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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัท ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท (compliance)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการกํากับและบริหารความเสี่ยง
แบบประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท
เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจที่สง่ มอบประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบ
เชิงบวกให้กบั ลูกค้าและทุกฝ่ ายที่มีสว่ นในความสําเร็จของเรา
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2562 เป็ นอีกปี แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในการแข่งขันในเวทีโลก ด้วยโลกใน

ปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจะเริ่มก้าวสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองค์กร จาก
โรงแรมเพียงแห่งเดียวและร้านอาหารหนึ่งสาขาในพัทยา บริษัทได้ขยายธุรกิ จจนปั จจุบันมีโรงแรมในเครือ ทั้งหมด 535 แห่ง
ร้านอาหาร 2,377 สาขา และจุดจําหน่ายสินค้า 485 แห่งภายใต้แบรนด์ท่ีหลากหลายใน 65 ประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท
ยังคงสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจโรงแรมมุ่งขยายแบรนด์ท่ีหลากหลายของบริษัทไม่ใช่เฉพาะในประเทศที่
บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ แต่รวมถึงประเทศใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ในการเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการขาย
ห้องพักระหว่างโรงแรมในเครือของบริษัท ในปี 2562 บริษัทได้เปิ ดตัวโรงแรม 32 แห่งภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, เอ็นเอช คอล
เลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, โอ๊คส์ และนาว ในประเทศไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, สเปน,
ไอร์แลนด์, เบลเยียม, โปรตุเกส, อิตาลี, สหรัฐราชอาณาจักร, มอริเชียส, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตูนิเซีย, ชิลี, อาร์เจนตินา, เม็กซิโก,
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อันดอร์รา และเคนยา นอกจากนี ้ ครัง้ นีน้ บั เป็ นครัง้ แรกที่บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์
เพื่อที่จะนําเงินทุนไปใช้สาํ หรับโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สงู กว่า โดยในระหว่างปี ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลประสบความสําเร็จใน
การเข้าทํา 2 ธุรกรรม ซึ่งได้แก่ การขายและเช่ากลับโรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน และการขายเงินลงทุนในโรงแรมอีก 3 แห่งใน
ประเทศมัลดีฟส์ ทัง้ นี ้ ถึงแม้วา่ บริษัทจะไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงแรมทัง้ 6 แห่งอีกต่อไป แต่โรงแรมดังกล่าวจะยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในฐานะโรงแรมเช่าบริหารและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร ในขณะเดียวกัน การรวมการดําเนินงานของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ได้เปิ ดโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการร่วมมือกันให้กบั ทัง้ 2 บริษัท ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์โรงแรมหรูอนันตรา ช่วยให้
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ประสบความสําเร็จในการเข้าทําการเช่าบริหารกลุ่มโรงแรมอันทรงเกียรติในทวีปยุโรป ซึ่งเคยบริหารภายใต้ช่ือ
Boscolo อี ก ทั้ง ด้ว ยความสัม พัน ธ์เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ป กับ นัก ลงทุน ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ส่ ง ผลให้บ ริษั ท ประสบ
ความสําเร็จในการทําธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมทิโวลี สําหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในประเทศไทยด้วยการเข้าซือ้ บอนชอน ซึ่งเป็ นแบรนด์ไก่ทอดสไตล์เกาหลียอดนิยม บริษัทเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโตของตลาดอาหารประเภทไก่ในประเทศไทย บอนชอนจะเป็ นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของผลการดําเนินงาน
ของไมเนอร์ ฟู้ดในปี 2563 และปี ต่อๆ ไป โดยแบรนด์บอนชอนช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กบั เครือร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด ทัง้
ในแง่ของแบรนด์และแนวคิดร้านอาหาร ในทางกลับกัน บอนชอนจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ
ไมเนอร์ ฟูด้ เพื่อเร่งแผนการขยายสาขา ในขณะที่ยงั สามารถรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้
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ทัง้ นี ้ บริษัทพัฒนาการทางธุรกิจ ทัง้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียด
ที่สาํ คัญในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา ดังนี ้
2560
มกราคม
มีนาคม

- เปิ ดให้บริการโอ๊คส์ พุทธคยา ซึง่ เป็ นโรงแรมร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
- เปิ ดร้านอาหารไทย เอ็กซ์เพรส ในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในท่าอากาศยานนานาชาติ ปั กกิ่ง ประเทศจีน
- เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในโรงแรมอวานี วินด์ฮ็อก โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศนามิเบีย จากร้อยละ 80 เป็ น
ร้อยละ 100
- ขายหุน้ ในแบรนด์เปอร์ อควัม ซึง่ บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 50
- เปิ ดตัวโจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวดีไซน์อนั ทันสมัยจากสหราชอาณาจักร ในประเทศไทย

เมษายน

- เปิ ดตัวแบรนด์อนันตราและอวานีในทวีปยุโรป ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมทิโวลี 2 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเป็ น
โรงแรมอนันตรา วิลามัวรา อัลการ์ฟ รีสอร์ท และโรงแรมอวานี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน โฮเทล ใน
ประเทศโปรตุเกส

พฤษภาคม

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในโรงแรมอวานี กาโบโรเน โฮเทล แอนด์ คาสิโน ในประเทศบอตสวานา จากร้อยละ 64

เป็ นร้อยละ 80
- เข้าบริหารโรงแรมเมโทร สวีท ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights Contract)
ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท คาจิมา คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาและบริหาร โครงการบ้านพัก
ตากอากาศ ภายใต้ช่ือ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ในจังหวัดภูเก็ต

- เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาสถานที่พกั ผ่อนเพื่อรองรับสมาชิกของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ จํานวน 97
ยูนิต โดยมีทาํ เลตัง้ อยู่ใกล้กบั โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาวเดิม ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
- เข้าลงทุนเพื่อขยายศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ซึง่ ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
มิถนุ ายน

- เปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา กุย้ หยาง รีสอร์ท ภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการ จํานวน
218 ห้อง ในประเทศจีน

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในริเวอร์ไซด์ ร้านอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บคี ิวจากประเทศจีน จากร้อยละ 69 เป็ น
ร้อยละ 85
- ออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี
สิงหาคม

- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อพัฒนาโรงแรมอวานี ฟาเรส รีสอร์ท ในประเทศมัลดีฟส์
- เปิ ดตัวคาร์ดามอม เต็นท์ แคมป์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศกัมพูชา

กันยายน

- เปิ ดตัวแบรนด์ทิโวลีในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ บาย
ทิโวลี ในเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
- เปลี่ยนชื่อธุรกิจ ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสื่อในการเรียนรูแ้ ละหนังสือเด็ก ในประเทศไทย
เป็ น “ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์”
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- ออกหุน้ กู้ 2 ชุด ประกอบด้วยหุน้ กูช้ ดุ ที่ 1 จํานวน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี และหุน้ กูช้ ดุ ที่ 2
จํานวน 1,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี
ตุลาคม

- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเข้าถือหุน้ และบริหารโรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ซึง่ มี
ห้องพักเพื่อให้บริการจํานวน 196 ห้อง
- เปิ ดตัวแบรนด์อวานีในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการรีแบรนด์โรงแรมเมโทร สวีท เป็ นโรงแรมอวานี เมโทรโพลิส
โอ๊คแลนด์ เรสซิเดนเซส

พฤศจิกายน

- รับโอนธุรกิจร้านอาหารภัทราจํานวน 4 สาขา และได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการพัฒนา และบริหารร้านอาหาร
ภายใต้แบรนด์ภทั ราและสุดาในสหราชอาณาจักร

- สิน้ สุดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ MINT-W5 รวมเงินทุนที่ได้รบั
จากการแปลงสภาพทัง้ สิน้ 7.9 พันล้านบาท

ธันวาคม

- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 74 ในคอร์บิน แอนด์ คิง จากสหราชอาณาจักร ซึง่ ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและ

เครือ่ งดื่มสไตล์ยโุ รป (Brasserie) จํานวน 6 สาขา ในลอนดอน สหราชอาณาจักร
- เปิ ดโรงแรมอวานี บรอดบีช เรสซิเดนเซส ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights
Contract) ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- เปิ ดร้านอาหารเบอร์เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศเซเชลส์

- เปิ ดตัวโอวีเอส คิดส์ แบรนด์เสือ้ ผ้าอันดับหนึ่งจากประเทศอิตาลี ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อาคาร 2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

2561
กุมภาพันธ์

- เปิ ดโรงแรมซันเซ็ท โคสต์ สมุย รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ บายอวานี ในสมุย ประเทศไทย ซึง่ บริษัทได้เข้าซือ้
โรงแรมและปิ ดปรับปรุงตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี 2559

มีนาคม

- เปิ ดโรงแรมโรงแรมอวานี

เมษายน

- ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทจํานวน 1,000 ล้านบาท
- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน จากร้อยละ 85.9 เป็ นร้อยละ 100
- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ในเบนิฮานา โฮลดิง้ ซึ่งเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารเทปั นยากิ

เซ็นทรัล เมลเบิรน์
เรสซิเดนเซส ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด
(Management Letting Rights Contract) ในเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย
- เปิ ดร้านสเวนเซ่นส์สาขาแรกในประเทศปากีสถาน
- เปิ ดตัวร้านโอวีเอสอย่างเต็มรูปแบบที่หา้ งสรรพสินค้าเมกา บางนา ในกรุงเทพฯ

สไตล์ญ่ีปนใน
ุ่ 12 ประเทศ
- เปิ ดตัวโรงแรมคาฟารู เฮ้าส์ ซึ่งเป็ นที่พกั ซาฟารีหรู 5 ห้อง บริหารโดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ในประเทศ
เคนยา
พฤษภาคม

- เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 8.6 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึง่ เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป
ด้วยโรงแรมทัง้ หมด 350 แห่ง ในเกือบ 30 ประเทศ

มิถนุ ายน

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เป็ นร้อยละ 29.8 และประกาศทําคําเสนอซือ้ หุน้ ของ เอ็นเอช
โฮเทล กรุป๊ โดยสมัครใจ
- ได้รบั สิทธิให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายโบเดิม้ ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตเครือ่ งชงกาแฟและเครือ่ งครัวจากประเทศเดนมาร์ก แต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย

ส่วนที่ 1 หน้า 3

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

กรกฎาคม
สิงหาคม

- บริหารโรงแรมทิโวลี เอโวรา อีโค รีสอร์ท ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจํานวน 56 ห้อง ในประเทศโปรตุเกส
- เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ฮาร์วี เบย์ ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐควีนส์
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

กันยายน

- เข้าร่วมทุนกับบริษัท ศรีฟา้ โฟรเซนฟูด้ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าเบเกอรีใ่ น
ประเทศไทย

- เข้าบริหารโรงแรมซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจํานวน 101 ห้อง ในประเทศ

กาตาร์
- เข้าบริหารโรงแรมอัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจํานวน 151 ห้อง ในประเทศกาตาร์
ตุลาคม

- ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่มี ีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาทจํานวน 15,000 ล้านบาท
- ทําคําเสนอซือ้ หุน้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เสร็จสิน้ ส่งผลให้บริษัทถือหุน้ ในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ทัง้ สิน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 94.1 ในปั จจุบนั
- เข้าร่วมทุนกับบริษัท Vietnam Investments Group เพื่อเป็ นผูร้ บั สิทธิดาํ เนินธุรกิจแฟรนไชส์หลักของแบรนด์
เดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศเวียดนาม

พฤศจิกายน

- เปิ ดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋ าและเครือ่ งประดับจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย
- ออกหุน้ กูส้ กุลเงินยูโร ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีประกัน จํานวน 80 ล้านยูโร
- เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ แซนไท รีสอร์ท แคชชัวรินา ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐนิวเซาท์
เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่ เป็ นกลุม่ พันธมิตรโรงแรมชัน้ นําระดับโลก
- ออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน ที่มลี กั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
จํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธันวาคม

- เปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจํานวน 26 ห้อง ในประเทศเวียดนาม
- เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ รีสอร์ท พอร์ต ดักลาส ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
- เปิ ดร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกในประเทศกาตาร์ กัมพูชา และจีน

2562
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- เปิ ดตัวแอปพลิเคชันมือถือ 1112 เดลิเวอรี่ ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์มที่ให้บริการจัดส่งอาหารของทุกแบรนด์ในเครือ
ไมเนอร์ ฟูด้ มารวมไว้ท่เี ดียวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้

มีนาคม

- เปิ ดร้านเดอะคอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย
- ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึง่ เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เบรดทอล์คในประเทศไทย
- ออกหุน้ กูส้ กุลเงินไทยบาท จํานวน 3.3 หมื่นล้านบาท ซึง่ มีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ถึง 15 ปี โดยได้นาํ เงินที่ได้รบั จาก
การจําหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าว จํานวน 2.4 หมื่นล้านบาท ไปใช้คืนเงินกู้ Bridge Finance ซึง่ ใช้ในการลงทุนใน
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

เมษายน

- เบิกถอนเงินกูร้ ว่ ม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปี จาํ นวน 380 ล้านยูโร เพื่อชําระคืนเงินกู้ Bridge
Finance ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม

- ไมเนอร์ โฮเทลส์ ร่วมกับ เลส์ โรชส์ โกลบอล ฮอสปิ ตอลลิตี ้ เอ็ดดูเคชั่นประกาศจัดตัง้ Asian Institute of
Hospitality Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education
(AIHM)

กรกฎาคม

- เปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา วิลล่า ปาเดียร์นา พาเลซ เบนาอาวีส ์ มาร์เบลลา รีสอร์ท (โรงแรมเช่าบริหาร)
ซึง่ เป็ นโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราแห่งแรกในประเทศสเปน

สิงหาคม

- โอนการดําเนินงานของโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในโปรตุเกสให้อยู่ภายใต้การบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
- เข้าทําการขายและเช่ากลับ (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ) โรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
- ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้เป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอวานี เซ็นทรัล ปูซาน (โรงแรม
รับจ้างบริหาร)

กันยายน

-

ตุลาคม

- ประกาศจับมือกับ เวอริตา เฮลท์แคร์ กรุป๊ ทั่วโลก โดยเปิ ดศูนย์บริการสุขภาพแห่งแรก ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์

เปิ ดให้บริการโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรับจ้างบริหาร) ในประเทศอันดอร์รา
เปิ ดร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศลาว
เปิ ดร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศเวียดนาม
ขยายธุรกิจในประเทศมอริเชียสเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort
& Villas (โรงแรมรับจ้างบริหาร)
กรุงเทพฯ รีสอร์ท

- เบิกถอนเงินกู้ (Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปี จาํ นวน 74 ล้านยูโร เพื่อชําระคืนเงินกู้ Bridge Finance ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
พฤศจิกายน

- เข้าซือ้ กิจการร้านบอนชอน ในประเทศไทย
- ขาย 3 โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุนในมัลดีฟส์ซง่ึ ได้แก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิหก์ ู และนาลาดู ไพรเวท ไอส์
แลนด์ ในขณะที่ทงั้ 3 แห่งยังคงอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร

ธันวาคม

- ขยายธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดร้านเบนิฮานาซึง่ เป็ นสาขาแฟรนไชส์
- ขยายธุรกิจในประเทศตูนิเซียเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา โทเซอร์ รีสอร์ท (โรงแรม
รับจ้างบริหาร)

1.3

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่สี ดุ แห่ง
หนึ่งในเอเชีย โดยมีรา้ นอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 26 ประเทศ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์
เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน, ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮานา อีกทัง้ ยังมีโรงงานผลิตชีส
และไอศกรีม ส่วนผสมไอศกรีมและท็อปปิ ้ง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บริษัทเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ ในรู ปแบบเป็ น
เจ้าของเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทัง้ สิน้ กว่า 530 โรง ภายใต้เครื่องหมายการค้า
อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทล, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซ่นั ส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว
แมริออท, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 57 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา
คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ อีกทัง้ บริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use
Business) ประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วน
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เวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี ้ บริษัทยังเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัด
จําหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์ สไตล์จากต่างประเทศ โดยเครือ่ งหมายการค้าที่บริษัทเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายในปั จจุบนั ได้แก่ อเนลโล่, โบเดิม้ ,
บอสสิน่ี, บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, สโกมาดิ และ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ อีกทัง้ ยังมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็ นของ
ตัวเอง
แผนภาพแสดงการถือหุน้ ของกลุม่ ธุรกิจหลักของบริษัท มีดงั นี ้

8.57%
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืนๆ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2561 (ปรับปรุ งใหม่)
2562
กลุ่มธุรกิจ
ดําเนินการโดย
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
ธุรกิจโรงแรมและ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 29,265.19 50.84 48,476.08 62.04 91,439.77 70.85
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กับธุรกิจโรงแรม 1 บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจโรงแรม
และอื่นๆ
ธุรกิจอาหารและ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
21,680.96 37.66 22,080.50 28.26 22,665.78 17.56
เครื่องดืม่ 2
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจจัดจําหน่าย บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
4,054.87
และผลิตสินค้า
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้างผลิต
รายได้อน่ื 3
2,568.41
57,569.43
รวมรายได้

7.04

4,380.96

4.46 3,194.53
100.00 78,132.06

หมายเหตุ

5.61

4,917.11

3.81

4.09 10,038.95
100.00 129,061.60

7.78
100.00

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจัดการ รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจบันเทิง ดังนี ้
2560
2561 (ปรับปรุ งใหม่)
2562
กลุ่มธุรกิจ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
24,558.69
42.66 44,245.96
56.63
85,550.65
66.29
ธุรกิจโรงแรมและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
4,706.50
8.18
4,230.12
5.41
5,889.12
4.56
ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม
29,265.19
50.84 48,476.08
62.04
91,439.77
70.85
2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่มรวมรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
3. รายได้อ่ืน รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทอื่น และดอกเบีย้ รับ
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2.1 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัท ปั จจุบนั บริษัทมีจาํ นวนห้องพักของโรงแรมทัง้ สิน้ 77,761 ห้อง โดย
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหาร ได้แก่
1. อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
2. อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
3. อนันตรา หัวหิน
4. อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ ช้าง
5. อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
6. อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
7. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
8. อนันตรา อังกอร์
9. อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
10. อนันตรา คาลูทารา
11. อนันตรา ฮอยอัน
12. เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา
13. อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์
14. อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
15. อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
16. อวานี พัทยา
โรงแรมที่บริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน ได้แก่
33. อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์
34. อนันตรา เมด์จมุ เบ ไอส์แลนด์
35. อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล
36. อวานี เพมบา บีช
37. อวานี เลโซโท
38. อวานี มาเซรู
39. กลุม่ โรงแรมเซเรนดิบ ศรีลงั กา จํานวน 3 แห่ง ซึง่ รวมถึงโรงแรม
อวานี เบนโททา
โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่
47. อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
48. อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ
49. อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
50. อนันตรา เชียงใหม่
51. อนันตรา สิบสองปั นนา
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

อวานี กาโบโรเน
อวานี วินด์ฮ็อก
อวานี คาลูทารา
อวานี กวีเญิน
อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์
อวานี ซันเซ็ท โคสต์ สมุย
โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน
โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน
ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาลู
ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
โฟร์ซีซ่นั ส์ เชียงใหม่
โฟร์ซีซ่นั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา
โฟร์ซีซ่นั ส์ เกาะสมุย
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวน 314 แห่ง

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว
นิยามา มัลดีฟส์
เรดิสนั บลู มาปูโต
กลุม่ โรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แห่ง
กลุม่ โรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก จํานวน 4 แห่ง
อวานี หัวหิน รีสอร์ท & วิลล่าส์
โอ๊คส์ พุทธคยา

70.
71.
72.
73.
74.

อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปั ง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

อนันตรา กุย้ หยาง
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
อัล บาลีด รีสอร์ท 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
เดสเสิรท์ ไอแลนด์ บาย อนันตรา
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนันตรา
อีสเทิรน์ แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
อนันตรา มุยเน่
อนันตรา โทเซอร์ รีสอร์ท
อนันตรา อีโค มอริเชียส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
อนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์
นาลาดู มัลดีฟส์

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
อัล นาจาดา โดฮา โฮเทล อพาร์ทเม้นท์ บาย โอ๊คส์
ซุค วาคิฟ บูตคิ บาย ทิโวลี
ซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี
อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี
ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
เลวา ซาฟารี แคมป์
คาฟารู เฮ้าส์
ลอยซาบา โลโด แคมป์
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวน 55 แห่ง

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ได้แก่
93. กลุม่ โรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ จํานวน 54 แห่ง
94. อวานี เรสซิเดนเซส ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จํานวน 5 แห่ง
โรงแรมทีบ่ ริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
1) อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 354 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Madison
Biscotti
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
99
82
114
54
72
88

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
สัมมนา
Ballroom
Montathip 1- 4
Montathip 1
Montathip 2
Montathip 3
Montathip 4
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ขนาดความจุ
(คน)
1,000
700
150
60
154
60

ห้องจัดเลีย้ งและ
ห้องจัดสัมมนา
Suriyanchandra
Suriyan
Dara
Napa
Amorn
Ratanakosin

ขนาดความจุ
(คน)
140
50
50
50
40
100
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ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
76
67

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
ขนาดความจุ ห้องจัดเลีย้ งและ
สัมมนา
(คน)
ห้องจัดสัมมนา
Aqua
Montathip Boardroom
12
Ratana
Mocha & Muffins
Pimarnman Room
300
Kosin
Chandra/ Chandra Foyer
50
Busaba
หมายเหตุ: โรงแรม โฟร์ ซีซ่นั ส์ กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558

ขนาดความจุ
(คน)
40
40
60

2) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 408 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 10 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero Uno Café
Manohra
Longtail Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
250
130
140
180
136
50
60
80
150
80

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Ballroom D
Charoennakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Chao Phraya Ballroom
Business Centre

ขนาดความจุ (คน)
200
60
60
60
100
50
40
10
10
12
220
600
13

3) อนันตรา หัวหิน มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 187 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
120
38
62
28
50

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Ruen Thon
Ruen Thai
Ruen Anantara
Ruen Nok

ส่วนที่ 1 หน้า 10

ขนาดความจุ (คน)
60
40
140
100

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ร้านอาหารและบาร์
Sai Thong
Lagoon Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)

34
20

4) อนันตรา สามเหลีย่ มทองคํา แคมป์ ช้าง มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 61 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Sala Mae Nam Thai
Baan Dahlia Italian
Elephant Bar & Opium

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
90
30
45

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Rim Khong
Mae Khong

ขนาดความจุ (คน)
64
144

5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 106 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
High Tide
Eclispe Thai Bistro & Bar
Full Moon
Ocean’s Edge

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
88
42
40
26

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Koh Samui Ballroom
Koh Samui Room
Koh Phangan Room
Koh Tao Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
200
100
100
12

6) อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 83 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

La Sala
The Tree House

70
35

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Andaman East
Andaman West

ส่วนที่ 1 หน้า 11

ขนาดความจุ (คน)
50
50

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

Infinity Bar
The Tasting Room
Sea Fire Salt

12
8
80

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)

Sarasin Boardroom
Andaman

12
100

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท”) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 77 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการอื่นๆ ได้แก่
- สปา
- ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
- ฟิ ตเนส
ร้านอาหารและบาร์

-

บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้
คลับสําหรับเด็ก
คลาสเรียนทําอาหาร

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

Dee Plee
Breeze
Age
Mojito Factory

135
30
50
50

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)

The Boardroom

10

8) อนันตรา อังกอร์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 39 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Chi Restaurant & Bar, L Lounge และ Salt
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Conference Room
Gallery

ขนาดความจุ (คน)
25
40

9) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 79 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้าน
ร้านอาหารและบาร์
Manzaru Restaurant
Manzaaru Pool Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
34
40

ร้านอาหารและบาร์
Spice Restaurant
Fire Restaurant
ส่วนที่ 1 หน้า 12

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
80
18

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ร้านอาหารและบาร์
Plates Restaurant
Sea Restaurant

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
116
12

ร้านอาหารและบาร์
Sky Bar

การให้บริการด้านอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการอื่นๆ ได้แก่
- บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้
- ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพักได้
- คลับสําหรับเด็ก
- คลาสเรียนทําอาหาร

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
56

- โรงภาพยนตร์สว่ นตัวแบบเปิ ดโล่ง
- สวนนํา้ (เฉพาะฤดูกาล)
- สนามเทนนิส แบดมินตัน และวอลเลย์บอล

10) อนันตรา คาลูทารา มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 141 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

Olu
Spice Traders
Acquolina
Upper Deck Sports Bar and Lounge

138
108
78
40

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Ballroom
Nelum
Pichcha
Araliya

ขนาดความจุ (คน)
400
80
80
12

11) อนันตรา ฮอยอัน มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 94 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Hoi An Riverside
Lanterns
Reflections Pool Bar
art space

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
60
120
40
80

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Chua Ong
Chua Phuc Kien
Chua Cau
Grand Ball Room

ส่วนที่ 1 หน้า 13

ขนาดความจุ (คน)
20
20
60
120

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

12) เดอะ รอยัล ลิฟวิง่ สโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 173 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้าน ได้แก่ The Old Drift Restaurant, Kubu, Boma Dinner, High Tea, The Travellers
Bar, The Royal Livingstone Lounge, The Sundecks และ The Royal Livingstone Express
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Royal Livingstone Boardroom
The Stanley Boardroom
Banquest Hall
Giraffe Room
Elephant Room

ขนาดความจุ (คน)
12
10
450
165
165

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Zebra Room
Lion Room
Tonga Room
Lozi Room

ขนาดความจุ (คน)
60
60
25
25

13) อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 25 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการเรือคายัค, คลาสเรียนทําอาหาร, คลับสําหรับเด็ก, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 120 คน
14) อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 103 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Turmeric, Sea Fire Salt & Beach Bar, Observatory Bar, Lagoon Pool
Bar และ The Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการอื่นๆ ได้แก่
- สวนนํา้
- ศูนย์กีฬาทางนํา้
- คลับสําหรับเด็ก
- ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Johor Ballroom
Johor I, II
Lebam

ขนาดความจุ (คน)
200
100
12

15) อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 248 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
ส่วนที่ 1 หน้า 14

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ SEEN Restaurant and Bar Bangkok, The Pantry, Longbar แล Skyline
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Grand Riverside Ballroom
Lunar
Moon
Galaxy
Galaxy 1
Galaxy 2
Wind

ขนาดความจุ (คน)
1,200
300
300
300
150
150
120

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Sky
Air
Air 1
Air 2
Air 3
Horizon
Breeze

ขนาดความจุ (คน)
120
192
40
60
50
30
30

16) อวานี พัทยา (เดิมชื่อ พัทยา แมริออท) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยวและกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 298 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 7 ร้าน ได้แก่ Garden Café, Elephant Bar, Benihana, Dicey Reilly’s, Pantry at AVANI,
Manao Bar และ Sala Rim Nam
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, คลับสําหรับเด็ก, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Ballroom
Orchid Garden
Rose Garden

ขนาดความจุ (คน)

300
150
120

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Rice Mill
Chaba
Sala Rim Nam

ขนาดความจุ (คน)

60
40
300

17) อวานี กาโบโรเน มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar and Conservatory and Pool
Terrace
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการคาสิโน, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Conference 1
Conference 2
Conference 3
Seminar 1

ขนาดความจุ (คน)
250
100
125
12

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Seminar 2
Seminar 3
Seminar 4
Seminar 5
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ขนาดความจุ (คน)
12
10
10
40

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

18) อวานี วินด์ฮอ็ ก มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 173 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and Bar และ The Pantry.
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการคาสิโน, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Camelthorn
Fever Tree
Naukluft
Sossusvlei
Stratos Ballroom

ขนาดความจุ (คน)

30
18
60
140
140

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Wild Olive
Mapone
Black Thorn
Marula

ขนาดความจุ (คน)

15
20
18
9

19) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีสอร์ท แอนด์ สปา) คานิ ลังกา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจ
ในประเทศศรีลงั กา ซึง่ บริษัทได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ตัง้ แต่ปี 2553
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Karadiya
Miridiya
Mangrove

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
40
60
120

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Cinnamon
Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
80
400

20) อวานี กวีเญิน มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 63 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 2 แห่ง ได้แก่ Tre และ Gio
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการ สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 120 คน
21) อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 212 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ The Theatre of Food, The Royal Livingstone Express, Teddys Restaurant
and Bar, Shungu Pool Terrace และ Mukuni Boma
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการอื่นๆ ได้แก่
- สปา
- ทัวร์ Victoria Falls
- เฮลิคอปเตอร์
- เครือ่ งบินเบาขนาดเล็ก
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
สัมมนา
Kafue Boardroom
Luangwa Boardroom
Lozi Meeting Space
Tonga Meeting Space

-

ล่องแก่งนํา้ เชี่ยว
ล่องเรือในแม่นาํ้
ประสบการณ์ในหมูบ่ า้ น Zambian
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
สัมมนา
Zebra
Giraffe
Elephant
Lion

10
10
20
20

ขนาดความจุ (คน)
68
168
168
68

22) อวานี ซันเซ็ท โคสต์ สมุย มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 58 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Essence Restaurant, Pantry at AVANI และ The Beverage Pool Truck
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปาและอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ แก่ลกู ค้าที่มาพัก
23) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุม่ โอ๊คส์) มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 144 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Oak & Vine และ Coffee Club
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
MacArthur
Vanderbilt

ขนาดความจุ (คน)
200
100

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Rockefeller
Grand Ballroom

24) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วนิ (ในกลุม่ โอ๊คส์) มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 301 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 1 ร้าน ได้แก่ The Original Australian Kitchen
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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ขนาดความจุ (คน)
80
500

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Mataranka
Jim Jim
Florence

ขนาดความจุ (คน)
152
61
42

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Tolmer
Wangi
Desert Rose

ขนาดความจุ (คน)
61
103
410

25) ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาลู มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 217 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
SEEN
MUST

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
90
60

ห้องจัดเลีย้ งและ
ห้องจัดสัมมนา
Jardins A
Jardins B
Itaim
Liberdade
Ipiranga

ขนาดความจุ (คน)
450
200
250
300
80

ห้องจัดเลีย้ งและ
ห้องจัดสัมมนา
Pinheiros A
Pinheiros B
Paraíso
Foyer Jardins
Bela Vista
Paulista

ขนาดความจุ (คน)
30
30
10
350
250
30

26) ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 287 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Goa Restaurant
Tabaréu Restaurant
À Sombra do Coqueiral
Dendê Bar
Ice Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
550
140
130
242
60

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Garcia d'Álvia - A
Garcia d'Álvia - B
A Casa da Torre – A
A Casa da Torre – B
A Casa da Torre – C
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ขนาดความจุ (คน)
150
100
150
150
170

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

27) เดอะ เซ็นต์ รีจสิ กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 224 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
Zuma
Pool Bar
Viu
The St. Regis Bar & Drawing
Decanter
The Lounge

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
210
30
120
40
30
30

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Astor Ballroom
Astor I
Astor II
Astor III
Rajadamri I
Rajadamri II
Rajadamri III
Rajadamri IV

ขนาดความจุ (คน)
500
112
96
96
50
50
32
32

28) โฟร์ซซี ่นั ส์ เชียงใหม่ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 76 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Khao by Four Seasons, North by Four Seasons, Rim Tai Kitchen,
Ratree Bar and Lounge และ Rice Barn
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการคลับสําหรับเด็ก, คลาสเรียนทําอาหาร, สปา, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Kasalong Pavillion
Orchid Nursery

ขนาดความจุ (คน)
40
350

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
The Lawn
Rachawadee Residence

ขนาดความจุ (คน)
350
230

29) โฟร์ซซี ่นั ส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลีย่ มทองคํา มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 15 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ร้านอาหารและบาร์
Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
50
20
4

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Camp Peak
Camp Garden
Nong Yao
Elephant Camp
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ขนาดความจุ (คน)
40
6
40
50

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

30) โฟร์ซซี ่นั ส์ เกาะสมุย มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 60 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ร้านอาหารและบาร์
Koh Thai Kitchen and Bar
Pla Pla
CoCoRum Restaurant
Koh Bar
CoCoRum Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
96
55
68
20
24

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Khob Fah
Beach House

ขนาดความจุ (คน)
500
60

31) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 265 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 11 ห้อง
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, คลาสเรียนทําอาหาร, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
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 (ที่น่ งั )
180
110
90
77
92
130
92
20
110
88
60

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
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

32) เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
ในปี 2561 บริษัทได้เข้าถือหุน้ ในจํานวนร้อยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ ๊ป ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์
เอ็นเอ็ช โฮเทลส์ เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมที่เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุป๊ เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารประกอบ
ไปด้วยโรงแรมทัง้ หมด 314 แห่ง มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 48,784 ห้อง ทั่วทัง้ ทวีปยุโรป, อเมริกา และอัฟริกา ซึ่งรวมไปถึงเมืองที่เป็ นจุดหมาย
ระดับต้น อาทิ อัมสเตอดัม บาร์เซโลน่า เบอร์ลิน แฟรงเฟิ รต์ ลอนดอน มาดริด เม็กซิโก ซิตี ้ มิลาน มิวนิค นิวยอร์ค โรม และเวียนนา

ส่วนที่ 1 หน้า 20

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

โรงแรมทีเ่ อ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารจําแนกตามแบรนด์:
เอ็นเอ็ช โฮเทลส์

แบรนด์

เอ็นเอช คอลเลคชั่น
นาว
เอ็นเอช - อื่นๆ
อนันตรา – เอ็นเอช โฮเทล
อวานี – เอ็นเอช โฮเทล
ทิโวลี – เอ็นเอช โฮเทล

ทวีป
อเมริกา
ยุโรป
แอฟริกา
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
ยุโรป

จํานวนโรงแรม
26
201
1
17
52
3
1
3
1
9

จํานวนห้องพัก
3,313
31,035
198
2,295
8,374
828
129
599
119
1,894

โรงแรมทีบ่ ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน
33) อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 44 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, คลาสเรียนทําอาหาร, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 60 คน
34) อนันตรา เมด์จมุ เบ ไอส์แลนด์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 12 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar
การให้บริการอืน่ ๆ
- กิจกรรมดํานํา้ ลึก, ดํานํา้ ตืน้ , ตกปลา และนั่งเรือ
- บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้
- สปา
35) อนันตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 152 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 6 ร้าน ได้แก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby Lounge และ El Vino
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องประชุม รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 12 คน และบริการอื่นๆ ได้แก่
- บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้
- คลาสโยคะ
- คลาสเรียนทําอาหาร
- สปา
ส่วนที่ 1 หน้า 21

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

36) อวานี เพมบา บีช มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 185 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 3 ร้าน ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval และ The Niassa Bar
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, อุปกรณ์กีฬาทางนํา้ , ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Cabo Delgado Conference Room
Mussoma Meeting Room
Mueda Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
160
50
14

37) อวานี เลโซโท มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 158 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน ได้แก่ Nala Café, Ying Tao Grill, Leifo Bar and Fire Place Lounge, Hotsoma
Hunting Man’s Bar, The Pantry และ Letamong Pool Bar
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการคาสิโน, สปา, กิจกรรมขี่มา้ , ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Khanya Boardroom
Khotla Room
Pisto 1
Pisto 2
Senqu Room
Seotlong Room

ขนาดความจุ (คน)
12
30
200
100
30
10

38) อวานี มาเซรู มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ Mohope Bar & Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการคาสิโน, กิจกรรมขี่มา้ , กอล์ฟคลับ, คลับสําหรับเด็ก, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Pula Convention Centre
Pula 1
Pula 2
Naleli Room

ขนาดความจุ (คน)

600
350
250
120

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

Molepe Room
Qiloane Room
Leseli Room

ส่วนที่ 1 หน้า 22

ขนาดความจุ (คน)

60
12
16

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

39) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา กลุม่ โรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลงั กา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่อยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรีลงั กา ซึง่ บริษัทได้เข้า
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตัง้ แต่ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดิบ โฮเท็ล ประกอบด้วย

1
2
3

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

ประเทศ
ศรีลงั กา
ศรีลงั กา
ศรีลงั กา

กลุม่ ลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
75
154
79

40) อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว (เดิมชื่อ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็ นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.39)
มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 122 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

Cheer Pub
The Harbour Café
The Nam Phuong
Pizza Nostra

34
72
90

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Hanoi
Saigon
Haiphong
Danang
Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
180
180
140
230
10

41) นิยามา มัลดีฟส์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 134 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 9 ร้าน ได้แก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix, Fahrenheit, Dune และ The
Deli
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการสปา, กิจกรรมทางนํา้ , คลาสเรียนทําอาหาร, คลับสําหรับเด็ก และห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 20 คน
42) เรดิสนั บลู มาปูโต มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 154 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Filini Bar & Restaurant, Restaurant Azul, Palmeira Lounge, Oceano
Bar และ Vivo Pool Bar
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 300 คน
ส่วนที่ 1 หน้า 23

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

43) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา
กลุม่ โรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึง่
บริษัทเข้าถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 50 ตัง้ แต่ปี 2551 บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา
โดยให้บริการที่พกั หลายแห่งที่มีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พกั ในเครือ
ของเอเลวาน่า ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6
7

โรงแรม
อารูชา คอฟฟี่ ลอด์จ
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์
ทารางกิรี ทรีท๊อปส์
เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร
คิลินดิ แซนซิบาร์
แอฟโรชิค ไดอานี บีช
แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า

ประเทศ
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า

กลุม่ ลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
30
20
20
20
14
10
16

44) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก
กลุม่ โรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริษัทร่วมทุน อเลวาน่า แอฟริกา ได้เข้าซือ้
กลุม่ โรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ในปี 2558 ต่อมาได้มีการบริหารงานโดยกลุม่ เอเลวาน่า แอฟริกา ซึง่ ถือเป็ นการขยายฐานธุรกิจเชิง
ซาฟารีในทวีปแอฟริกาอย่างลงตัว ที่พกั ในเครือของเคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ประกอบด้วย

1
2
3
4

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

ประเทศ
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า
เคนย่า

กลุม่ ลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
12
18
11
10

45) อวานี หัวหิน รีสอร์ท & วิลล่าส์ (เดิมชื่อ โรงแรมอนันดา หัวหิน) (เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) มุง่ เน้นให้บริการแก่
ลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว กลุม่ นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
STAA’S
Brezza
Blue Biscuit
Terrace Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
180
80
80
30

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
Grand Ballroom
Ratchaphreuk 1
Ratchaphreuk 2
Ratchaphreuk 3
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ขนาดความจุ (คน)
800
250
250
220

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ร้านอาหารและบาร์

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )

Aqua

30

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)

Ratchaphreuk 3A
Ratchaphreuk 3B
Ratchaphreuk 3C
Foyer
Event Lawn
Villa Lawn

80
80
80
600
800
80

46) โอ๊คส์ พุทธคยา (เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่
ลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 78 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Oaks Café และ The Kiosk
การให้บริการอืน่ ๆ
โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา

ขนาดความจุ (คน)
120
60
60
70
700

Ballroom
Lotus 1
Lotus 2
Bodhi Lounge
Open Lawn

โรงแรมทีบ่ ริษัทรับจ้างบริหาร

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

โรงแรม
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
อนันตรา เชียงใหม่
อนันตรา สิบสองปั นนา
อนันตรา กุย้ หยาง
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
อัล บาลีด รีสอร์ท 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

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
จีน
จีน
บาหลี
บาหลี
โอมาน
โอมาน
กาตาร์
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
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กลุม่ ลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก

122
310
64
84
103
218
60
74
115
136
141
30
30
293

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

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)

โรงแรม
เดสเสิรท์ ไอแลนด์ บาย อนันตรา
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนันตรา
อีสเทิรน์ แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
อนันตรา มุยเน่
อนันตรา โทเซอร์ รีสอร์ท
อนันตรา อีโค มอริเชียส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
อนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์
นาลาดู มัลดีฟส์
อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปั ง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
อัล นาจาดา โดฮา โฮเทล อพาร์ทเม้นท์ บาย โอ๊คส์
ซุค วาคิฟ บูตคิ บาย ทิโวลี
ซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี
อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี
ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
เลวา ซาฟารี แคมป์
คาฟารู เฮ้าส์
ลอยซาบา โลโด แคมป์

ประเทศ
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
UAE
เวียดนาม
ตูนิเซีย
มอริเชียส
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
ไทย
ไทย
มาเลเซีย
UAE
เซเชลส์
ไทย
ไทย
ลาว
อินโดนีเซีย
UAE
กัมพูชา
เกาหลี
UAE
กาตาร์
กาตาร์
กาตาร์
กาตาร์
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา
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กลุม่ ลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักธุรกิจ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก

64
206
222
90
93
164
67
110
20
568
196
315
216
124
178
382
53
37
372
80
289
54
100
183
101
151
12
4
13
5
8

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

92) เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมทีร่ ับจ้างบริหาร มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้าที่เป็ น
บริษัท เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รับจ้างบริหารโรงแรมจํานวน 55 โรงแรม รวมทัง้ หมด 8,872 ห้องพัก ทั่วทวีปยุโรปและอเมริกา
โรงแรมในเครือของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ที่รบั จ้างบริหาร จําแนกตามแบรนด์:
แบรนด์
เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช คอลเลคชั่น
นาว
เอ็นเอช - อื่นๆ
ทีโวลี – เอ็นเอช โฮเทล

