิต
1,234
1,173
รายได้ รวม
32,233
15,578
จากผลการดําเนินงาน*
ร้ านอาหาร
5,756
6,053
โรงแรมและอื่นๆ
24,535
8,352
จัดจําหน่ายและผลิต
1,234
1,173
รายได้ รวม
31,525
15,578
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

-5
202
5
107

18
78
4
100

-5
194
5
102

18
78
4
100

เพื่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติที่จะเสนอการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
และเสนอออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญในอัตราส่วน 20 หน่วยต่อ 1 หุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 43 บาทและมีระยะเวลาใช้ สิทธิ 2 ปี 4 เดือน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว
จะช่วยสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั ส่วนของผู้ถือหุ้นและโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท โดยการจ่ายเงินปั นผลและการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 บริ ษัทมีการเติบโตของรายได้ จากการดําเนินงานที่โดดเด่น ซึง่ เพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่าจากรายได้ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 การเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากรายได้ ส่วนเพิ่มอย่างมีนยั สําคัญ จากการรวมงบการเงินของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิมและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต
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ในปี 2561 รายได้ จากดําเนิ นงานมี ก ารเติบโตในอัตราร้ อยละ 34 โดยมี ส าเหตุหลักมาจากรายได้ ที่เ พิ่มขึน้ จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
นอกจากนี ้ การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเดิม โครงการอนันตรา เวเคชัน่ คลับ และธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิต ยังช่วยในการเติบโตของ
รายได้ โดยรวมของบริ ษัทในปี 2561
รายได้ จาํ แนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

0
66
9
35

30
65
6
100

0
63
9
34

30
64
6
100

ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
23,604
23,582
โรงแรมและอื่นๆ
51,285
30,970
จัดจําหน่ายและผลิต
4,439
4,091
รายได้ รวม
79,328
58,644
จากผลการดําเนินงาน*
ร้ านอาหาร
23,484
23,582
โรงแรมและอื่นๆ
50,577
30,970
จัดจําหน่ายและผลิต
4,439
4,091
รายได้ รวม
78,499
58,644
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 95 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมี สาเหตุส่ วนใหญ่ มาจากรายได้ ที่ เพิ่ มขึน้ อย่ างมี นัยสํ าคัญ จากเอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงการควบคุมต้ นทุนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ EBITDA อยู่ในอัตราที่ช้ากว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้ อตั ราการ
ทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากร้ อยละ 22.0 ในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยการลดลง
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจร้ านอาหาร ด้ วยยอดขายต่อร้ านเดิมที่ลดลง ความแตกต่างของ
ช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ ของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย และค่าจ้ างที่สงู ขึ ้นของกลุ่มโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด
ในปี 2561 EBITDA จากการดําเนินงานเติบโตในอัตราร้ อยละ 32 โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากรายได้ ที่เพิ่มขึน้ จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิมและอนันตรา เวเคชัน่ คลับ อย่างไรก็ตาม อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงาน
ลดลงเล็กน้ อยอยู่ที่ร้อยละ 20.7 ในปี 2561 จากร้ อยละ 20.9 ในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุเดียวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างไรก็
ตาม ธุรกิจโรงแรมเดิมมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ มีผลมาจากการบริ หารรายได้ และต้ นทุนเชิงรุ กของไมเนอร์ โฮเทลส์
กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
หน่วย: ล้านบาท
ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
โรงแรมและอื่นๆ
จัดจําหน่ายและผลิต
รวม
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
จากผลการดําเนินงาน*
ร้ านอาหาร

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

584
5,353
85
6,022
18.7

1,118
2,201
115
3,435
22.0

-48
143
-26
75

10
89
1
100

710

1,118

-37

11

ส่วนที่ 2 หน้ า 145

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560
หน่วย: ล้านบาท
โรงแรมและอื่นๆ
5,907
2,201
จัดจําหน่ายและผลิต
85
115
รวม
6,703
3,435
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
21.3
22.0
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
168
-26
95

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
88
1
100

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

-15
53
1
28

23
75
2
100

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

-15
60
1
32

22
76
2
100

กําไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีและค่ าเสื่อม (EBITDA)
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ตามงบการเงิน
ร้ านอาหาร
3,642
4,285
โรงแรมและอื่นๆ
11,736
7,684
จัดจําหน่ายและผลิต
307
304
รวม
15,685
12,273
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
19.8
20.9
ปี 2561
ปี 2560
หน่วย: ล้านบาท
จากผลการดําเนินงาน*
ร้ านอาหาร
3,647
4,285
โรงแรมและอื่นๆ
12,290
7,684
จัดจําหน่ายและผลิต
307
304
รวม
16,245
12,273
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
20.7
20.9
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อตั ราการทํากําไรสุทธิ
จากการดําเนินงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ซึง่ มีอตั ราการทํากําไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.3 โดยการเปลี่ยนแปลง
ของกําไรสุทธิและอัตราการทํากําไรสุทธิมีสาเหตุเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA อีกทังการเข้
้
าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปยัง
ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้นมากกว่า 2 เท่า และมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
ในเดือนตุลาคม ซึง่ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 46 อีกทังอั
้ ตราภาษี ในไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่มขึ ้นอย่างสูง เนื่องจากอัตราภาษี
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 29 สูงกว่าอัตราภาษีเฉลี่ยของบริ ษัทเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ปั จจัยทัง้ 3 ดังกล่าวได้ สร้ างแรงกดดันต่อ
อัตราการทํากําไรโดยรวมของบริ ษัทมากยิ่งขึ ้น
ในปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงผล
การดําเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจโรงแรมเดิม อย่างไรก็ตาม อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.6 ในปี 2561 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 ซึง่ มีอตั ราการทํากําไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.2 โดยมีสาเหตุเดียวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2561
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กําไรสุทธิ
ไตรมาส 4 ปี 2561
หน่วย: ล้านบาท
ตามงบการเงิน
กําไรสุทธิ
1,500
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
4.7
จากผลการดําเนินงาน*
กําไรสุทธิ
2,133
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
6.8
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147
กําไรสุทธิ
ปี 2561
หน่วย: ล้านบาท
ตามงบการเงิน
กําไรสุทธิ
5,445
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
6.9
จากผลการดําเนินงาน*
กําไรสุทธิ
5,957
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
7.6
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

ไตรมาส 4 ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

1,611
10.3

-7

1,611
10.3

32

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

5,415
9.2

1

5,415
9.2

10

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
จํานวน
ไตรมาส
รายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว
(ล้ านบาท)
ไตรมาส 2
121
กําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของการลงทุนใน เบนิฮานา (รายได้ อื่น)
ปี 2561
708
กําไรจากการซื ้อธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป (รายได้ อื่น)
-800
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป (ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)
-96
ค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊ คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)
ไตรมาส 4
-280
ค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของเงินลงทุนในรานี (ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)
ปี 2561
-126
ค่าใช้ จ่ายการด้ อยค่าของแกรบบ์ (ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร)
ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ (ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
-87
บริ หาร)
พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส 4 ปี 2561
ร้ านอาหาร

พัฒนาการ
• เปิ ดร้ านอาหารสุทธิจํานวน 96 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นร้ านเดอะ
พิซซ่า คอมปะนี, แดรี่ ควีน และเดอะ คอฟฟี่ คลับ
• เข้ าร่ วมทุนกับบริ ษัทเวียดนาม อินเวสต์เมนท์ กรุ๊ ป เพื่อดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้ แบรนด์เดอะ
คอฟฟี่ คลับ ในประเทศเวียดนาม
• เปิ ดตัวร้ านเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศกาตาร์ กัมพูชา และจีน

ส่วนที่ 2 หน้ า 147

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

โรงแรมและอื่นๆ

•
•
•
•
•

ไลฟ์สไตล์
องค์กร

•
•
•

พัฒนาการ
ทําคําเสนอซื ้อหุ้นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเสร็ จสิ ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 ส่งผลให้ บริ ษัทถือหุ้น
ทังสิ
้ ้นในสัดส่วนร้ อยละ 94.1 ในปั จจุบนั
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมอนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ ซึง่ มีห้องพักเพื่อให้ บริ การจํานวน 26 ห้ องในประเทศ
เวียดนาม
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ แซนไท รี สอร์ ท แคชชัวริ นา ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด ในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมโอ๊ คส์ รี สอร์ ท พอร์ ต ดักลาส ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการห้ องชุด ในรัฐควีนส์
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่ เป็ นกลุ่มพันธมิตรโรงแรมชัน้
นําระดับโลก
เปิ ดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋ าและเครื่ องประดับจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย
ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื่อ
เลิกบริ ษัท จํานวน 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโร ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จํานวน 80 ล้ านยูโร

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้ านอาหาร
ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีสาขาร้ านอาหารทังสิ
้ ้น 2,270 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริ ษัทลงทุนเอง 1,159 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
51 ของสาขาทังหมด
้
และสาขาแฟรนไชส์ 1,111 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,500 สาขา คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 66 และเป็ นสาขาในต่างประเทศ 770 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34 ในอีก 26 ประเทศครอบคลุมทัว่ ทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป
และประเทศแคนาดา
ร้ านอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้ านสาขา
ไตรมาส 4 ปี 2561
บริ ษัทลงทุนเอง
1,159
- ประเทศไทย
949
- ต่างประเทศ
210
สาขาแฟรนไชส์
1,111
- ประเทศไทย
551
- ต่างประเทศ
560
รวมสาขาร้ านอาหาร
2,270

เปลี่ยนแปลง (q-q)
51
48
3
45
39
6
96

เปลี่ยนแปลง (y-y)
87
83
4
119
76
43
206

ร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้ านสาขา
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน

เปลี่ยนแปลง (q-q)
28
-6
2
38

เปลี่ยนแปลง (y-y)
81
-12
0
56

ไตรมาส 4 ปี 2561
528
316
66
503
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ร้ านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้ านสาขา
เบอร์ เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ**
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริ เวอร์ ไซด์
เบร็ ดทอล์ค
เบนิฮานา
อื่นๆ*
รวมสาขาร้ านอาหาร

ไตรมาส 4 ปี 2561
109
462
95
70
47
20
54
2,270

เปลี่ยนแปลง (q-q)
10
14
4
6
-4
1
3
96

เปลี่ยนแปลง (y-y)
16
29
4
14
1
20
-3
206

* อื่นๆ คือ ร้ านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้ บริ ษัทร่ วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 บริ ษัท ซีเล็ค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ และร้ านอาหารในสหราช
อาณาจักรภายใต้ แบรนด์ “แกรบบ์”, “ภัทรา” และ “สุดา”