ทวีป
อเมริกา
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป

จํานวนโรงแรม
9
23
6
8
2
5
2

จํานวนห้องพัก
1,407
2,482
823
1,224
340
2,437
159

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์
93) กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตัง้ อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดูไบ และประเทศไทย รวมจํานวนโรงแรม
ทัง้ หมด 54 แห่ง โดยในประเทศออสเตรเลียมีจาํ นวน 49 แห่ง ซึง่ อยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สาํ คัญ, ในประเทศนิวซีแลนด์
มีจาํ นวน 4 แห่ง และในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศดูไบ มีจาํ นวน 1 แห่ง ซึง่ โดยรวมทัง้ กลุม่ มีบริการห้องพักทัง้ สิน้ 6,624 ห้อง
เนื่องจากทําเลที่ตงั้ ของโอ๊คส์สว่ นใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึ มุง่ เน้นการบริการไปที่นกั ธุรกิจ และกลุม่ ลูกค้า
ที่เป็ นบริษัทภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเป็ นลําดับรองลงมา ซึง่ ส่งผลให้ลกั ษณะของห้องพักและอุปกรณ์เครือ่ งใช้
ภายในห้องพักที่เอือ้ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพัก อุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารและเครือ่ งดื่มแล้ว พนักงานที่ให้บริการถือเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลัก
ที่จะรับคนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระดับท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยจัดให้มีการฝึ กสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านัน้ ให้มีความรูแ้ ละ
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไปเรียนรูง้ านในต่างประเทศและการรับผูเ้ ชี่ยวชาญมาฝึ กสอน การจ้าง
ชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็ นวิธีท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ิได้เองในอนาคต
94) อวานี เรสซิเดนเซส มุง่ เน้นให้บริการแก่นกั ธุรกิจและกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท ประกอบไปด้วยโรงแรมทัง้ หมดจํานวน 5 แห่ง ห้องพัก
ทัง้ หมดจํานวน 523 ห้อง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจาํ นวน 4 แห่ง ห้องพักจํานวน 412 ห้อง และในประเทศนิวซีแลนด์มีจาํ นวน 1 แห่ง
ห้องพักจํานวน 111 ห้อง
การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
ข้อมูลด้านการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่จากส่วน
ราชการและภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและโรงแรม
ตลาดหลักของบริษัทในปั จจุบนั ได้แก่ ไทย ยุโรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา มัลดีฟส์ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

• ประเทศไทย
ด้วยทําเลที่ตงั้ อยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด พร้อมทัง้ โครงสร้างด้านคมนาคมและโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี ทําให้ประเทศไทยยังคงสถานะการ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้ นําระดับโลก ด้วยการส่งเสริมของทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็ นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ที่สาํ คัญที่สดุ ของประเทศ โดยมีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2562 จากรายงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมีจาํ นวน 39.8 ล้านคนในปี 2562
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 จาก 38.2 ล้านคนในปี 2561 จากการเพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ น
หลัก ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 2 เป็ น 3 ล้านล้านบาทในปี 2562 ทัง้ นี ้ สําหรับปี 2563 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬามีการคาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 เป็ นจํานวน 40.8
ล้านคน จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจากรัฐบาลในกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ( Visa-On-Arrival ) รวมทั้งแผนกระตุน้ การท่องเที่ยวต่างๆของรัฐบาล อย่างไรก็ ตาม การคาดการณ์
ดังกล่าวน่าจะได้รบั การประเมินใหม่หลังจากมีการพิจารณาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
อัตราการเข้าพักโรงแรม (ร้อยละ)

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

2560
35.4
9.0
68.5

2561

38.2
7.9
71.4

ล้านคน
19.09
22.30
26.73
24.78
29.94
32.60
35.38

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2562
39.8
4.2
71.4

38.18
39.80

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ
+19.8%
+16.8%
+19.9%
-7.3%
+20.6%
+8.9%
+8.5%

+7.9%
+4.2%

• ทวีปยุโรป
ไมเนอร์ โฮเทลส์ดาํ เนิ นธุรกิ จโรงแรมในยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ซึ่งปั จจุบันรวมถึงโรงแรมในเครือทิโวลีท่ีประสบ
ความสําเร็จในประเทศโปรตุเกส และเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เป็ นนักเดินทางธุรกิจภายในภูมิภาค
ส่งผลให้รายได้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปมีความสัมพันธ์ท่ีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีป
ยุโรป
ในปี 2562 ทวี ป ยุโ รปมี ก ารเติ บ โตของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในอัต ราร้อ ยละ 1.1 (ข้อ มูล และประมาณการโดย E.C.
“European Economic Forecast - Autumn 2019” เดือนพฤศจิกายนปี 2562) เศรษฐกิจยุโรปยังคงมีการเติบโตแม้ว่าอัตรา
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ของการเติบโตจะชะลอตัวลง โดย 4 ประเทศที่มีสดั ส่วนรายได้มากที่สดุ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ได้แก่ ประเทศสเปน (เติบโต
ร้อยละ 1.9 ในปี 2562 เทียบกับร้อยละ 2.6 ในปี 2561) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (เติบโตร้อยละ 1.7 ในปี 2562 เทียบกับร้อย
ละ 2.8 ในปี 2561) ประเทศเยอรมนี (เติบโตร้อยละ 0.4 ในปี 2562 เทียบกับร้อยละ 1.7 ในปี 2561) และประเทศอิตาลี
(เติบโตร้อยละ 0.1 ในปี 2562 เทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2561) ซึง่ ประเทศดังกล่าวมีการเติบโตในอัตราที่ชา้ กว่าปี ท่ีผ่านมา
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในทวีปยุโรปมีจาํ นวน 742 ล้านคนในปี 2562 เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 4 จากปี 2561 ซึง่
มีฐานของการเติบโตที่สงู ดังนัน้ ในปี 2562 จึงมีการเติบโตในอัตราที่ต่าํ กว่าเมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา ซึง่ การเติบโตดังกล่าวถูก
ขับเคลื่อนโดยยุโรปตอนใต้และยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน (เติบโตร้อยละ 6) ยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก (เติบโตร้อย
ละ 4) และยุโรปตะวันตก (เติบโตร้อยละ 2) ประเทศสเปนได้กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของโลก เช่นเดียวกับ
ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศสเปนสูงเป็ นประวัติการณ์
จํานวน 83 ล้านคนในปี 2562 คิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ที่รอ้ ยละ 1
• ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็ นประเทศที่สาํ คัญของบริษัท และเป็ นประเทศที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบธุรกิจบริหารจัดการห้อง
ชุด (Management Letting Rights) เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเติบโตร้อยละ 1.7 ในปี 2562 ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่
ตํ่ากว่าการเติบโตเฉลี่ยในระยะยาว โดยประเทศออสเตรเลียมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศจํานวน 8.6
ล้านคน สิน้ สุดเดือนมิถนุ ายน 2562 คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 3 จากปี ก่อน นักท่องเที่ยวจากเอเชียยังคงเป็ นสัดส่วนที่
มากที่สดุ ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 51 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทัง้ นี ้ ถึงแม้วา่ จะมีความตึงเครียดทาง
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ประเทศจีนยังคงเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ท่สี ดุ ของออสเตรเลีย โดยที่คาดว่า
ตลาดเอเชียอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะมีการเติบโตที่สงู ขึน้ ในอนาคต
ศูนย์วิจยั ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียคาดการณ์ว่าจํานวนคืนเข้าพักของนักท่องเที่ยวภายในประเทศจะเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.4 สิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนื่องจากการใช้จ่ายที่ถกู จํากัดด้วยค่าจ้างที่มีการเติบโตที่
ชะลอตัวลง
• ลาตินอเมริกา
ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมในประเทศต่างๆในลาตินอเมริกา 65 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ โดยประเทศเม็กซิโก โคลัมเบีย ชิลีและอาร์เจนตินาเป็ นประเทศที่สร้างรายได้หลักให้กบั บริษัท ในปี 2562 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในลาตินอเมริกาได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายประการ รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าและความตึง
เครียดด้านสังคมและการเมือง ส่งผลให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอเมริกาใต้ลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562
แม้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอเมริกากลางจะเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 2.2 โดยการเติบโตในอัตราที่ต่าํ ในปี
2562 มีสาเหตุมาจากชะลอตัวของการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนในประเทศเม็กซิโก รวมถึงเงื่อนไขในการระดมทุน
จากภายนอกที่เข้มงวดขึน้ ในประเทศอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในลาติน
อเมริกาจะฟื ้ นตัวเป็ นร้อยละ 1.6 ในปี 2563 และร้อยละ 2.3 ในปี 2564
• ประเทศมัลดีฟส์
ด้วยแนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็ นเอกลักษณ์ ทําให้ประเทศมัลดีฟส์เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในฝั นที่มีราคา
แพงที่สดุ ระดับโลก โดยในปี 2562 ประเทศมัลดีฟส์มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.9
เป็ น 1.5 ล้านคนจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป (เติบโตร้อยละ 15)
และทวีปเอเชียและแปซิฟิค (เติบโตร้อยละ 14) ทัง้ นี ้ การท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์มีแนวโน้มที่ดี โดยมีการคาดการณ์วา่
จะเพิ่มขึน้ เป็ น 2.5 ล้านคนภายในปี 2566 เนื่องจากการขยายท่าอากาศยานนานาชาติเวลานา นอกจากนี ้ รัฐบาลได้ประกาศ
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ยุทธศาสตร์ใหม่สาํ หรับปี 2563 โดยเน้นการสนับสนุนกิจกรรมการประชุม การจัดแสดงสินค้า และสัมมนา (MICE) และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา
• ทวีปแอฟริกา
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในทวีปแอฟริกาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 ในปี 2562 ซึ่งเป็ นอัตราที่ต่าํ กว่าในหลายปี ท่ีผ่านมา
โดยการเติบโตดังกล่าวมาจากแอฟริกาเหนือเป็ นหลัก องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจํานวน
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 - 5 ในปี 2562 และเพิ่มขึน้ เกือบ 2 เท่าจาก 71 ล้านคนในปี 2562 เป็ น 134 ล้านคนในปี
2573 ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ หลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังด้อยพัฒนาของทวี ป
แอฟริกายังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากมาย ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคได้ตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และได้เริม่ ร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็ นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่อไป
• ภูมิภาคตะวันออกกลาง
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 ในปี 2562 และคาดการณ์ว่าจะ
เติบโตร้อยละ 4 - 6 ในปี 2563 โดยดูไบเป็ นเมืองที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สดุ ในภูมิภาคและติดอันดับ 1
ใน 10 ของเมืองท่องเที่ยวที่มีผูเ้ ดินทางเข้ามามากที่สดุ ในโลก เนื่องจากได้รบั ประโยชน์จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า
สําหรับการเดินทางผ่านประเทศ (Transit Visa) เป็ นเวลา 2 วัน อีกทัง้ เมืองดูไบมีสวนสนุกต่างๆมากมาย นอกจากนี ้ เมือง
ดูไบยังได้รบั รางวัลการจัดกิจกรรมการประชุม การจัดแสดงสินค้า และสัมมนา (MICE) ชัน้ นําของโลกในปี 2562 ติดต่อกัน
เป็ นครัง้ ที่ 2 ทัง้ นี ้ มีการคาดการณ์ว่านิทรรศการ World Expo 2020 จะดึงดูดผูเ้ ข้าชมถึง 25 ล้านคนในช่วงเดือนตุลาคม
2563 ถึงเมษายน 2564
คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
แบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์ และนาว โดยแต่ละแบรนด์มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและจุดแข็งที่เป็ นของตัวเอง และมีคแู่ ข่งที่ตา่ งกันไป
• อนันตรา
อนันตราเป็ นแบรนด์โรงแรมหรู แบรนด์แรกที่เป็ นของบริษัทเอง มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่ให้ความสําคัญกับ
ประสบการณ์ทอ้ งถิ่น โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอนันตรา ได้แก่ โฟร์ซีซ่ นั ส์, เจ ดับบลิว
แมริออท, แกรนด์ ไฮแอท, แมนดาริน โอเรียนเต็ล, แชงกรี-ลา และซิกเซ้นส์ ซึ่งแบรนด์อนันตราจะนําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น
มารวมไว้ในโรงแรมแต่ละแห่ง ทัง้ จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึงประสบการณ์ท่ีแขกที่ได้รบั ซึ่งทําให้แบรนด์อนันตรามี
ความแตกต่างจากโรงแรมแบรนด์อ่ืนๆ ปั จจุบนั โรงแรมในเครืออนันตรามีทงั้ หมด 42 แห่งใน 18 ประเทศ
• อวานี
อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นําเสนอบรรยากาศที่ร่วมสมัยและผ่อนคลาย อีกทัง้ ยังผสมผสานการออกแบบที่
ทันสมัยและบริการที่เป็ นเลิศ อวานีแข่งขันกับแบรนด์โรงแรมทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบรนด์โรงแรม
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอวานี ได้แก่ แมริออท, ไฮแอท, ฮิลตัน และพูลแมน ในขณะที่คแู่ ข่งภายในประเทศ
จะแตกต่างกันตามสถานที่ตงั้ ของแต่ละโรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครืออวานีมีทงั้ หมด 32 แห่งใน 18 ประเทศ
• โอ๊คส์
โอ๊คส์ให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ตัง้ แต่หอ้ งพักโรงแรมไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์พร้อมการตบแต่งภายใน โดย
โอ๊คส์มีช่ือเสียงทัง้ ในด้านทําเลที่ตงั้ ของโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง และราคาที่เข้าถึงได้ ผูป้ ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้เคียง
กับโอ๊คส์ ได้แก่ กลุม่ โรงแรมแอคคอร์ กลุม่ โรงแรมไอเฮชจี และกลุม่ โรงแรมมันตรา
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กลุม่ โรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี่, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส
ออลซีซ่ นั , อีแทป, เปปเปอร์, มันตรา, เบรกฟรี และอาร์ท ซีรีส ์ โดยปั จจุบนั แอคคอร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
กลุม่ โรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ อินเตอร์คอนติเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิ
เดย์ อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท

• ทิโวลี
ทิโวลีนาํ เสนอความงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานของยุโรป แบรนด์ทิโวลีจัดอยู่ทงั้ ในกลุ่มโรงแรมหรู และโรงแรม
ระดับบน ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสะดวกสบายและสถานที่ตงั้ เชิงกลยุทธ์ทงั้ ในตัวเมืองไปจนถึงชายหาดอันงดงาม โดย
โรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในประเทศโปรตุเกส และได้ขยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทัง้ นี ้ ทิโวลีถือเป็ นหนึ่งใน 5 ผู้
ดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศโปรตุเกส โดยผูป้ ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับทิโวลี ได้แก่ กลุ่มผูด้ าํ เนิน
ธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น แมริออท โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท และ แอคคอร์ โฮเทลส์ และกลุ่มผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรม
ระดับภูมิภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตุเกส
• เอ็นเอช คอลเลคชั่น
เอ็นเอช คอลเลคชั่นให้บริการโรงแรมระดับพรีเมี่ยมในสถานที่ท่ีสาํ คัญเพื่อความทรงจําอันแสนพิเศษสําหรับแขกที่เข้าพัก
เอ็นเอช คอลเลคชั่นมุ่งให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่แขกที่เข้าพัก ด้วยมาตรฐานที่พกั ที่สะดวกสบาย การให้บริการ
อย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนด์โรงแรม
ระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเอ็นเอช คอลเลคชั่น ได้แก่ เชอราตัน, แมริออท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะที่คแู่ ข่ง
จะแตกต่างกันตามสถานที่ตงั้ ของแต่ละโรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช คอลเลคชั่นมีทงั้ หมด 83 แห่งใน 15 ประเทศ
• เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช โฮเทลส์ให้บริการโรงแรมระดับกลางถึงระดับบนในตัวเมือง เหมาะสําหรับแขกที่มองหาที่พกั ทําเลดี ในราคาที่คมุ้ ค่า
นอกจากนี ้ เอ็นเอช โฮเทลส์ยงั เหมาะสําหรับการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากมีหอ้ งพักที่สะดวกสบาย
และเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอย พร้อมทัง้ การให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้า โดยแบรนด์
โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเอ็นเอช โฮเทลส์ได้แก่ ฮอลิเดย์อินน์ เบสท์ เวสเทิรน์ และโนโวเทล ปั จจุบนั
โรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทลส์มีทงั้ หมด 266 แห่งใน 27 ประเทศ
• นาว
นาวให้บริการโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสไตล์ร่วมสมัย ด้วยทําเลที่ตัง้ อยู่ตามเมืองหลักต่างๆ โรงแรมภายใต้
แบรนด์นาวมีบรรยากาศที่มีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่นเต้น เหมาะสําหรับแขกที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนที่น่า
จดจําในโรงแรมที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับนาว ได้แก่ คิมป์ ตัน
ดับเบิลยู โฮเทลส์ และมี บาย มีเลีย ปั จจุบนั โรงแรมในเครือนาวมีทงั้ หมด 5 แห่งใน 5 ประเทศ
การดําเนินงานของบริษัทกระจายตัวอยู่ในหลากหลายภูมิภาค โดยบริษัทมีมมุ มองในระยะกลางซึง่ ไม่รวมผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ คาดว่าจะเป็ นการชั่วคราวต่อการแข่งขันในแต่ละประเทศหลัก ดังนี ้
• ประเทศไทย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศไทยมีความแตกต่างกันระหว่างในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด โดยใน
กรุ ง เทพฯ แรงกดดัน จากการแข่ง ขันที่ รุ นแรงจากการเปิ ดตัว ของโรงแรมหรู ใ นอดี ตได้ปรับตัว ดี ขึน้ เรื่อย ๆ จากจํา นวน
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นักท่องเที่ยวทัง้ จากตลาดเอเซียและยุโรปที่เพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงจํานวนโรงแรมที่มีแผนที่จะเปิ ดใหม่ซ่ึงมีจาํ กัด
ดังนัน้ ข้อจํากัดในการเพิ่มราคาค่าห้องพักได้คลี่คลายลง ทัง้ นี ้ ด้วยจํานวนโรงแรมระดับบนที่จะเปิ ดใหม่ซ่งึ มีไม่มากในช่วง
ไม่ก่ีปีขา้ งหน้า บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถเพิ่มราคาค่าห้องพักของโรงแรมในกรุ งเทพฯ ได้ ส่วนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญ จะยังคงมีการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าการเปิ ดตัว
ของโรงแรมจะเพิ่มขึน้ แต่โรงแรมใหม่ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงแรมระดับกลาง ทัง้ นีน้ อกเหนือจากการมุ่งเน้นในการปรับปรุ ง
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว บริษัทยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อรักษา
ตําแหน่งผูน้ าํ ตลาดภายในประเทศต่อไป ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการโรงแรมชัน้ นําของประเทศไทย ในกลุ่มโรงแรม
ระดับบนและโรงแรมหรู โดยมีโรงแรมทัง้ หมด 28 แห่งที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาํ คัญ
• ทวีปยุโรป
อุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปเป็ นธุรกิจที่มีการกระจายตัว โดยโรงแรมส่วนใหญ่บริหารงานโดยผูป้ ระกอบการอิสระและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย และมีจาํ นวนโรงแรมที่บริหารงานโดยผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติไม่มาก สภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง ตลาดส่วนใหญ่ มีโรงแรมที่มีแผนที่จะเปิ ดใหม่ไม่มากยกเว้น
เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต ทัง้ นี ้ ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ประกอบกับชื่อเสียงของแบรนด์และฐานการดําเนินงานที่
แข็งแกร่ง บริษัทคาดว่าจะสามารถดึงดูดจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และสร้างผลการดําเนินงานให้เติบโตต่อไปในอนาคต
ปั จจุบนั บริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการโรงแรมชัน้ นําของทวีปยุโรป โดยมีโรงแรมทัง้ หมด 300 แห่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองที่
สําคัญ
• ออสเตรเลีย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มที่สงู ขึน้ ด้วยการเพิ่มขึน้ ของจํานวนโรงแรมที่มีแผนที่
จะเปิ ดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่อยู่ในเมืองหลักๆ ทัง้ นี ้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและได้มาตรฐาน ประกอบกับอัตรา
ค่าห้องที่ไม่สงู มากเมื่อเทียบกับโรงแรมระดับบน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าและรักษาผลการดําเนินงานให้ดี
ต่อไป
• ลาตินอเมริกา
อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมริกามีการกระจายตัว โดยตลาดส่วนใหญ่ท่ีบริษัทมีการดําเนินธุรกิจมีจาํ นวนโรงแรมที่เปิ ด
ใหม่จาํ กัด ทัง้ นี ้ แผนการเปิ ดโรงแรมของตลาดส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกามีแนวโน้มลดลง ในปั จจุบนั ประเทศเม็กซิโกเป็ น
ประเทศที่มีแผนการเปิ ดโรงแรมมากที่สดุ ในลาตินอเมริกา ตามมาด้วยบราซิล เปรู โคลอมเบีย และสาธารณรัฐโดมินิกนั 5
ประเทศเหล่านีค้ ิดเป็ นเกือบร้อยละ 70 ของแผนการเปิ ดโรงแรมทัง้ หมดในลาตินอเมริกา โดยผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมชัน้ นํา
ระดับนานาชาติท่ีจะมีการขยายธุรกิจนําโดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล, แอคคอร์ โฮเทลส์, ฮิลตัน และอินเตอร์คอน
ติเนนตัล โฮเทล กรุ ๊ป ทัง้ นี ้ ด้วยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และราคาเที่ยวบินที่ไม่แพงซึ่งช่วยขับเคลื่อน
จํานวนการเดินทาง ทําให้ภูมิภาคนี ม้ ีค วามน่า ดึงดูด อี กทั้งรัฐบาลในหลายประเทศภายในภูมิ ภาคมี ความมุ่งมั่น ที่ จ ะ
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ดังนัน้ จึงมีการคาดการณ์วา่ จํานวนนักท่องเที่ยวจะเติบโตเร็วกว่าการเพิ่มขึน้ ของจํานวนโรงแรม
ที่เปิ ดใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักของโรงแรมและเติบโตผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึน้ ต่อไป
ในอนาคต
• ประเทศมัลดีฟส์
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ประเทศมัลดีฟส์มีจาํ นวนโรงแรมเปิ ดใหม่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาระหว่าง
ผู้ด าํ เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ เ พิ่ ม ขึน้ ประกอบกับ จํา นวนนัก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ล ดลง ซึ่ง นัก ท่ อ งเที่ ย วจี น มี สัด ส่ ว นของจํา นวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศมัลดีฟส์สงู ที่สดุ นอกจากนี ้ ราคาค่าห้องพักในประเทศมัลดีฟส์ยงั ถือว่าสูงเมื่อเทียบ
กับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการโรงแรมประสบปั ญหาการลดลงของอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพัก
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อย่ า งไรก็ ต าม ตลาดอุป สงค์แ ละอุป ทานได้ป รับ ตัว ดี ขึ น้ จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของจํา นวนโรงแรมใหม่ ท่ี ช ้า ลง และจํา นวน
นักท่องเที่ยวใน 10 ตลาดหลักที่เพิ่มขึน้ อย่างมากโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ประเทศในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้
เพื่อรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้กาํ หนดกลยุทธ์ใหม่ โดยเน้นการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรม
ของประเทศมัลดีฟส์ การสนับสนุนกิ จกรรมการประชุม การจัดแสดงสินค้า และสัมมนา (MICE) และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและกีฬา อีกทัง้ การขยายท่าอากาศยานนานาชาติเวลานาซึ่งจะเสร็จสิน้ ในปี 2565 จะส่งผลให้ความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ เป็ นมากกว่า 7 ล้านคน เมื่อเทียบกับประมาณ 2 ล้านคนในปั จจุบนั
กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม)
บริษัทมีระบบการรวมศูนย์ดา้ นการขายและการตลาด โดยรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและโรงแรมไว้ท่ีส่วนกลางเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเติบโต
โดยบริษัทมีกลยุทธ์การขายและการตลาด ดังนี ้
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทนําเที่ยว สายการบิน ห้างสรรพสินค้า และบริษัทบัตรเครดิตเพื่อ
ขยายฐานลูกค้า
2. มุ่งเน้นการกระจายฐานลูกค้าทัง้ ในตลาดหลัก เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง เช่น
ประเทศอินเดีย เกาหลี และตะวันออกกลาง
3. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเดิม ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ลกู ค้ากลับมาซือ้ สินค้าและใช้
บริการอีก รวมถึงการสร้างความภักดีตอ่ แบรนด์
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์กลางสํารองห้องพักและสํานักงานตัวแทนขาย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถสํารอง
ห้องพักได้อย่างราบรืน่
5. พัฒนาระบบสํารองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com และ brand.com เพื่อผลักดัน
การสํารองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม
6. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัทไปทั่วโลก ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรม
ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าของธุรกิจโรงแรม มีทงั้ ลูกค้าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้แก่
1. บริษัทท่องเที่ยวทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบออนไลน์ โดยบริษัทท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะทําหน้าที่เป็ น
ตัวกลางในการสํารองห้องพักระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยห้องที่จาํ หน่ายผ่านบริษัทท่องเที่ยวมีสดั ส่วนในการสํารอง
ห้องพักที่สงู ที่สดุ ของบริษัท
2. กลุม่ นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็ นลูกค้าที่ทาํ การสํารองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ เช่น โทรศัพท์ และ
การติดต่อเข้าพักที่โรงแรมด้วยตนเองโดยไม่ได้ทาํ การสํารองห้องพักล่วงหน้า และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และ
อีเมลของบริษัท
3. กลุม่ การประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) เป็ นกลุม่ ลูกค้ากลุม่ ใหญ่ ซึง่ โดยปกติแล้ว
จะมีการวางแผนการจองไว้ล่วงหน้า โดยลูกค้าประเภทนีจ้ ะสร้างรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จดั เลีย้ ง นอกเหนือจากรายได้
ค่าห้องพัก
บริษัทมีฐานลูกค้าที่มคี วามหลากหลาย และไม่มีลกู ค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 30
สัดส่วนของลูกค้าที่เข้าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
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ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริกา
ออสตราเลเซีย
อื่น ๆ
รวม

2560
6%
26%
4%
10%
34%
11%
3%
6%
100%

2561*
6%
31%
5%
11%
25%
6%
3%
7%
100%

2562*
6%
30%
6%
12%
25%
6%
3%
6%
100%

สัดส่วนของลูกค้าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลําดับที่ ประเทศ
2560
1
จีน
12%
2
สหราชอาณาจักร
9%
3
อเมริกา
5%
4
เยอรมนี
6%
5
ไทย
6%

2561*
14%
6%
6%
6%
5%

2562*
13%
6%
6%
6%
5%

* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย

* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุม่ การประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE)
ทัง้ นี ้ สัดส่วนของกลุม่ ลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามที่ตงั้ และนโยบายของแต่ละโรงแรม
นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)
ธุรกิจโรงแรมได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้างสูง โดยในอดีต บริษัทมีจาํ นวนลูกค้าเข้าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดหลักของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งรวมถึง
ประเทศมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปั จจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มี
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากตลาดดังกล่าว โดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลให้บริษัท
สามารถลดความผันผวนของอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักโดยรวมได้ สําหรับกลุ่มธุรกิ จโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ได้รบั
ผลกระทบจากฤดูกาลที่ต่าํ กว่า เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจภายในประเทศ ทัง้ นี ้ ในการกําหนดราคาค่าห้องพัก บริษัทจะ
คํานึงถึงอัตราการเข้าพักในขณะนัน้ ฤดูกาล ต้นทุนการดําเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่
ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมจะใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม
การร่วมส่งเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต เป็ นต้น
บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สาํ คัญคือ
1. มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
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2.
3.
4.
5.
6.

มีแบรนด์ท่หี ลากหลายเป็ นที่รูจ้ กั ในระดับสากล
มีความเป็ นเลิศในด้านบริการ
มีโรงแรมในเครือ ซึง่ ตัง้ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ
มีระบบสํารองห้องพักที่ทนั สมัยและรวดเร็ว
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมชัน้ นําระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ
โรงแรมมายาวนาน ได้แก่ เจ ดับบลิว แมริออท, โฟร์ซีซ่นั ส์ และ เซ็นต์ รีจีส
7. มี ม าตรฐานและความมี เอกลักษณ์ท่ีส าํ คัญ ของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์โรงแรมที่ บริษัท เป็ น เจ้าของเอง ได้แก่
อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งทําให้บริษัท
สามารถใช้แบรนด์เพื่อรับจ้างบริหารโรงแรมซึง่ จะช่วยขยายธุรกิจให้เร็วยิ่งขึน้ และเพิ่มอัตราการทํากําไรให้กบั บริษัท
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)
ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้
ลูกค้าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนขาย และกลุ่มลูกค้าจัดประชุมและสัมมนาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่เว็บไซต์ของบริษัทมี
ระบบรับรองการสํารองห้องพักถึง 7 ภาษา เพื่อให้ขอ้ มูลของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็ นศูนย์กลางรับจองห้องพักที่มี
ประสิทธิภาพแก่กลุม่ ลูกค้า โดยเฉพาะในต่างประเทศ
2. ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย บริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองที่พกั (OTAs) โดยตัวแทนเหล่านีจ้ ะทํา
หน้าที่เป็ นคนกลางในการจัดจําหน่ายห้องพักให้กับบริษัท ทัง้ นี ้ ตัวแทนจําหน่ายและบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีอยู่ทงั้ ในเอเชีย,
ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับสํารองห้องพัก จําหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงตั๋วเครื่องบินพร้อมแพคเกจ
ห้อ งพัก โรงแรม โดยบริษั ท จะเลื อ กตัว แทนจํา หน่ า ยหรือ บริษั ท ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ ครือ ข่ า ยที่ ก ว้า งขวาง มี ป ระวัติ แ ละชื่ อ เสี ย งที่ ดี มี
ประสบการณ์ใ นการดํา เนิ น งาน และสามารถทํา ยอดขายที่ สูง นอกจากนี ้ บริษั ท ยัง จัด จํา หน่ า ยห้อ งพัก ผ่ า น OTAs ชั้น นํา เช่ น
Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ท่ วั โลกจากประโยชน์ของ
อินเทอร์เน็ต
3. อื่นๆ ได้แก่ การติดต่อเข้าพักที่โรงแรมโดยที่ไม่ได้ทาํ การสํารองห้องพักล่วงหน้า และการจองห้องพักซึ่งรูจ้ กั โรงแรมผ่าน
สื่อต่างๆ เพื่อนฝูง หรือกลุม่ ลูกค้าเดิม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการใช้พลังงานและนํา้ อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน การออกแบบโรงแรมของบริษัทคํานึงถึง
การประหยัดพลังงาน อาทิ การติดตัง้ อุปกรณ์บนหลังคาเพื่อกักเก็บนํา้ ฝน การเลือกใช้โครงสร้างที่มีนาํ้ หนักเบาเพื่อลดการใช้ซีเมนต์
และประหยัดพลังงาน การติดตัง้ เซ็นเซอร์ในการปิ ดเครื่องปรับอากาศ เมื่อแขกเปิ ดประตูหรือหน้าต่างเป็ นระยะเวลานาน และการ
ติดตัง้ ระบบบําบัดนํา้ เสียและระบบรีไซเคิล ในระหว่างดําเนินงาน โรงแรมของบริษัทยังคงคํานึงถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ด้วยการติดตัง้
ระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและการจัดการของเสีย นอกจากนี ้ บริษัทยังติดตัง้ ระบบไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
มีการรีไซเคิลนํา้ เพื่อนําไปใช้ในการรดนํา้ ต้นไม้ ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้วและกระดาษ และการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์หรือความร้อนเท่าที่บริษัทจะทําได้ นอกจากนี ้ บริษัทยังใช้ขวดแก้วในการบรรจุนาํ้ ดื่มในเกือบทุกพืน้ ที่ และกําลังทดลองใช้
ระบบกรองและบรรจุใหม่สาํ หรับนํา้ ดื่มในโรงแรมที่อยู่ในพืน้ ที่ห่างไกล เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิด
จากการขนส่ง ในช่วงสองปี ท่ีผ่านมา บริษัทริเริ่มเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน นํา้ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไมเนอร์ โฮ
เทสส์ลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 จากปี เริ่มต้นที่ปี 2559 และได้เพิ่มเป้าหมายระยะยาวในการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้ เดียวใน
ประเทศไทยลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 ทัง้ นี ้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทุนกับกลุม่ แมริออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต เวเคชั่น คลับนัน้ ช่วย
ให้บริษัทสามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา เวเคชั่น คลับ โดย
บริษัทได้เริม่ พัฒนาโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับแห่งแรกที่บอ่ ผุด เกาะสมุย เป็ นผลให้บริษัทมีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขาย
สิทธิในการเข้าพักอาศัยตัง้ แต่ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหอ้ งพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ
ทัง้ สิน้ 251 ห้อง อยู่ท่เี กาะสมุย ภูเก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชียงใหม่ และ
กรุงเทพฯ
สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ปั จจุบนั จํานวนคูแ่ ข่งที่ดาํ เนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากต้องอาศัยแบรนด์ท่ี
เป็ นที่รูจ้ กั และได้รบั การยอมรับ อีกทัง้ ยังต้องอาศัยเครือข่ายและจํานวนห้องพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทัง้
ในและต่างประเทศ โดยคูแ่ ข่งสําคัญของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ได้แก่ กลุม่ โรงแรมชัน้ นําระดับโลก เช่น กลุม่ แมริออท เป็ นต้น
นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เน้นจับกลุม่ ลูกค้าตลาดบน ซึง่ แตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มีความเสี่ยง
ทางการแข่งทางด้านราคา
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
บริษัทได้จดั ตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเข้าใจในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงเทพฯ อีกทัง้ บริษัทยังได้จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าของโครงการที่ประเทศจีนและ
ภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ อยู่ในภูมภิ าคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลลูกค้า
จําแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
จีน
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ญี่ปนุ่
อื่น ๆ
รวม

2561
38%
12%
8%
8%
7%
4%
4%
19%
100%

2562
39%
11%
8%
8%
7%
4%
4%
18%
100%

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาห้องพัก
และวิลล่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยห้องพักในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ส่วนใหญ่ จะอยู่ติดกับโรงแรมที่บริษัทเป็ น
เจ้าของหรือเป็ นผูร้ บั จ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการห้องพักได้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน
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โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็ นการพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อขายควบคูไ่ ปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พืน้ ที่เดียวกัน โดยบริษัทได้พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซ่นั ส์ เกาะสมุย โดย
โครงการดังกล่าวมีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และพัฒนาโครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์ ในกรุงเทพฯ ซึง่ เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รีจิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ
เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึง่ มีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิ ดตัว
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2558 นอกจากนี ้ บริษัทมีโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึง่ เป็ นโครงการที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
50 ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) และได้เปิ ดตัวในไตรมาส 4 ปี 2559
สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับบน รวมถึงการ
พัฒนาแบรนด์และที่พกั อาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสร้างในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยของบริษัท
จัดเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับบนในลําดับต้นๆ สําหรับโครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต จัดเป็ น
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use ที่มีบา้ นพักตากอากาศตัง้ อยู่ติดกับโรงแรม เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถใช้งานในส่วน
พืน้ ที่อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึ่งต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม แบรนด์ท่ี
จัดเป็ นคู่แข่งหลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ ต ได้แก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara
Signature และ Point Yamu by COMO
กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุม่ ลูกค้าของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ให้ความสนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากมี
ความเชื่อมั่นในแบรนด์อนันตรา ซึง่ มีช่อื เสียงในระดับนานาชาติ ควบคูไ่ ปกับแผนการประชาสัมพันธ์ท่มี ีประสิทธิภาพโดยเจาะ
กลุม่ เป้าหมายโดยตรงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
ของกลุม่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าโครงการเซ็นต์ รีจิสเดิม
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
บริษัทคํานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทําเลที่ตงั้ ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยที่ลงตัว การก่อสร้างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริมทรัพย์ท่ีพอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
ไมเนอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สําหรับเดอะ เรสซิ
เดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต มีราคาขายต่อหลังประมาณ 6 – 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต คือ กลุม่ ผูม้ ีรายได้สงู และครอบครัวที่ตอ้ งการสัมผัส
ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีท่สี ดุ ในทําเลที่มีทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดภูเก็ต บริษัทไม่มงุ่ เน้นกลุม่ นักลงทุนหรือกลุม่ ผูซ้ ือ้ เพื่อเก็งกําไร
เนื่องจากโครงการนีถ้ กู พัฒนามาเพื่อสุนทรียภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
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ธุรกิจศูนย์การค้า
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์การค้า)
ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ซึง่ บริษัทถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาว 36 ปี หมดอายุปี 2567 มีพนื ้ ที่ให้เช่ารวมทัง้ สิน้
21,446 ตารางเมตร ซึง่ ประกอบด้วย พืน้ ที่ให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) 12,827.31 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area)
3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศูนย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นํา 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 และแหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภัณฑ์
ริบลีส ์ เชื่อหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze), โรง
ภาพยนต์ทะลุมิติ (12D Moving Theater), พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์เวิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมส์ตะลุย
เลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster) และสวนสนุกสยองขวัญ (Ripley’s Scream in the Dark!)

• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า ประเภทของค่าเช่าพืน้ ที่มี 2 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.57% ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่
รวมของงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.43 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
นโยบายราคา
บริษัทมีการปรับราคาขึน้ ทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กบั ผูเ้ ช่าโดยจะปรับราคาขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-10 ต่อการ
ต่อสัญญาแต่ละครัง้ ซึง่ ในปี ท่ผี ่านมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้กาํ หนดไว้ เนื่องจากมีคแู่ ข่งขันรายใหญ่เปิ ดในพืน้ ที่ใกล้เคียงและ
จากสถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผเู้ ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ น
จํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.74 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด รายได้ของศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60.23% ของรายได้ทงั้ หมดจากธุรกิจศูนย์การค้า
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถจําแนกได้เป็ น
− ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 62.70
− รายได้จากการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 5.70
− ค่าบริการ ร้อยละ 16.19
− ค่าที่จอดรถ ร้อยละ 2.23
− ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 11.25
− อื่นๆ ร้อยละ 1.93
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ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ดําเนินธุรกิจให้
เช่าพืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บน
พืน้ ที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพนื ้ ที่ให้เช่า 3,031 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นํา 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
• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ประมาณร้อยละ 68.03 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่รวมใน
งวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.97 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายราคา
บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ ที่ให้เช่า และในปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.73 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถจําแนกได้เป็ น
− ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 70.75
− ค่าบริการ ร้อยละ 12.07
− ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 14.94
− อื่นๆ ร้อยละ 2.25
ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุ งเทพ
ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด ซึง่ บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ย
ละ 100 ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ของ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257/6 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556 -2557
ได้กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่ ประกอบด้วยศูนย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชัน้
ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ ”RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI” อยู่ดา้ นบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครือของบริษัท Minor ทัง้ นี ้
พืน้ ที่บนอาคารได้ถกู จัดแบ่งดังนี ้ ชัน้ ที่ 1-3 เป็ นพืน้ ที่ศนู ย์การค้า ชัน้ 4-8 เป็ นพืน้ ที่ลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็ นส่วนของพืน้ ที่สาํ นักงาน ชัน้ 10
เป็ นพืน้ ที่ Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้ แต่ชนั้ 11 ขึน้ ไป จะเป็ นพืน้ ที่ของโรงแรม AVANI โดยส่วนของศูนย์การค้าใหม่ ซึง่ รวมกับ
ส่วนของสํานักงาน มีพนื ้ ที่เช่ารวมทัง้ สิน้ 11,143 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นํา 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 นพืน้ ที่เช่าของธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน
• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพืน้ ที่ช่วั คราว Openplan มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพืน้ ที่หลักๆ มี 2 ประเภทคือ
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1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ประมาณร้อยละ 56.32 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่
รวมในงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43.68 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายราคา
บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ ที่ให้เช่า และในปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 83.33 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถจําแนกได้เป็ น
− ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 54.73
− ค่าบริการ ร้อยละ 26.27
− ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 14.67
− อื่นๆ ร้อยละ 4.33
การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า)
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้าปลีกในเมืองพัทยาในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา มีการพัฒนาและสร้างศูนย์การค้าใหม่มากขึน้
ทําให้พืน้ ที่คา้ ปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผปู้ ระกอบการที่จดั อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The
Bay, Terminal 21, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิก๊ ซี โลตัส และคาร์ฟรู ์ ศูนย์การค้าประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนย์การค้าคอมมูนิตี ้ มอลล์
เช่น มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุม่ ลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า
พัทยา จะมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้าในพัทยายังคงมีการแข่งขันกันรุนแรงตลอดปี ท่ผี ่านมา
จากการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อสร้าง
ศูนย์การค้าใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้านการจัดการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้ นีก้ ารแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้า รอยัล
การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ค่อนข้างมากทางด้านราคาค่าเช่าพืน้ ที่ตอ่ ตารางเมตร แต่เนื่องจากตัง้ อยู่ในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่า
พืน้ ที่ของศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยาแล้วยังคงเป็ นที่นา่ สนใจสําหรับผูเ้ ช่ามาก สังเกตได้จากอัตราการเช่าพืน้ ที่ท่มี ีอยู่สงู
ถึงอัตราร้อยละ 91.70
ตลอดปี ท่ผี ่านมา ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ได้มีการปรับตัวเพื่อให้มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคูแ่ ข่ง
โดยปรับเปลี่ยนร้านค้าและเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ เกมส์ตะลุยเลเซอร์บีม บัสเตอร์ นอกจากนี ้ เพิ่มร้านค้าแฟชั่นแบรนด์ชนั้ นําต่างๆ พร้อม
ทัง้ รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเครือ่ งดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภท
ไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle) เพื่อให้ทางศูนย์รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุ งเทพฯ
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นาํ้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ตงั้ แต่กลางปี 2555 เป็ นต้น
มาเริ่มมีศนู ย์การค้าเปิ ดบริการในพืน้ ที่มากขึน้ อาทิ ศูนย์การค้าประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The
view หรือแม้กระทั่งคูแ่ ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ ที่ อย่าง AsiaTique และในอนาคต จะมีศนู ย์การค้า THE ICON SIAM ซึง่ จะส่งผลให้มีการ
แข่งขันกันมากขึน้
ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ได้กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการอีกครัง้ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ซึง่ ประกอบด้วยศูนย์การค้า
และโรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ดา้ นบน
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ศูนย์การค้าใหม่นีไ้ ด้เปลี่ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง ดูทนั สมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของร้านค้าแฟชั่น
ร้านอาหาร บริการและร้านค้าอื่นๆ มากที่สดุ บนถนนเจริญนคร และยังถือได้วา่ เป็ นโครงการแห่งเดียวที่มีการผนวกทัง้ ศูนย์การค้ากับ
โรงแรมระดับ world class 2 โรงแรม เรียกได้วา่ เป็ นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งในพืน้ ที่ โดยคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองแก่กลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ กลุม่ เป้าหมายหลักยังคงเป็ นกลุม่ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นที่กลุม่
ครอบครัว คนทํางานรุน่ ใหม่ท่ที าํ งานในย่านเจริญนคร และผูท้ ่อี าศัยอยู่คอนโดริมแม่นาํ้ รวมถึงกลุม่ นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรม ทัง้
อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ และโรงแรม AVANI ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้าดาว กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลัก
คือ นักท่องเทีย่ วที่เข้าพักโรงแรมในเขตไม้ขาว และลูกค้าที่อาศัยอยูบ่ ริเวณใกล้เคียง โดยภายในศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มี
ร้านค้าหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill
Bentley Pub ร้านค้าแฟชั่น อาทิเช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และร้านค้าของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson,
นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอื่นๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย
ศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้าแห่งเดียวบนหาดไม้ขาว ซึง่ ในบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีคแู่ ข่งขันทางตรง
ประกอบกับอยู่ทา่ มกลางโรงแรมระดับห้าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club,
Sala Phuket Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอื่นในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทําเลที่ตงั้ และการคัดสรรร้านค้าที่ดีและมี
คุณภาพ ตรงกับความต้องการของกลุม่ นักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริการภายในศูนย์ฯ ประกอบกับการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทัง้
ลูกค้านักท่องเที่ยว และเพิ่มการบริการต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกล
ยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่พนั ธมิตรโรงแรมต่างๆ และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ขาว จึงทําให้จาํ นวนลูกค้าค่อยๆ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคาด
ว่าจะเพิ่มขึน้ อีกอย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจบันเทิง
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทิง)
กลุม่ ธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 7 กลุม่ ประกอบด้วย 2 พิพิธภัณฑ์ 5 เครือ่ งเล่น
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์เพื่อความรูแ้ ละบันเทิงที่ใหญ่ท่สี ดุ มีอตั ราการเติบโตที่
รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริการในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2498
โดยสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ลีล้ บั และน่าพิศวงที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก
ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ดดําเนินการอยู่ 30 แห่งทั่วโลก โดย Ripley’s
Entertainment Inc. ซึง่ เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง 10 แห่ง ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license)
ให้กบั บริษัทอื่น
ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ ใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และเริม่ จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ ที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ารอยัล
การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้อตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์

ส่วนที่ 1 หน้า 41

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater)
Ripley's 12D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 12 เอฟเฟค ด้วยระบบเก้าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลาํ้ สมัยจนทําให้ผชู้ มรูส้ กึ เหมือนได้ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริง
โกดังผีสงิ (Haunted Adventure)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัล การ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ได้เปิ ดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิง
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึง่ ได้รบั ความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดังประกอบไปด้วยสเป
เชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นาํ เข้าจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทําให้อกสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึง่ ได้รบั ความ
สนใจในหมูว่ ยั รุน่ ไทยและนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่องเล่นที่เปิ ดให้บริการเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ
เช่น โซนแห่งจินตนาการที่ถกู เนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ผเู้ ล่นได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย อีกทัง้ ผูเ้ ล่นจะต้องผ่านด่านที่ต่นื เต้นระทึกใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสูโ่ ลกแห่งความเป็ นจริง
พิพธิ ภัณฑ์หุน่ ขีผ้ งึ้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิรค์ พัทยา ได้เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีจดั แสดงหุ่นขีผ้ งึ ้ เสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทัง้ ไทยและเทศกว่า 71 ตัว หุน่ ขีผ้ งึ ้ ของหลุยส์ ทุสโซด์
ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ “หุน่ ” ที่ใช้จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มีชีวิตเสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้าชมเสมือนกับว่า
ได้เดินคล้องแขนอยู่กบั ซุปเปอร์สตาร์ตวั จริง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแต่ละห้อง ซึง่ มีความแตกต่าง
กันออกไปตามหมวดหมูข่ องห้อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้าชมมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งด้วยแสงไฟ และการใช้เสียงเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่สมจริง ยิ่งไปกว่านัน้ ผูช้ มสามารถเข้าชมหุน่ ทุกตัวได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ ระหว่างผูช้ มและหุน่ ทําให้ผชู้ มได้ความรู ้
ความเพลิดเพลินนับตัง้ แต่กา้ วแรกกระทั่งก้าวสุดท้ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกับรอยยิม้ และความประทับใจที่ไม่รูล้ ืม
สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค (Scream in the Dark!)
Scream in the Dark! ต้อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้าทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกทีโ่ ด่ง
ดังมากในอดีต แต่ก็ปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็วา่ พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องใน
ความมืด โดยผูเ้ ล่นจะรอดพ้นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนีไ้ ด้ดว้ ยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรีดร้องของผูเ้ ล่นเท่านัน้
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster)
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ซึง่ มี 2 เกมส์ให้ผเู้ ล่นเลือก ได้แก่ 1) Laser Maze ซึง่ เป็ นเครือ่ งเล่นที่ให้ผเู้ ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรม
เหมือนในภาพยนตร์ เข้าสูห่ อ้ งปฏิบตั ภิ ารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ ล่นจะต้องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไวที่สดุ โดยไม่
แตะต้องลําแสงสีเขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึง่ เป็ นเครือ่ งเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ที่นาํ เข้ามาเปิ ดตัวในเดือน
ธันวาคม 2558 เพื่อให้ผเู้ ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์เช่นกัน แต่ผเู้ ล่นจะต้องแตะลําแสงสีเขียวให้ได้มากสุดและ
ไวสุดถึงจะได้คะแนนมากสุด
•
•
•
•

ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอตั ราการเข้าชมประมาณ 235,606 รายได้รวมมาจาก
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 18.88
• พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊คซ์เวิรค์ ร้อยละ 9.61
โรงภาพยนตร์ 12 มิติ ร้อยละ 11.65
• สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 11.78
โกดังผีสิง ร้อยละ 15.66
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้อยละ 7.25
• รายได้อ่ืนๆ ร้อยละ 10.50
มหัศจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 14.67
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ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท
Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริษัท Mspa International Cairo
LLM โดยดําเนินกิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ปั จจุบนั กลุม่ บริษัท เอ็มสปา เปิ ดดําเนินการในประเทศจํานวน 2 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 5 แห่งดังนี ้
ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 2 แห่ง
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 3 แห่ง
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รีสอร์ท
นาลาดู มัลดีฟส์ บาย อนันตรา
อนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์ รีสอร์ท
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จํานวน 1 แห่ง
เอมิเรตส์พาเลส
ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แห่ง
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ไคโร
การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา)
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai)
Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนย์บริการเพื่อ
สุขภาพ ให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมี
กลุม่ เป้าหมายคือลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและกลุม่ ลูกค้าที่เห็นความสําคัญในเรือ่ งสุขภาพ ธุรกิจการให้บริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสปาได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั จํานวนผูป้ ระกอบการได้เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิ ดดําเนินการ
เป็ นรายแรกๆ และปั จจุบนั มีสาขาทัง้ หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คูแ่ ข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1)
บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึง่ ดําเนินการภายใต้กลุม่ เจ้าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึง่ จะตัง้ อยู่ตามโรงแรม
ของกลุม่ ธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่ จะตัง้ อยู่ตามโรงแรมของกลุม่ ธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort
and Spa
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2.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
และเครือ่ งดื่มหลากหลายรูปแบบ เป็ นแบรนด์ท่เี ป็ นผูน้ าํ ในตลาดและเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั และมีผลิตภัณฑ์ท่มี ีจดุ เด่น
ที่หลากหลายครอบคลุมอาหารหลายประเภท ดังนี ้
พิซซ่า
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ท่มี ีพิซซ่าหลากชนิดให้เลือกมากที่สดุ ในธุรกิจ
อาหารประเภทนี ้ โดยเน้นถึงคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครือ่ ง จากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในทุกขัน้ ตอน ไม่วา่ จะเป็ นชีสที่
ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เครือ่ งปรุง หน้าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าที่มีสตู รเฉพาะตัว และพิซซ่าซอสที่มสี ว่ นผสมของ
มะเขือเทศสดๆ และมีรสชาติเข้มข้น
บริษัทเป็ นผูถ้ ือสิทธิในเครือ่ งหมายการค้า “The Pizza Company” แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยสิทธิดงั กล่าวถือโดย
Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100

MFG IP

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในปี 2547 บริษัทได้เริม่ เปิ ดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผลู้ งทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้าน “The Pizza Company”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรา้ นค้าที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้ สิน้ 258 สาขา รวมสาขาใน
สนามบินในประเทศ จํานวน 2 สาขา และในต่างประเทศ 2 สาขา สาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 172 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศจํานวน 138 สาขา ทัง้ นี ้ ทําเลที่ตงั้ ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านชุมชน เป็ นต้น โดยมี
กลุม่ เป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ในส่วนของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบั ลูกค้าในต่างประเทศนัน้ ปั จจุบนั บริษัทได้
ให้แฟรนไชส์ธรุ กิจพิซซ่า “The Pizza Company” ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์หเรน โอมาน กัมพูชา ลาว เวียดนามและพม่า เป็ นต้น
ลักษณะการให้บริการ
การให้บริการภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “The Pizza Company” มีทงั้ การให้บริการแบบการรับประทานที่รา้ น (Dine in) การ
จัดส่งที่บา้ นหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้บริการ คือ พิซซ่า พาสต้า อาหารจาน
หลักและอาหารรองท้อง เช่น ไก่ สลัด และอื่นๆ
เบอร์เกอร์
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์เกอร์ท่มี ีช่อื เสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ นที่รูจ้ กั กันดี
ในการใช้กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทําให้เบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาติท่ยี อดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 97 เป็ นผูด้ าํ เนิน
ธุรกิจ Burger โดยการซือ้ แฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ บริษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้าน Burger King ในประเทศไทยเพียงผู้
เดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิ ดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้ สิน้ จํานวน 115 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน
สนามบิน 17 สาขา) และได้ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 6 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในเขตศูนย์การค้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไปรวมถึงชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
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ลักษณะการให้บริการ
ปั จจุบนั Burger King ให้บริการสําหรับการรับประทานที่รา้ น (Dine in) รับกลับบ้าน (Take Away) ไดรฟ์ ทรู (Drive Thru) และ
การบริการจัดส่งให้ท่บี า้ นหรือสํานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้แก่ เบอร์เกอร์ (Burger) มันฝรั่งทอด (French Fries) และอื่นๆ
ไอศกรีมพรีเมีย่ ม
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Swensen’s” ซึง่ เป็ นไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปั จจุบนั
ยังคงความเป็ นอันดับหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย์ ไอศกรีมเค้ก บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งร้าน รวมถึงการ
ให้บริการที่คาํ นึงถึงความพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึง่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจ
ไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทได้รบั แฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากัด ซึง่
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เช่นกัน โดย บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ได้รบั สิทธิในการเปิ ด
ร้านไอศกรีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชน
ลาว เวียดนาม และปากีสถาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทัง้ สิน้ จํานวน 116 สาขา และต่างประเทศ 1 สาขา
ปั จจุบนั มีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 178 สาขา และต่างประเทศจํานวน 27 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ตามย่าน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากัด ยังสามารถ
ให้แฟรนไชส์กบั ลูกค้าในต่างประเทศได้ โดยปั จจุบนั บริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธรุ กิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผใู้ ห้บริการในประเทศไทย
พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม และปากีสถาน
ลักษณะการให้บริการ
Swensen’s เปิ ดให้บริการทัง้ การรับประทานที่รา้ น (Dine in) การซือ้ กลับบ้าน (Take away) และการบริการจัดส่งให้ท่บี า้ น
หรือสํานักงาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ทัง้ กลุม่ วัยรุน่ และครอบครัว ทัง้ นี ้ สินค้าหลัก ได้แก่
ไอศกรีมซันเดย์ ไอศกรีมสกูป้ ไอศกรีมเค้กไอศกรีมควอท และบิงซู เป็ นต้น
ซอฟท์ไอศกรีม
ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็ นไอศกรีมซอฟท์เสิรฟ์ มีการจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสินค้าที่เป็ นที่นิยมคือ
“Blizzard” ที่มีความหลากหลายและรสชาติเข้มข้น จนเป็ นที่ช่ืนชอบ และได้รบั ความนิยมจนถือได้วา่ เป็ น signature product
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด ซึง่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจไอศกรีม
“Dairy Queen” โดยบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผูป้ ระกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ บริษัทได้รบั สิทธิในการเปิ ด
ร้านทัง้ โดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ ในประเทศจํานวน 257 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน
16 สาขา) สาขาในต่างประเทศจํานวน 2 สาขา และมีท่อี ยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 263 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่
ในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
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ลักษณะการให้บริการ
บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away และบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านัน้ โดยสินค้าหลักได้แก่ Blizzard
ไอศกรีมปั่ น (Moolatte) และไอศกรีมเค้ก เป็ นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ลูกค้าตัง้ แต่ระดับล่างขึน้ ไป
สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Sizzler” เป็ นร้านอาหารที่ประกอบด้วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ท่ใี หญ่และมีความ
หลากหลายมากที่สดุ ในร้านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ
100 และ 50 ตามลําดับ เป็ นผูด้ าํ เนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิจจาก
ผูป้ ระกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รบั สิทธิในการเปิ ดร้านโดยการลงทุนด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์
กับลูกค้าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิ ดดําเนินธุรกิจทัง้ สิน้ จํานวน 65 สาขา โดยมี 8 สาขาในต่างประเทศ และ 57 สาขาทั่ว
ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้ นค้าจะตัง้ อยู่ในย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้บริการ
Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) บริการจัดส่งและซือ้ กลับบ้าน โดยสินค้าหลักได้แก่ สเต็ก ซีฟดู้
และสลัด เนื่องจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสูง จึงมีกลุม่ เป้าหมายหลักคือกลุม่ ลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป
นอกจากการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร Sizzler แล้ว บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ในร้านอาหาร
Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วม The Coffee Club Holding Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็ นร้านอาหารสเต็กเฮ้าส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ ปั จจุบนั มีอยู่ 6 สาขาในประเทศออสเตรเลีย
กาแฟ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 50 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟูด้ กรุป๊ (ชื่อเดิม The
Coffee Club Holding Pty Ltd) ในเดือนมกราคม 2551 ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร์
ดีเคแอล เป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และต่างประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club
ซึง่ เป็ นหนึ่งในธุรกิจกาแฟที่ทาํ รายได้ในประเทศออสเตรเลีย
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ เพิ่มอีกร้อยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเค
แอล ฟูด้ กรุป๊ ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd.ทําให้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิ ดบริการรวมทัง้ สิน้ 460 สาขา โดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จํานวน 111 สาขา ซึ่งเป็ นสาขาที่
ลงทุนในประเทศไทย 62 สาขา และลงทุนเองในต่างประเทศ 49 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย
เซเชลส์ กาตาร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํ นวน 349 สาขาในประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย กัมพูชาและจีน
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อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ทัง้ หมดใน Thai Express Concepts Pte Ltd ผ่านบริษัทย่อย
Primacy Investment Limited ซึง่ ภายหลังในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น The Minor Food Group Singapore (“MFGS”) โดย The Minor
Food Group Singapore เป็ นผูน้ าํ ในด้านการให้บริการด้านอาหารที่หลากหลายรูปแบบภายใต้การให้บริการหลายแบรนด์ ได้แก่ Thai
Express, Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside และ Ya Hua
Bak Kut The
ปั จจุบนั ร้านอาหาร Thai Express ภายใต้ The Minor Food Group Singapore ได้เปิ ดดําเนินการใน 7 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า จีน และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 The Minor Food Group Singapore มีจาํ นวนสาขาทัง้ สิน้ 90 สาขา โดยการลงทุนเองทัง้ สิน้
จํานวน 67 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํ นวน 23 สาขา
อาหารประเภทปลา
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD
Invesment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 20.18 ในเดือนเมษายน
2558 ลงทุนเพิ่มร้อยละ 16.7 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็ นสัดส่วนการถือหุน้
เป็ นร้อยละ 100 ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวน
บาร์บีคิว RIVERSIDE เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์รา้ นอาหารที่แข็งแกร่งและสร้างฐาน
ลูกค้าหลักที่ช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารพืน้ บ้าน การบริการที่
ได้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้านอาหารแบบร่วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปิ ดบริการโดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จํานวน 91 สาขา เป็ นสาขาในกรุงปั กกิ่ง 37 สาขา สาขาในเซี่ยง
ไฮ้ 25 สาขา และเมืองอื่นๆ จํานวน 29 สาขา
เครือข่ายร้านสาขาของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
ร้าน
The Pizza Company
Burger King
Swensen’s
Dairy Queen
Sizzler
The Coffee Club
Thai Express
Riverside
อื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

จํานวนสาขา
570
121
322
522
65
460
90
91
136
2,377

บริษัทลงทุนเอง
ในประเทศ ต่างประเทศ
258
2
115
6
116
1
257
2
57
8
62
49
8
59
91
89
18
962
236
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แฟรนไชส์
ในประเทศ ต่างประเทศ
172
138
178
27
263
349
23
3
26
616
563
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การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการจําหน่ายแบ่งได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การรับประทานในร้าน (Dine-in)
2. การบริการจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club
และ Dairy Queen ทัง้ นี ้ ในส่วนของ “The Pizza Company” บริษัทได้จดั ตัง้ สาขาเพื่อให้บริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อให้
ครอบคลุมพืน้ ที่ท่วั กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ ตามต่างจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตัง้ อยู่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้ แต่การ
สั่งสินค้าจนถึงการรับสินค้าภายใน 30 นาที
3. การซือ้ กลับบ้าน (Take away)
ทัง้ นี ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้าน การซือ้ กลับบ้านและการจัดส่งถึงบ้าน โดยสาขาส่วนใหญ่
จะตัง้ อยู่ในย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่ เจาะกลุม่ ลูกค้าตัง้ แต่
ระดับล่างขึน้ ไป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นทัง้ เด็ก วัยรุน่ วัยผูใ้ หญ่ กลุม่ ครอบครัวและกลุม่ คนทํางาน
2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ข้อมูลด้านการตลาดและภาวะการแข่งขัน ส่วนหนึง่ เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่จาก
ส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่งซึง่ เป็ นข้อมูลที่บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเป็ นผูจ้ ดั ทําเป็ นรายปั กษ์
ธุรกิจร้านอาหารทีม่ สี าขาในประเทศไทย
ในปี 2562 บริษัทคาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการด่วนจะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่
บริษัทคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตที่ดีกว่าปี ท่ผี ่านมา
เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกจากการเปิ ดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) และความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคของประเทศไทยในปั จจุบนั
ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย
2560
2561
(ล้านบาท)
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
คาเฟ่
9,543
15.8
10,313
17.8
ร้านอาหาร
25,152
41.7
23,174
40.0
ร้านอาหารจานด่วน
19,768
32.8
18,115
31.2
ไอศกรีมและเบเกอรี่
5,818
9.7
6,362
11.0
ตลาดรวม
60,282
100.0
57,964
100.0
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
20,909
34.7
21,743
37.5

2562 (ประมาณการ)
รายได้
ร้อยละ
21,012
19.4
23,843
38.5
19,401
31.4
6,610
10.7
61,687
100.0
21,913
35.4

ที่มา: บริษัทในกลุม่ อาหารและเครือ่ งดื่มขนาดใหญ่ท่ีสดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้
1. คาเฟ่
• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลู ค่ากว่า 25,800 ล้านบาท
• ปั จจุบนั คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟของ ปตท.เป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านกาแฟ ด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 40

2. ร้านอาหาร (Casual Dining)

2.1 พิซซ่า มีสว่ นแบ่งตลาดอยู่ท่ปี ระมาณ 7,800 ล้านบาท
• ในปี 2562 อัตราการเติบโตร้อยละ 7
• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซ่าจะเน้นเรือ่ งนวัตกรรมใหม่ และการคิดค้นและพัฒนาเมนูใหม่ๆ ควบคูก่ บั
การทําการส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการรับประทานพิซซ่าของผูบ้ ริโภค และ
ทําให้ผทู้ ่ไี ม่ทานพิซซ่าหันมารับประทานพิซซ่ามากขึน้
พร้อมกันนีบ้ ริษัทได้ดาํ เนินการปรับปรุงร้านให้มีความ
ทันสมัย และยังมีการขายผ่านระบบออนไลน์
• ณ 31 ธันวาคม 2562 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสาขาในประเทศไทยทัง้ สิน้ จํานวน 430 สาขา เป็ นเจ้าของเองจํานวน
258 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชส์จาํ นวน 172 สาขาโดยคูแ่ ข่งขันหลักคือ พิซซ่า ฮัท มี
สาขาจํานวน 147 แห่ง และโดมิโน่ พิซซ่า มีสาขาจํานวน 27 แห่ง
2.2 สเต็ก ซีฟดู้ และสลัด มีสว่ นแบ่งตลาดอยู่ท่ปี ระมาณ 2,860 ล้านบาท
• ซิซซ์เลอร์ ใช้กลยุทธ์ในการให้ความสําคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้น
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผักและผลไม้
• ในแง่การแข่งขัน ซิซซ์เลอร์ ไม่มีคแู่ ข่งโดยตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็ นในรูปแบบของส่วนแบ่ง
การตลาดในการทานอาหารของผูบ้ ริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้ จากร้านอาหารสุกี ้ ร้านอาหาร
นานาชาติ อิตาลี ญี่ปนุ่ จีน หรือร้านอาหารไทยทั่วไป
2.3 อาหารและกาแฟ มีสว่ นแบ่งตลาดอยู่ท่ปี ระมาณ 1,060 ล้านบาท
• Signature Blend คือความโดดเด่นของรสชาติกาแฟที่ The Coffee Club ใช้ดงึ ดูดลูกค้า โดยการผสมเมล็ดกาแฟ
สองสายพันธุ์ ระหว่างอาราบิกาที่ให้รสชาติเข้มข้นออกเปรีย้ ว เพิ่มความสดชื่นจากโคลัมเบีย และจากบราซิลที่มี
กลิ่นหอมรสชาติปานกลาง นํามาผสมกับโรบัสต้า ที่ใช้ของพรีเมี่ยมจากอินเดีย ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากัน
อย่างลงตัวโดยใช้มาตรฐานเดียวกับที่ออสเตรเลีย และ All Day Breakfast ที่ให้ลกู ค้าเข้ามาทานอาหารประเภท
อาหารเช้าในเวลาใดก็ได้
• ปั จจุบนั The Coffee Club มีสาขาทัง้ สิน้ จํานวน 62 สาขา ตัง้ อยู่ใน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย หัวหิน สนามบิน
ดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพฯ โดยเป็ นเจ้าของเองทัง้ หมด ร้านค้าส่วนใหญ่ตงั้ อยู่
ตามย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ในทําเลที่เดินทางสะดวก ปั จจุบนั คูแ่ ข่งขัน อาทิเช่น
Greyhound มีทงั้ หมด 16 สาขาอยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมลฑล ส่วน Dean & Deluca มี 9 สาขา
• ในปี 2562 มีอตั ราการเติบโตยอดขายร้อยละ 21

3. ร้านอาหารจานด่วน หรือ ฟาสต์ฟดู้

• ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทยมีมลู ค่าราว 35,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คิง มีสว่ นแบ่งตลาดอยู่
ที่ประมาณ 2,100 ล้านบาทในปี 2562
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เบอร์เกอร์ คิง มีสาขาทัง้ สิน้ จํานวน 115 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 17 สาขา)
ส่วนคูแ่ ข่งขัน อาทิเช่น เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้ สิน้ จํานวน 739 สาขา และแมคโดนัลด์ มีสาขาจํานวน 228 สาขา
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4. ไอศกรีม และเบเกอรี่

ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟูด้ ส์ อาทิเช่น เบเกอรี่ ขนมปั ง ไอศกรีม โดนัท ยังคงเติบโตเพิ่มขึน้ จากกิจกรรมทางการตลาด
รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนูใหม่ และการเปิ ดสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของทุกกลุม่ สินค้า ธุรกิจไอศกรีม มีมลู ค่ารวมมากกว่า
9,600 ล้านบาท โดย สเวนเซ่นส์ และแดรีค่ วีน ยังคงรักษาตําแหน่งผูน้ าํ ตลาดไอศกรีมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ไอศกรีมสเวน
เซ่นส์ มีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณ 3,500 ล้านบาท และแดรีค่ วีน มีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณ 2,400 ล้านบาท

• ปั จจุบนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้ สิน้ จํานวน 294 สาขา (เป็ นเจ้าของเอง 116 สาขา และขายแฟรนไชส์
ในประเทศ 178 สาขา ส่วนคูแ่ ข่งอย่างบาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขาทัง้ สิน้ จํานวน 33 แห่ง ฮาเก้น ดาส มีสาขาทัง้ สิน้
จํานวน 27 แห่ง และโคลด์สโตนมี 17 สาขา
• ปั จจุบนั แดรีค่ วีนในประเทศไทยมีสาขาทัง้ สิน้ จํานวน 520 สาขา เป็ นเจ้าของเอง 257 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ใน
สนามบิน 16 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 263 สาขา ส่วนคูแ่ ข่ง เช่น เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขา
ทัง้ สิน้ จํานวน 739 สาขา และแมคโดนัลด์ ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทั่วประเทศทัง้ สิน้ จํานวน 228 สาขา

กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เน้นการบริการลูกค้าให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุด (100% customer satisfaction) ใช้กลยุทธ์เพื่อยก
มาตรฐานการบริการ หาทําเลที่ตงั้ ร้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
2. เน้นในการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ การพัฒนาสินค้าใหม่และเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. เน้นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
4. ในส่วนของการบริการจัดส่งถึงบ้าน ได้กาํ หนดให้จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
6. เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สาํ หรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club
และ Thai Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้ นี ้ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศ
ไทยและต่างประเทศ
7. มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าแก่ลกู ค้า (Price Value)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตัง้ ราคาสินค้าของบริษัทได้คาํ นึงถึงต้นทุนของสินค้าและ
การบริการรวมถึงราคาของคูแ่ ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการด่วน ผ่านรูปแบบของสาขา จํานวนมากกว่า 2,000 แห่ง
โดยบริษัทได้ลงทุนใน โรงงานผลิตชีสและไอศกรีม เพื่อรองรับธุรกิจร้านอาหารในเครือตลอดจนบริษัทคูค่ า้ อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุม่ บริษัท
อีกด้วย นอกจากนีบ้ ริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในด้านอัตราเงินเฟ้อในปี 2562 และได้วางแผนในเรือ่ งการเตรียมความพร้อมใน
การทําสัญญาซือ้ วัตถุดิบกับคูค่ า้ (Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรือจํานวนและคุณภาพของวัตถุดิบในระยะยาว
วัตถุดบิ และแหล่งทีม่ า
วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ ไก่แปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ วัวแปรรูป อาหารทะเลประเภทต่างๆ
ไอศกรีม มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 หน้า 50

เนยแข็ง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

2. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ไก่ ผักและผลไม้สด เป็ นต้น
3. วัตถุดิบอื่นๆ ได้แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครือ่ งเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้แปรรูป นํา้ มันพืช กาแฟ นํา้ ตาล เครือ่ งดื่มและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้ สัตว์แปรรูปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นํา้ ตาล อาหาร
กระป๋ อง เครือ่ งดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 70-75 ของวัตถุดิบทัง้ หมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซือ้ ผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เครือ่ งเทศ อัลมอนด์ เมล็ด
กาแฟ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและแต่งหน้าไอศกรีม เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 5-10 ของวัตถุดิบทัง้ หมด
โดยประมาณ
2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมันเนย ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม
อาหารกระป๋ อง เนือ้ วัวแปรรูปบางประเภท เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 15-20 ของวัตถุดิบทัง้ หมดโดยประมาณ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
1. The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึง่ บริษัทจัดซือ้
จากต่างประเทศ บริษัทในกลุม่ เดียวกันและผูจ้ าํ หน่ายภายในประเทศ
2. Burger King มีวตั ถุดิบหลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ วัวแปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป ซึง่ บริษัท
สั่งซือ้ จากต่างประเทศและผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
3. Swensen’s, Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด มีวตั ถุดบิ หลักในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมันเนย
ผลิตภัณฑ์จากนม และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าไอศกรีม (Topping) ซึง่ สั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง
และผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
4. Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ วัวแปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปั ง ข้าว เนยแข็ง ผักและ
ผลไม้ชนิดต่างๆ โดยเนือ้ สัตว์บางประเภทนัน้ ทําการสั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
5. The Coffee Club มีวตั ถุดบิ หลักคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้ วัวแปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนม
เค้ก เครือ่ งปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครือ่ งดื่มประเภทต่างๆ ซึง่ บริษัทสั่งซือ้ ผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
6. The Minor Food Group Singapore มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ วัวแปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง
และเครือ่ งปรุงอาหารต่างๆ โดยส่วนใหญ่นนั้ บริษัททําการสั่งซือ้ จากต่างประเทศผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
2.3

ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

2.3.1 ลักษณะธุรกิจ
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนที่ถือหุน้ โดย MFG ร้อยละ
8.57)
ซึง่ เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้านําเข้าจากต่างประเทศและธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
การจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า
• แบรนด์เอสปรี (Esprit) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เครือ่ งประดับและเครือ่ งแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุน่ เป็ น
สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
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• แบรนด์บอสสิน่ี (Bossini) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรูปสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุน่ และเด็ก เป็ นสินค้าจากประเทศฮ่องกง
• แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ (Charles and Keith) ประกอบด้วยรองเท้า กระเป๋ า และเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก
ประเทศสิงคโปร์

• แบรนด์บรูค๊ ส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรูปชัน้ นําสําหรับสุภาพบุรษ และสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• แบรนด์เอแตม (ETAM) ประกอบด้วยชุดชัน้ ใน และชุดนอนสําหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
• แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบด้วยกระเป๋ า และเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจากประเทศ
อังกฤษ

• แบรนด์อเนลโล่ (Anello) ประกอบด้วยกระเป๋ า เป็ นสินค้าจากประเทศญี่ปนุ่
• แบรนด์โอวีเอส (OVS) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เครือ่ งประดับและเครือ่ งแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุน่ และเด็ก
เป็ นสินค้าจากประเทศอิตาลี

• แบรนด์เซฟ มาย แบค (Save My Bag) ประกอบด้วยกระเป๋ า และเครือ่ งประดับ เป็ นสินค้าจากประเทศอิตาลี
•
•
•

•

การจัดจําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว
แบรนด์สวิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบด้วยเครือ่ งใช้แสตนเลส สตีล คุณภาพสูง อาทิเช่น มีด หม้อ ช้อน กระทะ อุปกรณ์
ประกอบอาหาร ภาชนะเครือ่ งครัวต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ซึง่ เป็ นแบรนด์จากประเทศเยอรมัน
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ช่ นั ในการแก้ปัญหาต่างๆ
และง่ายต่อการใช้สอยด้วยรูปแบบที่ทนั สมัย ซึง่ เป็ นแบรนด์จากประเทศอังกฤษ
แบรนด์โบเดิม้ (Bodum) ประกอบด้วยเครือ่ งชงกาแฟและชาแบบ ทัง้ แบบเฟรนช์เพรส ดริป และไซฟ่ อน นอกจากนีย้ งั มี แก้ว
ดับเบิล้ วอล และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มาพร้อมดีไซน์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการใช้งานและเน้นเรือ่ งความเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ เป็ นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์ค
การจัดจําหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการศึกษา
อีทีแอล (ETL) อุปกรณ์และหนังสือ Interactive เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษา
บาฮาซา เพื่อให้เด็กมีทกั ษะโดยครบเป็ นองค์รวม (Total Development Program) เป็ นทักษะทางด้านความรู ้
(Knowledge) ทักษะในการใช้ชีวิต (Skill) และทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Value) ผ่านหลักสูตรจากประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่ ประกอบด้วยทักษะก่อนวัยเรียน (Soft Skills) ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรูท้ ่วั ไป และ
จริยธรรม โดยมีอปุ กรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กับเด็ก และ Learning by Doing เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

•

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้เพื่อ
ใช้ในการเรียนรูแ้ บบ Interactive เพิ่มทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้ อบตัวของเด็ก

•

หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่
ทันสมัย ปากกาพูดได้เพื่อใช้ในการเรียนรูแ้ บบ Interactive เป็ นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เด็กไทยเข้าสูส่ ากล