ผลประกอบการตามกลุ่มร้ านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2561 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เติบโตในอัตราร้ อยละ 2.8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาในอัตราร้ อยละ 10 ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย จีน เวียดนาม
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงสาขาที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าลงทุนในเบนิฮานาเมื่อเดือนเมษายน ปี 2561 ส่วนยอดขายต่อร้ านเดิม (SameStore-Sales) ลดลงร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการชะลอตัวของการบริ โภคและการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น
ในอุตสาหกรรมร้ านอาหารในประเทศหลักที่บริ ษัทมีการทําธุรกิจ
ในไตรมาส 4 ปี 2561 กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตในอัตราร้ อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องมาจากการขยายสาขาในอัตราร้ อยละ 12 อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อร้ านเดิมลดลงในอัตราร้ อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยการชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศยังสร้ างแรงกดดันต่อผลการดําเนินงานของเกือบทุกแบรนด์ นอกจากนี ้ การ
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายต่อร้ านเดิมของร้ านสาขาที่
ตัง้ อยู่ในแหล่งท่อ งเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นแบรนด์เบอร์ เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับ อย่างไรก็ตาม แดรี่ ควีนสามารถรั กษาผลการ
ดําเนินงานได้ ดี ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยมีอตั ราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมที่เป็ นบวกในไตรมาส 4 ปี 2561 ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากราคาสินค้ าที่ไม่สูง และการออกเมนูตามเทศกาล เช่น เมนูซอฟท์เสิร์ฟรสมะพร้ าว ซึง่ ได้ รับการ
ตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้ าในประเทศ ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างผลการดําเนินงานให้ แข็งแกร่ งขึ ้น กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยจะยังคง
เร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การลูกค้ า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยนําเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ทังในด้
้ านการวิเคราะห์ข้อมูล
การตลาด การจัดการการสั่งซื ้อ ระบบส่งอาหาร และการจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทคาดว่าประเทศไทยจะได้ รั บ
ประโยชน์จากการฟื น้ ตัวของการบริ โภคภายในประเทศและความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค เมื่อสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ ้น
กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตในอัตราร้ อยละ 9.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วของริ เวอร์ ไซด์ ซึ่งมีจํานวนสาขาร้ านอาหารเพิ่มขึ ้นสุทธิจํานวน 14
สาขา หรื อในอัตราร้ อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนยอดขายต่อร้ านเดิมในไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลงร้ อยละ 5.5 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แม้ ว่าจะมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นในแต่ละเดือน โดยผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวส่วนใหญ่เนื่องมาจากจํานวนลูกค้ าที่ลดลงของ
สาขาในเมืองรอง ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น สําหรับปี 2562 กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศจีนมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นําใน
ธุรกิจปลาย่างในเมืองหลัก โดยจะยังคงเร่ งขยายสาขาของริ เวอร์ ไซด์ในกรุ งปั กกิ่งและเซี่ยงไฮ้ และปรับปรุ งคุณภาพอาหารให้ ดียิ่งขึ ้น ด้ วย
การดําเนินโครงการตรวจสอบที่มาของอาหาร ซึง่ คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ แก่ลกู ค้ า และเพิ่มจํานวนลูกค้ าได้ ตอ่ ไป
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ด้ วยการชะลอตัวของการบริ โภคภายในประเทศที่ยาวนานส่งผลให้ กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายต่อร้ านเดิมลดลง
ร้ อยละ 4.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่ อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ น อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของเดอะ คอฟฟี่ คลับในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมัลดีฟส์และนิวซีแลนด์ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดขายโดยรวมทุกสาขาในไตรมาส 4 ปี
2561 ลดลงมากกว่าร้ อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจตังแต่
้ เมื่อปลายเดือนธันวาคม ปี
2560 หากไม่ร วมผลกระทบจากการปิ ดสาขาดังกล่าว เพื่ อ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่แ ท้ จริ ง กลุ่มธุร กิจร้ านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุกสาขาใน ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ในระดับใกล้ เคียงเดิมกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจในประเทศให้ แข็งแกร่ งขึ ้น กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะปรับปรุ งประสบการณ์ของแบรนด์เดอะ คอฟ
ฟี่ คลับให้ ดียิ่งขึน้ ด้ วยการให้ บริ การจัดส่งอาหาร การออกเมนูอาหารใหม่ที่น่าตื่นเต้ นสําหรั บหลากหลายโอกาสและลูกค้ าหลายกลุ่ม
ตลอดจนการเปิ ดตัวโปรแกรมสร้ างความภักดีของลูกค้ า ส่วนในต่างประเทศ จะมีการขยายสาขาของเดอะ คอฟฟี่ คลับอย่างต่อเนื่อง จาก
ในปั จจุบนั ที่มีอยู่ใน 9 ประเทศ ให้ เป็ นมากกว่า 12 ประเทศในปี 2562
โดยภาพรวมของปี 2561 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน โดยการเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่ม
ธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยและจีนได้ ช่วยลดผลกระทบจากผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวของกลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในต่างประเทศอื่นๆ
ด้ วยสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายในทุกตลาดหลักที่บริ ษัทมีการทําธุรกิจอยู่ ส่งผลให้ ยอดขายต่อร้ านเดิมในปี 2561 ลดลงในอัตราร้ อยละ 3.3
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
สําหรับปี 2562 ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงเชื่อมัน่ ในแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจ โดยกลยุทธ์การพัฒนาสินค้ าและการตลาดที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับ
การพัฒนาประสบการณ์ในร้ านอาหาร ด้ วยการนําเทคโนโลยีดจิ ิทลั เข้ ามาใช้ และการบริ การจัดส่งอาหารที่เป็ นเลิศ จะช่วยพลิกฟื น้ อัตราการ
เติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมให้ กลับมาเป็ นบวก นอกจากนี ้ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทยและจีน จะช่วยสร้ าง
การเติบโตที่แข็งแกร่ งให้ กบั บริ ษัทโดยรวม ท้ ายสุด ไมเนอร์ ฟู้ดคาดว่าความสามารถในการทํากําไรโดยรวมจะดีขึ ้น ตามขนาดของธุรกิจที่มี
การขยายตัวและการผลักดันการดําเนินงานให้ เป็ นเลิศ
ผลการดําเนินงานธุรกิจร้ านอาหาร
(ร้ อยละ)
อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้ านเฉลี่ย
Average Same-Store-Sales Growth
อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย
Average Total-System-Sales

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

(4.3)

(1.1)

(3.3)

(0.8)

2.8

3.2

0.2

5.1

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้ องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวมจากธุรกิจร้ านอาหารลดลงร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของรายได้
ของกลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศออสเตรเลียและการปิ ดสาขา
เชิงกลยุทธ์ในประเทศสิงคโปร์ รายรับจากการให้ สิทธิแฟรนไชส์เติบโตในอัตราร้ อยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน จากการเพิ่มขึ ้นอย่างแข็งแกร่ งของรายรับจากการให้ สิทธิแฟรนไชส์ของร้ านอาหารในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแบรนด์เดอะ
พิซซ่า คอมปะนี ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานลดลงในอัตราร้ อยละ 37 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในทุกตลาดหลักได้ รับแรงกดดันจากการลดลงของยอดขายต่อร้ านเดิม รวมถึง
แคมเปญทางการตลาดและค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาดที่สงู ขึ ้น จากความพยายามของไมเนอร์ ฟู้ดในการเพิ่มจํานวนลูกค้ าท่ามกลาง
สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่สงู นอกจากนี ้ การเปิ ดสาขาใหม่อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ยังอยู่ในช่วงของการเติบโต ทังในประเทศไทย
้
และจีนในช่วงไตรมาส 4 ยังมีส่วนในการสร้ างแรงกดดันชัว่ คราวต่อความสามารถในการทํากําไรโดยรวม ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA
จากการดําเนินงานลดลงเป็ นร้ อยละ 12.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2560
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สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้ านอาหารอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา การเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของ
กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย ซึง่ ได้ รับประโยชน์จากการขยายสาขาอย่างมีวินยั ตลอดทังปี
้ ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2561 ลดลงในอัตราร้ อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อร้ านเดิม
ที่ลดลงของทุกกลุ่มธุรกิจ และการออกผลิตภัณฑ์และแคมเปญทางการตลาด เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายท่ามกลางสภาพตลาดที่ชะลอตัวใน
ประเทศไทย ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเป็ นร้ อยละ 15.5 ในปี 2561 จากร้ อยละ 18.2 ในปี 2560
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
รายได้ จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้ แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้ อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2561
5,333
423
5,756
710
12.3
ปี 2561
21,842
1,641
23,484
3,647
15.5

ไตรมาส 4 ปี 2560
5,641
412
6,053
1,118
18.5
ปี 2561
21,918
1,665
23,582
4,285
18.2

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
-5
3
-5
-37
เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
0
-1
0
-15

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 369 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีทที่รับจ้ างบริ หารอีก 144 แห่งใน 51
ประเทศ มีจํานวนห้ องพักทังสิ
้ น้ 75,241 ห้ อง ซึ่งเป็ นห้ องที่บริ ษัทลงทุนเองจํ านวน 54,995 ห้ อง และห้ องที่บริ ษัทรั บจ้ างบริ หารจํ า นวน
20,246 ห้ อง ภายใต้ แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ โดยจาก
ห้ องพักทังหมด
้
เป็ นห้ องพักในประเทศไทย 4,272 ห้ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 และเป็ นห้ องพักในต่างประเทศ 70,969 ห้ อง คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 94 ในอีก 50 ประเทศ ครอบคลุมทัว่ ทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริ กา และแอฟริ กา
ห้ องพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้ างบริหาร
จํานวนห้ องพัก
ไตรมาส 4 ปี 2561
บริ ษัทลงทุนเอง*
54,995
- ประเทศไทย
2,716
- ต่างประเทศ
52,279
รับจ้ างบริ หาร**
20,246
- ประเทศไทย
1,556
- ต่างประเทศ
18,690
รวมห้ องพัก
75,241
*

จํานวนห้ องพักที่บริ ษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริ ษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และร่วมลงทุน
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เปลี่ยนแปลง (q-q)
-38
0
-38
-4,983
0
-4,983
-5,021

เปลี่ยนแปลง (y-y)
45,896
24
45,872
9,136
-139
9,275
55,032
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** รับจ้ างบริหารรวมโรงแรมทังหมดที
้
่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาการรับจ้ างบริ หารและโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights)
โดยการลดลงของจํานวนดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกสัญญารับจ้ างบริ หารของกลุม่ โรงแรมเอสเปเรี ย ซึง่ เคยเป็ นส่วน
หนึ่งของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ห้ องพักจําแนกตามการลงทุน
จํานวนห้ องพัก
ลงทุนเอง
เช่าบริ หาร
ร่ วมทุน
รับจ้ างบริ หาร
MLR*
รวมห้ องพัก
*