•
•

เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) ศาสตร์การวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้ มือ
โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจทักษะด้านการเขียน
โปรแกรม (Coding) โดยการเรียนรูผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame
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การรับผลิตสินค้าอุปโภค
บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้ หอมปรับอากาศในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์
นํา้ ยาขัดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด นํา้ ยาปรับผ้านุ่ม และนํา้ ยาล้างจาน ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าที่มีช่ือเสียง เช่น GLADE
ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT เป็ นต้น ลูกค้าสําคัญคือบริษัท
ต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอุปโภคและจัดจําหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น บริษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คาโอ อินดัลเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ เอเชีย ไพรเวท จํากัด เป็ นต้น รวมทัง้ รับผลิต ผลิตภัณฑ์ทาํ ความ
สะอาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการให้กบั Diversey Hygiene
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุม่ เสือ้ ผ้าและกลุม่ เครือ่ งใช้ในบ้านแบ่งเป็ น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจําหน่ายปลีก
ให้กบั กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเองหรือจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ 2) ช่องทางจําหน่ายให้ลกู ค้า
องค์กรที่มีงบประมาณเพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพื่อจัดหาของแถมและของกํานัลแก่ลกู ค้า และ
3) ช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
บริษัทเห็นว่าผูใ้ ช้งานทางอินเทอร์เน็ตและทําธุรกรรมซือ้ ขายสินค้าออนไลน์มีจาํ นวนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในปี 2562
ได้พฒ
ั นาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ตา่ งๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้
แบรนด์ของบริษัท
กลุ่มเป้ าหมาย
เนื่องจากกลุม่ สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ดังนัน้ ฐานลูกค้าของธุรกิจที่
เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้าจึงครอบคลุมทัง้ หญิงและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุม่ ลูกค้าหลักคือ นักศึกษา กลุม่ คนทํางานรุน่ ใหม่
แม่บา้ น ตลอดจนนักธุรกิจ ผูท้ ่สี นใจในเรือ่ งแฟชั่นและการแต่งตัว
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับผลิตสินค้า ลูกค้าหลักของบริษัทเป็ นบริษัทต่างชาติท่มี ียอดการสั่งสินค้าอุปโภคเป็ นจํานวน
มาก ทัง้ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง
2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
แบรนด์เอสปรี (Esprit)
ถึงแม้ธรุ กิจแฟชั่นมีคแู่ ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา Fast fashion หลาย
แบรนด์ เข้ามาทําตลาดอย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนที่สงู ทัง้ ขนาดของร้านค้า สินค้าที่มีความหลากหลาย และการปรับราคาเพื่อเป็ นการ
ดึงดูดกลุม่ ลูกค้า ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ท่เี คยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้ ริโภคมีทางเลือกในเรือ่ งของสินค้าที่มคี วามโดดเด่น
ทางด้านรูปแบบที่ทนั สมัย แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงั มีจดุ เด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ fast fashion ใหม่ๆ ในเรือ่ งการรักษา
คุณภาพสินค้าที่สงู และยังคงการผลิตสินค้าที่ตอบสนองกลุม่ ลูกค้าที่พอใจในเรือ่ งคุณภาพสินค้าและความทนทาน ไม่เน้นความแฟชั่น
จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกับสรีระสําหรับคนวัยทํางานอายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป ดังนัน้ การทําโปรแกรมบริหารความพึงพอใจของลูกค้าสมาชิก
(Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ากลุม่ นีไ้ ด้มีการทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อจองสินค้าใหม่ การให้สว่ นลดพิเศษ การดูแลลูกค้าในวัน
สําคัญ และ ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์เอสปรีมีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 85 แห่ง
แบรนด์บอสสิน่ี (Bossini)
กลุม่ สินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์บอสสินนี นั้ มีทงั้ ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove และผลิต
ในประเทศ เช่น Portland ซึง่ ล้วนแต่อยู่ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ ในด้านราคา และการส่งเสริม
การขายในรูปแบบใหม่ๆ แบรนด์บอสสินี ยังคงเป็ นแบรนด์ท่มี ีจดุ แข็งในเรือ่ งผลิตภัณท์กนั หนาวที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น เสือ้ กันหนาวขนเป็ ด
และเสือ้ แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ ยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริษัทคาดว่าแบรนด์บอสสินียงั มีโอกาสเติบโตไปกับการ
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ขยายตัวของห้างสรรพสินค้าทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์บอสสินี มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวม
ทัง้ สิน้ 80 แห่ง
แบรนด์บรู๊คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers)
เสือ้ ผ้าชัน้ นํา ที่มมี าร่วมสองศตวรรษ ได้ก่อตัง้ ขึน้ มาเมื่อปี 2361 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บรูค๊ ส์ บราเธอร์สเป็ นแบรนด์แรกที่
จําหน่ายสูทแบบเรดี ้ ทูแวร์ จนกลายเป็ นแบรนด์ท่ไี ด้รบั ความนิยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 อย่างบารัก โอบาม่า ด้วย
พัฒนาการของงานออกแบบเสือ้ ผ้าสุภาพบุรษและสุภาพสตรีทงั้ แบบเป็ นทางการและแบบไลฟ์ สไตล์ ทําให้บรูค๊ ส์ บราเธอร์สประสบ
ความสําเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขยายตลาดสูต่ า่ งประเทศ ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์บรูค๊ ส์ บราเธอร์ส มีจาํ นวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 6 แห่ง
แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ (Charles & Keith)
ตลาดรองเท้าและกระเป๋ าสําหรับสุภาพสตรีในประเทศไทยมีทงั้ แบรนด์ท่นี าํ เข้า และแบรนด์ท่ผี ลิตในประเทศ โดยรองเท้าที่
นําเข้ามักจะได้รบั ความนิยมในรูปแบบที่ทนั สมัย มีวสั ดุท่แี ตกต่างซึง่ หาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบที่สวยงาม กลุม่ รองเท้า
นําเข้าส่วนใหญ่จะเป็ นแบรนด์ท่มี ีการวางตําแหน่งระดับบนและราคาสูง ในขณะที่แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการตลาดใน
ลูกค้าระดับกลาง โดยนําเสนอสินค้านําเข้าที่มีการออกแบบที่ทนั สมัยเทียบเท่าสินค้าในกลุม่ ระดับบน ในราคาที่จบั ต้องได้ แม้วา่ จะมี
แบรนด์กระเป๋ าสตรีท่ีผลิตในประเทศเป็ นคูแ่ ข่ง แต่แบรนด์ชาร์ลส แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการออกแบบ ใช้วสั ดุท่ีมีคณ
ุ ภาพ และปรับกล
ยุทธ์ดา้ นราคา ซึง่ ทําให้แบรนด์ยงั คงรักษาส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากลุม่ นีไ้ ว้ได้ การเติบโตของแบรนด์ เน้นการรักษาและสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่ คุณภาพการบริการของพนักงานขายให้เป็ นที่หนึ่งในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมานี ้ แบรนด์
ชาร์ลส แอนด์ คีธ ได้เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ดว้ ยเวบไซต์ของตัวเอง www.charleskeith.co.th โดยในสิน้ ปี 2562 ชาร์ลส
แอนด์ คีธ มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทัง้ สิน้ 44 แห่ง
แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน (Radley London)
แบรนด์กระเป๋ าและเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2541 ด้วยผลงานการออกแบบอันโดดเด่น และฟั งก์ช่ นั
การใช้งานที่ดีเยี่ยม จึงทําให้แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน ได้รบั ความนิยมและกลายเป็ นแบรนด์ชนั้ นําระดับโลก ประกอบกับตลาดกระเป๋ า
สุภาพสตรีในประเทศไทยนัน้ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ โดยเน้นการตลาดกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายที่เป็ นนักศึกษา กลุม่ วัยทํางานทัง้ คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน มีจาํ นวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 31 แห่ง ทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด
แบรนด์อเนลโล่ (Anello)
แบรนด์กระเป๋ าแฟชั่นนําเข้าจากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ถือกําเนิดขึน้ ในปี 2548 ภายใต้แนวคิดที่อยากให้สนิ ค้ามีรายละเอียดที่
น่าสนใจด้วยลักษณะของสินค้าที่มคี วามโดดเด่นในเรือ่ งการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นประโยชน์การใช้สอย และราคาที่ไม่สงู สร้างสรรค์
เป็ นกระเป๋ าที่มีความหลากหลายทัง้ รูปแบบและวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการและกิจกรรม จนกลายเป็ นสินค้าที่
ได้รบั ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั โดยเน้นกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา และวัยเริม่ ทํางาน ทัง้ สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ณ สิน้
ปี 2562 แบรนด์อเนลโลมีจาํ นวนจุดจําหน่ายทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 116 แห่ง
แบรนด์เอแตม (ETAM)
แบรนด์ชดุ ชัน้ ในสุภาพสตรีท่มี ีมานานร่วม 100 ปี ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2459 ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบให้ความสําคัญกับ
โครงสร้างหน้าอกที่แตกต่างของผูห้ ญิง ความสวยงามจากลูกไม้ฝรั่งเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็ นแบรนด์ท่ไี ด้รบั ความ
นิยมจากสุภาพสตรีทงั้ ในฝรั่งเศสและทั่วโลก เอแตมได้เข้ามาเป็ นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชัน้ ในสุภาพสตรี ด้วยความสวยงาม และ
ราคาที่แข่งขันได้ให้กบั ลูกค้ากลุม่ นักศึกษา และคนทํางานในประเทศไทย ที่ให้ความสําคัญกับการแต่งกายแฟชั่นทัง้ ภายนอกและ
ภายใน ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์เอแตมมีจาํ นวนจุดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชัน้ นําในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 27 แห่ง
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แบรนด์โอวีเอส (OVS)
แบรนด์เสือ้ ผ้าแฟชั่นอันดับหนึ่งจากประเทศอิตาลี ที่มีการออกสินค้าใหม่ทกุ เดือนด้วยรูปแบบลํา้ ทันสมัยตามกระแสเทรนด์แฟชั่น
สินค้าประกอบด้วยเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ ที่ตอบสนองครบทุกความต้องการของลูกค้าทุกเพศและวัย ตัง้ แต่วยั แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน่ ไป
จนถึงวัยทํางาน และครอบคลุมไลฟ์ สไตล์ทกุ การสวมใส่ทกุ โอกาสทัง้ ชุดลําลองในวันว่างและวันทํางาน เป็ นแบรนด์ท่เี พิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัทในตลาดกลุม่ ใหม่คือ Fast Fashion ที่นาํ เสนอสินค้าแฟชั่นคุณภาพดีในราคาย่อมเยาตามเทรนด์ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ณ สิน้
ปี 2562 แบรนด์โอวีเอสมีจาํ นวนจุดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชัน้ นําในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 13 แห่ง
แบรนด์เซฟ มาย แบค (Save My Bag)
แบรนด์กระเป๋ าและเครือ่ งประดับจากประเทศอิตาลี ที่ปฏิวตั ิวงการของแฟชั่นกระเป๋ าตัง้ แต่ปี 2556 ด้วยออกแบบสินค้าที่
โดดเด่นทัง้ สไตล์และฟั งก์ช่ นั การเลือกใช้วสั ดุนวัตกรรมลํา้ สมัยอย่างผ้าโพลีแฟบบริคผสมไลคร่า (Poly-Fabric with Lycra®) ซึง่
ผสมผสานความทนทานและนํา้ หนักที่เบา เป็ นวัสดุท่สี ามารถซักได้และมีความยืดหยุ่น ปรับให้เข้ากับทุกความต้องการในทุกๆ วัน ด้วย
การใช้งานที่หลากหลาย เป็ นสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี 100% บริษัทได้ยกเลิกการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย ในปี 2562
แบรนด์อที แี อล (ETL) ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) และโปรเจ็ค
แล๊ป (Minor Mojobot)
อีทแี อล (ETL) เป็ นสินค้าเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาบาฮาซา และความรูร้ อบตัว
ของเด็ก ถึงแม้วา่ การเติบโตของสื่อออนไลน์จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อีทแี อลเป็ นสินค้าที่มีความโดดเด่นในเรือ่ งการวิจยั และ
พัฒนา คุณภาพรูปเล่มของหนังสือ อุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ อีทแี อลจึงเป็ นผูน้ าํ
ตลาดในผลิตภัณฑ์การศึกษาสําหรับเด็กที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยสินค้าแต่ละชุดจะใช้เวลานานในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย มีความโดดเด่น
ในเรือ่ งความหลากหลายทางด้านภาษา จึงเป็ นที่สนใจสําหรับกลุม่ ลูกค้าที่ตอ้ งการพัฒนาเด็กทางด้านภาษา
หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย เป็ นสินค้าที่มีความโดดเด่นด้านภาษา มี
อุปกรณ์เสริมเป็ นปากกาพูดได้กระตุน้ ให้เด็กสนใจและง่ายต่อการเรียนรู ้
เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) การศึกษารูปแบบของลายผิวนิว้ มือทัง้ 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็ นศาสตร์
การวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิด เป็ นสินค้ารูปแบบใหม่ท่สี ร้างความสนใจต่อพ่อแม่ ผ่านการสแกนค่าลาย
ผิวนิว้ มือและนําไปแปลงผลเป็ นสถิดิ เป็ นที่นิยมในหลายประเทศ สินค้านีใ้ นประเทศไทยมีคแู่ ข่งขันน้อย อีกทัง้ ราคาที่จาํ หน่ายยังเป็ น
กลุม่ ลูกค้าเดียวกับสินค้าหลัก ทําให้สามารถต่อยอดการขายได้
โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจทักษะด้านการเขียน
โปรแกรม (Coding) โดยการเรียนรูผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จึงเป็ นที่สนใจของกลุม่ ลูกค้าและกลุม่ โรงเรียน
ช่องทางการจําหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระค่าสินค้าทัง้ ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อนผ่านบัตรเครดิต ผ่านการ
หักบัญชีบตั รเครดิต และหักบัญชีธนาคาร ปั จจุบนั มีช่องทางการจําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือที่พกั อาศัย การ
ขายโดยผ่านการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมตามสถานศึกษา และการเปิ ดจุดขายชั่วคราวที่มีลกู ค้าพลุกพล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท งาน
แสดงสินค้าเด็ก โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร์ หรืองานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นต้น
แบรนด์สวิลลิง่ (ZWILLING)
ตลาดเครือ่ งครัวพรีเมี่ยมที่มีราคาระดับสูงเริม่ มีความอิ่มตัวของฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากสินค้ามีขอ้ จํากัดและตอบโจทย์
ลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุม่ โดยตลาดหลักยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพหานคร การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่งในอนาคตคือ การ
ปรับกลยุทธ์ของสินค้าและราคาให้มีภาวะการแข่งขันที่เหมาะสมกับคูแ่ ข่งในตลาด เพื่อที่จะรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ พร้อมกับ
การทําการตลาดเชิงรุกเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจในกลุม่ เดียวกันทัง้ รายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้ การมุง่ เน้นทําการตลาด
เชิงกิจกรรมและการใช้ส่ือดิจิทลั เพื่อสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ เป็ นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่รูจ้ กั
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และยอมรับในวงกว้าง แบรนด์สวิลลิ่งยังได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางทีวีโฮมชอบปิ ้ง ซึง่ มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงในกลุม่
สินค้าประเภทเครือ่ งครัว ณ สิน้ ปี 2562 แบรนด์สวิลลิ่ง รวมมีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวม 29 แห่ง
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph)
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปลูกค้ากลุม่ มิลเลเนี่ยลต้องการสินค้าที่มีมากกว่าแค่ฟังก์ช่ นั การใช้งานเพียงอย่างเดียว หรือ Single
function แต่ลกู ค้ากลุม่ นีต้ อ้ งการสินค้าที่มีฟังก์ช่ นั การใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือที่เราเรียกว่ามัลติฟังก์ช่ นั (Multifunction) และ
ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมาพร้อมการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ Kitchenware Gadget สัญชาติ
อังกฤษที่ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2546 โดยสองพี่นอ้ ง แอนโทนี่และริชาร์ด โจเซฟ โดยทัง้ สองออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจเซฟ โจเซฟโดยมีรากฐาน
จากการสังเกตรอบตัว สังเกตปั ญหาหลายๆ อย่างภายในบ้าน และจุดนัน้ เองทําให้พวกเขาคิดค้นการแก้ปัญหาเหล่านี ้ สร้างสรรค์
ออกมาในรูปแบบเครือ่ งครัวที่เป็ นเอกลักษณ์และงานดีไซน์ท่โี ดดเด่น รวมนวัตกรรมการออกแบบให้เข้ากับสไตล์ท่รี ว่ มสมัย การเน้นไป
ที่ประสบการณ์การใช้งานจากผูใ้ ช้และนําปั ญหามาออกแบบเพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องนัน้ คือ จุดเด่นและจุดขายสําคัญของแบรนด์
โจเซฟ โจเซฟ ที่การันตีดว้ ยรางวัลในด้านการออกแบบจากทั่วโลก แบรนด์โจเซฟ โจเซฟมีวางขายมากกว่า 100 ประเทศ และหนึ่งจุด
ขายคือประเทศไทย ที่มีจดุ ขายทัง้ หมด 28 จุดขาย และยังเพิ่มช่องทางการจําหน่ายที่โฮมช้อปปิ ้งและช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทัง้ ยังคงใส่ใจในการสร้างการรับรูข้ องแบรนด์และการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุม่
คนรุน่ ใหม่ให้มากยิ่งขึน้
แบรนด์โบเดิม้ (Bodum)
จากการที่พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ท่นี ิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึน้ รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตประจําวันของคนไทย ทําให้ธรุ กิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ชา โกโก้มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ขณะที่รา้ นขายกาแฟทัง้ ในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดทุกภูมิภาคก็มีปริมาณเพิ่มขึน้ มาก จึงทําให้ “โบเดิม้ ” เครือ่ งทํากาแฟสัญชาติ
เดนมาร์ก มีโอกาสขยายตัวในการสร้างแบรนด์และจุดขายเพิ่มมากขึน้ เช่นกัน โดยจุดเด่นของโบดัมนัน้ คือการชงกาแฟแบบสโลว์คอฟ
ฟี่ (Slow Coffee) ซึง่ เป็ นวิธีการชงกาแฟด้วยมือที่สามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาได้มากที่สดุ ซึง่ เป็ นความตัง้ ใจของตระกูลโบดัม “มร.
ยอร์เกน โบเดิม้ ” ที่ “เน้นรสชาติ ไม่สิน้ เปลือง” ทําให้ “โบเดิม้ ” เป็ นที่นิยมและมีช่ือเสียงทั่วโลก และโบดัมได้เข้ามาจําหน่ายในประเทศ
ไทยอย่างเป็ นทางการในปี 2019 และมีจดุ ขายทัง้ หมด 26 จุดขายทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าคนรุน่ ใหม่ท่ชี ่ืนชอบในการดื่มดํ่า
กับกาแฟที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
ธุรกิจเกีย่ วกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัทผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้างบริษัทอื่น
ให้เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าให้ เนื่องจากบริษัทนัน้ ๆ ไม่มีนโยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกาํ ลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึง่ คาดว่าแนวโน้มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนีจ้ ะเพิ่มขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการใช้สนิ ค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้ หอมปรับอากาศใน
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์นาํ้ ยาขัดรถยนต์ นํา้ ยาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํา้ ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ ยาล้างจาน และ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด เป็ นต้น เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทําความสะอาด บริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
รับผลิตสินค้าอุปโภค เช่นเดียวกับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด มีอยูป่ ระมาณ 6-7 ราย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดในสินค้าแต่ละ
ชนิดไม่เท่ากัน การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นเรือ่ งต้นทุนการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ อํานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้าของสินค้า เนื่องจาก
ปั จจุบนั กําลังการผลิตของผูร้ บั ผลิตสินค้าแต่ละรายยังมีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะเดียวกัน การ
ส่งออกไปยังต่างประเทศก็เป็ นโอกาสที่ทาํ ให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับตํ่าสําหรับบริษัทผูว้ า่ จ้างใน
ต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตนัน้ อยู่ในระดับที่ดีกว่าผูผ้ ลิตในภูมิภาคนี ้ จึงเป็ นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิต
สินค้าให้แก่ลกู ค้าเพื่อการส่งออกได้
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นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ากลุม่ แฟชั่นจะพิจารณาจากต้นทุนและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้าในตลาดที่เข้าแข่งขัน โดย
การเปรียบเทียบราคากับคูแ่ ข่งในสินค้าแต่ละประเภท และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกล้เคียงเพราะสินค้าบางกลุม่ เป็ นที่สนใจจาก
นักท่องเที่ยว
2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่าย บริษัทนําเข้าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทัง้ จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรัฐอเมริกา
ตามมาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)
วัตถุดบิ และแหล่งทีม่ า
เนื่องจากรูปแบบการทําธุรกิจของบริษัท คือ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ จึงเป็ นการจัดหาสินค้า
สําเร็จรูปนําเข้าและจําหน่ายในประเทศ ผูท้ ่เี ป็ นผูผ้ ลิตสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์สินค้าในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมันนี
ฝรั่งเศส อังกฤษ เดนมาร์ค และญี่ปนุ่ จะเลือกลงทุนสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีการจัดหาวัตถุดิบได้ง่ายและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงที่ต่าํ กว่าที่จะผลิตในประเทศต้นกําเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยูใ่ นประเทศจีน อินเดีย บังคลา
เทศ และบางชนิดของสินค้าก็จะเป็ นประเทศไทย
ยกเว้นกลุม่ โรงงานที่รบั ผลิตสินค้าอุปโภค วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคต่างๆ ที่บริษัทรับผลิตนัน้ เป็ นวัตถุดิบที่
บริษัทสั่งซือ้ จากผูแ้ ทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่ วัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้ า่ จ้างผลิตจะเป็ น
ผูจ้ ดั หาแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนต่อรองราคาวัตถุดิบกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบโดยตรง ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดหาวัตถุดิบบางส่วนเอง เพื่อเป็ นการ
ลดต้นทุนการผลิต
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3. ปั จจัยความเสีย่ ง
บริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ ผล
กําไร มูลค่าสินทรัพย์ สภาพคล่อง มูลค่าหุน้ และชื่อเสียงของบริษัท
การจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบันและการระบุถึงความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ ใหม่ ซึ่งอาจไม่มีนัยสําคัญในปั จจุบัน แต่อ าจ
กลายเป็ นความเสี่ยงที่สาํ คัญในอนาคต เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ปั จจัยความเสี่ยงต่อไปนีไ้ ด้พิจารณา
ครอบคลุมทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ของบริษัท ดังนัน้ ผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ หมดควรได้รบั ทราบถึงผลกระทบและ
โอกาสที่อาจเกิดขึน้ ของความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปั จจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัท
นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนีด้ ว้ ย
1. ความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดําเนินธุ รกิจ ซึ่งเป็ นผลกระทบจากความไม่แน่ นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัย
ธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรง
รายได้ กําไร และแผนการพัฒนาของบริษัท ล้วนต้องพึ่งพิงภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคและ ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
อาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจากปั จจัยภายนอกหลายๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่
สงบทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น แม้วา่ ปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นความเสี่ยงโดยทั่วไปที่ผปู้ ระกอบการธุรกิจ
ทุกๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทได้จดั ทํามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทจากเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิดให้ได้มากที่สดุ ซึง่ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
• สร้างความสมดุลของโครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจหลายประเภท อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์วิสอพาร์ท
เมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทัง้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง
ยุโรป และอเมริกา เพื่อลดการพึง่ พาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุรกิจที่บริษัทได้รบั ผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-Based Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และ
การให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ ในประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่คนุ้ เคย
• จัดเตรียมการวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) ในขณะที่ความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทได้เผชิญ
ในอดีต มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
เพิ่มความสามารถในการฟื ้ นตัวของธุรกิจของบริษัท
2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
2.1 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
การเพิ่มขึน้ ของจํานวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันในด้าน
ราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบกับรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รบั ความกดดันทัง้ ในเรื่อง
ของราคาจากอัตราการเข้าพักที่ต่าํ และจากลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึง่ มีคา่ ใช้จ่ายคงที่สงู (Low Operating Leverage) อย่างไร
ก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าโรงแรมของบริษัทจะมีคณ
ุ ภาพและการ
ให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดนัน้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีมาตรการในการลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ
ขยายครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง มีประเภทและระดับการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชือ้ ชาติของแขกที่มาเข้า
พักโรงแรมที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากแบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งเป็ นแบรนด์ระดับกลางถึง
ระดับบนของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทชัน้ นําให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทุนของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซ่ นั ส์, เจ
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ดับบลิว แมริออท, เซ็นต์ รีจิส และเรดิสนั บลู อีกทัง้ การกระจายธุรกิจโรงแรมในกว่า 50 ประเทศ ในหลากหลายภูมิภาค ทัง้ เอเชีย แอฟริกา
ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์ ยังช่วยให้แบรนด์ของบริษัทเป็ นที่รูจ้ ักอย่ า ง
กว้างขวาง และลดความผันผวนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ผนั แปรตามฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปี นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัท
สามารถให้บริการแก่ผบู้ ริโภคได้อย่างครบวงจร
2.2 การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้านอาหารเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย โดยมีปัจจัยที่
สําคัญได้แก่ ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การมีส่วนร่วมทางดิจิทลั ระดับการโฆษณาและการริเริ่ม
ส่งเสริมการขาย การบริการลูกค้า ชื่อเสียงขององค์กร และที่ตงั้ ร้านอาหาร โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายอื่นๆ ทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็ นผูน้ าํ ของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพัฒนาทัง้ สินค้า
เดิมและสินค้าใหม่ๆ รวมถึงรู ปแบบร้านใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริโภค ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาความเป็ นผูน้ าํ และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและ
ขนาดของธุรกิ จที่ส่งผลให้เกิ ดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายกระจายธุรกิ จ เพิ่มความ
หลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมทัง้ อาหารตะวันตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน
เกาหลี และกาแฟ และการขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเทศ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุ่มได้
มากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ธรุ กิจในกลุม่ นีม้ ีการกระจายความเสี่ยงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.3 การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า
ธุรกิ จจัดจําหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ในประเทศไทย เป็ นธุรกิ จที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ ตาม ธุรกิ จปั จจุบันของบริษัท มีความหลากหลายเพื่อรองรับผูบ้ ริโภคชาวไทยเป็ นส่วนใหญ่ ทั้งในกรุ งเทพ ปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด ในขณะที่คแู่ ข่งหลักรองรับเฉพาะในกรุงเทพฯ นอกจากนี ้ บริษัท ได้เปิ ดตัวแบรนด์ท่ไี ม่ใช่เครือ่ งแต่งกายซึง่ สามารถสร้างกําไรที่
มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์เครื่องแต่งกายและสามารถเจาะกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ใหญ่กว่าทั่วประเทศ ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าของ
บริษัทยังคงเป็ นหนึ่งในผูจ้ าํ หน่ายอิสระรายใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศไทย นอกจากนีก้ ารมุ่งเน้นที่โครงการการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าชื่อ
“ไมเนอร์พลัส” (MinorPlus) ส่งผลให้จาํ นวนสมาชิกเพิ่มขึน้ จาก 814,000 รายในปี 2561 เป็ น 998,823 รายในปี 2562 นอกจากนีบ้ ริษัทได้
นําแนวคิดของบัตรสะสมคะแนนมาใช้ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงการคาดการณ์การจัดทํากิจกรรมส่งเสริม
การขายที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างแม่นยํา
3. ความเสีย่ งจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ใหม่ๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสําเร็จในการริเริม่ โครงการใหม่ ภาระผูกพันตามสัญญา การขอใบอนุญาตและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อีกทัง้ การประสบความสําเร็จในการเข้าซือ้ กิจการ มีส่วนขึน้ อยู่กับ
ความสามารถของบริษัทในการทําให้เกิดประโยชน์จากการรวมกลุม่ ธุรกิจที่ซือ้ มาใหม่กบั ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการที่หลากหลายในการติดตามดูแลการพัฒนาโครงการใหม่อย่างใกล้ชิด เช่น การทํา Due Diligence
การจัดทําแผนงานและขัน้ ตอนมาตรฐาน และการวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ เป็ นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ความรูแ้ ละความชํานาญในประเทศนัน้ ๆ อาทิ ผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในประเทศนัน้ ๆ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านบัญชี
ซึ่งจะทํางานร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาหรือเข้าซือ้ โครงการ
นัน้ ๆ ต่อไป และสามารถบริหารเพื่อให้มีผลกําไรที่น่าพอใจ รวมถึงมีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการลด
ความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่คา้ ทางธุรกิจที่มีความรู ้
ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาวะตลาด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การแข่งขัน และเรียนรู ก้ าร
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ดําเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆเพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ ดังเช่นการ
ลงทุนของบริษัทที่ผ่านมาในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศมัลดีฟส์ ศรีลงั กา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี ้ สําหรับตลาด
ใหม่ท่ีบริษัทเข้าลงทุนโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เช่น ยุโรปและลาตินอเมริกา บริษัทจะคงไว้ซ่ึงคณะผูบ้ ริหาร ซึ่งมีความรู ค้ วามชํานาญใน
ประเทศนัน้ ๆ
4. ความเสีย่ งจากความสามารถในการได้มาซึง่ ทีต่ งั้ ในการประกอบธุรกิจทีต่ อ้ งการ
โรงแรมบางแห่งของบริษัทตัง้ อยู่บนที่ดินที่บริษัทเช่าจากเจ้าของที่ดิน สําหรับโรงแรมที่อยู่ในพืน้ ที่เช่านัน้ ส่วนใหญ่มีสญ
ั ญาการ
เช่าระยะยาว 30 ปี หรือมากกว่า โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญา ด้วยอัตราค่าเช่าตามที่จะตกลงกัน ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงที่จะไม่
ต่ออายุสญ
ั ญา และจากการที่บริษัทได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั เจ้าของที่ดินตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ความ
เสี่ยงดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ ในระยะเวลาอันใกล้
สําหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า ทําเลที่ดีจัดเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิ จ
ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถต่อสัญญาเช่าของพืน้ ที่นนั้ ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่า
หรือไม่สามารถได้สถานที่ท่ีตอ้ งการตามอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีรา้ นอาหารและจุดจัดจําหน่ายสินค้า
มากมาย อี ก ทั้ง แบรนด์ร า้ นอาหารและสิ น ค้า แฟชั่น ของบริษั ท เป็ น แบรนด์ย อดนิ ย ม ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยดึ ง ดูด ลูก ค้า เข้า มาใช้บ ริ ก ารที่
ห้างสรรพสินค้า จึงทําให้บริษัทมีอาํ นาจต่อรองกับห้างสรรพสินค้าและเจ้าของพืน้ ที่ และสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้
5. ความเสีย่ งในการไม่ตอ่ อายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในเงือ่ นไขของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาการ
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รบั สิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาแฟรน
ไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่มิได้รบั การต่อสัญญาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทได้ลดความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการขอต่ออายุสญ
ั ญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาของสัญญา 10 - 20 ปี (ขึน้ อยู่กบั ประเภทของสัญญา) อีกทัง้ การที่
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ท่บี ริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์จนเป็ นผูน้ าํ ตลาดในประเภทอาหารนัน้ ๆได้ เป็ นผลให้บริษัทมีโอกาส
สูงจะได้รบั การต่อสัญญา อีกทัง้ บริษัทได้ลดการพึ่งพาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
แบรนด์รา้ นอาหารที่เป็ นของตนเอง ได้แก่แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์ และ
เบนิฮานา
สําหรับธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า การได้เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็ นปั จจัยสําคัญ สัญญาของบริษัทมี 2 ลักษณะ
ได้แก่ แบบที่ตอ่ สัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีกาํ หนดเวลา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา บริษัท
มีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาจะไม่ต่อสัญญาเมื่อถึงกําหนด ซึ่งจะเป็ นผลให้บริษัทมีโอกาสสูญเสียรายได้จากการเป็ นตัวแทนจําหน่าย
อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางบริษัทได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและการดําเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็ นเวลานานส่งผลให้บริษัทได้รบั
ความไว้วางใจให้ต่ออายุสญ
ั ญา ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา นอกจากนัน้ หากคู่สญ
ั ญาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ข้อตกลง โดยเฉพาะอัตราค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางที่บริษัทและคู่สญ
ั ญาได้รบั
ผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ 2 ฝ่ าย นอกจากนี ้ บริษัทยังคงหาโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
6. ความเสีย่ งจากการยกเลิกสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า
บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี เอเลวาน่า คอลเลคชั่น เอ็นเอช คอลเลคชั่น เอ็นเอช
โฮเทลส์ และนาว ซึ่งเป็ นแบรนด์ของบริษัทเอง ภายใต้การรับจ้างบริหารจัดการโรงแรมที่บริษัทไม่ได้เป็ นเจ้าของและได้รบั ผลตอบแทนเป็ น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทัง้ นี ้ รายได้ค่าบริหารจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการ
ออกแบบและการก่อสร้างในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิ ดดําเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารเมื่อโรงแรมได้เปิ ดดําเนินการแล้ว โดย
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจะขึน้ อยู่กบั รายได้และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่บริษัทบริหารงาน โดยทั่วไป สัญญาว่าจ้าง
บริห ารโรงแรมจะมี อ ายุ 10 - 20 ปี ในกรณี ท่ี ลูก ค้า บอกเลิ ก สัญ ญาก่ อ นครบกํา หนด บริษั ท สามารถเรีย กเก็ บ ค่า เสี ย หายในรู ปของ
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ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (Cancellation Fee) ได้ ทัง้ นี ้ ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปี ท่ผี ่านมา ส่งผลให้กลุม่
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทเป็ นที่รูจ้ กั ในด้านความหลากหลายและคุณภาพของแบรนด์ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนความมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของทัง้ ผูว้ า่ จ้างบริษัทและแขกที่มาพัก
สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้างผลิตสินค้าให้กบั
บริษัทสินค้าอุปโภคระดับสากล ปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีผปู้ ระกอบการที่ได้รบั อนุญาตให้ผลิตน้อยราย
แต่ราคาและคุณภาพเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการที่จะได้รบั คําสั่งซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้ดาํ เนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค
มาเป็ น เวลานานมากกว่า 30 ปี บริษั ท ให้ค วามสํา คัญ ต่อ การผลิ ต สิ น ค้า ที่ มี คุณ ภาพในราคาที่ เ หมาะสม นอกจากนี ้ การปรับ ปรุ ง
สายการผลิตอย่างต่อเนื่องยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น เป็ นผลให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้าทัง้ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และได้รบั การว่าจ้างผลิตสินค้าในระยะยาว
7. ความเสีย่ งจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากการพึง่ พาบริการของผู้รับเหมา ผู้ผลิต และพันธมิตร
การดําเนินธุรกิจของบริษัทขึน้ อยู่กับการจัดหาสินค้าและบริการโดยผูใ้ ห้บริการและผูผ้ ลิตจากภายนอก ตัวอย่างเช่น ผูผ้ ลิต
อาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนท่องเที่ยว ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูผ้ ลิตสิ่งอํานวยความสะดวกในห้องนํา้ ของโรงแรม ผูใ้ ห้บริการด้านเทคนิคและ
ไอที ผูใ้ ห้บริการด้านการชําระเงิน ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดส่งสินค้า ตลอดจนผูใ้ ห้บริการด้านการทําความสะอาดและซักรีด ถ้าหากผูผ้ ลิต
และผูใ้ ห้บริการเหล่านีไ้ ม่สามารถให้บริการได้อย่างน่าพอใจ ยอมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ดี
และเพียงพอแก่แขกและลูกค้าของบริษัทได้
บริษัทมีการติดตามการดําเนินงานของผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการเหล่านีอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านีใ้ ห้บริการใน
ระดับที่น่าพอใจและสอดคล้องกับข้อตกลงในการให้บริการที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีแผนฉุกเฉินเพื่อให้ม่ นั ใจว่าธุรกิจสามารถ
ดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดหาผูผ้ ลิตสํารองเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจในการจัดซือ้ และการกระจายสินค้า
8. ความเสีย่ งด้านการเงิน
8.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทและบริษัทในเครือในประเทศไทยมีรายได้บางส่วนเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้
จากการรับจ้างบริหารโรงแรม เงินปั นผลรับ และรายได้จากตัวแทนท่องเที่ยวในต่างประเทศและอื่นๆ ซึ่งรายได้ดงั กล่าวผันแปรตามอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีคา่ ใช้จ่ายบางประเภทเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ
สิทธิแฟรนไชส์/เครื่องหมายการค้าสําหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และค่าสินค้าของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า ดังนัน้ บริษัทและบริษัทใน
เครือจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนีไ้ ด้ โดยการหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural
Hedging) อีกทัง้ บริษัทและบริษัทในเครือยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้องพักในประเทศเป็ นเงินสกุลบาทแทนราคา
อ้างอิงเงินสกุลอื่นๆ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็ นสกุลเงินเดียวกัน นอกจากนี ้ จากการที่บริษัทขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึน้
ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็ นสกุลเงิน
บาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ โดยทั่วไป บริษัทจะกูย้ ืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ท่ีบริษัทลงทุน รวมถึง
กระแสเงิ น สดที่ ค าดว่า จะได้ม าจากสิ น ทรัพ ย์เ หล่า นั้น เพื่ อ ให้เ กิ ดการหัก กลบหรือ การป้อ งกัน ความเสี่ ย งแบบธรรมชาติ จ ากอัตรา
แลกเปลี่ยนให้ได้มากที่สดุ อีกทัง้ บริษัทยังได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของ
สภาพเศรษฐกิ จ โลกและเหตุก ารณ์ต่ า งๆ อย่ า งใกล้ชิ ด และบริษั ท ได้บ ริห ารความเสี่ ย งเพิ่ ม เติ ม โดยการเข้า ทํา สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดในกรณีท่จี าํ เป็ น
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8.2 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดของ
บริษัท โดยบริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงข้างต้นให้สอดคล้องตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ และสภาวะของตลาดการเงิน
เป็ นผลให้บริษัทสามารถรักษาสมดุลของอัตราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงิน
8.3 ความเสีย่ งจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยมื เงินและการปฏิบัตติ ามสัญญากู้ยมื เงิน
ในการขยายกิจการของบริษัท บริษัทอาจต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน พัฒนา ริเริ่มโครงการใหม่ๆ รวมถึงการเข้าซือ้
กิจการอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินให้เพียงพอ เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน อีกทัง้ ยังต้องจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวล่วงหน้าและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัท
และบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญากูย้ ืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าวด้วยดีเสมอมา
9. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
9.1 ความเสีย่ งจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
บริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิ จ ไม่เพียงแต่เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน (Back
Office) เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงฝ่ ายขายและการตลาดอีกด้วย เทคโนโลยีนนั้ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่เครื่องมือในการดําเนินธุรกิจอีกต่อไป
แต่ยงั ทําให้เกิดคู่แข่งในรู ปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงช่องทางและวิธีการในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถ
ปรับตัวตามเทคโนโลยีหรือความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ บริษัท
ตระหนักดีถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จดั ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท และ
ด้วยฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงและขนาดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัท
สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการคิดริเริม่ หลากหลายประการ ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาระบบจองห้องพักส่วนกลางของแบรนด์อนันตรา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดตามการขายห้องพักและห้องพักคงเหลือได้ทันที
สามารถคิดราคาห้องพักให้เท่าเทียมกันในทุกระบบ (Rate Parity) รับจองห้องพักบนเว็บไซต์ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา สามารถ
บริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของแขกที่เข้าพัก หรือเว็บไซต์และระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือของแบรนด์เดอะ พิซ
ซ่า คอมปะนี ซึง่ ได้พฒ
ั นามาเพื่อให้ลกู ค้ามีประสบการณ์ในการสั่งอาหารที่ดีขนึ ้ ลดระยะเวลาในการสั่งอาหารออนไลน์ และลูกค้าสามารถ
ติดตามสถานะการจัดส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย
ด้วยการขยายตลาดจากการให้บริการอาหารภายในร้านไปจนถึงการให้บริการจัดส่งอาหาร บริษัทได้ขยายการให้บริการเชิงรุก
สําหรับทัง้ สองช่องทางในทุกแบรนด์ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านอาหารประเภทต่างๆได้ในทุกโอกาสอย่างง่ายดาย
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี สําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่ได้วางไว้ และเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็ นองค์การที่มีโครงสร้างแบบอไจล์ (Agile
Organization) เพื่อรับมือกับการแทรกแซงของเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนภูมิทศั น์ทางธุรกิจ การพัฒนาศักษภาพ การรักษาทรัพยากรของ
องค์กร และอื่นๆ
9.2 ความเสี่ย งจากความปลอดภัย ของข้ อมู ล ในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้ อ งกั นข้ อมู ล และความเป็ น
ส่วนตัว (Data Protection and Privacy)
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ ได้มีการใช้งาน การสื่อสาร และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวนัน้ มีขอ้ มูลที่เป็ นความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่คา้ ทางธุรกิจ อีกทัง้ ข้อมูลดังกล่าวนัน้ สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล
ได้อีกด้วย เช่นเดียวกับบริษัทระดับโลกอื่นๆ บริษัทอยู่ภายใต้การถูกคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Threats)
ตัง้ แต่การที่พนักงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือการนําข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถกู ต้อง การพยายามเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิได้
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รับอนุญาตโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ จนถึงการถูกคุกคามความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ การละเมิดความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึน้ ในอนาคต เหตุการณ์ความปลอดภัยข้อมูลทั่วไป การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการปกป้องข้อมูล หรือแม้แต่ความ
ล้มเหลวในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครอง
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation) และข้อมูลทั่วไป ไม่เพียงแค่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่
ยังรวมถึงให้ม่ นั ใจว่าสิทธิของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลนัน้ ได้รบั การปฏิบตั ิตามหลักการของกฎหมายการปกป้องข้อมูลความ
เป็ นส่วนตัว บริษัทยังคงมีการลงทุนในระบบการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดระบบไอทีของบริษัท
โดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติและแบบปรับตัว โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยระดับโลกหลายแห่ง
9.3 ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงจากความคิดเห็นของลูกค้าทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
โซเชียลมีเดียได้ถกู นํามาใช้อย่างกว้างขวางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อตัวสินค้า บริการ และองค์กร ในกรณีท่ี
บริษัทถูกพาดพิงในเชิงลบบนหัวข้อข่าวบนสังคมออนไลน์ ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อแบรนด์สินค้าและชื่อเสียงของบริษัท ด้วยเหตุนี ้
บริษัทจึงมีทรัพยากรที่จาํ เป็ นทัง้ ทรัพยากรดิจิทลั และทรัพยากรมนุษย์ในการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าที่ไม่พงึ ประสงค์ รวมไปถึงการ
เตรียมกระบวนการชีแ้ จงและระบบการสื่อสาร เพื่อให้ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ บริษัทได้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการนําเครือ่ งมือที่หลากหลายมาใช้ในการประเมินแนวโน้มของตลาดในเชิงรุก ตลอดจนความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอีกด้วย
10. ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
10.1 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
บริษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป และทวีปอเมริกา จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์ ภัยธรรมชาติ
และสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และยุโรป ซึง่ เป็ นภูมิภาคสําคัญที่บริษัท
ดําเนินกิจการอยู่ได้ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น นํา้ ท่วม ภัยแล้ง และไฟป่ าอย่างรุ นแรงและบ่อยครัง้ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีส้ ่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยรวม และส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและการจัดซือ้ และกระจายสินค้าของธุรกิจ
โรงแรมและร้านอาหารของบริษัท บริษัทมีการติดตามดูแลความเสี่ยงเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และ
ได้มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิ ดขึน้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่ อง (Business
Continuity Plan) ของบริษัท นอกจากนีบ้ ริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ทงั้ บริษัทและและคูค้ า้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สดุ ด้วยการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ บริษัทยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุน่ มั่นโดยการสร้างเป้าหมายระยะยาวที่มงุ่ เน้นการลดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ตลอดจนมุ่งเน้นการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างยั่งยืน อีกทัง้ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกําลังมีความสําคัญมากขึน้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและนําเสนอสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าเช่นกัน
10.2 ความเสี่ ย งจากพฤติก รรมผู้ บ ริ โ ภคที่เ ปลี่ย นแปลงสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ มและการดํา เนิ น ชี วิต ที่เ น้ น สุ ข
โภชนาการเพือ่ สุขภาพ
การตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาสภาวะโลกร้อ นและปั ญ หาด้า นสุข ภาพต่า งๆที่ เ พิ่ ม ขึน้ ส่ ง ผลให้ผู้บ ริโ ภคหัน มาให้ค วามสนใจต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึน้ ดังนัน้ ความต้องการให้บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และนําเสนอสินค้าและบริการที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีตอ่ สุขภาพมากขึน้ จึงเพิ่มขึน้ เช่นกัน
บริษัทติดตามแนวโน้มที่เกิดขึน้ ใหม่เหล่านีเ้ พื่อประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ต่อธุรกิจโดยบริษัทมุ่งมั่นเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและทํางานอย่างใกล้ชิดกับคู่คา้ และภายในการดําเนินงานบริษัท เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการ
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และนําเสนอสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพให้แก่ลกู ค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี ้ บริษัทได้กาํ หนด
เป้าหมายระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ รวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว อีกทัง้ บริษัทยังคง
ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารในทุกขัน้ ตอนของการดําเนินงานและสนับสนุนการปรับปรุ งพัฒนาส่วนผสมหลักในอาหาร
เหล่านัน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รเิ ริม่ ดําเนินการในโครงการที่หลากหลาย เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไม่ใช้หลอดพลาสติก ใช้เครือ่ งใช้ท่เี ป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดซือ้ จัดจ้างในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการสุขสมดุล ส่วนแบรนด์ต่างๆของไมเนอร์ ฟู้ด มีการนําเสนอทางเลือก
ต่างๆให้กบั ลูกค้า เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรีย ์ และไอศกรีมนํา้ ตาลน้อย บริษัทเล็งเห็นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
เป็ นโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีขนึ ้ และยั่งยืนมากขึน้ ให้แก่ลกู ค้า
10.3 ความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และข้อกําหนดทางกฎหมายแรงงานภายในห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัท
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนการปฎิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมายเป็ นสิ่งที่บริษัทมุง่ เน้นมาโดยตลอด อย่างไรก็
ตาม กลุ่มของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ เริ่มมีความสนใจมากขึน้ เกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะมีอิทธิพลต่อปั ญหาต่างๆเหล่านีใ้ นห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ
พวกเขา องค์กรถูกคาดหวังให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดีของผูอ้ ่ืนในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา และการ
ล้มเหลวในหน้าที่ดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่เพิ่มขึน้ บริษัทได้ปลูกฝังหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนินงานของบริษัทและสนับสนุนให้พนั ธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ถกู ปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฎิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้
ระเบียบปฏิบตั ิระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีแนวทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดี เพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจและความเชื่อมั่นของ
พนักงาน ตลอดจนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงได้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทได้กาํ หนดมาตรการและโครงการ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงานซึง่ ครอบคลุมประเด็นด้านสถานที่ทาํ งานที่ปลอดภัยและ
มีสขุ ภาวะและสุขภาพที่ดี ไม่วา่ จะเป็ นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของพนักงานและครอบครัว
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั ิของคู่คา้ ทางธุรกิจ และการตรวจสอบคู่คา้ แล้ว บริษัทยังคงทํางานร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คุณค่า ซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู่คา้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําหลักการของนโยบายสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเล็งเห็นและให้ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ จากความเสี่ยงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิ ภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานทุกหน่วยจะทําการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อหาปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในการวิเคราะห์
โอกาสที่อาจเกิดขึน้ ศึกษาผลกระทบ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว
ตลอดจนร่วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ โดยบริษัทได้มีการจัดทํานโยบายและขัน้ ตอนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มอย่าง
เป็ นทางการ และกลุ่มธุรกิจทัง้ หมดได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ ยังมีการรายงานประสิทธิ ภาพของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทเป็ นรายไตรมาส
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4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สนิ ถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย
กลุม่ บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยแยกเป็ นธุรกิจได้ดงั นี ้
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ไร่)
11
218/2-3 หมู่ 10 เมือง สิทธิการเช่า 6 ปี
พัทยา
(สิน้ สุดปี 2567)

บริษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

36

บจก. บ้านโบราณ เชียงราย

800

บจก. สมุย รีซอร์ท 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

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

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
53.21
55.59

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-

9.24

-

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 30 ปี
- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง
(สิน้ สุดปี 2573)
จํานวน 187 ห้อง
สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 5 ปี - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง มี
(สิน้ สุดปี 2566)
ห้องพัก 61 ห้อง
- เต้นท์แคมป์ 15 หลัง

137.21

140.55

-ไม่มี-

92.03

111.37

-ไม่มี-

30.26

35.85

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

355.38

371.47

-ไม่มี-

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
ห้องพัก 106 ห้อง

ส่วนที่ 1 หน้า 65

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท
(เฉพาะส่วนของโรงแรม)

บมจ. โรงแรมราชดําริ

บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ไร่)
27
257/1-3 ถ.เจริญนคร สิทธิการเช่า 38 ปี
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี (สิน้ สุดปี 2592)
กรุงเทพฯ

10

37

46
37

Minor International
(Labuan) Ltd.

-

257 ถ.เจริญนคร
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)

อ. แม่รมิ จ. เชียงใหม่ สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

หาดไม้ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต
หาดไม้ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต

เกาะ Kihavah
Huravlhu

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

สิทธิการเช่า 23 ปี
(สิน้ สุดปี 2573)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 408 ห้อง และอาคาร
ที่จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 248 ห้อง
- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8
ชัน้ 1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 354 ห้อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง
และอาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง
จํานวน 76 ห้อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- ที่ดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้
83 หลัง
- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
8 หลัง จํานวน 265 หลัง และ
อาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง
- สํานักงานขาย
- สิทธิการเช่าเกาะ
- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลัง
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มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
339.38
371.55

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-

138.20
1,204.43

143.22
1,184.74

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

428.32

468.83

-ไม่มี-

927.69
367.84

967.70
391.58

-ไม่ม-ี
-ไม่มี-

7.11
1,212.45

8.68
1,238.28

-ไม่มี-ไม่มี-

726.95

765.30

-ไม่ม-ี

24.54
175.22
1,131.93

33.73
206.10
1,264.39

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
Jada Resort and Spa
(Private) Ltd.

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
21
ประเทศศรีลงั กา

26
3
72

Oaks Hotels & Resort
Limited

-

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

-

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

68
1

ประเทศศรีลงั กา
159 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
หาดแหลมใหญ่
เกาะสมุย
ประเทศนิวซีแลนด์ และ
ประเทศออสเตรเลีย

หาดไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)
เป็ นเจ้าของ
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2584)
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า

เป็ นเจ้าของ

สิทธิการเช่าที่ดนิ 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2592)
เป็ นเจ้าของ

219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง
เป็ นเจ้าของ
อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ และ 3
ชัน้ จํานวน 6 หลัง จํานวน
105 ห้อง
- สิทธิการเช่าที่ดิน
- อาคารโรงแรม 22 ชัน้
จํานวน 224 ห้อง
- ที่ดิน

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
1,100.67
202.53

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-

4.36
1,754.84

5.03
1,843.60

-ไม่มี-ไม่มี-

-

62.47

-ไม่ม-ี

- ที่ดิน อาคารโรงแรม ห้องพัก
อาศัย สํานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
- สํานักงานขาย สํานักงาน
ต้อนรับร้านอาหาร และสระ
ว่ายนํา้
- สิทธิการเช่าที่ดิน

2,492.54

2,631.89

2,009

1,922.13

447.61

-ไม่มี-

81.03

81.03

- ที่ดินเปล่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้อง
- ที่ดนิ และอาคารวิลล่า 1 ชัน้
60 หลัง
- อาคารโรงแรม จํานวน 34
ห้อง

267.12
788.65
664.04

266.16
827.56
617.02

-ไม่มี-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

323.11

204.24

-ไม่ม-ี
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-ไม่ม-ี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ไร่)
บจก. โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
60
ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่ า เป็ นเจ้าของ
แอนด์ รีสอร์ท
จ. พังงา
MHG Australia Investment
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นเจ้าของ
Pty. Ltd
Hoi An Riverpark Hotel
ประเทศเวียดนาม
เป็ นเจ้าของ
Company Limited
Bai Dai Tourism Company
ประเทศเวียดนาม
เป็ นเจ้าของ
Limited
Sothea Pte. Ltd
ประเทศกัมพูชา
เป็ นเจ้าของ
บริษัท

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

-

ประเทศนามิเบีย

เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- ที่ดินเปล่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 301
ห้อง
อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
จํานวน 94 ห้อง
- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลัง
จํานวน 63 ห้อง
- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 39 ห้อง
- สิทธิการเช่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 173
ห้อง

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
286.30
286.30

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-

865.90

965.96

-ไม่มี-

264.55

271.34

-ไม่มี-

473.17

159.75

-ไม่มี-

179.29

200.90

-ไม่มี-

633.80

24.76
699.99

-ไม่มี-ไม่มี-

12.3088 ประเทศบอสวานา
เอเคอร์

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม
จํานวน 196 ห้อง

1,794.36

1,877.51

-ไม่มี-

291,400 ประเทศบราซิล
ตารางเมตร
ประเทศโปรตุเกส

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2
แห่ง จํานวน 504 ห้อง
- ที่ดิน และอาคารโรงแรม

1,394.52

1,517.37

-ไม่มี-

5,877.42

11,691.40

-ไม่มี-

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2
แห่งจํานวน 385 ห้อง

1,467.11

1,908.92

-ไม่มี-

-

ประเทศแซมเบีย

เป็ นเจ้าจอง
เป็ นเจ้าของ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
Corbin & King Limited
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จํากัด

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
ประเทศอังกฤษ
-

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
สิทธิการเช่า 15-25 ปี
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2593)

ตําบลบ่อผุด อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
MHG Desaru Hotel Sdn. 100,368 ประเทศมาเลเซีย
สิทธิการเช่า 99 ปี
Bhd and MHG Desaru
ตาราง
Villas Sdn. Bhd.
เมตร
Rajadamri Residence Co.,
แขวงลุมพินี เขตปทุม เป็ นเจ้าของ
Ltd.
วัน กรุงเทพมหานคร
NH Hotel Group S.A.
ประเทศสเปน
เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- ร้านอาหาร
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
- สิทธิการเช่าที่ดิน และ
ร้านอาหาร

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561
610.16
523.54
323.23
371.04
158.61
89.20

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
- ไม่มี- ไม่มี-ไม่มี-

- ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ
อาคารโรงแรม จํานวน 90
ห้อง
- ส่วนปรับปรุงอาคาร

922.44

262.46

-ไม่มี-

220.17

230.53

-ไม่มี-

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม
และส่วนปรับปรุงอาคาร

72,002.82

77,960.99

6,738

รวม

104,233.74

113,990.07

อื่นๆ
รวมธุรกิจโรงแรม

16.99
104,250.74
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200.32
114,190.39

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
บริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย

บจก. ไมเนอร์ ชีส
บจก. ไมเนอร์ แดรี่

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ล่ยี คุ เกอร์
คลองเตย กรุงเทพฯ
สิทธิการเช่า
ร้านอาหาร
45 ตรว. 66/71-73 หมูท่ ่ี 2
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ธานี
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
29
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
67.20
79.97

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 3-30 ปี

- สิทธิการเช่าพืน้ ทีแ่ ละส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
- สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร 4 ชัน้

70.03

69.11

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 3-28 ปี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

9.86
183.66

12.85
244.65

-ไม่มี-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 3-22 ปี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

6.28
302.53

8.92
336.51

-ไม่มี-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

37.15
521.71

44.66
509.64

-ไม่มี-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงงาน และ ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
- อาคารโรงงาน

25.31

26.87

-ไม่มี-

99.76

95.04

-ไม่มี-

เป็ นเจ้าของ
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25.96
706.00

43.25
755.52

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร่)
-

ประเทศไทย

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว

-

ประเทศไทย

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

-

ประเทศสิงคโปร์

-

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
The Minor Food Group
(Myanmar) Limited
Primacy Investment Limited
Minor Food (Seychelles)
Limited
Benihana (U.K.) Limited
บจก ชิคเก้น ไทม์
รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

สิทธิการเช่า 9 ปี
(สิน้ สุดปี 2569)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 3 ปี
(สิน้ สุดปี 2564)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 14
ปี (สิน้ สุดปี 2571)
เป็ นเจ้าของ

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศพม่า

-

-

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
13.75
21.61
246.39
261.50

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-ไม่ม-ี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

69.01

89.19

-ไม่มี-

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

68.61

72.63

-ไม่มี-

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

112.12

119.00

-ไม่มี-

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

3.11
254.68
133.43
10.95

6.81
240.53
156.11
15.93

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ประเทศมัลดิฟส์
ประเทศเซเชลส์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

37.74
9.37

47.76
8.10

-ไม่มี-ไม่มี-

ประเทศอังกฤษ
ประเทศไทย

เป็ นเจ้าของ
สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

22.80
142.41
3,179.78
51.47
3,231.25

22.00
3,288.16
81.82
3,369.98

ไม่มี
-ไม่มี-
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
บริษัท
ขนาดที่ดิน
(ไร่)
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริง่

-

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

-

บจก. เอสมิโด แฟชั่น

-

บจก. อาร์มิน ซิสเท็มส์

-

บจก. ไมเนอร์ แฟชั่น

-

ที่ตงั้
60/185 หมู่ 19 ซอย 17
นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิตี ้
บางนา ห้องเลขที่ 117
ศูนย์การค้า เอ็มโพเรีย่ ม
ห้องเลขที่ 2S23 และ
2P24
99 อาคาร เบอร์ล่ยี คุ
เกอร์ ชัน้ 16 ซ. รูเบีย ถ.
สุขมุ วิท 42 แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย
38,39 หมู6่ , ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2561

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

79.12

84.81

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า 16 ปี 10
เดือน (สิน้ สุดปี 2566)
สิทธิการเช่า 24 ปี
(สิน้ สุดปี 2564)

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่

0.24

1.65

-ไม่มี-

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า

2.05
21.70

2.96
21.13

-ไม่มี-ไม่ม-ี

219.31

298.56

-ไม่มี-

12.58

-

-ไม่มี-

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า

รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต

334.99
5.00
339.99
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย
บริษัท
ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า
8
218 หมู่ 10 เมืองพัทยา
2

889 หมู่ 3 หาดไม้ขาว
จ.ภูเก็ต
บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ดิน และ 101/97 นิคมอุตสาหกรรม
อาคาร
นวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง
3 ไร่ 30 ตรว. อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
บจก.เจ้าพระยา รีซอร์ท
257/6 ถ.เจริญนคร แขวง
ส่วนอาคารศูนย์การค้า
สําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์
1 ไร่ 122 889/1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
ตรว.
จ.ภูเก็ต
NH Hotel Group S.A.
ประเทศสเปน
รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561
- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง 3
60.30
45.49
ชัน้
- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง 2
86.66
91.41
ชัน้
- ที่ดินและอาคาร
7.99
7.98

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

906.54

948.13

-ไม่มี-

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

90.87

93.23

-ไม่มี-

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

99.98

-

-ไม่มี-

1,252.33

1,186.24

สิทธิการเช่า 6 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)
เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก
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ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่มี-ไม่ม-ี
-ไม่มี-

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์สนิ ของบริษัท
และบริษัทย่อย
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
ที่ดินและส่วนปรับปรุง
46,538.09
51,600.78
ที่ดิน
อาคารและปรับปรุง
108,330.85
116,009.19
อาคาร
เครือ่ งจักร เครือ่ ง
36,469.89
37,951.01
ตกแต่งติดตัง้ และ
อุปกรณ์อ่ืน
ยานพาหนะ
482.17
458.95
งานระหว่างก่อสร้าง
5,871.85
6,048.71
รวม
197,692.85
212,068.64

อายุการใช้งาน*
(ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า และ
5-60 ปี
3-15 ปี

4-5 ปี
-

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
46,003.91

31 ธ.ค. 61
51,230.00

59,643.38

64,352.24

11,473.63

11,293.59

136.29
5,871.85
123,129.06

122.61
6,048.71
133,047.15

* ยกเว้นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์สนิ ของบริษัท
และบริษัทย่อย
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
ที่ดินและส่วนปรับปรุง
66.69
24.36
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
2,671.12
2,470.59
อาคาร
รวม
2,737.81
2,494.95

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่ามีดงั นี ้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพย์สนิ ของบริษัท
และบริษัทย่อย
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
สิทธิการเช่า
4,838.08
4,995.24
รวม
4,838.08
4,995.24

อายุการใช้งาน (ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่า และ
20 ปี

อายุการใช้งาน (ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
65.42
23.10
1,186.91

1,163.14

1,252.33

1,186.24

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
2,174.69
2,393.68
2,174.69
2,393.68

บริษัทใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการซือ้ เงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่กาํ หนดได้ ณ วันที่เกิดรายการ อันมีผล
ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิ ของทรัพย์สินถาวรรวมการปรับมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
24,335.34 ล้านบาท และ 27,263.21 ล้านบาท ตามลําดับ
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4.2 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตนทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้งาน
(ปี )
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
11,889.57
9,721.93 ไม่มากกว่า 40 ปี
ทรัพย์สินทางปั ญญา
ต้นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
ค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์
ค่าความนิยม
เครือ่ งหมายการค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตัง้
รวม

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61

540.43
171.34
253.00
9,954.44
38,565.82
5,088.88
300.98

586.36 20 ปี และ 40 ปี
3-20 ปี
166.93
10-20 ปี
240.90
8,522.48
46,313.48
3-10 ปี
4,663.91
321.10

8,992.06
431.63
8.13
82.68
9,557.95
38,420.88
1,912.51
300.98

66,764.47

70,537.09

59,706.82

6,454.24
468.84
2.80
80.00
8,125.98
46,278.04
1,496.67
321.10
63,227.68

4.3 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็ นจํานวนรวม 10,855 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.41 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี ้
บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถ
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั สินค้าและบริการในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจ
ของลูกค้า
สําหรับการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยังมอบหมายให้ตวั แทนของบริษัทในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายและหลักการของบริษัท
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มี
จํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอืน่
ข้อมูลทั่วไป
ธุรกิจหลัก
เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยเพื่อขาย
โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจําหน่าย
สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ล่ียคุ เกอร์ ชัน้ ที่ 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 7500
โทรสาร : +66 (0) 2365 7798-9
เว็บไซต์ : http://www.minor.com
ทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน :
4,849,860,006 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,849,860,006 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกจําหน่ายและชําระแล้ว : 4,619,004,550 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,619,004,550 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุน้ สามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W6)
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000 โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
นายทะเบียนหุน้ กู้
หุน้ กู้สกุลไทยบาท ครัง้ ที่ 1/2555 ชุดที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ ที่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

หุน้ กู้สกุลไทยบาท
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 1/2561
ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 1 - 12
หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิทมี่ ลี ักษณะคล้ายทุนสกุลไทยบาท ครัง้ ที่ 1/2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

หุน้ กู้สกุลไทยบาท ครัง้ ที่ 2/2554 ชุดที่ 2
หุน้ กู้สกุลเหรียญสหรัฐ ครัง้ ที่ 1/2560
หุน้ กู้สกุลยูโร ครัง้ ที่ 1/2561
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิทมี่ ลี ักษณะคล้ายทุนสกุลเหรียญสหรัฐ 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
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3442, 4298 และ 3760 ตามลําดับ
ชัน้ ที่ 15 บางกอกซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จํากัด
ชัน้ ที่ 20 อาคารรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2676 6667-8
โทรสาร : +66 (0) 2676 6188

บริษัท เคนเนดีส้ ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ ที่ 29 อาคารสาทรสแควร์ ห้องเลขที่ 2901-2904
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2491 4800
โทรสาร: +66 (0) 2055 0100

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ไมเนอร์ โฮเทลส์
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

โรงแรมและศูนย์การค้า
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

4

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จํากัด ("HHR")
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์
จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุน้ )
12,000,000
2,000,000
10,000,000

ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

500,000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด ("MI")
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด ("BBC")
บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

3,000,000
100,000
45,000,000
100,000
3,500,000
1,650,000
4,000,000
1,730,000
10,000
10,000

15

บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ("RGP")

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรมและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้า

ประเทศไทย

750,000

1
2
3
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ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

MINT
MINT
HHR

81.2%
100.0%
50.0%

*

HHR
50.0%
*
รวมหุน้ ที่ถือโดย PBCO
MINT
45.3%
MINT
100.0%
MINT
99.2%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
BBC
50.0%
*
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT

100.0%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

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
41

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด ("SBR")
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุน้ )
100,000

ธุรกิจสปา
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

410,000
10,000
500,000

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ จํากัด ("MHG")
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์
จํากัด
RGR International Limited ("RGRI")
Eutopia Private Holding Limited

ขายอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทย
บริหารโรงแรม
ประเทศไทย
บริหารงานจัดซือ้
ประเทศไทย
โรงแรมและขาย
ประเทศไทย
อสังหาริมทรัพย์
บริหารจัดการ
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
โรงแรม
ประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
Harbour View Corporation Limited
โรงแรม
ประเทศเวียดนาม
R.G.E. (HKG) Limited
บริหารจัดการ
ประเทศฮ่องกง
M & H Management Limited
บริหารจัดการ
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
Lodging Investment (Labuan) Limited ("LIL") ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศมาเลเซีย
Serendib Hotels Pcl.
โรงแรม
ประเทศศรีลงั กา
Minor International (Labuan) Limited
โรงแรม
ประเทศมาเลเซีย
AVC Club Developer Limited
ขายหน่วยการเข้าพักใน ประเทศสาธารณรัฐ
สถานที่พกั ผ่อน
มอริเชียส
AVC Vacation Club Limited ("AVC V")
ขายหน่วยการเข้าพักใน ประเทศสาธารณรัฐ
สถานที่พกั ผ่อน
มอริเชียส
Anantara Vacation Club (HK) Limited
บริการด้านการตลาด
ประเทศฮ่องกง
("AVC (HK)")
Sanya Anantara Consulting Limited
บริการให้คาํ ปรึกษา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด ("PBCO") บริหารจัดการ
ประเทศไทย
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
โรงแรม
ประเทศไทย
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
ธุรกิจบันเทิง
ประเทศไทย
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
Minor Continental Holding (Mauritius)
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ
("MCHM")
มอริเชียส
Minor Continental Holding (Luxembourg) ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศ
S.A.R.L ("MCHL")
ลักเซมเบิรก์
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ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

RGP

40.0%

*

10,000
1,079,307
262,515
10,000

MINT
100.0%
MINT
100.0%
SBR
50.0%
*
รวมหุน้ ที่ถือโดย PBCO
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%
MINT
100.0%

100,000
1,000,000

MINT
RGRI

100.0%
50.0%

8,383,476
100,000
1,000

RGRI
MINT
MINT

30.4%
100.0%
100.0%

1,000
75,514,738
12,501,000
1,000

MINT
LIL
MINT
MINT

100.0%
25.0%
100.0%
100.0%

1,000

MINT

100.0%

10,000

AVC V

100.0%

USD 500,000

AVC (HK)

100.0%

10,000
17,443,000
290,000
490,408,365
EUR 13,500

MINT
MINT
MINT
MINT
MINT

100.0%
100.0%
100.0%
35.9%
100.0%

EUR 12,500

MCHM

100.0%

*
*

*

*

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุน้ )
หุน้ สามัญ
91,138,377
หุน้ บุรมิ สิทธิ
68,505,744
1,000,000

ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

MCHL

100.0%

MCHL

100.0%

6,300,000

MHP

100.0%

3,650,000

MHP

100.0%

5,000,000
300,000
10,000

MI
MI
MI

100.0%
100.0%
49.0%

ประเทศไทย

160,000

MI

51.0%

สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

23,335,391
50,000

42

Pojuca S.A.

โรงแรม

ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐ
บราซิล

43

Minor Hotels Portugal, S.A. ("MHP")

โรงแรม

44

Marinoteis S.A.

โรงแรม

45

Coimbra Jardim Hotel S.A.

โรงแรม

46
47
48

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ("RRL")
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากัด
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด

49

บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จํากัด

50
51

Corbin and King Limited และบริษัทย่อย
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด

ขายอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
ขายอาหารและ
เครือ่ งดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

52

Arabian Spas (Dubai) (LLC)

ธุรกิจสปา

53

Hospitality Investment International
Limited ("HIIL")
MHG International Holding (Singapore)
Pte. Ltd. ("MHGIH")
MHG International Holding (Mauritius)
("MHGIHM")
บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จํากัด
MHG Deep Blue Financing

ลงทุนในบริษัทอื่น

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหารจัดการ

Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
โรงแรม
Lodging Management (Labuan) Limited
บริหารโรงแรม
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม
("LMM")
PT Lodging Management (Indonesia)
บริหารโรงแรม
Limited
Jada Resort and Spa (Private) Limited ("Jada") โรงแรม
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทสสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ประเทศศรีลงั กา
ประเทศศรีลงั กา
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300

*

MI
74.0%
RRL
50.0%
*
รวมหุน้ ที่ถือโดย SBR
MST
49.0%
*

10,000,000

MHG

100.0%

59,059,572

MHG

100.0%

1,000

MHG

100.0%

1,000
200,000

MHG
MHG

100.0%
50.0%

100,000
1,000
1,000

MHG
HIIL
HIIL

35.0%
100.0%
100.0%

1,500

HIIL

93.3%

412,877,494
6,000,000

HIIL
Jada

87.0%
100.0%

*
*

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

64

ประเภทธุรกิจ

โรงแรม

70

Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private)
Limited
PH Resort (Private) Ltd.
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Sothea Pte. Ltd.
Minor Hotel Group South Africa (PTY)
Limited
O Plus E Holdings Private Limited

71
72

MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.
Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP")

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

73

Bai Dai Tourism Company Limited

โรงแรม

65
66
67
68
69

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ
ประเทศศรีลงั กา

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศศรีลงั กา
หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้
ประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสิงคโปร์
ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
ประเทศเวียดนาม

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุน้ )
193,709,415

ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

Jada

100.0%

271,767
2

HIIL
HIIL

49.9%
50.0%

*
*

2

HIIL

50.0%

*

1,450
1,000

LMM
LMM

80.0%
100.0%

1,050,000

LMM

50.0%

1
EUR 22,863

MHGIH
MHGIH

100.0%
100.0%

VND

VHP

100.0%

*

282,761,507,975

74

Hoi An Riverpark Hotel Company Limited

โรงแรม

ประเทศเวียดนาม

75

MHG Management (India) Private Limited

โรงแรม

76

Rani Minor Holding Limited ("Rani")

โรงแรม

77

MHG Australia Holding Pte. Ltd.
("MHGAH")
MHG Australia Investments Pty. Ltd.
PT Wika Realty Minor Development
MHG GP Pte. Ltd.
Plexus Maldives Private Limited

บริหารจัดการ

ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์

MHG Continental Holding (Singapore)
Pte. Ltd. ("MHGCHS")
NH Hotel Group S.A. และบริษัทย่อย

ลงทุนในบริษัทอื่น

78
79
80
81
82
83
84
85
86

บริหารสินทรัพย์
โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม

โรงแรม

Sands Hotels (Pty) Limited
โรงแรม
Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) โรงแรม
Limited ("Gaborone")
Letsatsi Casino (Pty) Ltd.
โรงแรม

USD
1,080,000
10,000

VHP

91.0%

MHGIH

100.0%

50,000,000

MHGIH

25.0%

1

MHGIH

100.0%

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสิงคโปร์

100
260,000
5,150,002
471,600

MHGIP
MHGIH
MHGIH
MHGIH

100.0%
50.0%
50.0%
50.0%

162,000

MHGIH

100.0%

ประเทศในยุโรปและ
ละตินอเมริกา
ประเทศนามิเบีย
ประเทศบอตสวานา

392,180,243

MHGCHS

94.1%

NAD 100
500,000

MHGIHM
MHGIHM

100.0%
80.0%

ประเทศบอตสวานา

3,000

Gaborone

80.0%
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*

*
*
*

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

87

ประเภทธุรกิจ

บริหารโรงแรม

88

Minor Hotel Group MEA DMCC ("MHG
DMCC")
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.

89

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.

ขายอสังหาริมทรัพย์

90
91

MHG Lesotho (Proprietary) Limited
MHG Signity Assets Holding (Mauritius)
Limited
Minor Hotels Zambia Limited
Barbarons Beach Hotel MHG Limited

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น

92
93

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศมาเลเซีย

โรงแรม

โรงแรม
แอร์พอร์ตเล้าจ์

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุน้ )
50

ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

MHGIHM

100.0%

MHGIHM

60.0%

MHGIHM

60.0%

MHGIHM
MHGIHM

46.9%
50.0%

*
*

MHGIHM
MHG
DMCC

100.0%
40.0%

*

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
32,730,684

ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

MINT

99.7%

1,000,000
600,000
600,000
160,000
3,700,000
4,000,000
5,220,000
1,050,000
450,000
800,000
1,800,000

MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
97.0%
100.0%
100.0%
49.9%
51.0%
43.8%
100.0%

หุน้ สามัญ
7,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพที่สามารถ
เรียกคืนได้ 74,000,012
ประเทศมาเลเซีย
หุน้ สามัญ
3,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพที่สามารถ
เรียกคืนได้ 37,000,008
ประเทศเลโซโท
12,628
ประเทศสาธารณรัฐ
100,000
มอริเชียส
ประเทศแซมเบีย
50,000
ประเทศสาธารณรัฐ
100
เซเชลส์

* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการ

ไมเนอร์ ฟู้ด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
("MFG")
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด
International Franchise Holding (Labuan)
Limited ("IFH")

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศไทย

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและขายเนย
ผลิตและขายไอศครีม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตส่วนผสมอาหาร
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
โรงเรียนสอนทําอาหาร
เจ้าของลิขสิทธิ์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศ
มาเลเซีย
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

13

Primacy Investment Limited ("Primacy")

14

The Pizza Company Ltd.

15
16

บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิง้ จํากัด
MFG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.

17

24

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิง้ จํากัด ("MF
Holding")
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") และบริษัทย่อย
Liwa Minor Food & Beverage LLC

25
26

BreadTalk Group Limited
Minor Food (Seychelles) Limited

27

The Food Theory Group Pte. Ltd. ("Food
Theory")
Dining Collective Pte. Ltd.
Ya Hua International Pte. Ltd.

18
19
20
21
22
23

28
29
30
31
32
33

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
("MHH")
Delicious Food Holding (Australia) Pty.
Ltd. ("DFHA")
Oaks Hotels & Resorts Limited และบริษัท
ย่อย

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ 79,972,745
มอริเชียส
เจ้าของลิขสิทธิ์
ประเทศสาธารณรัฐ
1
มอริเชียส
ผลิตส่วนประกอบอาหาร ประเทศไทย
1,581,002
เจ้าของลิขสิทธิ์
ประเทศสิงคโปร์
SGD 1
USD 63,500
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศไทย
2,000,000
เจ้าของลิขสิทธิ์

หมู่เกาะบริ
ติช เวอร์จิน
เจ้าของลิขสิทธิ์
ประเทศสิงคโปร์
ขายอาหารและ ประเทศสาธารณรัฐ
เครือ่ งดื่ม
ประชาชนจีน
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสิงคโปร์
ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและ
เครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ถือหุน้ โดย

สัดส่วนการ
ถือหุน้

MFG

100.0%

MFG

100.0%

MFG
MFG

51.0%
100.0%

MFG

100.0%

6,494,250

IFH

100.0%

2
RMB
135,000,000
9,201,000

IFH
FICA

50.0%
100.0%

Primacy

100.0%

Primacy

100.0%

Primacy

92.0%

Primacy

49.0%

*

Primacy
Primacy

14.2%
100.0%

*

MFGS

100.0%
50.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%

ประเทศ
72,483,745
สิงคโปร์
ประเทศ
326,086
สิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐ
3,000
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์ 281,890,148
ประเทศ
1,500,000
สาธารณรัฐเชเชลส์
ประเทศสิงคโปร์
338,000

ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร์
บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

59,000,100
15,300,100

MFGS
Food
Theory
DFHS
DFHS

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลียและ
ประเทศนิวซีแลนด์

10

DFHS

บริหารด้านที่พกั อาศัย
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200,000
700,000

189,131,898

MHH

70.0%

*

*
*

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

34

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL")

ลงทุนในบริษัทอื่น

หมายเหตุ

35
36
37
38

39
40
41
42

The Minor Food Group (India) Private
Limited
Over Success Enterprise Pte. Ltd. และ
บริษัทย่อย
Patara Fine Thai Cuisine Limited
The Minor Food Group (Myanmar)
Limited

ขายอาหารและครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

จํานวนหุน้ ที่
ถือหุน้ โดย สัดส่วนการ
ออกจําหน่ายแล้ว
ถือหุน้
(หุน้ )
46,000,000
DFHA
70.0%

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
24,077,144
สาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐ
10,000
ประชาชนจีน
สหราชอาณาจักร 13,700,000
ประเทศ
2,000,000
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
สหราชอาณาจักร
1,572,500
ประเทศเวียดนาม
2,500,000
ประเทศสิงคโปร์
16,560,380
ประเทศไทย
1,000,000

Grab Food Ltd.
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
TCC Holding Joint Stock Company
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
Benihana Holding Pte. Ltd.
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
* สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการ
หมายเหตุ:
สามารถค้นหาบริษัทในกลุม่ DKL เพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

MFGIHS

70.0%

MFGIHS

100.0%

MFGIHS
MFGIHS

50.0%
100.0%

MFGIHS
MFGIHS
MFGIHS
MF Holding

70.0%
50.0%
75.0%
100.0%

*

*

ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

จําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย

จํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
489,770,722

จัดจําหน่ายสินค้า
ผลิตสินค้าอุปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดจําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

MCL
MCL
MCL
MCL

จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า
จําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

350,000
13,000,000
300,000

MCL
MCL
MCL

1

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("MCL")

2
3
4
5

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จํากัด

6
7
8

บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด ("MLL")
บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ
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ถือหุน้ โดย

MINT

สัดส่วนการถือหุน้

99.9%
รวมหุน้ ที่ถือโดย MFG
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย MLL
100.0%
90.8%
100.0%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 4,849.86 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,849.86 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เป็ นหุน้ ที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,619.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,619.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หลักทรัพย์อ่นื

หุน้ กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนุ้ กูท้ ่บี ริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 26 รุ น่ มียอดหนีค้ งค้างรวมจํานวน 92,339 ล้านบาท
ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่
มีประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

300

10 ปื

3 ตุลาคม 2564

5.00

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
300

2,700

10 ปี

4.75

2,700

4,000

5 ปี

3.05

4,000

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

*1,508

10 ปี

4.60

*1,508

1,000

10 ปี

3.43

1,000

**2,698

15 ปี

3.63

**2,698

480.9

2 ปี

2.59

480.9

4,079.7

3 ปี

3.10

4,079.7

4,635

5 ปี

9 สิงหาคม
2565
22 พฤษภาคม
2563
22 พฤษภาคม
2568
15 มีนาคม
2564
15 มีนาคม
2574
27 กันยายน
2567
27 กันยายน
2575
19 กรกฏาคม
2570
16 มีนาคม
2571
10 ตุลาคม
2576
29 มีนาคม
2564
29 มีนาคม
2565
29 มีนาคม
2567

3.60

4,635
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ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูด้ ว้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน ชําระ
คืน เงิน ต้น เพีย งครัง้ เดี ยวเมื่ อเลิ กบริ ษั ท
หรือเมื่อผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ซึง่
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิ เลื่อนการชําระดอกเบีย้
พร้อมกับ สะสมดอกเบี ย้ จ่า ยไปชําระใน
วัน ใดๆก็ ได้ใ ห้แ ก่ผู้ถือหุน้ กู้โดยไม่จาํ กัด
ระยะเวลาและจํานวนครัง้ ตามดุลยพินิจ
ของผู้ออกหุน้ กู้แ ต่เพี ยงผู้เดียว โดยเป็ น
หุ้น กู้ร ะบุ ชื่ อ ผู้ถื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิ ไถ่
ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด
หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน

1,815.4

10 ปี

4.17

1,570

12 ปี

4.43

1,570

3,070

15 ปี

4.62

3,070

1,019.1

2 ปี

2.59

1,019.1

3,620.3

3 ปี

3.10

3,620.3

2,165

5 ปี

3.60

2,165

5,684.6

10 ปี

4.17

5,684.6

2,430

12 ปี

4.43

2,430

2,430

15 ปี

4.62

2,430

15,000

-

29 มีนาคม
2572
29 มีนาคม
2574
29 มีนาคม
2577
29 มีนาคม
2564
29 มีนาคม
2565
29 มีนาคม
2567
29 มีนาคม
2572
29 มีนาคม
2574
29 มีนาคม
2577
เมื่อเลิกกิจการ
หรือเมื่อผูอ้ อก
หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่
ถอนหุน้ กู้

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
1,815.4

5.85% ต่อปี ใน 5 ปี แรก หลังจาก
นัน้ จะมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้
ส่วนเพิ่มตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ

15,000

***9,822

3 ปี

4.661 ต่อปี ใน 3 ปี แรก หลังจาก
นัน้ จะมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้
ส่วนเพิ่มตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ
3.75

***9,822

4 ธันวาคม
2564

หุน้ กูส้ กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมี ****12,311
6 ปี
1 ตุลาคม 2566
****12,311
หลักประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หมายเหตุ : *หุน้ กูร้ ะบุช่ือผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 50,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,507,700,000 บาท
(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30.1540 บาท)
**หุน้ กูส้ กุลเงินยูโร ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า
2,698,488,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 33.7311 บาท)
***หุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,821,505,000 บาท
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****หุน้ กูส้ กุลยูโร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีหลักประกัน มูลค่า 365,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า
12,311,000,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 33.7311 บาท)

7.2

ผู้ถอื หุ้น

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค1
1.1 นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด
1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
1.4 มูลนิธิไฮเน็ค
1.5 Zall Holdings Limited
1.6 Minor BKH Limited
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
4. Raffles Nominees (Pte) Limited
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
6. State Street Bank Europe Limited
7. บัญชีบริหารกิจการ
8. สํานักงานประกันสังคม
9. Bank of Singapore Limited
10. ท่านผูห้ ญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

จํานวนหุ้นที่ถอื
1,539,952,669
150,036,275
727,767,680
5,200
630,031
617,396,500
44,116,983
561,511,466
365,954,851
232,579,866
176,163,957
91,793,418
84,628,115
80,148,759
44,537,460
38,855,114

สัดส่วนร้อยละ
33%
3%
16%
0%
0%
13%
1%
12%
8%
5%
4%
2%
2%
2%
1%
1%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ:
¹ การจัดกลุม่ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การ
จัดกลุม่ ตามมาตรา 258 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
² รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้น
ร้อยละเมือ่ เทียบกับจํานวนหุ้นทีจ่ าํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ ๊ป โฮลดิง้ จํากัด
33,750
37.50
2. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
26,250
29.17
3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
15,200
16.89
4. นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค
14,800
16.44
รวม
90,000
100.00
³ ผูล้ งทุนใน NVDR จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุน้ แต่
จะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้จาํ นวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่ จะมีผลให้สทิ ธิ
ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ อื่นเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ในการตรวจสอบจํานวนหุน้ ที่ถกู ออกเป็ น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr
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7.3

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี ้
1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน
แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกําหนดตามสัญญาเงินกูห้ รือหุน้ กูข้ องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กาํ หนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่
แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็ นหลัก
ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของปี 2561 ในรู ปของเงินสด ในอัตรา 0.40 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล1 ร้อยละ 33.49

2) ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เงินปันผลต่อหุน้ (หุน้ สามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1 (ร้อยละ)

2558

2559

1.60
1.07
0.35
32.75

1.50
1.04
0.35
33.69

2560

ปรับปรุงใหม่

2561

ปรับปรุงใหม่

2562

1.22
1.22
0.40
32.81

0.93
1.19
0.40
33.49

2.04
1.25
N/A2
N/A2

1. อัตราการจ่ายเงินปั นผล คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
2. เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมี มติเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2563 ที่กาํ หนดไว้ในวันที่ 24
เมษายน 2563 ยกเลิกวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ เพื่อสิทธิ ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ในวันที่ 16 มี นาคม 2563 รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินปั นผล
ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม
2563 คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วาระ
การประชุม ซึ่งรวมถึงทบทวนเกี่ ยวกับการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับสถานการณ์และฐานะการเงิ นของ
บริษัท ณ ขณะนัน้
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8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง*
*คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 7 ท่าน ซึง่ มี
สัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงั นี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 64 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 4 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 36 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 36 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)
รายชือ่
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

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

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
* แต่งตัง้ เมื่อ 1 มกราคม 2563

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท*
กรรมการ กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่ นายอานิ ล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการสองในสี่คนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้ การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท
ตามนโยบายที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตําแหน่ง ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คาํ แนะนํา และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกําหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมตั ิ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัท ตามความ เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
4. ประเมินความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
5. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้อมูล
ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าและคู่คา้ และผู้
มีสว่ นได้เสียอื่น
6. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
7. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
8. สร้างความมั่นใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปั ญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
บังคับใช้
ทัง้ นี ้ เรื่องที่เป็ นอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการดําเนินธุรกิจประจําปี และงบประมาณ นโยบาย
เงินปั นผล แผนดําเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กาํ หนดไว้ การ
ได้มาและจําหน่ายไปของทรัพย์สินที่สาํ คัญ หรือการจําหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุม่ บริษัท เป็ นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิอาํ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้
อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอํานาจอนุมตั ิท่ไี ม่จาํ กัด
ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทําหน้าที่
ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบไปด้วย
1. กํากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม การดูแล
ข้อมูล สําหรับการประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กําหนดวาระการประชุม และดูแลให้การประชุม
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
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4. จัดสรรเวลาไว้อย่ างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อ งและมากพอที่ก รรมการจะอภิป รายประเด็นสําคัญกันอย่ า ง
รอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
6. เป็ นประธานในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็ น
การถ่วงดุลอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอํานาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้
แต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบให้มีสว่ นร่วมในการกําหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ ริหารของบริษัทมีจาํ นวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค1
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. นายคูลชาน ซิงค์
4. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์3
5. นายโกศิน ฉันธิกลุ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน3
6. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
รองประธานฝ่ ายการเงินและฝ่ ายเลขานุการบริษัท
7. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
8. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
1

2
3

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้แต่งตัง้ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขึน้ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท
สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค ที่ครบกําหนดตามสัญญา
แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2541 และครัง้ ที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอาํ นาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
1. การกําหนดอํานาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเริม่ ดําเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตัง้ ผูด้ าํ รงตําแหน่งแทน
8. การอนุมตั ิงบประมาณประจําปี
ทั้งนี ใ้ นการบริหารกิ จการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอาํ นาจอนุมัติการทํารายการที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ในส่วนของการอนุมตั ิการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีได้รบั มอบ
อํานาจในการอนุมตั ิตามสายงานและมูลค่าของรายการซึง่ ได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมตั ินโยบายใน
การมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมตั ิรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
คณะกรรมการจะไม่ อ นุมัติ ก ารมอบอํา นาจให้กับ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร หรือ บุค คลใด ๆ ที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทหรือบริษัทย่อย
(1) เข้าทํารายการ อนุมตั ิ หรือตัดสินใจในการเข้าทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอํานาจช่วง ซึ่งเป็ นบุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(3) เข้าทํารายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่ อนไขที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัท
โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ปั จจุบนั

ส่วนที่ 2 หน้า 92

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส
8.3.2 ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ได้แก่ นายอิสรา ศิรบิ ญ
ุ ฤทธิ์
รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัทและผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถ
เปรียบเทียบได้กบั อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ ประชุมและบําเหน็จกรรมการ ซึง่ จะต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สําหรับในส่วนของผูบ้ ริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส นอกจากนี ้
บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กบั บริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ตลอดจนทบทวนและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้
รวมถึงให้คาํ แนะนําในการปรับปรุงแผน
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
เข้าประชุม
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ประเภทของ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารและ
กํากับความ
เสี่ยง***