ไตรมาส 4 ปี 2561
19,152
33,817
2,026
13,311
6,935
75,241

เปลี่ยนแปลง (q-q)
176
-180
-34
-5,300
317
-5,021

เปลี่ยนแปลง (y-y)
12,113
33,817
-34
8,619
517
55,032

การบริหารโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน
กลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป) ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของรายได้ จากการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม
(Organic) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในประเทศไทยมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่ม
โรงแรมเดิมลดลงร้ อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในกรุ งเทพฯ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน
เติบโตอย่างแข็งแกร่ ง ในอัตราร้ อยละ 6 เมื่ อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ น แต่การดําเนินงานในต่างจัง หวัดของประเทศไทยได้ รั บ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและจากบางประเทศในทวีปยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศสและสวีเดน ส่งผลให้
รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนในต่างประเทศ รายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง
ต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่
แข็งแกร่ งในประเทศมัลดีฟส์ บราซิล และแอฟริ กา โรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในประเทศมัลดีฟส์มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเข้ าพักที่สูงขึน้ ด้ วยความสําเร็ จในการทําการตลาดของบริ ษัท กลุ่ม
โรงแรมในประเทศบราซิลมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินบาทเติบโตร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้ ว่าสกุลเงิน
บราซิลเลียน เรอัลจะมีการอ่อนค่าในอัตราร้ อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน การเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากจํานวนแขกเข้ าพักที่
เพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ ง จากทัง้ ลูกค้ าภายในประเทศและประเทศสหรั ฐอเมริ กา รวมถึงความสามารถในการบริ หารจัดการรายได้ ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลให้ อตั ราค่าห้ องเฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) ในสกุลเงินท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้นในอัตราเกือบร้ อยละ
10 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ท้ ายสุด กลุ่มโรงแรมเดิมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในแอฟริ กามีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่ดีของโรงแรมในประเทศแซมเบียและบอตสวานา ทังนี
้ ้ หากไม่รวมผลกระทบจากการ
แปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองในไตรมาส 4 ปี 2561
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 65 ของรายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ใน ไตรมาส 4
ปี 2561 มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินยูโรของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองและเช่าบริ หารเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน การเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของรายได้ เฉลี่ ยต่อห้ องต่อคืนมีสาเหตุมาจากจํ านวนแขกเข้ าพักที่เพิ่มขึน้ และกลยุทธ์ การ
กําหนดราคาที่มีประสิทธิภาพในทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะในประเทศสเปนและลาตินอเมริ กา ซึง่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรม
เดิมเติบโตอย่างแข็งแกร่ งในอัตรามากกว่าร้ อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของกิจกรรมการประชุม การจัดแสดง
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สินค้ าและสัมมนา (MICE) ในประเทศสเปนและจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นในทัง้ 2 ประเทศ ทังนี
้ ้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง
ต่อคืนในสกุลเงินยูโรของโรงแรมที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเป็ นเจ้ าของเองและเช่าบริ หารทังหมดเติ
้
บโตร้ อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมดที
้
่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองและให้ เช่า
บริ หารลดลงร้ อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมภายในกลุ่ม ซึง่ มีโรงแรมในเครื อเอ็น
เอช โฮเทล กรุ๊ ปเพิ่มเข้ ามา โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนอยู่ในระดับตํ่ากว่ารายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนเฉลี่ยเดิมของบริ ษัท
กลุ่มโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 6 ของรายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินออสเตรเลียลดลงร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การลดลง
ดังกล่าวมีผลมาจากจํานวนแขกที่เข้ าพักที่ลดลง ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ด้ วยการอ่อนค่าของสกุลเงินออสเตรเลีย
ส่งผลให้ รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนในสกุลเงินบาทลดลงร้ อยละ 9 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากการรับจ้ างบริ หารโรงแรม (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป) มีสดั ส่วนรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2561 โดยกลุ่มโรงแรมที่บริ ษัทรั บจ้ างบริ หารมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมเพิ่มขึน้ ใน
อัตราร้ อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นของโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารใน
ประเทศโอมาน กาตาร์ และอินโดนีเซีย ซึง่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนที่เพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 10 ในไตรมาส 4 ปี 2561 ทังนี
้ ้ หากไม่รวม
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมทีบ่ ริ ษัทรับจ้ างบริ หาร
มีการเติบโตในอัตราร้ อยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หากรวมโรงแรมใหม่ ซึง่ ยังอยู่ระหว่างการเติบโต รายได้
เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมดที
้
่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สําหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมทังหมดลดลงในอั
้
ตราร้ อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวของกลุ่มโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุล
เงินออสเตรเลีย โดยหากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึ่งมีรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนอยู่ในระดับตํ่ากว่าของ
โรงแรมเดิมของบริ ษัท รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมดลดลงร้
้
อยละ 26 ในไตรมาส 4 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2561 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมทังหมดของบริ
้
ษัทลดลงร้ อยละ 1 ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งของโรงแรมที่
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของเองเดิม ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวของกลุ่มโรงแรมภายใต้ การ
รับจ้ างบริ หารและกลุ่มโรงแรมภายใต้ สทิ ธิบริ หารจัดการห้ องชุดได้ ส่วนหนึ่ง ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่า
ของสกุลเงินบาท หากรวมโรงแรมใหม่และโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมดลดลงในอั
้
ตรา
ร้ อยละ 15 ในปี 2561
ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-Wide)
อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร*
69
ร่ วมทุน
57
รับจ้ างบริ หาร
63
MLR**
79
เฉลี่ย*
69
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
75
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
71
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ไตรมาส 4 ปี 2560
59
53
64
80
67
75
69

ปี 2561
68
53
63
79
69
77
71

ปี 2560
62
49
64
78
67
77
68
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(System-Wide)

ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร*
3,985
ร่ วมทุน
8,387
รับจ้ างบริ หาร
6,223
MLR**
4,332
เฉลี่ย*
4,207
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
5,318
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
1,846
(System-Wide)
รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร*
2,743
ร่ วมทุน
4,743
รับจ้ างบริ หาร
3,902
MLR**
3,411
เฉลี่ย*
2,900
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
4,006
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
1,313
(Organic)

อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร
62
ร่ วมทุน
57
รับจ้ างบริ หาร
66
MLR**
79
เฉลี่ย
68
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
76
(Organic)
ค่ าห้ องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร
6,313
ร่ วมทุน
8,590
รับจ้ างบริ หาร
6,323
MLR**
4,332
เฉลี่ย
5,649
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
5,346
(Organic)
รายได้ เฉลี่ยต่ อห้ อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริ หาร
3,932
ร่ วมทุน
4,854
รับจ้ างบริ หาร
4,149
MLR**
3,411
เฉลี่ย
3,867
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
4,076