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท
ย่อย

ร้อยละ

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน

จํานวนครั้ง

กรรมการ

1

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

8/8

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

-

180,000

380,000

2

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

8/8

100%

รวมค่าตอบแทน

2,039,000

490,000

175,000

150,000

-

-

2,854,000

4

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

8/8

8/8

100%

100%

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

ค่าตอบแทนรายปี

-

250,000

150,000

100,000

-

-

500,000

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

1,200,000

240,000

-

-

-

-

1,440,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

-

175,000

**

739,000

-

-

-

-

-

739,000

รวมค่าตอบแทน

1,827,900

285,000

125,000

150,000

201,987

-

2,589,887

โบนัสประจําปี

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8)
3

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

100,000

126,987

-

451,987

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

1,200,000

160,000

-

-

75,000

-

1,435,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

-

175,000

โบนัสประจําปี **

527,900

-

-

-

-

-

527,900

รวมค่าตอบแทน

1,933,500

285,000

125,000

200,000

-

-

2,543,500

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

150,000

-

-

375,000

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

1,200,000

160,000

-

-

-

-

1,360,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

-

175,000

ส่วนที่ 2 หน้า 93

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
เข้าประชุม
คณะกรรมการ
ประเภทของ
ค่าตอบแทน

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

8/8

100%

นายอานิล ธาดานี่

7/8

88%

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :3/8)
7

นายธีรพงศ์ จันศิริ

7/8

88%

8

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

8/8

100%

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
บริหารและ
กํากับความ
เสี่ยง***

ค่าตอบแทน
กรรมการอื่น
จากบริษัท
ย่อย

รวม

-

-

-

-

-

633,500

รวมค่าตอบแทน

1,693,400

-

-

-

159,658

-

1,853,058

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

84,658

-

84,658

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

1,200,000

-

-

-

75,000

-

1,275,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

-

-

-

-

100,000

**

393,400

-

-

-

-

-

393,400

รวมค่าตอบแทน

1,422,300

-

125,000

150,000

-

180,000

1,877,300

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

100,000

-

180,000

380,000

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

900,000

-

-

-

-

-

900,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

25,000

50,000

-

-

175,000

โบนัสประจําปี **

422,300

-

-

-

-

-

422,300

รวมค่าตอบแทน

1,422,300

-

125,000

-

-

-

1,547,300

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

-

-

-

100,000

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

900,000

-

-

-

-

-

900,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

25,000

-

-

-

125,000

**

422,300

-

-

-

-

-

422,300

รวมค่าตอบแทน

1,556,900

-

-

-

159,658

-

1,716,558

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

84,658

-

84,658

ค่าประชุมประจําไตร
มาส

1,200,000

-

-

-

75,000

-

1,275,000

ค่าประชุมครัง้ อื่นๆ

100,000

-

-

-

-

-

100,000

**

256,900

-

-

-

-

-

256,900

โบนัสประจําปี

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8)

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน

633,500

โบนัสประจําปี

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โบนัสประจําปี **

โบนัสประจําปี

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :3/8)
6

คณะกรรมการ
บริษัท

ร้อยละ

จํานวนครั้ง

กรรมการ

5

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

9

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

8/8

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

-

-

200,000

10

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

8/8

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

-

520,000

720,000

11

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

8/8

100%

ค่าตอบแทนรายปี

200,000

-

-

-

-

-

200,000

(นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* :1/8)

* การประชุมทางโทรศัพท์ไม่นบั รวมเป็ นองค์ประชุม
** โบนัสประจําปี สําหรับกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) ทีจ่ ่ายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
*** คณะกรรมการบริษัทอนุมตั กิ ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสีย่ งขึน้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และค่าตอบแทนจ่ายให้สาํ หรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหารเท่านัน้

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัท
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 348 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์ระยะ
สัน้ ซึง่ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น
(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รบั สิทธิ พิเศษในการเข้าพักหรือใช้
บริการ โรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กาํ หนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อปี ตอ่ โรงแรม
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(ง) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
- กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับผูบ้ ริหาร 8 ราย จํานวน 5.12 ล้านบาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”)
บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้ แต่ปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ความรู ส้ ึกมีส่วนร่วมในความเป็ นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กบั บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหัก
เงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็ นรายเดือนตามร้อยละที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั อายุงาน และตําแหน่งงาน ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวน
ที่เท่ากัน เพื่อนําไปซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทในเดือนถัดมา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทไม่มีสว่ นร่วมในโครงการดังกล่าว
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจาํ นวนพนักงานที่บริษัทจ้างทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ สิน้ 79,700
คน ซึง่ ในจํานวนนีร้ วมถึงพนักงานในกลุม่ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ทัง้ สิน้ 13,105 คน โดยบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานที่
บริษัทจ้างงานทางตรง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ สิน้ 32,053 ล้านบาท
รายละเอียดจํานวนพนักงานและสัดส่วนแยกตามประเภทการจ้างงานของบริษัท มีดงั นี ้
โรงแรม
ร้านอาหาร
จัดจําหน่าย
รวม
พนักงานประจํา
พนักงานชั่วคราว
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

36,675
88%
12%
13,105

40,114
38%
62%

2,555
66%
34%

อื่นๆ
356
93%
7%

หมายเหตุ: จํานวนพนักงานทัง้ หมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไซส์ สําหรับจํานวนพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวนพนักงาน
เป็ นไปตามที่รายงานใน Consolidated Non-Financial Information Statement 2562 ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูใ้ นทุกระดับของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึง่ นโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าว
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คาํ ปรึกษาจากที่ปรึกษา
ภายนอกองค์กร
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัย
หนึ่งที่จะทําให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูน้ าํ ในการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการกํากับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมที่ยดึ มั่นใน
จริยธรรม และได้กาํ หนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ปี เพื่อให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เพื่อ
สร้างความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้
เสีย นักลงทุน และผูส้ นใจอื่นๆ และเพื่อเป็ นการกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริม่ ทํางาน และในระหว่างปี บริษัทมี
การอบรม ทบทวน ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงานทุกคนในรูปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทําแบบทดสอบภายหลัง
การอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนํานโยบาย
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบตั ิท่ยี งั ไม่สามารถนําไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของรายงานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้รบั ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 7 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจําปี 2562 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
บริษัทยังได้รบั รางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) โดยได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท จากความเป็ นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัทและความเป็ นมืออาชีพ
ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ รางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที่มอบให้กบั คณะกรรมการของบริษัท ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการ
และการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อนึ่ง การกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2562 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สาํ คัญปรากฎในรายงานประจําปี 2562
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ต่อวาระได้อีกหลังจากครบกําหนดวาระ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบ
ทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ
พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดาํ เนินการตรวจสอบบัญชี
ระบบควบคุมและงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึง่ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการ
นําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ นอกจากนี ้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของ
บริษัท (รวมถึงมติท่เี กี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึง่ มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชี ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบ
บัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทกุ ๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
อํานาจในการอนุมตั ิเงื่อนไข และค่าบริการเบือ้ งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบ
บัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา หรือข้อจํากัดในการ
ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ ายบริหารต่อปั ญหาหรือข้อจํากัดนัน้ ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงซึง่ รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนยั สําคัญ
และมาตรการของฝ่ ายบริหารในการ
ควบคุมและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของมาตรฐาน
บัญชี หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีท่สี าํ คัญ ที่สง่ ผลกระทบต่องบการเงินซึง่ รวมถึงทางเลือก ความ
สมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมตั ิการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่ รวมถึง
• วัตถุประสงค์ อํานาจ และสายการบังคับบัญชา
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคคลากรประจําปี และ
• การแต่งตัง้ การกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผูบ้ ริหารงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารฝ่ ายอื่นตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบ
ภายใน
8. สอบทานรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ตรวจสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสําคัญที่ได้ถกู นําเสนอในช่วงเวลา 5 ปี ท่ี
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรือ่ งการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ผลการสอบทาน เมื่อเทียบเคียงกับกลุม่ อุตสาหกรรม หรือประเด็นที่รอ้ งขอโดยหน่วยงานราชการหรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบซึง่ ดําเนินการโดยบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ ตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชี
ได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ เพื่อสอบทานความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ รวจสอบบัญชีกบั บริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
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11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผูบ้ ริหาร
ซึง่ รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการ
สอบทานระบบ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษา
ทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
12. กําหนดและควบคุมขัน้ ตอนการรับเรือ่ งดูแล และดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน
หรือการตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รบั เป็ นความลับและไม่ระบุช่อื พนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ
ข้อสงสัยด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
13. ดําเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมตั ิ หรือให้สตั ยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ เป็ นรายการที่ถกู กําหนดให้
เปิ ดเผยข้อมูลตาม กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
15. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริษัท
โดยรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซง่ึ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
17. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.mimor.com)
9.2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
5. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ ่จี ะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึง่ รวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ ืบทอดตําแหน่งสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมตั ิเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจําปี ของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนด โดยการประเมินในครัง้ นีจ้ ะเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้
3. ทบทวนและอนุมตั ิขนั้ ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปี ของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทตามการ
แนะนําเบือ้ งต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัท และจะพิจารณาอนุมตั ิผลตอบแทนประจําปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยูใ่ น
รูปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาํ แนะนํา
ในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดําเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ ริหารของบริษัทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ ริหาร การพิจารณาข้อมูลจาก
ความเห็นของพนักงาน และการพิจารณาผลของขัน้ ตอนในการประเมินผูบ้ ริหารประจําปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ ริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com)
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
3. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทงั้ ใน
ด้านส่วนตัวและด้านการทํางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทัง้ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่รว่ มกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทัง้ นี ้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้
2. กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยทบทวน
หลักเกณฑ์ การสรรหาดังกล่าวเป็ นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
โดยทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลงตามความจําเป็ น
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4. กําหนดและให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรร
หาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปี หรือตามความจําเป็ น
5. กําหนดและให้คาํ แนะนําเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจําปี ดงั กล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
9.2.4 คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
4. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบตั ิ
และแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
2. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการกําหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลด
ความเสี่ยงดังกล่าว
3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงควร
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
4. รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตัง้ และถอดถอนประธานคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
6. สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในรายงานประจําปี ของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1)
7. สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็ นครัง้ คราว
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์
ของบริษัท (www.minor.com)
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะ
ดําเนินการดังนี ้
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(1) กรรมการอิสระ
นิยามความเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึง่ เข้มกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทต้องมี คุณสมบัติดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่
ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา
หรือ ถื อ หุน้ เกิ นร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ส่วนที่ 2 หน้า 101

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ค้ วามสามารถในการทํางาน
ทัก ษะที่ จาํ เป็ นที่ ยังขาดอยู่ใ นคณะกรรมการ และให้มีค วามสอดคล้องกับ กลยุท ธ์ใ นการดํา เนิ น ธุร กิ จ ของบริษัท เพื่ อ กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ
บริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี เป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณา
คัดเลือกเบือ้ งต้น และนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ จากการครบวาระออก
จากตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ ด้วย
การนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ จะขึน้ อยู่กบั คุณสมบัตขิ องผูถ้ กู เสนอชื่อ
ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตัง้
กรรมการแต่ละราย ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในขณะที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทัง้ นีร้ ายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ ่จี ะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึง่
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ บื ทอดตําแหน่งสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิแผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวทุกปี
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทน
ของบริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนด
นโยบายและดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็ นขอบเขต
อํานาจของฝ่ ายจัดการ กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ เพื่อรักษา
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ิในเรื่องที่สาํ คัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุม่ รวมถึงกํากับดูแลการ
บันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั ตามกําหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย
กํา หนดให้ก รรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ต้อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ต่ อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับ
เลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทํา
ธุรกรรมซือ้ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อน
การเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ สาธารณชน นอกจากนี ้ บริ ษั ท จะรายงานข้อ มูล การถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัทให้บคุ คลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจํานวน 2.38 ล้านบาท และบริษัทย่อยจํานวน 63.50 ล้านบาท ไม่มี
ค่าตอบแทนสําหรับค่าบริการอื่นๆ
9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนํานโยบาย
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate
Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบตั ิท่ยี งั ไม่สามารถนําไปปรับใช้ ได้มีการบันทึก
เหตุผลไว้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบริษัท
9.8 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แล้ว การดําเนินการของบริษัทยังรองรับการประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น
Corporate Governance Report, ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงเดินหน้า บนเส้นทางแห่งการเป็ นบริษัทระดับโลก พร้อมกับการเดินทางสูเ่ ส้นทางของการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน ในปั จจุบนั ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง โดยที่ยงั มุง่ มั่นรักษา
มาตรฐานในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ในระดับสูงและยึดถือความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจและ
การคํานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียเป็ นสําคัญ
วิสยั ทัศน์ดา้ นความยั่งยืนของไมเนอร์ ในการ ‘เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดําเนินงานในระยะยาวด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน’ เน้นยํา้ ว่าในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรือ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นปั จจุบนั เราจะต้องปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ธรุ กิจของเราเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน แต่เพื่อสร้างผลกระทบเชิง
บวกให้แก่เศรษฐกิจ คน ชุมชน สังคม รวมถึงโลกของเรา
เรามุง่ มั่นที่จะดําเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึงปั จจัยที่สาํ คัญ ได้แก่ วิสยั ทัศน์ของบริษัท ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement ปั จจัย
เหล่านีท้ าํ ให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของบริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
และสามารถกําหนดประเด็นสําคัญ
https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment ร่วมของทัง้ สองฝ่ าย จากความเข้าใจนีเ้ ราได้พฒ
ั นาแนวทางสูก่ าร
พัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
และนําแนวทางนีไ้ ปเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนากลยุทธ์
5
ปี ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทตาม
โครงสร้างการกํากับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainabilitygovernance-structure โดยมีการรายงานและทบทวนผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน กลยุทธ์ 5 ปี ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรหิารจัดการหว่งโซ่คณ
ุ ค่าที่ยงั ยืน และการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้วยยุทธศาสตร์เสริม 2 ประการ ได้แก่ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างคุณค่าร่วม
ในขณะที่ไมเนอร์กาํ ลังก้าวสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปองค์กรนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ นายจอห์น ไฮเน็ค ขึน้ เป็ นประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สาน
ความสัมพันธ์กบั พันธมิตร รวมทัง้ ทํางานประสานกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งการสืบต่อของผูบ้ ริหารและการสืบ
ทอดวัฒนธรรมองค์กร ในการดําเนินงานฝ่ ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปรับปรุงและดําเนินแผนกลยุทธ์หา้ ปี
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหารือกับผูบ้ ริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจและทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ในการปลูกฝัง
ความยั่งยืนให้อยูใ่ นกระบวนการการทํางาน และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ รวมทัง้ สื่อสาร
ความคืบหน้าของการดําเนินการ รายงานฉบับนีเ้ ป็ นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี ฉบับที่ 8 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) รอบปี บญ
ั ชี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นรายงานฉบับที่จดั ทําให้สอดคล้อง
กับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลัก หรือ GRI Standards: Core option ครอบคลุม 3 ธุรกิจ
หลักของไมเนอร์ ได้แก่ธรุ กิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์
ไมเนอร์กาํ หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปี ขึน้ ในปี 2561 ซึง่ ตอบสนองต่อประเด็นสําคัญของบริษัทและต่อ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และยังดําเนินการอย่างมุง่ มั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562
เราได้เพิ่มเป้าหมายอีก 2 ข้อ เพื่อแสดงถึงความตัง้ ใจของเราในการให้ความสําคัญในการมีสว่ นร่วมกับลูกค้าและการลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครัง้ เดียว เราตระหนักดีวา่ เป้าหมายที่มีในปั จจุบนั อาจยังไม่ครอบคลุมประเด็นสําคัญทัง้ หมดและเราจะยังมุง่ หน้าขับเคลื่อน
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสําคัญที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราจะสนับสนุนไมเนอร์ให้แข่งขันในเวที
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โลกได้อย่างอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมของเป้าหมายทัง้ 11 สามารถดูได้จากส่วนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการ
ดําเนินการ 2562 ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของไมเนอร์นนั้ มีคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูน้ าํ ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
และมีคณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในส่วนแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.minor.com/th/corporategovernance/cg-guidelines และในบทการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจําปี 2562 สําหรับหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในส่วน
กฎบัตรภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของเรา https://www.minor.com/th/downloads/charters และในบทโครงสร้าง
การถือหุน้ และการจัดการในรายงานประจําปี 2562 นอกจากนี ้ ไมเนอร์ได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุง
นโยบายนีท้ กุ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทได้เผยแพร่
นโยบายนีผ้ ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานและอนุมตั ิแล้ว
เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อธุรกิจของเราซึง่ ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ
ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีหรือความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ทําแผนการจัดการปั จจัยความเสี่ยง (Risk Map) กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อรองรับปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบตั ิ เรา
ได้จดั ทํากระบวนการจับคูแ่ ละบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในรายงานการประจําปี 2562 เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซึง่ ถือเป็ นรากฐานสําคัญในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
อย่างแท้จริง ในปี ท่ผี ่านมา ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลได้รบั รางวัล Board of The Year และได้คะแนนด้านการกํากับดูแล กิจการที่ดีใน
ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 7 นอกจากนัน้ บริษัทยังได้รบั การรับรองเข้าเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นําเสนอในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 และใน
เว็บไซต์ http://www.minor.com
(1) การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึง่ ที่
จะทําให้บริษัทบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจําปี 2562 และในเว็บไซต์ ของบริษัท
-

-

การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน: บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและต้องได้รบั การปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม ทัง้ ในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท
จัดให้มีการอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยมาตรฐานระดับสูง รายละเอียดจัดแสดงไว้ในหัวข้อ การพัฒนาและความ
เป็ นอยู่ท่ดี ีของบุคลากร และหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า: บริษัทมุง่ มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า เรามีความตัง้ ใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า จากการใช้สินค้าและบริการที่ได้คณ
ุ ภาพและคํานึงถึงความปลอดภัย ซึง่ รวมไปถึง
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั และออนไลน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เร็วขึน้
การปกป้องความเป็ น
ส่วนตัวของลูกค้าทัง้ ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รายละเอียดถูกนําเสนอในหัวข้อการเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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-

การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้า: บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ใี ห้ประโยชน์สงู สุดกับทุกภาคส่วน บริษัทมุง่ มั่นที่จะปฏิบตั ิ
ต่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาคและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน บริษัทเลือกสรรคูค่ า้ ที่
มีช่ือเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็ นมืออาชีพ คํานึงถึงสวัสดิภาพของ
พนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคูค่ า้ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักปฏิบตั ิสาํ หรับคูค่ า้ ของ
บริษัท
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคูค่ า้ จะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายทางธุรกิจซึง่ เป็ นไปในทาง
เดียวกัน รายละเอียดถูกนําเสนอในหัวข้อการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจ ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 2562
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถอื หุน้ : ผูถ้ ือหุน้ ต้องได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส สร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดใี ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนี:้ บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกําหนดของสัญญาและ
พันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง: บริษัทจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่ มูลความจริง

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เราได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน ซึง่ ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทดําเนินธุรกิจโดย
ยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติไม่ชอบทุกรูปแบบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
รายละเอียด คําจํากัดความการทุจริตคอร์รปั ชัน การกําหนดความรับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร โดยระบุขอ้ ควรปฏิบตั ิเบือ้ งต้น ในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ครอบคลุมประเด็นการรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง การบริจาคให้กบั องค์กร
สาธารณกุศลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruptionpolicy-th.pdf และในส่วนการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
ไมเนอร์ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตัง้ แต่ปี 2559 ในปี 2562
บริษัทได้รบั การรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ิฯ โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 20
พฤษภาคม 2565 เป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน คือ การ
ปลูกฝังการดําเนินกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในปี 2562 พนักงานประจําและพนักงานชั่วคราวในประเทศ
ไทยทัง้ หมด และพนักงานทัง้ หมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ จาก 18 ประเทศในภูมิภาค เอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา ได้ผ่านการอบรม ออนไลน์เรือ่ งระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทสําหรับพนักงาน และสาระสําคัญจากนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน เมื่อรวมกันแล้วมีพนักงานที่ผ่านการอบรมมากกว่า 27,000 คน
นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน กําหนดให้พนักงานที่ตอ้ งการแจ้งข้อร้องเรียนเรือ่ งการปฏิบตั ิผิดจรรยาบรรณได้รบั การ
คุม้ ครอง โดยสามารถส่งเรือ่ งมาได้สองช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล whistleblower@minor.com ซึง่ อีเมลจะถูกส่งตรงไปที่เลขานุการของ
คณะทํางาน หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ ายเลขานุการบริษัท หรือทางการส่งไปรษณียโ์ ดยตรงไป
ยังคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพื่อทําการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็ นความลับสูงสุด โดยใช้กระบวนการที่เป็ นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถกู ก่อกวน หรือถูกมุง่ ร้ายจากผูท้ ่อี าจมีผลกระทบจากเรือ่ งที่ถกู ร้องเรียนหรือชีเ้ บาะแส ข้อ
ร้องเรียนจะถูกนําเสนอต่อกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยูบ่ นเว็ปไซต์ของบริษัทที่ https://www.minor.com/en/corporate-governance/feedback ทัง้ นี ้ บริษัทได้
กล่าวถึงเรือ่ งการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทภายใต้หวั ข้อดังกล่าวต่อไปนี ้
-

แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9. จริยธรรมและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก
https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines

-

ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ เคร่งครัดในการดําเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ถกู ต้องชอบธรรม คาดหวังว่า
พนักงานทุกคนจะปฏิบตั ิและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง

-

รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สาํ คัญที่พนักงานควรปฏิบตั ิ สามารถดูได้จาก
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
เพื่อเสริมสร้างความมุง่ มั่นทางสังคมของเราเราตัง้ ใจผนวกความรับผิดชอบในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการดําเนินงานของ
องค์กรกับผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเรา นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ ถูกปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฏิบตั ิ
ของสหประชาชาติวา่ ด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้ ระเบียบปฏิบตั ิระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ไมเนอร์มงุ่ มั่นที่จะทํางานร่วมกับผู้
มีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ รวมไปถึงแฟรนไชส์และคูค่ า้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําหลักการของนโยบายนีไ้ ปประยุกต์ใช้
เราได้จดั ทําการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยศึกษาข้อมูลอ้างอิงที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ ตามด้วยการประเมินตนเองเพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ในเบือ้ งต้นเรามุง่ เน้นผูม้ ีสว่ นได้เสียที่สาํ คัญ 2 กลุม่ คือพนักงานและคูค่ า้ จากผลการประเมิน เราพร้อมที่จะเริม่ กระบวนการ
แก้ไขและเยียวยา อย่างไรก็ตามเนื่องจากครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ แรกที่เราจัดทําการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และได้รบั ผลลัพธ์
ในช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เราได้ทาํ อยู่แล้วอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนของพนักงาน เราจึงตัดสินใจจัดการกับประเด็นที่ระบุจากทัง้ สองแนวทางในเวลาเดียวกันแม้วา่ เราได้สงั เกตเห็นถึงความ
แตกต่างบางประการของประเด็นที่อาจเกิดขึน้ จากกระบวนการทัง้ สองแนวทาง เราตัง้ ใจที่จะประเมินเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุท่แี ท้จริงและ
ระบุการดําเนินการแก้ไขแบบองค์รวม
หลังจากกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เราจะผลักดันให้มีการดําเนินการแก้ไข
และเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจะจัดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็ น
ระยะ เมื่อปั ญหาที่ระบุในปั จจุบนั ลดลงและได้รบั การแก้ไข นอกจากนีเ้ ราจะยังคงติดตามปั ญหาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องผ่านช่อง
ทางการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน รายละเอียดด้านสิทธิมนุษยชนสามารถดูได้จากส่วน ‘สิทธิมนุษยชน’ ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
ในปี 2562 ร้อยละ 18 ของคูค่ า้ ชัน้ ที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์) ซึง่ ถูกจัดอันดับความสําคัญโดยพิจารณาจาก
งบประมาณในการจัดซือ้ ความสําคัญของคูค่ า้ ต่อธุรกิจ และความสามารถในการหาคูค่ า้ ทดแทน ได้รบั การประเมินความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืน ซึง่ ครอบคลุมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน มีคคู่ า้ เพียง 2 รายเท่านัน้ ที่ถกู ระบุ
ว่ามีความเสี่ยงสูง รายละเอียดสามารถดูได้ ในส่วน ‘การบริหารซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน’ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
เนื่องจากธุรกิจที่หลากหลายและการมีสาขาในต่างประเทศ เราจึงมีกลุม่ พนักงานที่มีเชือ้ ชาติหลากหลาย พนักงานชายและ
หญิงของเราได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในเรือ่ งค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาและ
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เติบโตในสายอาชีพ พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ รายละเอียดถูก
นําเสนอในส่วนการเป็ นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไมเนอร์ 2562
ไมเนอร์เชื่อว่าการให้โอกาสแก่ผพู้ กิ ารในการสร้างอาชีพ ทําให้พวกเขาเหล่านัน้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ใน
ประเทศไทยไมเนอร์จา้ งงานผูพ้ ิการมากกว่า 50 คนเข้ามาทํางานในธุรกิจของเราและเรายังได้สนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการรวม 194 คน
ผ่านความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และการส่งเสริมอาชีพผูพ้ ิการกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ด้วย
งบประมาณจํานวน 21.8 ล้านบาท นอกจากนีเ้ อ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีการจ้างงานผูพ้ ิการในธุรกิจรวม 114 คน รายละเอียดถูกนําเสนอใน
การสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ กิ าร ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มี
สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีท่เี กิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจาก
พนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี ้
-

-

หัวข้อระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 1. เชื่อฟั งและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึง่ รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัทและต่อประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเสมอภาค ยุตธิ รรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รบั สิทธิของการ
ทํางานในสถานทํางานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้ การละเมิดสิทธิ
ทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า แขก ผูป้ ระกอบการและหุน้ ส่วนในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุตธิ รรม
ฟห++๑๑๑๑๒๕๖๗๗๗๗๗๙๘๗๖๕฿๔๓๒๑+(https://www.minor.com/storage/download/code-ofconduct/company-code-of-conduct-th.pdf)
นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีคา่ ของบริษัท โดย
พยายามให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางาน บนหลักความยุติธรรม
ให้ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึ กอบรม นอกเหนือจากการทํางานประจําวันแล้ว เพื่อเป็ นการพัฒนา
บรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกําหนดในระเบียบปฏิบตั ขิ อง
บริษัท ในการสนับสนุนให้พนักงานแจ้งพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ชีเ้ บาะแส แจ้งข้อร้องเรียน เรือ่ งทุจริต (ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ ง
ที่ขดั ต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทํางานรับข้อร้องเรียน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผูร้ อ้ งเรียนหรือผูช้ ี ้
เบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองจากบริษัท
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policy-th.pdf

(4) การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ไมเนอร์ดาํ เนินธุรกิจอยู่ใน 65 ประเทศมีพนักงานกว่า 79,000 คน ธุรกิจเรานัน้ จึงเรียกได้วา่ เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนโดยตรง
ทัง้ พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคนอื่นๆในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนษุยจ์ งึ เป็ นเรือ่ งที่เราให้ความสําคัญ โดยเป็ นหนึ่งใน
ค่านิยมองค์กรและเป็ นปั จจัยหลักในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
เราเล็งเห็นว่าการมีบคุ ลากรและคนในสังคมที่มีทงั้
ความสามารถและคุณภาพจะสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโตและมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ดีย่ิงขึน้ บริษัทจึงมุง่ มั่นในการปฏิบตั ิตอ่
บุคลากรอย่างเป็ นธรรม ทัง้ ในเรือ่ งของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึ กอบรม ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เงิน
ช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน บริษัทยังเชื่อมั่นด้วยว่า
บุคลากรไม่เพียงแต่เป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สดุ ของบริษัทเท่านัน้
หากยังเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขา
เหล่านัน้ ด้วย ความสําเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของบริษัท ซึง่ ใน
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ท้ายที่สดุ คือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึน้ อยู่กบั คุณภาพของทรัพยากรบุคคลทัง้ สิน้ ดังนัน้ นอกจากนโยบายการปฏิบตั ิตอ่
แรงงานอย่างเป็ นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทัง้ ของบริษัทเองและสําหรับสังคมอีกด้วย
รายละเอียดการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในรายงานประจําปี 2562 และรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 และในเว็บไซต์ของบริษัท
-

-

-

-

-

ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อ 2. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติ พนักงานจะได้รบั สิทธิของการทํางานใน
สถานที่ทาํ งานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจาและการกระทํา รวมทัง้ การละเมิดสิทธิทางเพศ
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf
เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อการพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแจ้งข้อ
ร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดําเนินการหลังได้รบั ข้อร้องเรียน และการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน โดยมี
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20191015-whistle-blower-policyรายละเอียดใน
th.pdf
บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและอาสาสมัคร ให้กบั พนักงานทั่วโลก รวมถึงเฟสบุ๊ค
Anantara Careers (https://www.facebook.com/Anantara.Careers) Minor Yammer และ Minor for Society
โครงการพัฒนาบุคลากร ที่หลากหลาย ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหารศักยภาพสูงและผูน้ าํ พนักงาน และสมาชิกชุมชน ปรากฏอยูใ่ น
หัวข้อยกระดับการพัฒนาคน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
เรายังมีการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าของประเทศ
ขึน้ อยู่กบั ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และสถานที่ตงั้ รายละเอียดสวัสดิการของพนักงานสามารถดูได้จากหัวข้อ ‘ผลการ
ดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล’ ส่วนข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2562 ทางเว็บไซต์ของเรา
การตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม การจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน การให่สว่ นลดจากโรงแรม ร้านอาหาร และการซือ้ สินค้าไลฟ์ สไตล์ การส่งเสริมความเป็ นอยู่
ที่ดี และการจัดรถรับส่งฟรี พนักงานของเรามากกว่าร้อยละ 59 มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี และถือเป็ นพนักงานส่วนใหญ่ของระดับ
ปฏิบตั ิการของในทัง้ 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเติมเต็มแผนพัฒนากําลังคนในระดับปฏิบตั ิการให้ย่ งั ยืน จึงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืน
ของไมเนอร์ โครงการพัฒนาที่หลากหลายปรากฏในบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนสมาชิกชุมชน ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
สัดส่วนของพนักงานตามประเภท การจ้างงาน สัญชาติ ระดับของพนักงาน เพศ และอายุ และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในการ
ดําเนินธุรกิจ ได้ถกู รวบรวมและเผยแพร่ในส่วนของผลการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2562 และเว็บไซต์ของเรา

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในปี 2562 ไมเนอร์ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลกเรามีความมุง่ มั่นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความผูกพันและ
สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังที่แท้จริงของลูกค้า เรามีความตัง้ ใจ
ในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า
ผ่านประสบการณ์ท่ดี ีจากการใช้สินค้าและบริการที่ได้คณ
ุ ภาพและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ดังนัน้ ในปี ท่ีผ่านมาเราได้จดั ตัง้ เป้าหมาย 5 ปี เพื่อวัดผลการดําเนินการในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยเริม่ ต้นจาก ไมเนอร์ โฮ
เทลส์ ในขณะเดียวกันเราอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําเป้าหมายระยะยาวด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและความ
ปลอดภัยของอาหารและบริการที่ครอบคลุมทุกกลุม่ ธุรกิจ
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ไมเนอร์ม่งุ มั่นในการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ดี ีให้กบั ลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีท่สี ดุ และสร้างความพึงพอใจ
ให้ลกู ค้า 100% บริษัทให้ความสําคัญเรือ่ งความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่จาํ หน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิต
วัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า คูค่ า้ ของเราทุกคนต้องลงนามในระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับคูค่ า้ ซึง่ กําหนด
มาตรฐานขัน้ ตํ่าและข้อกําหนดที่ค่คู า้ จะต้องปฏิบตั ิตามเมื่อทําธุรกิจกับไมเนอร์ ระเบียบปฏิบตั สิ าํ หรับคูค่ า้ ถูกเผยแพร่บนเว็บไซด์ ซึง่
ครอบคลุม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักจริยธรรม หลักปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดปรากฏในส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ท่ดี ีให้กบั ลูกค้า ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
เราเข้มงวดในเรือ่ งความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า
เราจึงมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารใน
โรงแรมและร้านอาหารของเรา เพราะสิ่งเหล่านีส้ ามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของลูกค้า ทีมบริหารจัดการซัพพลายเชนจึง
มุง่ เน้นจัดลําดับความสําคัญตามความเสี่ยงและความสําคัญต่อธุรกิจของคูค่ า้ ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยในปี 2562 ร้อยละ 16 ของ
คูค่ า้ ชัน้ ที่ 1 ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ของไมเนอร์ ฟูด้ และไมเนอร์ โฮเทลส์ ในประเทศไทย ได้รบั การตรวจสอบภายใต้แผนงานประจําปี
และร้อยละ 24 ของคูค่ า้ ที่มีผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในระดับดีจะถูกตรวจสอบ ทุกๆ 3 ปี นอกจากนีท้ ีมงานได้ขยายกิจกรรมการ
ตรวจสอบครอบคลุมคูค่ า้ ชัน้ ที่ 2 จํานวน 8 รายในแผนงานประจําปี และ 14 รายในรอบทุก 3 ปี พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมเรือ่ ง
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและกระบวนการจัดการกับอาหาร เพื่อให้ม่นั ใจว่าอาหารของเราผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สูงสุดตลอดทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ เตรียมอาหารจนถึงมือลูกค้า
ไมเนอร์ตระหนักถึงแนวโน้มของการใส่ใจสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ดี ีของลูกค้าที่เพิ่มขึน้ สูงขึน้
เราจึงมีการนําเสนอ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายทัง้ ในร้านอาหารและโรงแรมของเรา นอกเหนือจากสลัดบาร์ท่โี ด่งดังและการตอบสนองต่อแนวโน้ม
ในการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทยได้เปิ ดตัวแคมเปญ ‘Taste the Future’ ด้วยการนําเสนอ 4 เมนูใหม่ท่ที าํ จาก
plant-based meat (Beyond Meat และ Omni Meat) ใน 31 สาขาทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจําปี 2562 โดยได้รบั ผลการตอบ
รับที่ดีจากยอดขายกว่า 14,600 จานในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทัง้ นีก้ ารบริโภค plant-based meat ได้รบั การยอมรับว่าอาจเป็ น
ทางเลือกของสุขภาพที่ดีกว่าของผูบ้ ริโภค และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ท่ีดิน ทรัพยากรนํา้ และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่นี อ้ ยกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนือ้ วัว สเวนเซ่นส์ได้สร้างสรรค์กลุม่ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีไขมันตํ่ามีความหวานน้อย มีใย
อาหารสูง รวมไปถึงไอศกรีมที่ไม่มีสว่ นผสมของนมวัว แบรนด์โรงแรมอนันตราได้ตกลงร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับเวอริตา เฮลท์
แคร์ กรุป๊ จากสิงคโปร์ ในการบูรณาการธุรกิจศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรที่อยู่ในโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยมีกาํ หนดเปิ ด
ดําเนินการสาขาแรกที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ในช่วงต้นปี 2563
ความสัมพันธ์ท่แี นบแน่นและการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่องของลูกค้า นําไปสูค่ วามภักดีท่เี พิ่มขึน้ ของลูกค้าต่อแบรนด์ของเรา
เรามีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีถึงผลกระทบของการ
หยุดชะงักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านดิจิทลั ซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ทําให้เรามุง่ มั่นในการปรับปรุง
สินค้าและบริการของเรา ซึง่ รวมไปถึงการใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั และออนไลน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เร็วขึน้ การ
ปกป้องความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าทัง้ ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
การมีระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ท่เี ข้มแข็งทัง้ หมดนี ้ มีความสําคัญในการหลีกเลี่ยงค่าเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของข้อมูลซึง่ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท รายละเอียดถูก
นําเสนอไว้ในส่วนการเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
-

ไมเนอร์ โฮเทลส์ พยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็ นผูน้ าํ การดําเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ด้วยการออกนโยบายและความ
มุง่ มั่นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย: นโยบาย ’Heart to Hearth’ มุง่ เน้น การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและการวางแผนเมนู
ตามฤดูกาลสําหรับร้านอาหารท้องถิ่นของโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและอวานี;
นโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของ
ทรัพยากรทางทะเลที่นาํ ไปใช้ในทุกโรงแรม;
คํามั่นสัญญาในการจัดซือ้ ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังซึง่ ได้ประกาศใน
เดือนกุมภาพันธ์ปี 2563
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟูด้ ในประเทศไทยจัดซือ้ วัตถุดิบที่ได้รบั การรับรองด้านความยั่งยืน เช่น Forest Stewardship
Council (FSC) and Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ถุงกระดาษที่ใช้ในร้านอาหารซิซซ์
เล่อร์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ และกระดาษชําระและกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้ในโรงแรม 13 แห่ง และป้ายติดกระเป๋ าเดินทาง
ในโรงแรมอีก 5 แห่ง
ร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในออสเตรเลียทัง้ ที่ไมเนอร์เป็ นเจ้าของเองและร้านแฟรนไชส์ ใช้ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง
ประมาณ 11 ล้านฟองต่อปี
ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของเรา
https://www.minor.com/th/corporate-governance/feedback

(6) การปกป้ องสิง่ แวดล้อม
.
เนื่องจากไมเนอร์ดาํ เนินธุรกิจใน 65 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยโรงแรม 535 แห่ง ร้านอาหาร 2,377 แห่ง และจุดจําหน่าย
สินค้าไลฟ์ สไตล์ 485 แห่ง การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบ ก่อสร้าง การดําเนินงาน และการ
ปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จึงเป็ นความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจที่เรายึดถือตลอดมา จากผลกระทบของการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศ เราจึงมุง่ เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ นํา้ และพลังงาน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากมลภาวะจากการดําเนินธุรกิจเท่าที่เราจะทําได้ เช่น ของเสีย นํา้ เสีย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนีเ้ รายังสนับสนุนการ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ท่ีเราดําเนินธุรกิจอยู่ ในขณะที่เป้าหมายปั จจุบนั ของเราครอบคลุมเฉพาะไมเนอร์ โฮเทลส์
เราอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลและเป้าหมายในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ ควบคูก่ บั การเก็บข้อมูลในกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ เพื่อจัดตัง้ เป้าหมายระยะยาวในอนาคตสําหรับการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้นาํ้ นอกจากนีใ้ นปี 2562 เราได้เพิ่มเป้าหมาย 5 ปี ในการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในการ
ดําเนินธุรกิจของเรา
ในปี
2561
เราได้พฒ
ั นานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
https://www.minor.com/storage/download/corporatepolicies/environmental-policy-th.pdf และได้ส่อื สารนโยบายนีใ้ ห้กบั ทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อกระตุน้ ให้หน่วยธุรกิจจัดหาวัตถุดิบอย่างมี
ความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด จัดการการปล่อยของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ และอนุรกั ษ์และปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพทางบกและทางทะเล รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเราในการจัดการผลกระทบ และอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
-

-

อัตราการใช้นาํ้ ในโรงแรมลดลง 16% เทียบกับปี 2559
อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 2%เทียบกับปี 2559
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 3% เทียบกับปี 2559
0.1% ของเสียที่นาํ ไปฝังกลบของไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส
72% ของโรงแรมที่มีพนื ้ ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ
จํานวนชนิดสัตว์ 96 ชนิด ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาตทที่ได้รบั การอนุรกั ษ์
ไมเนอร์ก่อตัง้ มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น ขึน้ ในจังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ท่ดี ีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่ า และการศึกษาและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดเกี่ยวกับภาระกิจของมูลนิธิ
โกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
มูลนิธิเพื่อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการที่สนับสนุนการอนุรกั ษ์เต่ามะเฟื องและสัตว์ทะเล
อื่นๆ หนึ่งในภาระกิจหลักของมูลนิธิฯ คือ การสนับสนุนศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและ
กองทัพเรือ ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นํามาฟั กและปล่อยเต่ากลับลงทะเลอย่างปลอดภัย รายละเอียด
เกี่ยวกับภาระกิจของมูลนิธิเพื่อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
Part 2 Page 111

Minor International Public Company Limited

ในปี 2562 หลากหลายธุรกิจของเราได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ระบบจัด
การพลังงาน ระบบประเมินอาคารสีเขียว สมาชิกประกาศนียบัตร ในการอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม ระบบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและ
การดําเนินการอย่างยั่งยืน
(ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม)
รายชื่อของโรงแรมที่เป็ นสมาชิกและผ่านการรับรองแสดงอยู่ในสมาชิก
ประกาศนียบัตรในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ไมเนอร์มงุ่ มั่น ที่จะช่วยสร้างโลกที่ประชากรอยู่รว่ มกันอย่างสามัคคี สําหรับเราการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบในการดูแลคนอื่นๆ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน เราเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
พนักงานและพันธมิตรของเรานัน้
จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรและผูน้ าํ ในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เป็ นเลิศในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยงั มุง่ มั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเริม่ ปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้แก่บคุ ลากรตัง้ แต่วนั ปฐมนิเทศ ซึง่ พนักงานใหม่จะได้รบั ทราบถึงวิธีการและแนวทางสูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการ
ต่างๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้มีสว่ นร่วมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างจิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทํางานกับไมเนอร์
ไมเนอร์ไม่เพียงแต่มงุ่ เน้นพัฒนาความสามารถบุคลากร แต่ยงั ให้ความสําคัญต่อการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ กับ
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เราส่งเสริมให้ทกุ หน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่เราอยู่ เรายังคงการ
ติดตามความสนับสนุนที่ธรุ กิจของเรามอบคืนแก่สงั คมด้วยการประยุกต์ใช้กรอบการทํางานของ London Benchmark Group (LBG)
ในปี 2562 ไมเนอร์มีคา่ ใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของรายได้หลัก (รวม
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ )
รายละเอียดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ถูกนําเสนอในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม
เนอร์ 2562 ตัวอย่างดังต่อไปนี:้
-