ไตรมาส 4 ปี 2560
6,617
9,032
6,075
4,689
5,850
5,278
1,801

ปี 2561
4,575
8,152
5,811
4,297
4,765
5,048
1,710

ปี 2560
6,228
9,336
6,108
4,588
5,705
4,844
1,613

ไตรมาส 4 ปี 2560
3,881
4,801
3,876
3,740
3,903
3,972
1,250

ปี 2561
3,117
4,343
3,651
3,391
3,278
3,889
1,221

ปี 2560
3,865
4,577
3,917
3,596
3,837
3,753
1,104

ไตรมาส 4 ปี 2560
59
53
64
80
67
75

ปี 2561
65
53
64
79
69
79

ปี 2560
62
49
64
78
67
77

ไตรมาส 4 ปี 2560
6,617
9,032
6,075
4,689
5,850
5,278

ปี 2561
6,305
8,723
5,833
4,297
5,532
5,097

ปี 2560
6,228
9,336
6,108
4,588
5,705
4,844

ไตรมาส 4 ปี 2560
3,881
4,801
3,876
3,740
3,903
3,972

ปี 2561
4,119
4,658
3,755
3,391
3,817
4,004

ปี 2560
3,865
4,577
3,917
3,596
3,837
3,753

* ตัวเลขในไตรมาส 4 ปี 2561 และ ปี 2561 รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
** การบริหารโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
*** ข้ อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ องเติบโตมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดี
ของธุรกิจโรงแรมเดิม โดยเฉพาะในต่างประเทศ ส่วนรายได้ จากการรับจ้ างบริ หารโรงแรมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 48 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หารเดิม และ
รายได้ จากการรับจ้ างบริ หารที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ รวมถึงค่าบริ การด้ านเทคนิคและค่าธรรมเนียมในการเลิกจ้ าง
ในปี 2561 รายได้ จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 84 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวม
รายได้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิม ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ส่วนรายได้ จากการ
รับจ้ างบริ หารในปี 2561 เติบโตในอัตราร้ อยละ 19 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทย และรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายจํานวนโรงแรมที่บริ ษัทรับจ้ างบริ หาร
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุร กิจอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับธุร กิจโรงแรม คือ ธุร กิจศูนย์ การค้ าและบันเทิง บริ ษัทเป็ นเจ้ าของและบริ หารศูนย์ การค้ า ซึ่ง รวมถึง
ศูนย์การค้ า 3 แห่งในกรุ งเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยาจํานวน 7 กลุ่ม ซึง่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์
Ripley’s Believe It or Not! และพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์คที่มีชื่อเสียง
บริ ษัทดําเนินธุร กิจการพัฒนาโครงการที่อ ยู่อ าศัยเพื่อขาย ซึ่งบริ ษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ ที่
เดียวกัน บริ ษัทได้ พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมุย ชื่อโครงการ ดิเอสเตท สมุย ตังอยู
้ ่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ รี สอร์ ท เกาะสมุย โดย
โครงการดังกล่าวมีบ้านพักตากอากาศจํ านวน 14 หลัง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีโครงการที่ 2 คือ โครงการเซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนี ยมระดับบนจํ านวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รี จิส กรุ ง เทพฯ ปั จจุบัน บริ ษัทได้ ปิดการขาย
คอนโดมิเนียมของโครงการเซ็นต์ รี จิส เรสซิเดนเซสทังหมดแล้
้
ว โครงการล่าสุด คือ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มี
บ้ านพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตังอยู
้ ่ตดิ กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รี สอร์ ท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อขายอีก 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์ วิส สวีท ซึง่ เป็ นโครงการที่บริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 50 ร่ วมกับ
บริ ษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่ตรงข้ ามกับโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รี สอร์ ท ประกอบด้ วยคอมโดมิเนียมจํานวน 44 ยูนิต โครงการ
อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ซึง่ ตังอยู
้ ต่ ดิ กับโครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต ประกอบด้ วยวิลล่าหรู เพื่อขายจํานวน 16
หลัง ท้ ายสุด โครงการทอร์ เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบด้ วยห้ องพักคอนโดมิเนี ยมทังหมด
้
187 ห้ อง ในขณะที่
ห้ องพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้ เช่า บริ ษัทจะขายห้ องพักเพ้ นท์เฮ้ าส์ที่มีอยู่จํานวน 6 ห้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังประกาศโครงการใหม่เพิ่มอีก 2
โครงการ ซึง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ได้ แก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อูบดุ ในประเทศอินโดนิเซีย
เพื่อให้ มีโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต
อีกส่วนหนึง่ ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้ แบรนด์ของบริ ษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ ณ สิ ้นปี
2561 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงการเพื่อรองรั บการขายสิทธิในการเข้ าพักอาศัยจํ านวนทังหมด
้
229 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต
กรุ งเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าในประเทศจีน ด้ วย
ความสําเร็ จในการขายและการตลาด ส่งผลให้ อนันตรา เวเคชั่น คลับยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ด้ วยจํานวนสมาชิกที่
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 21 อยู่ที่ 12,347 คน ณ สิ ้นปี 2561
ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมลดลงร้ อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่
เนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ ของธุรกิจพัฒนาที่อ ยู่อ าศัยเพื่อขาย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ น
สําหรับปี 2561 รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมลดลงร้ อยละ 13 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการชะลอตัวของการขายโครงการ
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ที่อยู่อาศัยจากปี ก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ ของอนันตรา เวเคชัน่ คลับยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 แม้ ว่าจะมีการแข็งค่าของสกุล
เงินบาท โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นมากกว่า 3 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีการ
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญจากรายได้ ส่วนเพิ่มจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมเดิมของบริ ษัท อย่างไรก็
ตาม รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมลดลง จากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ ของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย ในไตรมาส 4 ปี 2561 EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
มีสาเหตุหลักมาจากกําไรส่วนเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป และความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึน้ ของอนันตรา เวเคชัน่
คลับ จากการควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ในอัตราที่
ช้ ากว่าการเติบโตของรายได้ เนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการบันทึกรายได้ ของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน และค่าจ้ างที่สูงขึน้ ของกลุ่มโรงแรมภายใต้ สิทธิ บริ หารจัดการห้ องชุด ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 24.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 26.4 ใน ไตรมาส 4 ปี 2560
สําหรับปี 2561 รายได้ รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 63 อันมีผลมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ องและธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
เดิม ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในปี 2561 มีการเติบโตในอัตราร้ อยละ 60 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากกําไรที่
เพิ่มขึ ้นจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป รวมถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งของธุรกิจโรงแรมเดิม อย่างไรก็ตาม EBITDA ของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจโรงแรมลดลงในปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของอนันตรา เวเคชัน่ คลับ ซึง่ ได้ รับผลกระทบเชิง
ลบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 และรายได้ ที่ลดลงจากการขายโครงการที่
อยู่อาศัยเพื่อขาย ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 24.3 ในปี 2561 จาก
ปี 2560 ซึง่ มีอตั ราการทํากําไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 24.8
สําหรั บปี 2562 บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ในแนวโน้ มของผลการดําเนินงานของทุกตลาดหลักที่บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจ โดยกลุ่มโรงแรมใน
ประเทศไทยจะยังคงได้ รับประโยชน์จากแนวโน้ มการท่องเที่ยวที่ดีและจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะมีผลให้ อตั ราการ
เข้ าพักและอัตราค่าห้ องเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มสูงขึน้ ส่วนในทวีปยุโรป ประเทศโปรตุเกสคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น ด้ วยแนวโน้ มการ
ท่องเที่ยวที่ดีและห้ องพักที่ได้ รับการปรับปรุ ง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป คาดว่าจะเติบโต
อย่างมัน่ คงและสอดคล้ องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเป็ นกลุ่มนักธุรกิจภายในประเทศ
นอกจากนี ้ ปี 2562 จะเป็ นปี แรกของการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเต็มปี ส่วนในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มโรงแรมภายใต้ สิทธิ
บริ หารจัดการห้ องชุดคาดว่าจะเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัว ท้ ายสุด ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมจะยังคงสร้ าง
รายได้ และผลกําไรให้ กบั บริ ษัทต่อไป
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ อง**
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้ อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2561
22,986
485
1,064
24,535
5,907
24.1
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ไตรมาส 4 ปี 2560
6,459
328
1,565
8,352
2,201
26.4

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
256
48
-32
194
168
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หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ อง**
ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้ อยละ)

ปี 2561
44,168
1,396
5,013
50,577
12,290
24.3

ปี 2560
24,010
1,171
5,790
30,970
7,684
24.8

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
84
19
-13
63
60

* ไม่รวมรายการที่ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น

ธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีร้านค้ าและจุดจําหน่ายจํานวนทังสิ
้ ้น 490 แห่ง เพิ่มขึ ้น 92 แห่งจาก 398 แห่ง ณ สิ ้นไตรมาส 4 ปี 2560
จากจํานวนร้ านค้ าและจุดจําหน่ายทังหมด
้
490 แห่ง ร้ อยละ 83 เป็ นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้ แบรนด์อเนลโล่, บอสสินี่, บรู คส์ บราเธอร์ ส,
ชาร์ ล แอนด์ คีธ, เอสปรี , เอแตม, โอวีเอส, เพโดร, แรทลีย์ และเซฟ มาย แบค ในขณะที่ร้อยละ 17 เป็ นของกลุ่มเครื่ องใช้ ในบ้ า นและ
ครัวเรื อน ภายใต้ แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโบเดิ ้ม
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ ายของธุรกิจจัดจําหน่ าย
จํานวนสาขา
ไตรมาส 4 ปี 2561
/จุดจําหน่ าย
กลุ่มสินค้ าแฟชัน่
409
กลุ่มเครื่ องใช้ ในบ้ านและครัวเรื อน
81
รวม
490

เปลี่ยนแปลง (q-q)

เปลี่ยนแปลง (y-y)

27
11
38

45
47
92

ในไตรมาส 4 ปี 2561 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ จัด จํ า หน่ า ยและรั บ จ้ า งผลิ ต เติบ โตในอัต ราร้ อยละ 5 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจจัดจําหน่าย ทังกลุ
้ ่มสินค้ าแฟชัน่ และกลุ่มเครื่ องใช้ ในบ้ านและครัวเรื อน รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจ
รับจ้ างผลิต ในไตรมาส 4 ปี 2561 EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตลดลงในอัตราร้ อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงมีผลมาจากการลดราคาสินค้ าสิ ้นฤดูกาลของแบรนด์แฟชัน่ บางแบรนด์ ดังนัน้ อัตราการทํา
กําไร EBITDA ลดลงจากร้ อยละ 9.8 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561
ในปี 2561 รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตเติบโตในอัตราร้ อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจจัด
จําหน่าย ในปี 2561 EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตเติบโตในอัตราร้ อยละ 1 โดยความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึน้ ของ
ของธุรกิจรั บจ้ างผลิตช่วยลดผลกระทบจากความสามารถในการทํากํ าไรที่ล ดลงของธุรกิจจัดจํ าหน่ายได้ บางส่วน ซึ่งได้ รับแรงกดดัน
ชั่วคราวจากการลดราคาสินค้ าสิน้ สุดฤดูกาลท่ามกลางการชะลอตัวของสภาพธุร กิจค้ าปลีกในประเทศไทย ดังนัน้ อัตราการทํา กํ าไร
EBTIDA ลดลงจากร้ อยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561
รายได้ ของธุรกิจจัดจําหน่ ายและรับจ้ างผลิตสินค้ า
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2561
ธุรกิจจัดจําหน่าย
953
ธุรกิจรับจ้ างผลิต
282
รวมรายได้ *
1,234
EBITDA
85
EBITDA Margin (ร้ อยละ)
6.9

ส่วนที่ 2 หน้ า 157

ไตรมาส 4 ปี 2560
904
269
1,173
115
9.8

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
5
5
5
-26
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ปี 2561

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)

ธุรกิจจัดจําหน่าย

3,448

3,112

11

ธุรกิจรับจ้ างผลิต

992

979

1

รวมรายได้ *
EBITDA
EBITDA Margin (ร้ อยละ)

4,439
307
6.9

4,091
304
7.4

9
1

* รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้ อื่น

งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2561 บริ ษัทมีสินทรั พย์รวม 267,700 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 148,600 ล้ านบาท จาก 119,100 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2560 การเพิ่มขึน้
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 81,749 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงิน
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป (2) การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 42,446 ล้ านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของแบรนด์ของเอ็น
เอช โฮเทล กรุ๊ ป และ (3) การเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 7,424 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงิน
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 184,626 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 เพิ่มขึ ้นจํานวน 116,030 ล้ านบาท จาก 68,596 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าจํานวน 13,037 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป (2) การ
เพิ่มขึ ้นของ Bridge Finance และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 59,411 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮ
เทล กรุ๊ ป และการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในริ เวอร์ ไซด์ ในประเทศจีน (3) การเพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้จํานวน 15,376 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
รวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป และ (4) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจํานวน 20,894 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวข้ องกับการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของแบรนด์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจํานวน 32,570 ล้ านบาทจาก 50,504 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 83,074 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก (1) กําไรสุทธิในปี 2561 จํานวน 5,445 ล้ านบาท (2) การออกหุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนจํานวน 23,778 ล้ านบาท
และ (3) ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 8,047 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป สุทธิด้วย (4) เงินปั นผลจ่าย
จํานวน 1,848 ล้ านบาท
สําหรับปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 7,360 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 775 ล้ านบาท
โดยการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 83,145 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริ ษัทย่อย (สุทธิ
จากเงินสดทีไ่ ด้ มา) จํานวน 77,608 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป สุทธิด้วยเงินสดของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
และ (2) การลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และอื่นๆ จํานวน 8,809 ล้ านบาท
บริ ษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 82,971 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินสดที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ ายทุนจํานวน 24,822 ล้ านบาท และ (2) เงินสดรับสุทธิจาก Bridge Finance และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะยาวจํานวน 58,523
ล้ านบาท
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นจํานวน 12,713 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2561
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การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทมีอัตรากําไรขัน้ ต้ นลดลงจากร้ อยละ 58.8 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 56.3 ในปี 2561 โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของ
ต้ นทุนห้ องพักและสปาและค่าเสื่อมราคาส่วนที่บนั ทึกอยู่ในต้ นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริ การที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม อัตรา
การทํากําไรขันต้
้ นของธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้ างผลิตสินค้ าในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิ
ลดลงเป็ นร้ อยละ 6.9 ในปี 2561 จากร้ อยละ 9.2 ในปี 2560 หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึน้ เพี ยงครั ง้ เดีย ว อัตรากํ าไรสุทธิ จากการ
ดําเนินงานลดลงเป็ นร้ อยละ 7.6 ในปี 2561 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมภายใต้ สิทธิบริ หารจัดการห้ องชุด และธุรกิจร้ านอาหาร รวมทังต้
้ นทุนทางการเงิน ส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม และอัตราภาษีที่เพิ่มขึ ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 11.9 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 8.2 ในปี 2561 ซึ่งบางส่วนมาจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ ายทุนเพื่อใช้ ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป นอกจากนี ้ การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ บริ ษัทมีการรวมงบการเงินเพียง 3 เดือน
ยังสร้ างแรงกดดันชั่วคราวต่ออัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม จากการเพิ่มขึน้ ของส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรั พย์
ลดลงจากร้ อยละ 4.8 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 2.8 ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึ่งมี
มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นตามมูลค่าตลาด ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง นอกจากนี ้ การลงทุนใหม่ของบริ ษัท ซึง่ ยังอยู่ระหว่าง
การเติบโตยังสร้ างแรงกดดันชัว่ คราวต่ออัตราผลตอบแทนโดยรวมในปี นี ้
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทอยู่ที่ 58 วันในปี 2561 ซึง่ เป็ นระดับที่ใกล้ เคียงกับปี ก่อน ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อ ยอด
ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 5.5 สําหรับปี 2560 เป็ นร้ อยละ 5.7 ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากธุรกิจร้ านอาหาร จาก
การรวมงบการเงินของเบนิฮานา สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทส่วนใหญ่ประกอบด้ วย วัตถุดบิ สินค้ าระหว่างผลิต และสินค้ าสําเร็ จรู ปของธุรกิจ
ร้ านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายและรั บจ้ างผลิต รวมถึงคอร์ บิน แอนด์ คิง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรม โดยอายุเฉลี่ยของสินค้ า
คงเหลือลดลงจาก 56 วันในปี 2560 เป็ น 44 วันในปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ มีสินค้ า
คงเหลือน้ อยกว่าธุรกิจเดิมของบริ ษัท อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจาก 48 วันในปี 2560 เป็ น 93 วันในปี 2561 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจาก
ธุรกิจโรงแรม จากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 0.9 เท่า ณ สิ ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี รวมทังการเพิ
้
่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า จากการรวมงบการเงินของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 1.0 เท่า ณ สิ ้นปี 2560 เป็ น 1.5 เท่า ณ ปี 2561
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้เพื่อใช้ ในการเข้ าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป โดยการเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการออก
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ ายทุนและส่วนของกํ าไรสุทธิตลอดทังปี
้ ได้ ช่วยลดผลกระทบของการเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ต่อ การเพิ่มขึน้ ของอัตราส่ว น
ดังกล่าวได้ ส่วนหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าผลตอบแทนที่ดีขึน้ จากการลงทุนใหม่ การรวมงบการเงินทังปี
้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป และการ
บริ หารจัดการโครงสร้ างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการดําเนินงานโดยรวมของบริ ษัทที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดอัตราส่วน
ดังกล่าวให้ ลดลงมาอยู่ที่ 1.3 เท่าภายในสิ ้นปี 2562 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยลดลงจาก 5.1 เท่าในปี 2560 เป็ น
4.0 เท่าในปี 2561 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนทางการเงินจากการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตรากําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน* (ร้ อยละ)

31 ธ.ค. 61
56.3
6.9
7.6
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9.2
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ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้ าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้ าหนี ้การค้ า (วัน)
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่ อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนีส้ ินต่ อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

31 ธ.ค. 61
8.2
2.8
58
44
93
31 ธ.ค. 61
0.9
31 ธ.ค. 61
1.5
1.4
31 ธ.ค. 61
4.0

31 ธ.ค. 60
11.9
4.8
58
56
48
31 ธ.ค. 60
1.3
31 ธ.ค. 60
1.0
0.9
31 ธ.ค. 60
5.1

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้ าที่ 147

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ งในปี 2561 โดยมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนของโรงแรมทังหมด
้
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4 ในปี 2561 โดยกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และอิตาลีมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ งที่สุด ทังนี
้ ้ หากรวมผลกระทบจากการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง (IAS 29) รายได้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 เป็ นจํานวน 1,620 ล้ านยู
โรในปี 2561
ในปี 2561 EBITDA จากการดําเนินงานเติบโตในอัตราร้ อยละ 13 อยู่ที่ 263 ล้ านยูโร ซึง่ สูงกว่าที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปได้ ตงเป
ั ้ ้ าไว้ โดยการ
เติบโตที่แข็งแกร่ งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และการควบคุมค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทังค่
้ าจ้ างและค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 15.0 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 16.3 ในปี 2561
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2561 เพิ่มขึ ้นมากกว่าเท่าตัว โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นและภาระดอกเบี ้ยที่ลดลง
จากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกําหนดในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ดังนัน้ อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อย
ละ 2.2 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 5.3 ในปี 2561 ในปี 2561 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีกําไรสุทธิที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวจํานวน 32 ล้ านยูโร ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นกําไรที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากรวมกําไรที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นมากกว่า 3 เท่า
อยู่ที่ 118 ล้ านยูโรในปี 2561
สําหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปมีความมัน่ ใจในแน้ วโน้ มของธุรกิจ ด้ วยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นในทุกตลาดหลัก คุณภาพสินทรัพย์
ที่ดีขึ ้น และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ดังนัน้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปจึงยังคงยืนยันเป้าหมาย EBITDA จํานวน 285 ล้ านยูโรในปี 2562
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านยูโร
รายได้
EBITDA จากการดําเนินงาน
EBITDA Margin จากการดําเนิ นงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ปี 2561
1,620
263
16.3
86
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ปี 2560
1,553
233
15.0
35

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
4
13
1.3
N/A
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ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านยูโร
อัตราการทํากํ าไรสุทธิ จากการดําเนิ นงาน (ร้อยละ)
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากํ าไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2561
5.3
118
7.3

ปี 2560
2.2
36
2.3

เปลี่ยนแปลง (ร้ อยละ)
3.1
N/A
5.0

* รวมผลกระทบจากการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง (IAS 29) ซึ่งมีผลเริ่ มใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2561 และส่งผลให้ มี
การปรับปรุงผลการดําเนินงานในประเทศอาร์ เจนตินา เพื่อแสดงผลกระทบของเงินเฟ้อ