-

ในปี 2562 โครงการพัฒนาการสมาชิกชุมชน พนักงาน และผูบ้ ริหารศักยภาพสูงและผูน้ าํ ได้สนับสนุนและพัฒนามากกว่า
400,000 คน
พนักงานมากกว่า 15,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครมากกว่า 47,000 ชั่วโมง
Minor Founder’s Day คือ “วันทําดีดว้ ยจิตอาสา” ของบริษัทซึง่ จัดขึน้ ในวันที่ 4 มิถนุ ายนของทุกปี เป็ นวันที่พนักงานทั่วโลก
ร่วมกันอุทิศเวลาและความพยายามในการทําความดีตลอดทัง้ วัน ในปี 2562 มีพนักงานจิตอาสาทัง้ สิน้ 4,000 คน ใน 34
ประเทศ และมีผไู้ ด้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมทัง้ สิน้ 10,000 คน
โอ๊คส์ ทั่วออสเตรเลียสนับสนุนห้องพักฟรีให้กบั ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิจากไฟป่ าจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ความสนับสนุนของ
โอ๊คส์คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 9,865 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
สนับสนุนการบรรเทาภัยพิบตั ิท่เี กิดขึน้ ในประเทศที่ไมเนอร์ดาํ เนินกิจการอยู่ ได้แก่ อุทกภัยในประเทศไทย และพายุไซโคลนใน
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกว่า 110 คน จากอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็ นเงินกว่า 300,000
บาท และโมซัมบิก ระดมทุนได้กว่า 7,900 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบตั ิจากพายุไซโคลนอิดาอิ ในโมซัมบิก

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดําเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
กลุม่ ธุรกิจในเครือของบริษัทได้นาํ นวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ อาทิเช่น
-

หน่วยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟูด้ พยายามอย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุดลดการ
ก่อเกิดของเสีย และใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดํา เนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีการนําวัสดุ
Isowall ซึง่ เป็ นวัสดุเชิงประกอบที่มคี ณ
ุ สมบัติในการนํากลับมาใช้ซา้ํ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย กันนํา้ และ
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-

-

ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาใช้ในการก่อสร้างร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนีและสเวนเซ่นส์จาํ นวน 94 สาขา โดย
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เกือบ 9.5 ล้านบาท
ทีมงานบริหารจัดการซัพพลายเชนของ ไมเนอร์ ฟูด้ และพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ท่ีมคี วามสัมพันธ์มายาวนาน คือ บริษัท ลิน
ฟ้อกซ์(ประเทศไทย) จํากัด ได้รว่ มกันปรับปรุงรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อที่มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ในการขนส่ง
สินค้าอุณหภูมิปกติและแช่เย็นในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งความริเริม่ คือ การปรับปรุงวัสดุของตูข้ นส่งจากสเตนเลสเป็ นไฟเบอร์
กลาสในการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังส่วนภูมิภาคทําให้สามารถเพิ่มนํา้ หนักและลดรอบในการขนส่งสินค้า
และควบคุม
อุณหภูมิสาํ หรับสินค้าแช่แข็งได้ดีขนึ ้
นอกจากนีย้ งั มีการจัดเส้นทางการขนส่งใหม่เพื่อให้สามารถขนส่งข้ามจังหวัดโดย
รถบรรทุกใหญ่ได้มากขึน้ จากโครงการทัง้ หมดข้างต้นส่งผลให้อตั ราการใช้เชือ้ เพลิงต่อสินค้าหนึ่งลูกบาศก์เมตรในช่วงเดือน
กันยายนถึงธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 17 คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ลดลงกว่า 9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561
และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รอ้ ยละ 17 นอกจากนีก้ ารปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งโดยการใช้
อัตราส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่เี พิ่มขึน้ ในศูนย์กระจายสินค้าของเรา ช่วยลดรอบการขนส่งและความแออัดในพืน้ ที่รบั ส่ง
สินค้า
นอกเหนือจากสลัดบาร์ท่โี ด่งดังและการตอบสนองต่อแนวโน้มในการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทยได้
เปิ ดตัวแคมเปญ ‘Taste the Future’ ด้วยการนําเสนอ 4 เมนูใหม่ท่ที าํ จาก plant-based meat (Beyond Meat และ Omni
Meat) ใน 31 สาขา ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจประจําปี 2562 โดยได้รบั ผลการตอบรับที่ดีจากยอดขายกว่า 14,600 จาน
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทัง้ นีก้ ารบริโภค plant-based meat ได้รบั การยอมรับว่าอาจเป็ นทางเลือกของสุขภาพที่ดีกว่า
ของผูบ้ ริโภค และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ท่ดี ิน ทรัพยากรนํา้ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่นี อ้ ย
กว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนือ้ วัว
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
11.1

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทโดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วสรุ ปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุม การปฏิ บัติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้อ มูล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่
มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
การบริหารจัดการความเสีย่ ง
กลุ่มบริษัทไมเนอร์ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นสิ่งที่สาํ คัญในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การประสบความสําเร็จ และ การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอร์ได้ตระหนักว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนํามาซึ่งผลตอบแทนทัง้ ทางบวก (โดยโอกาส)
และทางลบ (โดยการแก้ไขหรือควบคุม) ด้วยเหตุนี ้ บริษัทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสร้างหรือผลิตผลตอบแทนที่ดีได้
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงเป็ นอย่างดีดว้ ยการควบคุมการตัดสินใจทางการบริหารทัง้ หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้ บริษัทได้เน้น
ความสําคัญของการมีกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกคน
การประมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจและหน่วยงานนัน้ จะต้องมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงในปั จจุบนั และปั จจัย
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงของบริษัททําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนให้กบั แต่
ละหน่วยธุรกิจเพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ อีกทัง้ มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ภายในองค์กรรวมถึงให้ความรู ท้ ่ีเหมาะสม สร้างวัฒนธรรมและการตระหนักรู ใ้ นเรื่องของความเสี่ยง วิเคราะห์และให้คาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
และชีแ้ นะ
บริษัทได้จดั ให้มนี โยบายและขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ ตอนดังกล่าวได่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่น
และดําเนินการตามนโยบายนี ้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้างการกํากับดูแลและการรายงานความเสี่ยงและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเริ่มต้นจากการระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการ
เกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ การจัดลําดับความสําคัญ โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐาน การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิก
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง) และการติดตามและการประเมินผล
โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงคือการทําให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร มี
ความเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกคน
11.2 บริษัทได้แต่งตัง้ นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นมา นายต่อพงษ์เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ดา้ นงานตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

1. บจก. เอ็มเจ็ท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2562
(ล้านบาท)

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครือ่ งบินในลักษณะที่เป็ น
การเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัท
ย่อย โดยบันทึกเป็ น ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ แบ่งตามบริษัท
ดังนี ้
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
- บจก. หัวหิน รีซอร์ท
- บจก. เอ็มสปา
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ น
รายได้ค่าบริการจัดการ

21.75
1.74
0.63
0.14
1.59

2. บจก. ซีเลค
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. ซีเลค เซอร์วสิ
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้จากการขาย แยกตาม
บริษัท ดังนี ้
ความสัมพันธ์: มี - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
กรรมการร่วมกัน
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
และมี บมจ. เดอะ - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ถือ - บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
หุน้ ร้อยละ 51
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่ บจก. ซีเลค
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึง่ รับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

18.63
25.20
148.17
-

ความสัมพันธ์:มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ได้รบั เงิน
ปั นผลจากการถือหุน้ ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท
เนอร์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงินปั นผล
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3.85

153.00

เหตุผลและความจําเป็ น

บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครือ่ งบินเหมาลําให้แก่
ผูบ้ ริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็ นการ
ให้บริการตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

3. Eutopia Private บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Holding Limited Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia
Private Holding Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการ
ความสัมพันธ์: บมจ. จัดการ
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50 บริษัทย่อย คือ บจก อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
และมีกรรมการ
ให้บริการด้านการบริหาร แก่ Eutopia Private Holding
ร่วมกัน
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการเป็ นไปในลักษณะ
สากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
ดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่
Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private Holding
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้าน
การจัดการสปาแก่ Eutopia Private Holding Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและ
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการ
จัดการ
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia Private
Holding Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
151.83
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
14.28
เนื่องจาก บจก.อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
0.43
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
1.64
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
12.24
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ได้รบั เงิน
1,115.08 เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่ เป็ นการลงทุน
ปั นผลจากการถือหุน้ ของ Eutopia Private Holding
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงินปั นผล
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ จําหน่ายสินค้า
4.08
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ
ให้กบั Eutopia Private Holding Limited ซึง่ รับรูเ้ ป็ น
เงื่อนไขการค้าตามปกติซง่ึ คณะกรรมการ
รายได้จากการขาย
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
4. MHG Deep
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
20.29
การบริการจัดการทางการเงินเป็ นไปตามสัญญา
Blue Financing การบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue Financing
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
ความสัมพันธ์: บมจ.
และสมเหตุสมผล
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50
5. O Plus E
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius)
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
Holding Private Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited กู้ยมื
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
Limited
เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
ความสัมพันธ์: บมจ. ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
และสมเหตุสมผล
ไมเนอร์ อินเตอร์
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
587.00
ทางอ้อมร้อยละ 50
- ดอกเบีย้ รับ
36.77
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
Private Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

29.96

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.26

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
0.28
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
การบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding Private
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
เป็ นรายได้อนื่
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

6. Harbour View
Corporation
Limited

บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้
Harbour View Corporation Limited กู้ยมื เงินตาม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือ
หุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ความสัมพันธ์: บมจ. ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ไมเนอร์ อินเตอร์
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
ทางอ้อมร้อยละ
- ดอกเบีย้ รับ
30.39 และมี
กรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Harbour View Corporation
Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ความสัมพันธ์: บมจ. ชัดเจน
ไมเนอร์ อินเตอร์
- เงินกูย้ ืม
เนชั่นแนล ถือหุน้
- ดอกเบีย้ รับ
ทางอ้อมร้อยละ 50

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
100.76
6.16
2.62

7. Tanzania
Tourism and
Hospitality
Investment
Limited
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เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

239.65
15.65

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

8. Zanzibar
Tourism and
Hospitality
Investment
Limited

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2562
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ละ 50
9. Rocky Hill
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited
Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์: บมจ. อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ไมเนอร์ อินเตอร์
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
เนชั่นแนล ถือหุน้
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
ทางอ้อมร้อยละ 50
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
10. Sand River
Eco Camp
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50
11. Elewana
Afrika (Z)Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยมื
เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
Limited ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
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เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

14.21
0.65

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

83.83
5.29
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

48.88
3.44
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

217.83
16.88

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

12. บจก. ซูม่า
กรุงเทพ

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ให้ บจก. ซูม่า
กรุงเทพ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ความสัมพันธ์: บมจ. ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ไมเนอร์ อินเตอร์
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
ทางอ้อมร้อยละ 51 บัญชีแก่ บจก. ซูม่า กรุงเทพ โดยคิดค่าบริการตาม
และมีกรรมการ
ลักษณะและปริมาณงาน
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
40.38
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
0.12

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ จําหน่ายสินค้า
ให้กบั บจก. ซูม่า กรุงเทพ ซึง่ รับรูเ้ ป็ น รายได้จากการ
ขาย

1.10

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการด้าน
การบริหารจัดการสปาแก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC)
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.55

เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

14. บจก. ศรีพฒ
ั น์ บริษัทย่อย คือ บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท เช่าที่ดินของ
การ์เด้น
บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการโรงแรมโฟร์ซี
ซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็ นค่าเช่า
ความสัมพันธ์: มี
บจก. ไมเนอร์ โฮ
ลดิง้ (ไทย) เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ซึง่ ถือ บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
หุน้ ในบริษัท เป็ น บัญชี ด้านการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่ บจก.
สัดส่วนร้อยละ
ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น โดยคิดอัตราค่าบริการตามลักษณะ
16.53 จึงมีผถู้ ือหุน้ และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
ใหญ่รว่ มกัน และมี
กรรมการร่วมกัน

25.20

การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เป็ นรายการค้าตามปกติ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล

0.34

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี และ
ด้านการเงิน และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

13. Arabian Spa
(Dubai) (LLC)
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล ถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 49 และมี
กรรมการร่วมกัน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
15. บจก. ภูเก็ต เวส บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
0.05
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เซล โฮลดิง้
บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
สารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้ โดยคิดอัตรา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
ความสัมพันธ์: มี
ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
รายได้ค่าบริการจัดการ
กรรมการร่วมกัน
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
16. บจก. ไมเนอร์
โฮลดิง้ (ไทย)

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอัตรา
ความสัมพันธ์: เป็ นผู้ ค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
ถือหุน้ ใหญ่ โดยถือ รายได้ค่าบริการจัดการ
หุน้ ร้อยละ 16.50
และมีกรรมการ
ร่วมกัน
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ซึง่ บันทึก
เป็ น รายได้ค่าเช่า

0.52

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล

0.11

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกใน ทําให้ได้ตน้ ทุน
การเช่าที่ต่าํ กว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอัตราค่า
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อนื่

0.2

เนื่องจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

17. บมจ. เอส
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปั นผลจากการ
แอนด์ พี ซินดิเคท ลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยบันทึกเป็ น
รายได้เงินปั นผลรับ
ความสัมพันธ์:
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ
35.8
บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้
สินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
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126.49

เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึง่ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2562
(ล้านบาท)
23.58
36.55
2.43
24.41
0.96

เหตุผลและความจําเป็ น

3.63

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก บริษัทย่อย
คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โดยมีกาํ หนดอัตราค่า
เช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนดระยะเวลาที่
ชัดเจน และบันทึกเป็ นค่าเช่า

3.69

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบัญชีและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิด
ความสัมพันธ์:มีผถู้ ือ อัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึก
หุน้ ร่วมกับบริษัท
เป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.09

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิด
อัตราค่าบริการรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า

0.02

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทน
แนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.81

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ โซลูช่ นั ส์ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มีตน้ ทุนการ
เช่าที่ต่าํ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบริษัทย่อย
คือ บจก. เจ้าพระยารีซอร์ท โดยมีกาํ หนดอัตราค่าเช่าที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนดระยะเวลาที่ชดั เจน
และบันทึกเป็ นค่าเช่า

18. บจก. ไมเนอร์
แอร์คราฟ โฮลดิง้

19. บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ร่วมกับบริษัท
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
20. บจก. เอ็มดีเจ็ท บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
0.03
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
บัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
ความสัมพันธ์: มี
สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
กรรมการและผูถ้ ือ รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ น
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
รายได้ค่าบริการจัดการ
หุน้ ร่วมกับบริษัท
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
21. บมจ. ไทยยู
เนี่ยน กรุป๊ และ
บริษัทย่อย
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ และบริษัทย่อย ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ น
รายการซือ้ สินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. เจ้าพระยารีซอร์ท

22. บจก. อินชัวร์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย จ่ายค่า
เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน ประกันภัยให้ บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รนั ซ์
ชัวร์รนั ซ์ โบรกเกอร์ส โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็ นอัตราที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท
23. MHG Signity บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
Asset Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset Holding
(Mauritius) Limited (Mauritius) Limited. กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
ความสัมพันธ์: บมจ. อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ไมเนอร์ อินเตอร์
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
ทางอ้อมร้อยละ 50
- ดอกเบีย้ รับ
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21.49
34.93
9.64
12.32
0.46
12.90

111.57
9.32

เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยน์สงู สุดของบริษัท

เนื่องจาก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์
รันซ์ โบรกเกอร์ส มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประกันภัย และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
24. Indigo Bay SA บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.41
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
Limited
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ค่าบริการจัดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
ความสัมพันธ์: บมจ.
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ไมเนอร์ อินเตอร์
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
เนชั่นแนล ถือหุน้
และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ทางอ้อมร้อยละ 25
ของบริษัท

25. Rani Minor
Holding Limited

ลักษณะรายการ

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยคิดอัตราค่า
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.12

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ จําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กบั Indigo Bay SA Limited ซึง่ บันทึก
เป็ นรายได้จากการขาย

0.09

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Indigo
Bay SA Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

7.32

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

ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25
26. Cabo Delgado บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
Hoteis & Resorts, การบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis &
Lda.
Resorts, Lda. โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
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257.15

0.87

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีเป็ นธรรม และความสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
เนชั่นแนล ถือหุน้
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.27
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ทางอ้อมร้อยละ 25 โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda.
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อนื่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ค่าบริการจัดการ

27. Elewana Afrika บริษัทย่อย คือ Hospitality Investment International
(T) Limited
Limited ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยืมเงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ความสัมพันธ์: บมจ. ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
ไมเนอร์ อินเตอร์
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
เนชั่นแนล ถือหุน้
และอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
ทางอ้อมร้อยละ 50
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
28. บจก. เอ็มเอชจี บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท ให้ บจก. เอ็มเอชจี
เอ็นพาร์ค ดีเวลอป เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
เม้นท์
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญา
ความสัมพันธ์: บมจ. เงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ไมเนอร์ อินเตอร์
ชัดเจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
ทางอ้อมร้อยละ 50
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่า
เช่า
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7.79

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

27.14
2.45
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

20.00
1.24
0.01

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มีตน้ ทุนการ
เช่าที่ต่าํ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
0.13
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
บัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการเทคโนโลยี
บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่ บันทึกเป็ น
คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการจัดการ และเพื่อ
รายได้ค่าบริการจัดการ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

29. Liwa Minor
บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้ Liwa
Food & Beverages Minor Food & Beverages LLC กู้ยมื เงินตามสัญญา
LLC
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ความสัมพันธ์: บมจ. สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ไมเนอร์ อินเตอร์
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
ทางอ้อมร้อยละ 49
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั ราดอกเบีย้
ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

180.60
4.65

30. บจก. พลูหลวง บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์: มี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง โดยคิด
กรรมการร่วมกับ
อัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน
บริษัท
ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.08

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่ารายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ ให้บริการด้านการ
บริหารโรงแรมแก่ บจก. พลูหลวง โดยคิดอัตราค่า
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อนื่

0.03

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก.หัวหิน รีซอร์ท ขายที่พกั อาศัย ให้แก่
บจก.พลูหลวง ซึง่ เป็ นผูซ้ อื ้ โครงการที่พกั อาศัยที่บริษัท
สร้างเพื่อขาย ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

-

เป็ นการขายตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่
เสนอแก่บคุ คลภายนอกซึง่ เป็ นราคาที่อา้ งอิงได้ก
ราคาตลาด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

31. บจก. พีแคน
เดอลุกซ์ (ประเทศ
ไทย)

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า

ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จําหน่ายสินค้าและ
49.9
ผลิตภัณฑ์ให้กบั บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
0.38
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มีตน้ ทุนการ
เช่าที่ต่าํ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
0.32

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด
อัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน
ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการ

0.41

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ เช่าอาคารแก่ บจก. พี
แคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยมีกาํ หนดอัตราค่าเช่าที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนดระยะเวลาที่ชดั เจน
และบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า

3.40

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ได้รบั เงิน
ปั นผลจากการถือหุน้ ของ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงินปั นผล

25.00

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุน้ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายส่วนประกอบ
อาหาร บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้ สินค้า แบ่งแยก
ตามรายบริษัท ดังนี ้
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. ไมเนอร์ แดรี่
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
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66.00
5.64
17.35
0.01

เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
32. บจก. เอ็มเอสซี บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่าเครือ่ ง
0.19
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
ไทย คูซีน
คอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดยคิดอัตรา
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ค่าบริการรายเดือน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า
ลิสซิ่ง ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มีตน้ ทุนการ
ความสัมพันธ์: บมจ.
เช่าตํากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ไมเนอร์ อินเตอร์
แล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
เนชั่นแนล ถือหุน้
ธรรม และสมเหตุสมผล
ทางอ้อมร้อยละ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
1.18
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
43.8
บัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงานแก่
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
ค่าบริการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้กบั บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
จากการขาย

0.01

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

33. บจก. จีไฟว์ เจ็ท บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
ด้านบัญชี และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์:มี
และสารสนเทศโดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
กรรมการและผูถ้ ือ ปริมาณงานแก่ บจก. จีไฟว์ส ์ เจ็ท ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ
หุน้ ร่วมกับบริษัท

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

34. MHG Lesotho MHG International Holding (Mauritius) Limited
(Proprietary)
ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แก่ MHG Lesotho
Limited
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่
ความสัมพันธ์: บมจ. บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ
46.9 และมี
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
กรรมการร่วมกัน
Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่ บันทึกเป็ น
รายได้ค่าบริการจัดการ

27.02

เนื่องจาก MHG International Holding
(Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญและใน
การบริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

0.32

เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2562
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho (Proprietary)
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary)
Limited ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
0.74

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดย
คิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และ
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อนื่

0.37

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) ได้รบั เงินปั นผลจากการถือหุน้ ของ MHG
Lesotho (Proprietary) Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงิน
ปั นผล

9.38

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุน้ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรู ้
เป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่ มีการคิดอัตรา
ความสัมพันธ์: บมจ. ค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25

0.16

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

35. Serendib
Hotels PCL
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
0.16
เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล

และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
แก่ Serendib Hotels PCL โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ ซึง่ มีการคิดอัตราค่าบริการตาม
มาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

36. PH Resorts
(Private) Limited

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดย
รับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

0.71

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดอัตราค่า
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อนื่

0.21

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts
(Private) Ltd และรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่
มีการคิดอัตราค่าบริหารตามมาตรฐานสากลและอิงกับ
ราคาตลาด

17.26

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการตลาด แก่ PH Resorts (Private) Ltd
โดยคิดค่าบริการตามต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง ซึง่ เป็ นอัตรา
เดียวกับบุคคลภายนอก และรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

-

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC มี
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์
จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กบั PH Resorts
(Private) Ltd ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

0.73

ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ละ 49.9
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เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
37. Bodhi Hotel บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
1.15
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความเชี่ยวชาญ
Resort Pvt. Ltd. เทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการออกแบบและ
เฉพาะด้านและประสบการณ์ในการบริหาร
ตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. โดย
บริการด้านเทคนิคโรงแรม และคําปรึกษา และ
ความสัมพันธ์:
คิดค่าบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็จตาม
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
บมจ. ไมเนอร์
สัญญา ซึง่ รับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
สูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
อินเตอร์เนชั่นแนล
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ละ 25
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd.
ให้บริการด้านเครือ่ งหมายการค้าแก่ Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้ค่าลิขสิทธิใ์ นการ
ใช้เครื่องหมายการค้า

38. บจก. นายณ์
แอนด์ อาร์จีพี ดี
เวลลอปเม้นท์
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ละ 40

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้ บจก.
นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
และอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
จัดการ ด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. นายณ์ แอนด์
อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

39. Rani Minor
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
Holding II Limited (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II
Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49
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0.33

MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd เป็ น
เจ้าของเครือ่ งหมายการค้ายี่หอ้ อนันตรา ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

238.80
7.88
3.00

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

2,293.93

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

40. PT. WIKA
Realty Minor
Development

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty Minor
Development กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน

ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการ
ละ 50
บริหารงานแก่ PT. WIKA Realty Minor Development
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

41. บจก. อวาดีนะ
ฮิลส์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ
49.99

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ ให้ บจก. อวาดี
นะ ฮิลส์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. อวาดีนะ
ฮิลส์ กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่
ผูถ้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่
บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
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3.65

340.50
15.91

12.00
0.13
0.72

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ MHG Phuket Ltd ให้บริการด้านการ
0.59
เนื่องจาก MHG Phuket Ltd มีความเชี่ยวชาญ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
แก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าบริการจัดการ
ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

42. บจก. ลายัน
บางเทา ดีเวลลอป
เม้นท์

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน บาง
เทา ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ละ 50
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดี
เวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการแก่ บจก. ลายัน บางเทา ดีเวลลอป
เม้นท์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

43. บจก. ลายัน
ฮิลล์ เรสซิเดนท์
ความสัมพันธ์:
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
ละ 50

170.00
7.10
0.62

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

20.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
370.00
12.00
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เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2562
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
1.46
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เดนท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

44. บจก. เอชแอนด์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอชแอนด์เอ
เอ พาร์ค
พาร์ค กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่
ผูถ้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ความสัมพันธ์:
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
บมจ. ไมเนอร์
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
อินเตอร์เนชั่นแนล
- เงินกูย้ ืม
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
- ดอกเบีย้ รับ
ละ 50
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ พาร์ค
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

45. Plexus
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus Maldives
Maldives (Pvt) Ltd. (Pvt) Ltd. กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา
ความสัมพันธ์:
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
บมจ. ไมเนอร์
มีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
อินเตอร์เนชั่นแนล
- เงินกูย้ ืม
ถือหุน้ ทางอ้อมร้อย
- ดอกเบีย้ รับ
ละ 50
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
การบริหารเทคนิคแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. ซึง่
บันทึกเป็ น รายได้ค่าบริการจัดการ
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192.28
11.38
10.05

120.62
8.53
3.45

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ
ด้านการบริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ
ที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2562
(ล้านบาท)

46. บจก. ภัทรา
ฟายน์ ไทยคูซีน

MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.ให้
บจก. ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน เงินกู้ยมื เงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
ความสัมพันธ์: บมจ. อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ไมเนอร์ อินเตอร์
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
เนชั่นแนล ถือหุน้
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
ทางอ้อมร้อยละ 50
- เงินกูย้ ืม
และมีกรรมการ
- ดอกเบีย้ รับ
ร่วมกับบริษัท
47. Breadtalk
Group Limited

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited รับเงินปั น
ผลจากการลงทุนใน Breadtalk Group Limited โดย
บันทึกเป็ นรายได้เงินปั นผล

ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส จําหน่ายสินค้าและ
เนชั่นแนล ถือหุน้
ผลิตภัณฑ์ให้กบั Breadtalk Group Limited ซึง่ บันทึก
ทางอ้อมร้อยละ
เป็ นรายได้จากการขาย
14.2

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้าน
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Breadtalk Group
Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้ค่าบริการจัดการ

48. Barbarons
Minor Hotel Group MEA DMCC ให้ Barbarons
Beach Hotel MHG Beach Hotel MHG Limited เงินกู้ยมื เงินตามสัญญา
Limited
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ความสัมพันธ์: บมจ. สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ไมเนอร์ อินเตอร์
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
เนชั่นแนล ถือหุน้
- เงินกูย้ ืม
ทางอ้อมร้อยละ 40
- ดอกเบีย้ รับ
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เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
2.75
0.13

28.1

เงินปั นผลซึง่ เกิดจากการถือหุน้ ซึง่ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

0.18

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

0.05

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล

7.95
0.47

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่างกัน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ จะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทําการวิเคราะห์วา่ รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ ทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทําการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ จึงนําเสนอตามขัน้ ตอนและ
กระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะ
ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็ นรายการที่มีความจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรือไม่
ในกรณี ท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญและเป็ นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้
ดําเนินการให้ม่นั ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในกรณีท่เี ป็ นรายการที่ดาํ เนินการโดยบริษัทเองและการ
ดําเนินการของบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ ในการคํานวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน1 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน2 บริษัทจะไม่นาํ มูลค่าเครื่องหมายการค้า NH ที่เกิด
จากการที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการบริษัท NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหักออกจากการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ ที่ใช้เป็ น
ฐานในการคํานวณขนาดของรายการสําหรับการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากการเข้าลงทุนใน NH สามารถสร้างประโยชน์จากการขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการจําหน่ายเพิ่มเติม
รวมทัง้ เครื่องหมายการค้า NH มีความสําคัญอย่างมากสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เนื่องจากเป็ นสินทรัพย์ท่ีสามารถระบุมลู ค่าได้ มีลกั ษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้ สามารถระบุตน้ ทุนการได้มา และ
สามารถแยกขายโดยไม่จาํ เป็ นต้องขายกิจการทัง้ หมด ซึ่งการคํานวณดังกล่าวได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้มีหนังสือขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสํานักงานฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าเหตุผลที่บริษัทชีแ้ จงมานัน้ สามารถรับฟั งได้ โดยบริษัทได้
รายงานการพิจารณาเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
1
ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2
ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความ
จําเป็ นและให้เป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรม ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและการซือ้ สินค้า
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้คา่ เช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้คา่ บริการจัดการและรายได้อ่นื
ดอกเบีย้ รับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครือ่ งหมายการค้า
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ราคาปกติท่คี ิดกับบุคคลภายนอก
ราคาปกติท่คี ิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดกับบุคคลภายนอก
อัตราที่กาํ หนดร่วมกันโดยผูถ้ ือหุน้ และอัตราซึง่ อิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ เป็ นราคาต้นทุนบวกกับค่าดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดโดยบุคคลภายนอก
อัตราซึง่ อิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดโดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับราคาปกติท่คี ิดโดยบุคคลภายนอก
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พันบาท
ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรูภ้ ายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

5,336,159 4.48%
1,695,238 1.42%
8,261,569 6.94%
3,116,647 2.62%
1,886,564 1.58%
1,233,641 1.04%
21,529,818 18.08%

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันบาท
ร้อยละ
12,759,884
14,941,371
3,704,742
1,895,809
2,616,040
2,057,070
37,974,915

4.76%
0.00%
5.57%
1.38%
0.71%
0.98%
0.77%
14.17%

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พันบาท
ร้อยละ
13,330,821
15,554,017
4,139,131
1,427,790
2,665,313
1,481,718
38,598,790

5.24%
0.00%
6.12%
1.63%
0.56%
1.05%
0.58%
15.19%

3,237,938
29,940
7,087,166
3,542,425
67
6,174,383
1,189,713
51,376,308
19,875,743
2,458,481
805,406
1,792,900
97,570,472
119,100,290

2.72%
0.03%
5.95%
2.97%
0.00%
5.18%
1.00%
43.14%
16.69%
2.06%
0.68%
1.51%
81.92%
100.00%

1,554,533

1.31%

3,480,538

1.30%

300,000

0.12%

8,952,709
7,475

7.52%
0.01%

19,782,214
13,999

7.38%
0.01%

20,036,179
11,500

7.88%
0.00%

1,757,932 1.48%
2,000,000 1.68%
125,473 0.11%
325,609 0.27%
1,878,957 1.58%
16,602,688 13.94%

9,635,759
4,502,710
189,908
2,698,723
3,349,044
43,652,895

3.59%
1.68%
0.07%
1.01%
1.25%
16.28%

5,659,718
4,000,000
251,943
1,859,596
3,472,708
35,591,644

2.23%
1.57%
0.10%
0.73%
1.37%
14.00%
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3,383,356
1.26%
3,087,693
1.21%
26,166
0.01%
25,632
0.01%
7,159,592
2.67%
6,359,570
2.50%
2,801,463
1.05%
2,614,326
1.03%
531,658
0.20%
166,326
0.07%
5,759,828
2.15%
5,677,840
2.23%
1,186,245
0.44%
1,252,329
0.49%
133,047,150 49.63% 123,129,061 48.44%
63,227,680 23.59% 59,706,816 23.49%
2,393,679
0.89%
2,174,695
0.86%
6,276,640
2.34%
5,503,260
2.17%
4,312,742
1.61%
5,887,430
2.32%
230,106,200 85.83% 215,584,977 84.81%
268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้
หนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนจดทะเบียน-หุน้ สามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว-หุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ -หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญที่ออก
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวม
หุน้ กูท้ ี่ลกั ษณะคล้ายทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พันบาท
ร้อยละ
10,265
21,698,332
23,134,045
222,234
5,693,139
1,235,462
51,993,477
68,596,165

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พันบาท
ร้อยละ

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

21,824
73,231,948
36,007,094
1,367,808
26,628,680
4,869,873
142,127,226
185,780,122

0.01%
15,841
27.32% 39,010,773
13.43% 63,375,520
0.51%
1,322,469
9.93% 24,144,264
1.82%
4,855,410
53.02% 132,724,278
69.30% 168,315,922

0.01%
15.35%
24.93%
0.52%
9.50%
1.91%
52.22%
66.22%

4,621,828
4,618,914 3.88%
15,014,610 12.61%
104,789 0.09%

4,618,914
4,618,914
15,014,610
104,789

4,849,860
4,619,005
15,018,401
104,789

1.82%
5.91%
0.04%

464,179
31,062,493
(3,936,391)
47,328,594
3,175,531
50,504,125
119,100,290

0.39%
26.08%
-3.31%
39.74%
0.00%
2.67%
42.40%
100.00%
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1.72%
5.60%
0.04%

464,179
0.17%
484,986
0.19%
33,687,739 12.57% 40,916,450 16.10%
(6,452,385) -2.41% (9,470,039) -3.73%
47,437,845 17.70% 51,673,591 20.33%
23,777,900
8.87% 23,787,658
9.36%
11,085,248
4.14% 10,406,596
4.09%
82,300,993 30.70% 85,867,845 33.78%
268,081,115 100.00% 254,183,767 100.00%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
รายได้จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ต้นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ

24,558,689 42.66%
4,706,498
8.18%
21,680,963 37.66%
4,054,865
7.04%
38,849
0.07%
501,661
0.87%
2,027,900
3.52%
57,569,425 100.00%

44,245,956 56.63%
4,230,119
5.41%
22,080,499 28.26%
4,380,956
5.61%
456,387
0.58%
605,175
0.77%
2,132,966
2.73%
78,132,059 100.00%

85,550,648
5,889,121
22,665,775
4,917,110
2,016
721,974
9,314,957
129,061,601

66.29%
4.56%
17.56%
3.81%
0.00%
0.56%
7.22%
100.00%

12,500,810
1,386,550
6,395,634
2,363,440
27,833,482
1,756,739
52,236,655
5,332,770
1,074,244
6,407,014
(787,072)
5,619,942

21.71%
2.41%
11.11%
4.11%
48.35%
3.05%
90.74%
9.26%
1.87%
11.13%
-1.37%
9.76%

22,749,175
1,054,522
6,488,540
2,474,610
36,944,742
2,868,581
72,580,171
5,551,887
487,939
6,039,827
(1,288,550)
4,751,278

53,573,741
2,267,463
6,581,115
2,771,653
47,326,597
4,081,486
116,602,055
12,459,546
827,509
13,287,056
(2,292,951)
10,994,104

41.51%
1.76%
5.10%
2.15%
36.67%
3.16%
90.35%
9.65%
0.64%
10.30%
-1.78%
8.52%

5,415,397
204,545
5,619,941.8

9.41%
0.36%
9.41%

4,507,667.9
243,609.8
4,751,277.7

5.77% 10,697,926.7
0.31%
296,177.8
6.08% 10,994,104.4

8.29%
0.23%
8.52%

(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2560
พันบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

29.12%
1.35%
8.30%
3.17%
47.28%
3.67%
92.89%
7.11%
0.62%
7.73%
-1.65%
6.08%

(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
พันบาท

6,584,812

7,360,308

14,765,757

(11,688,573)

(83,145,303)

(3,780,829)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

6,155,871

82,970,595

(11,357,456)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

1,052,110

7,185,601

(372,528)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

4,305,176

5,291,560

12,712,988

(65,726)

235,827

990,362

5,291,560

12,712,988

13,330,821

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
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อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2560

(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.30

0.87

1.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.92

0.63

0.81

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.38

0.24

0.37

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า - รวม (เท่า)

6.31

6.31

8.38

57.04

57.07

42.95

6.47

8.21

14.37

55.65

43.83

25.05

7.58

3.90

5.03

ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลี่ย - รวม (วัน)

47.48

92.29

71.54

Cash cycle (days)

65.21

8.62

(3.54)

อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)

58.83%

56.27%

45.23%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

10.17%

10.17%

10.17%

4.46%

4.09%

7.78%

117.68%

117.68%

117.68%

9.41%

5.77%

8.29%

11.86%

6.79%

12.72%

4.76%

2.33%

4.10%

19.08%

9.40%

13.33%

0.51

0.40

0.49

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.36

2.26

1.96

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)

5.20

3.02

4.18

0.18
32.81%

0.04
33.49%

0.11
N/A**

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย - รวม (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า - รวม (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล* (%)

* คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่กาํ หนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ยกเลิกวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินปั นผล ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกําหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณา
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วาระการประชุม ซึง่ รวมถึงทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานปี 2562 อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และฐานะการเงินของบริษัท ณ ขณะนัน้
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2562
ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกาศรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 33,646
ล้านบาทและกําไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดําเนินงานจํานวน 6,968 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2562
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 และ 10 ตามลําดับ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากทัง้ 3 ธุรกิ จของบริษัท บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ จากการ
ดําเนินงานจํานวน 2,909 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 53 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตในอัตราที่
เร็วกว่าการเติบโตของรายได้และ EBITDA เป็ นผลส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของธุรกิจโรงแรมและการลดลงของต้นทุน
ทางการเงิน เนื่องมาจากการบริหารจัดการฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดระดับหนีส้ ินและอัตราดอกเบีย้
สําหรับปี 2562 รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้อยละ 57 จากปี ก่อน จากการรวมงบการเงินของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึน้ ของทัง้ 3 ธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานเติบโต
ร้อ ยละ 42 จากปี ก่ อ น ซึ่ ง เป็ นอั ต ราที่ ช ้า กว่ า การเติ บ โตของรายได้โ ดยมี ส าเหตุ ส่ ว นใหญ่ เ นื่ อ งมาจากการรวมงบการเงิ น ของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ซึ่งมีความสามารถในการทํากําไรที่ต่าํ กว่าความสามารถในการทํากําไรเดิมของบริษัท จากโครงสร้างธุรกิจแบบเช่า
บริหาร ประกอบกับความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิ จร้านอาหารและไลฟ์ สไตล์ ท่ามกลางการชะลอตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตร้อยละ 23 จากปี ก่อน ซึ่งเป็ นอัตราที่ชา้ กว่าการเติบโตของรายได้และ EBITDA จาก
การดําเนินงาน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากต้นทุนทางการเงินในปี 2562 ที่ใช้ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปที่เกิดขึน้ เต็มปี และ
อัตราภาษีท่สี งู กว่าของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รวมถึงผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน
นอกเหนือจากการเพิ่มความแข็งแกร่งในผลการดําเนินงาน บริษัทใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2562 ด้วย
การขายโรงแรมร่วมทุนสามแห่งในประเทศมัลดีฟส์ ซึง่ ได้แก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิหก์ ู และ นาลาดู ไพรเวท ไอส์แลนด์ โดยเงินสดรับที่
ได้จากการขายได้ถูกนําไปใช้ในการชําระคืนเงินกูท้ ่ีมีอยู่เดิม ส่วนกําไรจากการขายสินทรัพย์จะช่วยเพิ่มฐานส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่งผลให้
บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงอยู่ท่ี 1.3 เท่า ณ สิน้ ปี
2562 การทําธุรกรรมดังกล่าวช่วยให้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึน้ ในขณะที่ บริษัทจะยังคงบริหารโรงแรมดังกล่าวต่อไป เป็ น
ผลให้โรงแรมยังของบริษัท และจะยังคงได้รบั รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม
งบกําไรขาดทุนในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2563 ถูกปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ IAS 29 ในเรื่องของเงินเฟ้อรุนแรง
โดยตามเดิมเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปได้บนั ทึกรายการดังกล่าวไว้ในงบกําไรขาดทุน และได้มีการย้ายไปบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพียงอย่าง
เดียวจํานวน 229 ล้านบาท นอกจากนี ้ ได้มีการปรับราคาซือ้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ตามมาตรฐานการบัญชีไทย TFRS 3 ในเรือ่ งการรวม
ธุรกิจภายในระยะเวลาหนึ่งปี ภายหลังจากการเข้าซือ้ กิจการ โดยได้ปรับกําไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิลดลง
จํานวน 708 ล้านบาท
นอกจากนี ้ บริษั ท มี ก ารบัน ทึก รายการที่ เกิ ด ขึน้ เพี ยงครัง้ เดี ยวตามมาตรฐานการบัญ ชี ไ ทยในปี 2561 และปี 2562 ตาม
รายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145 โดยหากนับรวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินจํานวน 35,127
ล้านบาทและกําไรสุทธิ ตามงบการเงินจํานวน 3,768 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11 และ 569 ตามลําดับ จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ส่วนในปี 2562 บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินเพิ่มขึน้ ร้อยละ 65 จากปี ก่อน เป็ นจํานวน 129,889 ล้านบาท ในขณะที่มี
กําไรสุทธิตามงบการเงินเพิ่มขึน้ สองเท่าเป็ นจํานวน 10,698 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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รายการปรับปรุ งใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561
(ตามงบการเงิน)
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2561
ตามงบการเงินปี 2561
รายได้ตามงบการเงิน
32,233
79,328
กําไรสุทธิตามงบการเงิน
1,500
5,445
ปรับปรุ งใหม่
รายได้ตามงบการเงิน
31,525
78,620
กําไรสุทธิตามงบการเงิน
563
4,508