แนวโน้ มในอนาคต
ปี 2561 นับเป็ นปี แห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ก้าวสู่การเป็ นบริ ษัทระดับโลกอย่างแท้ จริ งเป็ นที่สําเร็ จ ด้ วยฐาน
การดําเนินงานครอบคลุมทัว่ ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริ กา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริ กา ด้ วยพื ้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ งในปั จจุบนั
บริ ษัทจึงมีความพร้ อมที่จะผลักดันผลการดําเนินงานให้ แข็งแกร่ งยิ่งกว่าเดิมในปี 2562 โดยมีปัจจัยที่จะช่วยผลักดันการเติบโตและกลยุทธ์
ที่สําคัญในปี 2562 ดังต่อไปนี ้
ฐานธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ กว่ าและดีกว่ าเดิมจะช่ วยผลักดันการเติบโต
ด้ วยฐานการดําเนินงานที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศและกลุ่มแบรนด์ ไมเนอร์ โฮเทลส์จงึ มีความพร้ อมที่จะเติบโตและขยายธุรกิจ
• เพิ่มรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืนให้ สูงสุด: ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าแนวโน้ มการท่องเที่ยวที่ดีในทุกตลาดหลัก ได้ แก่ ไทย ยุโรป มัลดีฟส์
และออสเตรเลียจะช่วยส่งเสริ มการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องต่อคืน และเพื่อผลักดันการเติบโตให้ สงู สุด ไมเนอร์ โฮเทลส์จะพัฒนากล
ยุทธ์การขายและการจัดจําหน่ายห้ องพัก การตลาดเชิงรุ ก และความสามารถในการบริ หารจัดการการขายห้ องพักให้ แข็งแกร่ งยิ่งกว่าเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เริ่ มขายห้ อ งพักในเครื อ ไมเนอร์ โฮเทลส์ แ ละเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปให้ กับกลุ่ม ลูก ค้ าของกันและกัน ผ่านการรวม
แพลตฟอร์ มดิจิทลั และทีมการขายทัว่ โลกเข้ าด้ วยกัน เพื่อเพิ่มอัตราการเข้ าพักของทังสองกลุ
้
่ม นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทล์และเอ็นเอช โฮ
เทล กรุ๊ ปยังร่ วมมือเพื่อวางแผนในการรวมโปรแกรมเพื่อสร้ างความภักดีของลูกค้ าและการแลกคะแนนสะสมระหว่างกันเพื่อสร้ างความ
ภักดีของลูกค้ าให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้นและเพิ่มยอดขาย
้ โรงแรมระดับกลางไปจนถึงโรงแรมหรู
• เร่ งการเติบโตของธุรกิจรับจ้ างบริ หาร (Asset Light): ด้ วยเครื อข่ายแบรนด์ที่หลากหลาย ตังแต่
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงมีความพร้ อมที่จะเร่ งขยายธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม และขยายแบรนด์ในเครื อของทังไมเนอร์
้
โฮเทลส์และเอ็นเอช โฮ
ั ญารับจ้ างบริ หาร ภายใต้ แบรนด์ของ
เทล กรุ๊ ปไปยังตลาดใหม่ โดยภายในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ไมเนอร์ โฮเทลส์คาดว่าจะเพิ่มโรงแรมภายใต้ สญ
บริ ษัทเองอีก 10 แห่งในทวีปยุโรป ในขณะที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ปคาดว่าจะเปิ ดตัวแบรนด์ในเครื อในทวีปเอเชีย ภายใต้ สญ
ั ญารับจ้ างบริ หาร
อีกกว่า 20 แห่ง สัญญารับจ้ างบริ หารใหม่ดงั กล่าว เมื่อรวมกับสัญญารับจ้ างบริ หารที่บริ ษัทได้ ลงนามไปแล้ วจะส่งผลให้ บริ ษัทมีโรงแรม
ภายใต้ สัญญารั บจ้ างบริ หารกว่า 160 แห่งภายในปี 2566 ไมเนอร์ โฮเทลส์เชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจรั บจ้ างบริ หารโรงแรมจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนให้ สงู ขึ ้นในอนาคต
• ยกระดับความเป็ นเลิศในการดําเนินงาน: ไมเนอร์ โฮเทลส์สามารถใช้ ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานที่ดีและความเชี่ยวชาญในทวีป
ยุโรปและลาตินอเมริ กาของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป เพื่อผลักดันการดําเนินงานที่เป็ นเลิศของกลุ่มทิโวลี โดยกลุ่มโรงแรมในประเทศโปรตุเกส
และบราซิลอยู่ระหว่างการโอนย้ ายการบริ หารไปอยู่ภายใต้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ คาดว่าจะช่วยทําให้ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้น ทังใน
้
ด้ านการขายและการตลาด การจัดจําหน่ายห้ องพัก และการรวมงานฝ่ ายสนับสนุนต่างๆ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทลส์และเอ็นเอช โฮเทล
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กรุ๊ ปยังได้ มีการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อรองราคา ด้ วยฐานการดําเนินงานที่ใหญ่ขึ ้น โดยบริ ษัทอยู่ระหว่างพิจารณาโอกาสในการ
ลดต้ นทุนกับตัวแทนการท่องเที่ยว ทังแบบออนไลน์
้
และออฟไลน์ และคูค่ ้ าการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อสร้ างประสิทธิภาพทางต้ นทุนให้ สงู ที่สดุ
• ผลกําไรที่เพิ่มขึ ้นจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป: ผลกําไรทังปี
้ จากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป (ก่อนรวมผลประโยชน์จากการดําเนินงานร่ วมกัน) จะ
ช่วยเร่ งการเติบโตของผลกําไรให้ กบั กลุ่มธุรกิจโรงแรมอย่างมีนยั สําคัญในปี 2562 นอกจากนี ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าผลประโยชน์
ทางการเงินจากการดําเนินงานร่ วมกัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มรายได้ โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตให้ สงู ยิ่งขึ ้น
ด้ วยแนวโน้ มการเติบโตที่น่าตื่นเต้ น ประกอบกับความพยายามอย่างไม่หยุดนิ่งของไมเนอร์ โฮเทลส์ในการสร้ างผลกําไร บริ ษัทจึงมีความ
พร้ อมที่จะสร้ างการเติบโตให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปี 2562
ความเป็ นเลิศในการพัฒนานวัตรกรรมจะช่ วยสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับธุรกิจร้ านอาหาร
ไมเนอร์ ฟู้ดมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวินัยในทุกด้ านของการดําเนินงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจร้ านอาหารให้ ดีขึน้ และผลักดันการ
เติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิม
• นวัตกรรมสินค้ า: ไมเนอร์ ฟู้ดมีการเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้ างความน่าตื่นเต้ นให้ กบั แบรนด์ พร้ อมไปกับการติดตามเทรนด์ที่
สําคัญเพื่อให้ แบรนด์เป็ นที่น่าจดจําได้ ดียิ่งขึน้ ในกลุ่มลูกค้ าทุกวัย ยกตัวอย่างเช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนีม่งุ มัน่ ในการพัฒนาเมนูอ าหาร
สําหรับนัง่ ทางในร้ านให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อปรับปรุ งประสบการณ์การรั บประทานอาหารและผลักดันการใช้ จ่ายของลูกค้ าที่สูงขึน้
ในขณะที่จะมีการเพิ่มเมนูอาหารสําหรับเด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้ าให้ สงู ขึ ้น
• นวัตกรรมการบริ การ: ไมเนอร์ ฟู้ดกําลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้ านดิจิทลั เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีขึ ้นให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ รวมถึงระบบ
การสัง่ อาหารออนไลน์ เครื่ องสัง่ อาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk) และระบบการจ่ายเงินโดยไม่ใช้ เงินสด เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุด
ให้ กับลูกค้ า ไมเนอร์ ฟู้ดเพิ่งได้ เปิ ดตัว 1112Delivery ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ มกลางในการให้ บริ การสั่งอาหารของบริ ษัท โดยลูกค้ าสามารถสั่ง
อาหารของทุกแบรนด์ในเครื อไมเนอร์ ฟู้ดได้ ในที่เดียว พร้ อมรับอาหารทังหมดด้
้
วยการจัดส่งพร้ อมกัน และจ่ายเงินเพียงครัง้ เดียว
• นวัตกรรมรู ปแบบร้ านอาหาร: ไมเนอร์ ฟู้ดอยู่ระหว่างการพัฒนาร้ านอาหารใหม่หลากหลายรู ปแบบ ซึง่ สามารถขยายได้ อย่างรวดเร็ ว
และช่วยกระตุ้นให้ ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การได้ ในหลายโอกาสและบ่อยครั ง้ มากยิ่งขึน้ ยกตัวอย่างเช่น เดอะ คอฟฟี่ คลับได้ เปิ ดตัวบาร์
เครื่ องดื่ม พร้ อมเมนูพร้ อมทาน (Grab & Go) เพื่อให้ เข้ ากับไลฟ์สไตล์ที่เร่ งด่วนของลูกค้ าในปั จจุบนั โดยรู ปแบบร้ านอาหารใหม่นีม้ ีการ
จัดการพื ้นที่ใช้ สอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความง่ายต่อการขยายร้ าน
ไมเนอร์ ฟู้ดมัน่ ใจว่าความพยายามในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพลิกฟื น้ ผลการ
ดําเนินงานให้ กลับมาเติบโตอีกครัง้ ในปี 2562
การบริหารจัดการโครงสร้ างเงินทุน
ด้ วยการออกหุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถรักษาอัตราส่วนหนี ้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี
2561 ให้ ตํ่ากว่า 1.75 เท่า ส่วนในปี 2562 บริ ษัทคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงอีก โดยการรวมงบการเงินทังปี
้ ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
พร้ อมโอกาสในการหมุนเวียนสินทรั พย์บางส่วนในยุโรป จะช่วยให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มสูงขึน้ และปรั บโครงสร้ างเงินทุนของ
บริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

ส่วนที่ 2 หน้ า 162

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่เ ป็ นเท็ จ ไม่ทํ า ให้ ผ้ ูอื่ น สํา คัญ ผิ ด หรื อ ไม่ข าดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้
แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายในรวมทังการกระทํ
้
าที่มชิ อบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัท ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ และ นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ และ นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่
ข้ อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ

2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

กรรมการ

ผู้รับมอบอํานาจ
1. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

Corporate Chief Financial Officer

2. นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้

Chief Commercial Officer

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ ว๊ ดู ไฮเน็ค
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
- ประธานกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- อายุ 69 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊ อต
ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

2. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 73 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT:
ปั จจุบนั
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
149,797,451 หุ้น
จัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
คูส่ มรส
- โรงเรี ยนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
MINT:
- หลักสูตร Director Certification Program
5,200 หุ้น
(DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2540-2555
2550-2553
2531-2544
2516-2523

- ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษัท
ในเครื อ
- กรรมการอิส ระและประธานกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

- บริ ษัทในเครื อ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

-

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการและเหรัญญิก
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
- บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้ นท์
- บจก.สยามพิวรรธน์
- สภากาชาดไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิลเลียมส์ สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

-

2550-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2542-2561

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ. เสริ มสุข
- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บจก. ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 61 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขา Electrical Engineering
and Computer Science, Massachusetts
Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)

-

ช่ วงเวลา
-

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2554-2557

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้อํานวยการ
- คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
(กนส.)
- ประธานกรรมการบริ หาร

2553-2557
2553-2557
2553-2557
2553-2557
2553-2557

- กรรมการและผู้จดั การ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2558-2560
2558-2560
2557-2560
2554-2557

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บมจ. สิงห์ เอสเตท
- บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน)
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- สํานักงานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ ชาติ
- มูลนิธิศกึ ษาพัฒน์
- มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บมจ. สายการบินนกแอร์
- บจก. ไทยสมายล์แอร์ เวย์
- บมจ. การบินไทย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สํานักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
- บจก. สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
- บจก. ซ็ดเทรด ดอท คอม
- บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ
- อายุ 55 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Families in Business from
Generation to Generation, Harvard
Business School สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร TLCA Leadership Development
Program, IMD Lausanne สวิตเซอร์ แลนด์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ปี 2554 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP)
รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)/Financial Planning Standards
Board (FPSB)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

-

ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
- 2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
- 2558-2561
- 2558-2560
- 2558-2560
- 2558-2559
- 2539-2544
- 2536-2539
- 2533-2536
-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- กรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- อุปนายก
- กรรมการ กรรมการบริ หาร และทีป่ รึกษา
อาวุโส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้จดั การ
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

- บมจ. เอสเอฟ คอร์ ปอเรชัน่
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่
- บจก. กูร์เมต์ เอเชีย
- บจก. กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิ ศ
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- บล. ธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซนเตอร์
- บจก. ฮิวแมนิก้า
- บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี
- บลจ. ชโรเดอร์
- บล. เอกธํารง จํากัด (มหาชน)
- บจก. มอร์ แกน เกรนเฟลล์ไทย

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
5. นายอานิล ธาดานี่
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 72 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หาร University of
California, Berkeley สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริ กา

MINT:
59,411,662 หุ้น

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

- กรรมการ
- ผู้ก่อตั ้งและประธานกรรมการและ
กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- ผู้ก่อตั ้งและกรรมการ และกรรมการ
บริ ษัทในเครื อ
- สมาชิกของคณะกรรมาธิการและ
ประธานคณะกรรมการ
- สมาชิก

6. นายธีรพงศ์ จันศิริ
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

คูส่ มรส
MINT:
14,300 หุ้น

ปั จจุบนั

7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
(แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)
- กรรมการ
- อายุ 69 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

- General Management Program, Ashridge
Management College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

MINT:
10,194,616 หุ้น

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ ้ง
- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้งส์ (บริ ษัทจด
ทะเบียนในประเทศอังกฤษ)
- SMU Enterprise Board, The Institute of
Innovation and Entrepreneurship, Singapore
Management University
- International Institute for Strategic Studies

- กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และกรรมการบริ ษัทในเครื อ
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บริ ษัทในเครื อ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
8. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา
กาเรีย (แต่งตั ้งเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551)
- กรรมการ
- อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี
9. นายจอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ค (แต่งตัง้
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
- กรรมการ
- อายุ 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- บุตรนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮ
เน็ค ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
10. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท
- กรรมการอิสระ (แต่งตังปี
้ 2561)
- อายุ 67 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems
Analysis & Design ประเทศศรี ลงั กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

MINT:
9,100,305 หุ้น

- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ Washington State University,
Pullman, WA, สหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman,
WA, สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

MINT:
- ปั จจุบนั
3,165,848 หุ้น -

- Certificate, Executive Coaching,
Cambridge University สหราชอาณาจักร
- Diploma, Executive Coaching, Berkeley
School for Executive Coaching Haas
School of Business University of
California สหรัฐอเมริ กา
- Intensive Program in Hotel Management
with specific focus on marketing and

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
2544-2547
2543-2544

2555-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2549
2545-2546
2543-2545

-

- 2559-ปั จจุบนั

2553-2558

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
- ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการ
- รองประธานฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- หัวหน้ ากลุม่ ผู้ตรวจสอบการเงิน

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บริษัทในเครื อ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- โรงแรม ออเรี่ ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรื อสําราญ
- บมจ. อีซิ โซลูชนั่

- ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ กลุม่
ธุรกิจฮอทเชน
- กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทในเครื อ
- กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการ
- Trustee
ผู้อํานวยการฝ่ าย Global Sourcing
- ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

- Managing Director
- Trustee
- Chapter Member of the Board
- Vice President United Kingdom &
Ireland

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท
-

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
บจก. เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย)
บจก. โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- OPA Associates
- Waterkeeper Alliance
- American Red Cross, San Francisco ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- Marriott Hotels International

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

-

-

11. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
- กรรมการ (แต่งตังปี
้ 2561)
- อายุ 45 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

-

-

-

branding, Cornell University, New York
สหรัฐอเมริกา
Diploma, International Finance, Thunder
School of Global Management, Phoenix
สหรัฐอเมริกา
Intensive Program in International
Finance, Wharton School Executive
Development, Philadelphia สหรัฐอเมริ กา
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
และการเมือง Amherst College
สหรัฐอเมริกา
มัธยมตอนปลาย Deerfileld Academy
สหรัฐอเมริกา
วตท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1),
Lead Business Institute
พัฒนาความสัมพันธ์ ระดับผู้บริ หาร รุ่นที่ 9
(พสบ.บก.ทท.9), กองบัญชาการกองทัพไทย
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

MINT:
365,954,851 หุ้น

ช่ วงเวลา

- ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

- กรรมการ กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง คณะกรรมการกลุม่ การค้ าภายใน
คณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และ
กฎระเบียบ
- กรรมการ

- บริ ษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

-

บริ ษัท บางกอกริ นเวสท์ จํากัด
บริ ษัท พิชยั สวัสดิ์ จํากัด
บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โอสถานุเคราะห์โฮลดิ ้ง จํากัด
หอการค้ าไทย

- มูลนิธิโอสถานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Role of Compensation
Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program
DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัท
12. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
- C.A., Accounting, Institute of Chartered
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
Accountants, Ireland
ส่วนกลาง (แต่งตังปี
้ 2559)
- Master of Accounting, Accounting, UCD
- ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
Michael Smurfit Graduate Business
สูงสุดในสายงานบัญชีและ
School, Dublin, Ireland
การเงิน
- Bachelor of Business Studies,
- อายุ 42 ปี
Accounting, Institute of Technology
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
Tallaght, Ireland
ผู้บริหาร
- หลักสูตร Director Certification Program
- ไม่มี
(DCP) Class 235/2560 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
13. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
- ปริ ญญาโท สาขา Finance and International
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
Business, University of Notre Dame,
ส่วนกลางและรองประธานฝ่ าย
Indiana, สหรัฐอเมริ กา
วางแผนกลยุทธ์ (แต่งตังปี
้
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
2553)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อายุ 47 ปี
- หลักสูตร Chief Financial Officer
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สภา
ผู้บริหาร
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ไม่มี

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT:
- 2559-ปั จจุบนั
191,427 หุ้น - 2558-2559
- 2555-2558
- 2553-2555
-

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
- ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

MINT:
552,882 หุ้น

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- Senior Vice President-Division
Head-Investor Relations; และ
Division Head-Equity Investment
Management
- Investment Representative

ปั จจุบนั
2552-2553

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

- หัวหน้ าฝ่ ายการบัญชี

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
- โอ๊ คส์ โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ควีนส์ แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
- เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

- Morgan Stanley

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

14. นายโกศิน ฉันธิกุล
- รองประธานอาวุโสฝ่ ายการ
ลงทุนและการควบรวม (แต่งตัง้
ปี 2558)
- อายุ 36 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์ กุล
- รองประธานฝ่ ายการเงินและ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท (แต่งตังปี
้
2555)
- อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan
University สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

MINT:
103,552 หุ้น -

ปั จจุบนั
2555-2556
2552-2553
2550-2551
2547-2549

MINT:
- ปั จจุบนั
523,132 หุ้น -

- 2536-2541
- 2533-2536
- 2531-2533
เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- Investment Director
- Associate
- Associate
- Analyst

-

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
Boutique Asset Management
Nomura Asia Asset Finance
Lehman Brothers Principal Transactions Group
Lehman Brothers Real Estate Private Equity

-

-

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้ างอาเซียน
มูลนิธิไมเนอร์
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ ค
บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป

กรรมการบริ ษัทในเครื อ
กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
หัวหน้ าแผนกบัญชี
หัวหน้ าส่วนบัญชี

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

-

16. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
- รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
(แต่งตั ้งปี 2557)
- อายุ 52 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

17. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
- รองประธานฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ (แต่งตังปี
้ 2559)
- อายุ 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

-

-

-

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Diploma in International Law, University
College London, University of London
ประเทศอังกฤษ
Diploma in Intellectual Property Queen
Mary and Westfield College, University of
London ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริ ญญาโท สาขา Finance, Management
and Strategy, Kellogg School of
Management, Northwestern University
สหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น
ที่ 20/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program รุ่นที่ 7/2551 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT:
204,729 หุ้น

ปั จจุบนั
2548-2551

- กรรมการบริ ษัทในเครื อ
- รองประธานอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
- บจก. ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์ เลส มัลติมีเดีย

MINT:
119,656 หุ้น

2549-2553,
2546-2547
2547-2548
2543-2546

- ผู้จดั การ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
- ผู้อํานวยการ สํานักประธาน
- Associate, Investment Banking

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
18. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์
- รองประธานฝ่ ายการจัดการ
(แต่งตั ้งปี 2556)
- ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทําบัญชี
- เป็ นผู้ทําบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็ นผู้ทําบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
- อายุ 49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

19. นางสาวสรัญญา สุนทรส
- เลขานุการบริ ษัท (แต่งตังปี
้
2554)
- อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT:
26,670 หุ้น

2556 – ปั จจุบนั - รองประธานฝ่ ายการจัดการ

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

MINT:
81,050 หุ้น

2554-ปั จจุบนั - Group Director, Corporate
Secretary
2550-2554
- Assistant Vice President, Investor
Relations, Corporate Planning
Office

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

การพัฒนาความรู้ตอ่ เนื่องด้ านบัญชี ปี 2561
(หลักสูตรและจํานวนชัว่ โมงทีม่ ีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับด้ าน
บัญชี)

หลักสูตร
ชัว่ โมง
PwC Thailand Symposium 2018
7
‘Managing Challenges to
unleash corporate growth’
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบตั ิการ)
12
สําหรับกลุม่ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(หลักสูตรเต็ม)
โครงการบรรยายพิเศษ “หลักการ
7
ตามมาตรฐานการบัญชีและการ
ประยุกต์ใช้ TFRS 15 ร่าง TFRS 16”
โครงการบรรยายพิเศษ “ความ
3
เหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี
กับหลักภาษี สรรพากร ปี 2561
(PAEs และ NPAEs)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Loyola
University Chicago สหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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- บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท (หุ้น)

ช่ วงเวลา

- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 240/2560 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

ประสบการณ์ การทํางานอย่ างน้ อยในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

⁄

⁄⁄

⁄⁄

⁄⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

⁄

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

⁄

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

⁄

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

⁄

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

⁄

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายอานิล ธาดานี่

⁄

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

X ⁄

นายจรัมพร โชติกเสถียร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูชนั่ ส์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท แอนด์ เรสซิเด้ นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้ านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ้ง จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด
บริษัท พนาราม จํากัด
บริษัท เจ้ าพระยา รีซอร์ ท จํากัด
บริษัท แม่ริม เทอเรซ รี ซอร์ ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ ค ดีเวลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์ จีพี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

บริษัท

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ ค จํากัด
M&S Realty Co., Ltd.*
Arabian Spas (Dubai) LLC
Hoi An River Park Company Limited
Anantara Vacation Club (HK) Limited
Sanya Anantara Real Estate Limited
Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited
(Formerly known as Mspa Enterprise Management
(Shanghai) Limited)
Mspa Ventures Limited
Oaks Hotel & Resort Limited
Eutopia Holdings Private Limited
Harbour View Corporation
Jada Resort and Spa (Private) Limited
Kalutara Luxury Hotel (Private) Limited
Tanzania Tourism and Hospitality Investments Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality Investments Limited
O Plus E Holdings Private Limited
Rani Minor Holding Limited (Formerly known Indigo
Bay Limited)
The Sothea (K.V.) Pte. Ltd.
PH Resorts (Private) Limited
Per Aquum Management JLT
Rani Minor Holding II Limited
Sea Fly Limited
Minor Hotel Group South Africa (Pty) Ltd
Minor Hotel Group MEA DMCC
MHG DESARU HOTEL SDN.BHD.
MHG DESARU VILLAS SDN..BHD.
MHG Management (India) Private Limited
Mspa International Cairo
Bodhi Hotel & Resort Pvt. Ltd.
PT Wika Realty Minor Development
Minor Continental Portugal S.A.
Minor Hotels Zambia Limited

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริษัท

Avani Lesotho (Pty) Ltd
MHG Lesotho (Pty) Ltd
Minor Hotel Group Gaborone (Pty) Ltd
Plexus Maldives Pvt Ltd
MHG Management Tunisia
Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
Corbin & King Limited
R.G.E (HKG) Limited
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ้ง (ไทย) จํากัด
บริษัท พลูหลวง จํากัด
บริษัท ศรีพฒ
ั น์ การ์ เด้ น จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จํากัด
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มดี เจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้ นซ์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท บราโว่ เจ็ท จํากัด
บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ ที จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ เลิร์นนิ่ง จํากัด
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd
Sizzler (China) Limited

⁄
⁄
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⁄
⁄

⁄
⁄
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⁄
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⁄
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⁄

⁄
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⁄
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⁄
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เอกสารแนบ 2 หน้ า 3

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริษัท

Minor DKL Food Group Pty Ltd (formerly, The Coffee
⁄
Club Holdings Pty Ltd)
Liwa Minor Food & Beverages LLC.
The Minor Food Group (India) Private Limited
Patara Fine Thai Cuisine Limited
The Minor Food Group (Myanmar) Limited
Grab Food Limited
Minor Food (Seychelles) Limited
Benihana Asia Pte. Ltd.
⁄
Benihana Holding Pte. Ltd.
⁄
Benihana UK Limited
⁄
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
⁄
บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท อาร์ มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริ หาร

เอกสารแนบ 2 หน้ า 4

⁄
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⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรี ย

นายพอล ชาลีส์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

บริษัท

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (compliance)

ชื่อ

นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ

ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และบริ หารความเสีย่ ง

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขา Business Economics and Auditing – Copenhagen Business School
อนุปริ ญญา (Diploma) สาขาการบริ หารการเงินและบัญชี - University of Southern Denmark
อนุปริ ญญา (Diploma) สาขาการบริ หารธุรกิจ - Copenhagen Business School

ประสบการณ์ทํางาน

• ผู้จดั การ ฝ่ าย Business Operational Risk Management - ธนาคาร สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จํากัด (มหาชน)
• ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน - บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(มหาชน)
• Head of Department for Public Service Sector - บริ ษัท ดีลอยต์ ประเทศเดนมาร์ ก
[Deloitte Denmark (Original name: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
‐ Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)]

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ซึง่ จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่กํากับดูแลกิจการ
รวมทังจั
้ ดให้ มีและดํารงไว้ ซงึ่ ระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ มีความมัน่ ใจได้ ว่ามีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
ทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพื่อกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิผล
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ ได้ ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้ อง เป็ นจริ ง
สมเหตุสมผล ในสาระสําคัญแล้ ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีประธานเจ้ า หน้ าที่การเงินส่วนกลาง และผู้อํานวยการกลุ่มบริ ษัทฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ ย งเข้ า ร่ วม
ประชุมด้ วยในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงาน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการสอบทานข้ อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พยายามสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริ ษัทมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ การแนะนําในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ดีตอ่ ผู้บริ หารรวมทังได้
้ ทบทวน
ถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานกํ ากับ
ดูแลทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พบและหารื อกับฝ่ ายบริ หารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท เพื่อ
ทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชีและการเงิน การประเมิน
การควบคุมภายในและแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทอย่าง
อิสระในทุกไตรมาส เพื่ออภิปรายหัวข้ อต่างๆ ทางการบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วย นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ ทบทวนและรั บรองข้ อ มูล รายงานทางการเงินสํ าหรั บ ทุกๆ สิน้ ไตรมาส รวมถึง ทําการประเมินผลและนํ าเสนอ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อบกพร่ องด้ านการควบคุมภายใน
ต่างๆ จะได้ รับการดําเนินการแก้ ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรื อลดทอนผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการทบทวนและให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการอนุมตั นิ โยบาย
และหลักการทางบัญชีรวมถึงการรายงานรายการระหว่างกัน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทมีหน้ าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ข้ อบกพร่ องในการควบคุมภายในของบริ ษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบโดยให้ ความสําคัญกับความเสี่ยงด้ าน
การดําเนินกลยุทธของบริ ษัท ด้ านรายงานทางการเงิน ด้ านการดําเนินงานและด้ านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับภายในกลุ่ม
บริ ษัท ผลการตรวจสอบภายในจะถูกนํ าเข้ าหารื อกับผู้บริ หารของหน่วยงานรั บตรวจเพื่ อ กํ าหนดแผนการดําเนินงานแก้ ไข
ปรับปรุ งร่ วมกันและรายงานให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัทยังทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวกและเป็ นผู้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรั บ
การปรับปรุ งการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ยงและการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกลุ่มบริ ษัท ผ่านกระบวนการการ
ตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยง ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในยังทําหน้ าที่ให้ คําปรึ กษาแก่ธุรกิจในเรื่ องการควบคุมภายในที่สําคัญและการบริ หารความเสี่ยงสําหรับการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ซึง่ รวมทังการให้
้
คําแนะนําในการป้องกันการทุจริ ตให้ กบั หน่วยงานในบริ ษัทและยังทํางานอย่างใกล้ ชิดร่ วมกับแต่ละหน่วย
ธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทเพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของกลุ่มบริ ษัทในภาพรวม

เอกสารแนบ 4 หน้ า 2

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ที่ผ่านมา
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรั บรายไตรมาสและประจําปี โดยได้ พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่

เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเหมาะสม รวมทังได้
้ ทําการประเมิน
และให้ คําแนะนํากับคณะกรรมการบริ ษัท

2. ทบทวนในทุกๆ ไตรมาสถึงสถานะของบริ ษัทด้ านการปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท

3. พิจารณาความสําเร็ จของบริ ษัทในด้ านประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานโดยให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ
โครงการใหม่ๆ และบริ ษัทลูกในต่างประเทศ

4. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการ
พิจารณาความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มบริ ษัทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ ไขปรับปรุ งจากฝ่ ายบริ หาร

5. สอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท เพื่อยื่นขอรับรองจากโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)

6. ติดตามและกํากับดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงแผนการบริ หารความเสี่ยงสําหรับแต่ละธุรกิจ
7. พิ จ ารณาอย่ า งอิ ส ระและแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของบริ ษั ท และอนุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี สํ า หรั บ ปี 2561 ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทร่ วมในระหว่างปี 2561

8. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญจะถูกนําขึ ้นหารื อใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ จากการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึง่ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2561 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ทังนี
้ ้ระบบการควมคุมภายในสําหรับการจัดทํา
รายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างเหมาะสม

2. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
3. บริ ษัทมี ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริ ห ารความสี่ ย งที่ เพี ยงพอและเหมาะสมกับการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ

สินทรั พย์ของบริ ษัทได้ รับการป้องกันและดูแลรั กษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญ ชีมีความเหมาะสม และ
ทรัพยากรได้ ถกู ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ ษัท ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทมีความถูกต้ อง เพียงพอที่จะยื่นขอรับรองอีกครัง้ จาก
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)

6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเหมาะสม
7. รายการระหว่างกันซึง่ เกิดขึ ้นในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
8. ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ น้ 4 ครั ง้ โดยเป็ นการทบทวนและสอบทานข้ อมูลรายงานทาง

การเงินของกลุ่มบริ ษัทซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทังพิ
้ จารณาผลของการตรวจสอบภายในและ
การดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งของทังกลุ
้ ่มบริ ษัท
เอกสารแนบ 4 หน้ า 3

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
จํานวนครัง้ ที่ประชุม

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการตรวจสอบ

3/4

4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร*
กรรมการตรวจสอบ
* แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และลาออกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

1/1

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฏบัตรที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้ นําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญประจําปี

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 4

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 คน ทุกคนไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกําหนดไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ
บริ ษัท และได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยทุกครัง้ ซึง่ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
• ร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทในการพัฒนาแผนผู้สืบทอดตําแหน่งสําหรั บผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
• พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง จากการประเมินผลงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด และทบทวนและอนุมตั ขิ นตอนการประเมิ
ั้
นและโครงสร้ างผลตอบแทนประจําปี ของ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตามการแนะนําเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
• ทบทวนและประสานงานกับผู้บริ หารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริ ษัท และนําเสนอข้ อแนะนําต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
• พิ จ ารณาอนุมัติข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของโครงการร่ ว มลงทุน ระหว่า งนายจ้ า งและลูก จ้ า ง (EJIP) และนํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่ งใส และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
ากับดูแล
กิจการ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 คน ทุกคนไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทและประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
เป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและ
องค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขัน้ ตอนและวิธีการประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการ
ปรับปรุ งและดําเนินการให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 4 ครั ง้ เพื่อดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบาทหน้ าที่ซงึ่ ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึง่ การดําเนินการที่สําคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
• พิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และให้ คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณา
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัท และคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เพื่อดํารงตําแหน่ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อย
• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
• พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบการจัด ทํ า แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและดูแ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านประจํ า ปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้ คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั งิ านในปี
ทีผ่ ่านมา
• พิจารณาทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้ และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ขิ องบริ ษัทและแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• พิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไขแนวทางการกํ ากับดูแ ลกิจการที่ดี และทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อ ย ระเบียบปฏิบัติข อง
พนักงาน เพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั สิ ากล ตลอดจนแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในการปฏิบัติงานตามหน้ าที่แ ละความรั บผิด ชอบที่กํ า หนดไว้ ใ นกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํ ากับดูแ ลกิ จการนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยเชื่อมัน่ ว่า การดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม เป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดําเนินงาน
ของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยัง่ ยืน

นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
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เอกสารแนบ 5
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
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บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท
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บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะ
/
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
/
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ อง
/
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่
/
บริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
/
อิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่ องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
/
การสร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณา
/
ถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สําคัญ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจ
/
หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
/
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสมํ่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 2

ใช่
/
/

ไม่ ใช่

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

คําถาม
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สําคัญ

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

5. วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั งิ าน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและ
้
ระยะยาวของบริ ษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นให้ สามารถ
เชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ ใช่

/

/
/

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
/
โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของ
บริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สําคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงาน
/
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
/
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั แิ ละสื่อสารนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
/
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ
/
ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ

เอกสารแนบ 5 หน้ า 3

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

คําถาม
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการบริ หารความเสี่ยง
7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรื อการร่ วม
รับความเสี่ยง (sharing)

ใช่
/

/
/
/

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คําถาม
ใช่
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน
/
ทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน
การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่
/
กําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงาน
แล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของ
บริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
/
มาตรการที่บริ ษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้
/
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ าง
เพียงพอแล้ ว

เอกสารแนบ 5 หน้ า 4

ไม่ ใช่

ใช่
/

/

/

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
/
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะ
อื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ
และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และลําดับชันการอนุ
้
มตั ขิ องผู้บริ หาร
ในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาด
วงเงินและอํานาจอนุมตั ขิ องผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการ
้
จัดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการ
้
เบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณี
ต่าง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
/
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ
ทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การ
ปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทใน
/
ระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ ้าประกัน บริ ษัทได้
ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
/
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุ่มบริ ษัท หน่วยธุรกิจ
/
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
/
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
/
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 5

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

คําถาม
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม

ใช่
/
/
/

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กําหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กําหนดไว้ นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม
ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
/
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ทิ ี่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนํา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ ส่วนตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน้
/
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
/
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังกํ
้ าหนด
/
แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดยผู้บริ หาร
/
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
/
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
/

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม
ใช่
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มี
/
คุณภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
/
13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ
/
ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่
/
ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายใน
ระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด

เอกสารแนบ 5 หน้ า 6

ไม่ ใช่
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คําถาม
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่
/

ไม่ ใช่

/
/

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คําถาม
ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
/
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษัท
/
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้ องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถ
/
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่าง
ปลอดภัย
15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
/
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ ง
/
ข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
/
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 7

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด (มหาชน)

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

คําถาม
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท
ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ
บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ ไข
/
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัย
/
ว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติ
อื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ ม
/
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
/
คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้ า 8

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