รายการปรับปรุ งใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2561
(จากการดําเนินงาน)*
ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2561
หน่วย: ล้านบาท
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
รายได้จากการดําเนินงาน
31,525
78,499
กําไรสุทธิตจากการดําเนินงาน
2,133
5,957
ปรับปรุ งใหม่
รายได้จากการดําเนินงาน
31,525
78,499
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
1,904
5,728
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145

ผลการดําเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ตามทีร่ ายงาน
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
จากการดําเนินงาน*
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2562

ไตรมาส 4 ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)

35,127
7,760
22.1
3,768
10.7

31,525
4,971
15.8
563
1.8

11
56

33,646
6,968
20.7
2,909
8.6

31,525
6,359
20.2
1,904
6.0

7
10

569

53

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145

ผลการดําเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2562

ตามทีร่ ายงาน
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)

129,889
26,283
20.2
10,698
8.2

78,620
14,634
18.6
4,508
5.7

65
80
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ผลการดําเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2562

จากการดําเนินงาน*
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)

123,385
22,634
18.3
7,061
5.7

78,499
15,901
20.3
5,728
7.3

57
42
23

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145

สัดส่วนผลการดําเนินงาน*
ปี 2562
(ร้อยละ)
โรงแรมและอื่นๆ
ร้านอาหาร
จัดจําหน่ายและผลิต
รวม

สัดส่วนรายได้
จากการดําเนินงาน
76
20
4
100

สัดส่วน EBITDA
จากการดําเนินงาน
83
16
1
100

สัดส่วนกําไร
จากการดําเนินงาน
82
17
1
100

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลา
จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 2 ปี 2561
121
ไตรมาส 4
ปี 2561

708 บันทึกใน
ไตรมาส 4 ปี 2561
0 หลังปรังปรุงใหม่
-800
-96
-280 ก่อนภาษี
-232 หลังภาษี
-126
-87

ไตรมาส 1
ปี 2562

50
132 ก่อนภาษี
91 หลังภาษี
-191

กลุม่ ธุรกิจ
ไมเนอร์ ฟูด้

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
กําไรจากการลงทุนในเบนิฮานา

ไมเนอร์ โฮเทลส์ กําไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของการ
ลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได้อ่ืน)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์
แกรนด์ แกลดสโตน (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของเงินลงทุนในรานี (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)
ไมเนอร์ ฟูด้
ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของแกรบบ์ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ ฟูด้
กําไรจากการขายธุรกิจเบรดทอล์ค (ประเทศไทย) (รายได้)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ กําไรจากการขายทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได้)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลา
จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 2
-48 ก่อนภาษี
ปี 2562
-38 หลังภาษี
62 รายได้
44 กําไรสุทธิ
-320
ไตรมาส 3
ปี 2562

4,743 รายได้
3,512 กําไรสุทธิ
35 รายได้
-1 กําไรสุทธิ
-46
-322

ไตรมาส 4
ปี 2562

1,350 รายได้
935 กําไรสุทธิ
131 รายได้
55 กําไรสุทธิ
-131

กลุม่ ธุรกิจ
ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟูด้ /
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์
ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว
ค่าใช้จ่ายสํารองสุทธิสาํ หรับผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย
แรงงานฉบับใหม่(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จําแนกตามราย
ธุรกิจ)
กําไรจากการขายทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได้)

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ กําไรจากการขายโรงแรมทิโวลี
ไมเนอร์ โฮเทลส์ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊
ไมเนอร์ โฮเลส์ ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์/ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับคอร์บิน แอนด์ คิง
ไมเนอร์ ฟูด้
ริบส์ แอนด์ รัมส์ และบางแบรนด์ในกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ กําไรจากการขายสินทรัพย์ในประเทศมัลดีฟส์
ไมเนอร์ โฮเทลส์ รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

พัฒนาการทีส่ าํ คัญในไตรมาส 4 ปี 2562
ร้านอาหาร

โรงแรมและอื่นๆ

•
•
•
•
•

พัฒนาการ
เข้าซือ้ ร้านบอนชอนในประเทศไทย
เปิ ดร้านอาหารสุทธิจาํ นวน 80 สาขา เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นร้านบอนชอน,
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ริเวอร์ไซด์ และเบอร์เกอร์ คิง
เปิ ดร้านอาหารในประเทศเม็กซิโกเป็ นครัง้ แรก ผ่านการขยายร้านอาหารแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์เบนิฮานา
ขายโรงแรมที่รว่ มลงทุน 3 แห่งในประเทศ
มัลดีฟส์ ซึง่ ได้แก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิหก์ ู และ นาลาดู ไพรเวท ไอส์แลนด์ ในขณะที่ทงั้ สามแห่งยังคง
อยู่ภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร
เปิ ดให้บริการโรงแรมทัง้ หมด 5 แห่ง
- อนันตรา: Anantara Desaru Coast (โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเอง) ในประเทศมาเลเซียและ
Anantara Tozeur (โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร) ในประเทศตูนิเซีย
- เอ็นเอช: NH Cancun (โรงแรมเช่าบริหาร) ในประเทศเม็กซิโก
- นาว: nhow London (โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร) ในประเทศสหราชอาณาจักร
- อวานี: Avani Ibn Battuta Dubai (โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร) ในประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์
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องค์กร

พัฒนาการ
• เข้าทําสัญญาเบิกเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน (Bilateral Loan) ซึง่ มีอายุ 7 ปี เป็ นจํานวน 74 ล้านยูโร เพื่อ
นําไปชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ส่วนที่เหลือที่นาํ ไปใช้ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้ สิน้ 2,377 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 1,198 สาขา คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 50 ของสาขาทัง้ หมด และสาขาแฟรนไชส์ 1,179 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,578
สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 66 และเป็ นสาขาในต่างประเทศ 799 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป
เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และประเทศเม็กซิโก
ร้านอาหารจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้านสาขา
ไตรมาส 4 ปี 2562
บริษัทลงทุนเอง
1,198
- ประเทศไทย
962
- ต่างประเทศ
236
สาขาแฟรนไชส์
1,179
- ประเทศไทย
616
- ต่างประเทศ
563
รวมสาขาร้านอาหาร
2,377
ร้านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้านสาขา
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
เบนิฮานา
บอนชอน
อื่นๆ*
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาส 4 ปี 2562
570
322
65
522
121
481
90
91
19
46
50
2,377

เปลีย่ นแปลง (q-q)
55
49
6
25
18
7
80

เปลีย่ นแปลง (q-q)
18
1
-1
2
6
-1
3
10
0
46
-4
80

เปลีย่ นแปลง (y-y)
39
13
26
68
65
3
107

เปลีย่ นแปลง (y-y)
42
6
-1
19
12
19
-5
21
-1
46
-51**
107

* อื่นๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ และร้านอาหารในสหราช
อาณาจักรภายใต้แบรนด์ “ภัทรา”
** จํานวนร้านอาหารที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขายบริษัทร่วมทุนเบรดทอล์ค ประเทศไทย
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ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เติบโตในอัตราร้อย
ละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขยายสาขาในอัตราร้อยละ 4.7 ซึง่ รวมถึงการรวมร้านบอนชอนเข้ามาใน
เครือร้านอาหารของบริษัท โดยทุกกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารของไมเนอร์ ฟูด้ ซึง่ ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย
มียอดขายโดยรวมทุกสาขาที่เติบโตขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ
0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับยอดขายต่อร้านเดิมที่ลดลงร้อยละ 4.0, 3.6 และ 3.7 ในไตรมาส
1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2562 ตามลําดับ จากการฟื ้ นตัวของยอดขายต่อร้านเดิมในประเทศไทยและออสเตรเลีย
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการขยายสาขาอย่างระมัดระวังในอัตราร้อยละ 5.2 ซึ่งรวมถึงการรวมสาขาของร้านบอนชอน
อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อร้านเดิมมีแนวโน้มที่ดีขึน้ เรือ่ ยๆ โดยลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน แม้ว่าการแข่งขันจะยังคงอยู่ในระดับที่สงู ในกรุ งเทพฯ และการบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนตัวในต่างจังหวัดของประเทศไทย
แต่ แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ ้น ของยอดขายต่ อ ร้า นเดิ ม เป็ นผลมาจากผลการดํา เนิ น งานที่ ดี ขึ ้น ของแบรนด์ ร ้า นอาหารเชนร้อ นของ
ไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมเป็ นบวกในไตรมาส 4 ปี 2562 เบอร์เกอร์ คิง มีผลการดําเนินงานที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง
โดยมียอดขายต่อร้านเดิมเติบโตร้อยละ 6.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เป็ นผลมาจากการออกเมนูใหม่ ซึ่งได้แก่ เฟรนซ์ฟรายส์ทรัฟเฟิ ลและ
เมนูขา้ ว และแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น วอปเปอร์ราคา 99 บาท รวมถึงยอดขายผ่านช่องทางการจัดส่งอาหารที่
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ทงั้ จํานวนลูกค้าและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จเพิ่มขึน้ ในขณะที่ซิซซ์เล่อร์ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ในฐานะร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี ้ ซิซซ์เล่อร์ได้นาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้ในการปรับปรุ งเมนูหลักและกําหนดยุทธวิธี
ทางการตลาดใหม่ ส่งผลให้มีจาํ นวนลูกค้าและยอดขายต่อร้านเดิมเพิ่มขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีการเติบโต
ของยอดขายต่อร้านเดิม โดยเป็ นผลมาจากเมนูใหม่ของแบรนด์ ซึ่งได้แก่ พิซซ่าเบคอนพันยักษ์, พิซซ่าซูเปอร์ชีส, เซ็ทพิซซ่าสุดคุม้ รวมถึง
บริการจัดส่งอาหารของแบรนด์ ทัง้ นี ้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความ
ตื่นเต้นให้กบั ลูกค้าเดิมและมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารภายในร้านที่ยอดเยี่ยมให้กบั ลูกค้า
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และยกระดับช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่านโปรแกรมความภักดีและการสะสมคะแนนผ่าน
ช่องทางดิจิทลั เพื่อแลกรับรางวัล นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟูด้ จะผลักดันช่องทางการซือ้ กลับบ้าน ควบคูไ่ ปกับการเพิ่มยอดขายผ่านบริการจัดส่ง
อาหาร ทัง้ ช่องทางแอปพลิเคชั่น 1112 เดลิเวอรี่ และการร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 12.7 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของริเวอร์ไซด์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากยอดขายต่อร้านเดิมที่
ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ทัง้ นี ้ ในอนาคตบริษัทจะ
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดด้านการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อเพิ่มจํานวนครัง้ ในการใช้บริการ และสร้างโปรแกรมความภักดีและโปรแกรม
การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับรางวัลที่มีประสิทธิ ภาพ โดยโปรแกรมความภักดีจะช่วยให้ไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศจีนเข้าใจพฤติกรรมการ
บริโภคและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้ามากขึน้ ซึ่งนําไปสูก่ ารทําการตลาดแบบเจาะรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ ไม
เนอร์ ฟูด้ จะปิ ดสาขาที่ไม่ทาํ กําไรในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ซิซซ์เล่อร์และไทย เอ็กซ์เพรส
กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึน้ เล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปี 2562
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในอัตราร้อยละ 1 โดยกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมีการขยายสาขาอย่างระมัดระวังท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ออ่ นตัว ส่วนยอดขายต่อร้านเดิมมีการเติบโตเป็ นครัง้ แรกในรอบ
5 ปี ในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากผลการดําเนินงานของเดอะ คอฟฟี่ คลับภายในประเทศออสเตรเลียที่ปรับตัวดีขึน้ จาก
ความคิดริเริ่มต่างๆ ตลอดทัง้ ปี ท่ีผ่านมา รวมถึงกลยุทธ์การทําให้แบรนด์ทนั สมัยมากขึน้ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของเดอะ คอฟฟี่
คลับ ในต่า งประเทศ และยอดขายที่ ดี ของเมล็ด กาแฟในซุปเปอร์มาเก็ ต ทั้ง นี ้ เพื่ อ ที่ จ ะสร้า งผลการดํา เนิ น งานที่ ดีย่ิ งขึน้ กลุ่ม ธุรกิ จ
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ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหาร โดยร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการจัดส่ง
อาหารรายอื่น สร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทลั ผลักดันการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยาย
ธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
ในปี 2562 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน การเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีน ช่วยลดผลกระทบจากยอดขายโดยรวมทุกสาขาที่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ 3.0 ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากสภาพเศรษฐกิจที่ทา้ ทายในตลาดหลักที่บริษัท
ดําเนินธุรกิจอยู่ แม้วา่ ยอดขายต่อร้านเดิมรายไตรมาสจะมีแน้วโน้มที่ดีขนึ ้ ทัง้ นี ้ แม้วา่ บริษัทคาดว่าการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนินงานใน
ปี 2563 จะได้รบั ผลกระทบชั่วคราวจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่บริษัทมีความพร้อมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลการ
ดําเนินงานเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อที่จะชดเชยกับช่วงที่มีผลการดําเนินงานที่ชะลอตัว จากรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เนื่องมาจาก
การดําเนินการอย่างมีวินยั ทัง้ ด้านกลยุทธ์และการปฏิบตั ิงาน การปรับเปลี่ยนองค์กร รวมถึงเครือร้านอาหารที่มีแบรนด์ท่ีหลากหลายและ
แข็งแกร่ง
ผลการดําเนินงานธุรกิจร้านอาหาร
(ร้อยละ)
อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้านเฉลี่ย
Average Same-Store-Sales Growth
อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย
Average Total-System-Sales

ไตรมาส 4 ปี 2562

ไตรมาส 4 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

-0.8

-4.3

-3.0

-3.3

7.3

2.8

5.0

0.2

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผลการดําเนินงานที่ดีของทุกกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารและรายได้ส่วนเพิ่มจากแบรนด์บอนชอน โดยรายได้จาก
การดําเนินงานที่เพิ่มขึน้ ช่วยลดผลกระทบจากรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ีลดลงในอัตราร้อยละ 6 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน การเติบโตของรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์จากเดอะ พิซซ่า คอมปะนีทงั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ช่วยลด
ผลกระทบจากรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ท่ีลดลงของเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศออสเตรเลียและเบนิฮานา ทัง้ จากการปิ ดสาขา
ร้านอาหารและผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท รวมถึงผลการดําเนิ นงานที่อ่อนตัวของสเวนเซ่นส์ ในไตรมาส 4 ปี 2562
EBITDA จากการดําเนินงานเติบโตร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการบริหารจัดการต้นทุนของการจัดซือ้ จัด
จ้างของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและการเพิ่มขึน้ ของประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 13.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับร้อยละ 12.3
ในไตรมาส 4 ปี 2561
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องมาจากการขยายสาขาในประเทศไทยและจีน อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2562 ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ถึงแม้ว่าความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะสูงขึน้ จากอัตราการทํากําไรที่เพิ่มขึน้ ด้วยยอดขายที่
เพิ่มขึน้ และการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปี 2562 แต่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลียมี EBITDA ที่ลดลงในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2562 จากยอดขายต่อร้านเดิมที่ชะลอตัว ท่ามกลางการใช้จ่ายภายในประเทศที่อ่อนตัว ส่งผลให้อัตราการทํากําไร
EBITDA จากการดําเนินงานลดลงจากร้อยละ 15.5 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 14.6 ในปี 2562
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ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2562
5,919
395
6,314
847
13.4
ปี 2562
22,605
1,629
24,233
3,527
14.6

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

เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
11
-6
10
19
เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
3
-1
3
-3

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อ่ืน

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 379 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รบั จ้างบริหารอีก 156
แห่งใน 57 ประเทศ มีจาํ นวนห้องพักทัง้ สิน้ 78,360 ห้อง ซึ่งเป็ นห้องที่บริษัทลงทุนเองจํานวน 56,281 ห้อง และห้องที่บริษัทรับจ้างบริหาร
จํานวน 22,079 ห้อง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น
โดยจากห้องพักทัง้ หมด เป็ นห้องพักในประเทศไทย 5,009 ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 และเป็ นห้องพักในต่างประเทศ 73,351 ห้อง คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 94 ในอีก 56 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา
ห้องพักจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
จํานวนห้องพัก
ไตรมาส 4
ปี 2562
บริษัทลงทุนเอง*
56,281
- ประเทศไทย
3,105
- ต่างประเทศ
53,176
รับจ้างบริหาร
22,079
- ประเทศไทย
1,904
- ต่างประเทศ
20,175
รวมห้องพัก
78,360
*

เปลีย่ นแปลง
(q-q)
807
389
418
586
178
408
1,393

จํานวนห้องพักที่บริษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และร่วมลงทุน
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เปลีย่ นแปลง
(y-y)
1,286
389
897
1,833
348
1,485
3,119
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ห้องพักจําแนกตามการลงทุน
จํานวนห้องพัก
ลงทุนเอง
เช่าบริหาร
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
รวมห้องพัก
*

ไตรมาส 4
ปี 2562
19,932
34,323
2,026
14,932
7,147
78,360

เปลีย่ นแปลง
(q-q)
702
105
0
482
104
1,393

เปลีย่ นแปลง
(y-y)
780
506
0
1,621
212
3,119

การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน
โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร
กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ) ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 80 ของรายได้
จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยกลุม่ โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารในไตรมาส 4 ปี
2562 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงร้อยละ 7 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ในสกุลเงินบาท โดยมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในช่วงไตรมาสดังกล่าว ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
คงที่ รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
ของกลุม่ โรงแรมในต่างประเทศ
โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีชะลอตัว โดยในกรุงเทพฯ ราคาค่าห้องพักที่สงู ขึน้ ของโรงแรมที่
บริษัทเป็ นเจ้าของเองช่วยลดผลกระทบจากอัตราการเข้าพักที่ชะลอตัว ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลง
เล็กน้อยในอัตราร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ผลการดําเนินงานของโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองในต่างจังหวัดของ
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดัน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จากทัง้ อัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักเฉลี่ยที่ลดลง
กลุ่มโรงแรมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุม่ โรงแรมเดิมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารเพิ่มขึน้
ร้อยละ 4 ในสกุลเงินยูโร จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในทุกตลาดหลักของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นลาตินอเมริกา รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมในประเทศอิตาลีและสเปนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากการจัดประชุมที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเติบโตในอัตราร้อยละ 6 และ 5 ตามลําดับ ส่วนโรงแรมในกลุม่ ประเทศเบเน
ลักซ์มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมในอัตราการร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ในสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็ นผลมาจากการฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึน้ ของการจัดกิจกรรมในเมืองบรัสเซลส์ และผลการ
ดําเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในเมืองอัมสเตอร์ดมั รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุม่ โรงแรมเดิมในยุโรปกลางมีการเติบโตในไตรมาส
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึน้ แม้จะมีการเพิ่มขึน้ ของจํานวนโรงแรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต
ในขณะที่ ลาตินอเมริกายังคงได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากอัตราแลกเปลี่ยนรุนแรง
สําหรับโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ ในต่างประเทศ โรงแรมในประเทศบราซิลและแอฟริกามีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อ
ห้องต่อคืนในสกุลเงินท้องถิ่น จากการขึน้ ราคาห้องพัก ในขณะที่ผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศโปรตุเกสและมัลดีฟส์มีการชะลอ
ตัวชั่วคราว ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนที่ลดลงทัง้ ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินท้องถิ่นในไตรมาส 4 ปี 2562
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ทัง้ นี ้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารทัง้ หมด
ลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาส 4 ปี 2562
กลุม่ โรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด
กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิ บริหารจัดการห้องชุด ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 6 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 4 ปี 2562 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินออสเตรเลียลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ทา้ ทายในประเทศออสเตรเลียจากจํานวนแขก
เข้าพักที่ลดลง ทัง้ นี ้ ด้วยการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุล
เงินบาทลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร
รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมมีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 1 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุม่ โรงแรมเดิมที่บริษัทรับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 4 ในไตรมาส 4 ปี
2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่เติบโดร้อยละ 4 ในอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ในไตรมาสดังกล่าว จากผลการดําเนินงานที่
ดีของโรงแรมในประเทศอินโดนีเซีย โอมาน และกาตาร์
ภาพรวมของโรงแรมทัง้ หมด
สําหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้ หมดลดลงร้อยละ 8
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ และโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน
ของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้ หมดเติบโตร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี ้ โดยหากรวมโรงแรมใหม่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเติบโต
รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของโรงแรมทัง้ หมดลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุม่ โรงแรมเดิมทัง้ หมดของบริษัทลดลงร้อยละ 6 จากปี ก่อน จากผล
การดําเนินงานที่ชะลอตัวของกลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองในต่างจังหวัดและกลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด รวมถึง
ผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทของโรงแรมในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ หากรวมโรงแรมใหม่ รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรม
ทัง้ หมดลดลงร้อยละ 16 จากปี ก่อน
ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-Wide)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
70
ร่วมทุน
54
รับจ้างบริหาร
64
MLR*
78
เฉลีย่
70
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
72
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย**
71

ไตรมาส 4 ปี 2561
71
57
63
79
70
75
71
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ปี 2562
71
52
64
77
70
75
71

ปี 2561
70
53
63
79
69
77
71

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

(System-Wide)

ค่าห้องเฉลีย่ (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
3,736
3,998
ร่วมทุน
7,489
8,387
รับจ้างบริหาร
4,291
4,873
MLR*
3,804
4,332
เฉลีย่
3,881
4,224
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
5,175
5,318
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย**
1,766
1,846
(System-Wide)
รายได้เฉลีย่ ต่อห้อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
2,631
2,831
ร่วมทุน
4,056
4,743
รับจ้างบริหาร
2,754
3,086
MLR*
2,963
3,411
เฉลีย่
2,713
2,965
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
3,713
4,006
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย**
1,258
1,313
(Organic)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
70
71
ร่วมทุน
54
57
รับจ้างบริหาร
66
63
MLR*
78
79
เฉลีย่
70
70
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
73
75
(Organic)
ค่าห้องเฉลีย่ (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
3,737
3,998
ร่วมทุน
7,489
8,387
รับจ้างบริหาร
4,476
4,873
MLR*
3,804
4,332
เฉลีย่
3,906
4,224
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
5,349
5,318
(Organic)
รายได้เฉลีย่ ต่อห้อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2561
ลงทุนเองและเช่าบริหาร
2,618
2,831
ร่วมทุน
4,056
4,743
รับจ้างบริหาร
2,953
3,086
MLR*
2,963
3,411
เฉลีย่
2,733
2,965
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
3,906
4,006

*
**

ปี 2562
3,846
7,909
4,389
3,797
3,978
4,966
1,721

ปี 2561
4,587
8,152
5,330
4,297
4,775
5,048
1,710

ปี 2562
2,729
4,136
2,823
2,937
2,793
3,727
1,229

ปี 2561
3,190
4,343
3,361
3,391
3,318
3,889
1,221

ปี 2562
69
52
65
77
69
76

ปี 2561
70
53
63
79
69
77

ปี 2562
4,351
7,915
5,133
3,797
4,473
5,021

ปี 2561
4,587
8,152
5,330
4,297
4,775
5,048

ปี 2562
3,005
4,138
3,331
2,937
3,102
3,804

ปี 2561
3,190
4,343
3,361
3,391
3,318
3,889

การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โรงแรมที่เปิ ดใหม่ในปี 2562 ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่ม
โรงแรมเดิมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารในอัตราร้อยละ 7 ได้บางส่วน ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมลดลงร้อยละ 35
ในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมที่สงู ในไตรมาส 4
ปี 2561 ซึง่ มีการบันทึกค่าบริการทางเทคนิคและค่าธรรมเนียมในการเลิกจ้าง หากไม่รวมรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 ดังกล่าว รายได้จาก
การรับจ้างบริหารโรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2562 จะเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากจากการขยายจํานวนห้องโรงแรมที่บริษัท
รับจ้างบริหารในปี 2562
ในปี 2562 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึน้ เกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมลดลงร้อยละ 4 ในปี 2562
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากค่าบริการทางเทคนิคและค่าธรรมเนียมในการเลิกจ้างที่สงู ในไตรมาส 4 ปี 2561
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทเป็ นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้า 3 แห่ง
ในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี ้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยาจํานวน 7 กลุม่ ซึง่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe
It or Not! และพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ ที่มีช่ือเสียง
บริษัทดําเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พื น้ ที่ เ ดี ย วกั น โดยบริ ษั ท ได้ปิ ดการขายไปแล้ว 2 โครงการ ซึ่ ง ได้แ ก่ โครงการ ดิ เ อสเตท สมุย ที่ ตั้ง อยู่ ติ ด กั บ โรงแรมโฟร์ซี ซ่ ัน ส์
รีสอร์ท เกาะสมุย โดยโครงการดังกล่าวมีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับบนจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ โครงการที่ 3 คือ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส
บาย อนันตรา ในภูเก็ต มีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท นอกจากนี ้ บริษัทได้เข้า
ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบด้วยคอมโดมิเนียมจํานวน 44 ยูนิต โครงการ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ซึง่ ตัง้ อยู่ติดกับโครงการลา
ยัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต ประกอบด้วยวิลล่าหรู เพื่อขายจํานวน 16 หลัง ท้ายสุด โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต
ประเทศโมซัมบิก ประกอบด้วยห้องพักเพ้นท์เฮ้าส์เพื่อขายอยู่จาํ นวน 6 ห้อง นอกจากนี ้ บริษัทได้ประกาศโครงการใหม่เพิ่มอีก 2 โครงการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อูบดุ ในประเทศอินโดนิเซีย เพื่อให้มี
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต
อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น
คลับ ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2562 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้าพักอาศัยจํานวนทัง้ หมด 247
ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุ งเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าใน
ประเทศจีน ด้วยความสําเร็จในการขายและการตลาด ส่งผลให้อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจาํ นวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน อยู่ท่ี 14,535 คน ณ สิน้ ปี 2562
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเติบโตเกือบ 3 เท่าในไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอนันตรา เวเคชั่น คลับ จากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนแต้มขาย
ทัง้ หมดและราคาต่อแต้ม การเติบโตของยอดขายของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอนันตรา เวเคชั่น คลับ สามารถชดเชยกับการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจค้าปลีกที่ชะลอตัว
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สําหรับปี 2562 รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้อยละ 31 จากปี ก่อน โดยมี
สาเหตุมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1 ปี 2562 และไตรมาส 4 ปี 2562 รวมถึงการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
อนันตรา เวเคชั่น คลับในช่วงครึง่ หลังของปี 2562
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่แี ข็งแกร่งทัง้ รายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยและอนันตรา เวเคชั่น คลับ
ในขณะที่ EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 ในไตรมาส 4 ปี 2562 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรที่สงู ขึน้ ของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จาก
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 22.7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นร้อยละ 23.2 ในไตรมาส 4 ปี 2562
ในปี 2562 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึน้ เกือบ 2 เท่า จากปี ก่อน เนื่องมาจากการรวมงบ
การเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป รวมถึงจากเหตุผลเดียวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และอื่ นๆ เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญในอัตราร้อยละ 57 ในปี 2562 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของ EBITDA จากการ
ดําเนินงานในอัตราที่ชา้ กว่าการเติบโตของรายได้ เป็ นผลมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ซึ่งมีความสามารถในการทํา
กําไรที่ต่าํ กว่าธุรกิจโรงแรมเดิมของบริษัท ด้วยโครงสร้างธุรกิจแบบเช่าบริหาร ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ลดลงเป็ นร้อยละ 20.0 ในปี 2562 จากร้อยละ 23.6 ในปี 2561
สําหรับปี 2563 บริษัทคาดว่าผลการดําเนินงานจะได้รบั ผลกระทบระยะสัน้ จากการระบาดของโรค COVID-19 และจะฟื ้ น
ตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และการใช้ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานระดับ
โลกและเครือข่ายการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จะเป็ นกุญแจสําคัญใน
การผลักดันผลการดําเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในอีก 1-3 ปี ขา้ งหน้า
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส 4
ปี 2562
22,693
317
2,922
25,932
6,018
23.2
ปี 2562

ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

86,294
1,335
6,561
94,189
18,803
20.0

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อ่ืน
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ไตรมาส 4 ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)
22,986
485
1,064
24,535
5,564
22.7
ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)
44,168
1,396
5,013
50,577
11,947
23.6

เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
-1
-35
175
6
8
เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
95
-4
31
86
57
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ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรา้ นค้าและจุดจําหน่ายจํานวนทัง้ สิน้ 485 แห่ง ลดลง 5 แห่งจาก 490 แห่ง ณ สิน้ ไตรมาส 4
ปี 2561 จากจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้ หมด 485 แห่ง ร้อยละ 83 เป็ นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์อเนลโล่, บอสสิน่ี, บรูคส์ บรา
เธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย ์ ในขณะที่รอ้ ยละ 17 เป็ นของกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน ภายใต้
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโบเดิม้
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ายของธุรกิจจัดจําหน่าย
จํานวนสาขา/จุดจําหน่าย
ไตรมาส 4 ปี 2562
กลุม่ สินค้าแฟชั่น
402
กลุม่ เครือ่ งใช้ในบ้านและครัวเรือน
83
รวมสาขาและจุดจําหน่าย
485

เปลีย่ นแปลง (q-q)
-8
7
-1

เปลีย่ นแปลง (y-y)
-7
2
-5

ในไตรมาส 4 ปี 2562 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตในอัตราร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเติบโตของธุรกิจจัดจําหน่าย ด้วยแคมเปญส่งเสริมการขายปลายฤดูกาลของกลุ่มแบรนด์แฟชั่น โดยเฉพาะ
แบรนด์อเนลโล่ แรทลีย ์ และแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน รวมถึงการขยายสาขาของโบเดิม้ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่าย
เติบโตอย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 22
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่
ลดลง ทัง้ นี ้ ความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของรายได้อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงมาตราการการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
จัดจําหน่าย ช่วยลดผลกระทบจากอัตราการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจรับจ้างผลิตจากยอดขายและความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
ส่งผลให้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในขณะที่อตั ราการทํากําไร EBITDA เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562
ในปี 2562 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจาก
สาเหตุเดียวกันกับในไตรมาส 4 ปี 2562 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้ ของยอดขายจากการลดราคาสินค้าของธุรกิจจัดจําหน่ายในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2562 สร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการทํากําไรในช่วงต้นปี 2562 และด้วยการประหยัดต่อขนาดของธุรกิจรับจ้างผลิตที่
ลดลงในปี 2562 ส่งผลให้ EBITDA ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จึง
ลดลงจากร้อยละ 6.9 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 6.1 ในปี 2562
รายได้ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า*
ไตรมาส 4 ปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจจัดจําหน่าย
1,180
ธุรกิจรับจ้างผลิต
220
รวมรายได้**
1,400
EBITDA
103
EBITDA Margin (ร้อยละ)
7.4
ปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจจัดจําหน่าย
4,025
ธุรกิจรับจ้างผลิต
937
รวมรายได้**
4,962
EBITDA
304
EBITDA Margin (ร้อยละ)
6.1

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อ่ืน
ส่วนที� 3 หน้า 155

ไตรมาส 4 ปี 2561
953
282
1,234
85
6.9
ปี 2561
3,448
992
4,439
307
6.9

เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
24
-22
13
21
เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
17
-5
12
-1
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งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 254,184 ล้านบาท ลดลงจํานวน 13,897 ล้านบาท จาก 268,081 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561
การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํ นวน 9,918 ล้านบาท และ (2) การลดลงของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 3,521 ล้านบาท โดยทัง้ คู่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
บาทในปี 2562
บริษัทมีหนีส้ ินรวม 168,316 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 ลดลงจํานวน 17,464 ล้านบาท จาก 185,780 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมสุทธิจาํ นวน 14,521 ล้านบาท จากการชําระคืนเงินกูย้ ืมและหุน้ กู้ และผลกระทบจากการ
แปลงค่าเงิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ จํานวน 3,567 ล้านบาท จาก 82,301 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561 เป็ น 85,868 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ จากกําไรสุทธิในปี 2562 จํานวน 10,698 ล้านบาท สุทธิดว้ ยเงินปั นผลจ่ายจํานวน 2,123
ล้านบาท การปรับปรุ งการแปลงค่างบการเงินจํานวน 3,056ล้านบาท และ การจ่ายดอกเบีย้ ของหุน้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,312
ล้านบาท
สําหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 14,766 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน
7,405 ล้านบาท จากปี ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของกําไรสุทธิในปี 2562 และการเพิ่มขึน้ สุทธิท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลง
ค่าเงิน จํานวน 4,091 ล้านบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 3,781 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกติของธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ และรวมถึงการเข้าลงทุนในร้าน บอนชอนในประเทศไทย จํานวน 17,240 ล้านบาท ซึ่งถูกลดทอนด้วยเงินสด
รับจากการขายโรงแรมทิโวลีและโรงแรมในประเทศ มัลดีฟส์และสินทรัพย์อ่ืนๆ จํานวน 11,625 ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11,357 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 2,123 ล้านบาท (2) การจ่ายดอกเบีย้ ของหุน้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,312 ล้านบาท และ
(3) เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมจํานวน 7,898 ล้านบาท
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
ของบริษัทลดลงจํานวน 373 ล้านบาท สําหรับปี 2562
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัทมีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลงจากร้อยละ 56.3 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 45.2 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถ
ในการทํากําไรที่ลดลงของธุรกิจโรงแรม จากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งมีอตั ราการทํากําไรที่ต่าํ กว่าบริษัท ดังนัน้ อัตรา
กําไรสุทธิในปี 2562 ลดลงเป็ นร้อยละ 5.7 จากร้อยละ 7.3 ในปี 2561 โดยนอกจากความแตกต่างของโครงสร้างธุรกิจ ด้วยธุรกิจแบบเช่า
บริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งมีความสามารถในการทํากําไรที่ต่าํ กว่าแล้ว ธุรกิจร้านอาหารและจัดจําหน่ายยังมีความสามารถในการ
ทํากําไรที่ลดลง ท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัว รวมทัง้ ต้นทุนทางการเงินและอัตราภาษี ท่ีสงู ขึน้ จากการเข้าซือ้ เอ็นเอช โฮ
เทล กรุป๊
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 8.6 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 8.4 ในปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ จากการออกหุน้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ายทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปตัง้ แต่ปลายปี 2561 เช่นเดียวกัน อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปรับเทียบเต็มปี ลดลงจากร้อยละ 3.0 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 2.7 ในปี 2562
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 58 วันในปี 2561 เป็ น 43 วันปี 2562 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการรวมงบการเงิน
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อยอดลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 5.7 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ
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5.9 ในปี 2562 เนื่องจากอัตราการลดลงของลูกหนีก้ ารค้าสูงกว่าการลดลงของการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่า สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่
ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต โดยอายุเฉลี่ยของ
สินค้าคงเหลือลดลงจาก 44 วันในปี 2561 เป็ น 26 วันในปี 2562 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการรวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งเป็ น
บริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจโรงแรมเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปมีสินค้าคงเหลือน้อยกว่าธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งดําเนินธุรกิจ
ร้านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายด้วย ส่วนอายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ ารค้าลดลงจาก 93 วันในปี 2561 เป็ น 78 วันในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากธุรกิจโรงแรม
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ อยู่ท่ี 1.1 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 จาก 0.9 เท่า ณ สิน้ ปี 2561 โดยมีสาเหตุ
มาจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี จากการเปลี่ยนเงินกูย้ ืมให้เป็ นเงินกูร้ ะยะยาว และเงินกูย้ ืมระยะยาว อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ลดลงจาก 1.54 เท่า ณ สิน้ ปี 2561 เป็ น 1.31 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกูด้ ว้ ยเงินสดรับจากการขาย
สินทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากกําไรสุทธิ ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จาก 4.0 เท่าในปี
2561 เป็ น 5.2 เท่าในปี 2562 เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร

31 ธ.ค. 62

อัตรากําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน* (ร้อยละ)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ ารค้า (วัน)
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน (เท่า)
ภาระหนีส้ นิ
อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)

45.2
8.2
5.7

31 ธ.ค. 61
(ปรับปรุ งใหม่)
56.3
5.7
7.3

8.4
2.7
43
26
78

8.6
3.0
58
44
93

1.1

0.9

1.3
1.2
5.2

1.5
1.4
4.0

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในตารางในหน้าที่ 144-145

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 4 ปี 2562 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของโรงแรมในทวีปยุโรป ซึง่ รวมถึงกลุม่ ประเทศเบเนลักซ์ อิตาลี และสเปน รวมถึงการ
รวมการดําเนินงานของโรงแรมทิโวลี การปรับปรุงโรงแรม และการเปิ ดโรงแรมใหม่ ทัง้ นี ้ หากไม่รวมโรงแรมทิโวลี รายได้รวมจะเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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EBITDA จากการดําเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปในไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตในอัตราร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อยู่ท่ี 85 ล้านยูโร ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ อัตราการทํา
กําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึน้ จากร้อยละ 18.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562
เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปรายงานกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2562 เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในอัตราร้อยละ 96
จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น อยู่ท่ี 43 ล้า นยูโ ร โดยมี ส าเหตุม าจากการดํา เนิ น งานที่ ดี ขึน้ การลดลงของต้น ทุน ทางการเงิ น จากการ
ไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพบางส่วนก่อนครบกําหนดในปี 2566 และการลดลงของภาษี จ่าย ดังนัน้ อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
เพิ่มสูงขึน้ จากร้อยละ 5.1 ในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็ นร้อยละ 9.4 ในปี ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทัง้ นี ้ เนื่องจากการตัง้ สํารองที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่โรงแรมในลาตินอเมริกาในไตรมาสนี ้ ส่งผลให้เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปมีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งนับรวมรายการที่เกิดขึน้
เพียงครัง้ เดียว อยู่ท่ี 26 ล้านยูโร ในไตรมาส 4 ปี 2562
สําหรับปี 2562 เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 จากปี ก่อน จากการเพิ่มขึน้ ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของ
โรงแรมทัง้ หมดในอัตราร้อยละ 5 ในสกุลเงินยูโร จากผลการดําเนินงานที่ดีของโรงแรมในทวีปยุโรปและการเปิ ดโรงแรมใหม่ ในขณะที่
EBITDA และกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของรายได้เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับในไตรมาส 4 ปี
2562 ส่งผลให้ EBITDA และกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตในอัตราร้อยละ 12 และ 63 ตามลําดับในปี 2562
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ประสบความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงานตามที่ได้ประกาศไว้ ด้วยเป้าหมายของ EBITDA จาก
การดําเนินงานจํานวน 285 ล้านยูโร และกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 100 ล้านยูโร (ไม่นบั รวมมาตรฐานการบัญชี IFRS 16 และ
IAS 29) ทัง้ นี ้ สําหรับปี 2563 ถึงแม้จะมีความท้าทายในทวีปยุโรป เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จะให้ความสําคัญในการผลักดันธุรกิจเพื่อสร้างผล
การดําเนินงานที่ดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ โรงแรมระดับสูงทัง้ 8 แห่งในเครือ Boscolo ที่ตงั้ อยู่ในเมืองสําคัญในทวีปยุโรปจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
จะช่วยผลักดันฐานการเติบโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ให้ดีย่ิงขึน้ ไป
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านยูโร
รายได้
EBITDA จากการดําเนินงาน
EBITDA Margin จากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านยูโร
รายได้
EBITDA จากการดําเนินงาน
EBITDA Margin จากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
กําไรสุทธิ
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)
461
430
85
78
18.5
18.1
43
22
9.4
5.1
26
5
5.7
1.2
ปี 2562
ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่)
1,718
1,620
294
263
17.1
16.3
113
70
6.6
4.3
100
102
5.8
6.3

*ไม่นบั รวมมาตรฐานการบัญชี IFRS 16 ซึ่งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562 ในทวีปยุโรป
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เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
7
10
96
420
เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
6
12
63
-2
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แนวโน้มในอนาคต
บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของธุรกิ จของบริษัท โดยตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ท่ีผ่านมา
บริษัทสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 การระบาดของโรคระบบเดินทางหายใจ
เฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ในปี 2546 การประท้วงทางการเมืองในกรุ งเทพฯ และการปิ ดสนามบินในปี 2551 รวมถึงโรคระบาด ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ หรือปั ญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองอื่น ๆ โดยในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา บริษัทมีการเติบโตของผลกําไรโดยเฉลี่ยต่อปี ในอัตรา
ร้อยละ 18
ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั บริษัทและทั่วโลกกําลังเผชิญกับความท้าทายครัง้ ใหม่ คือโรค COVID-19 แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าผลกระทบ
ดังกล่าวจะเกิดขึน้ เพียงชั่วคราว บริษัท จะสามารถจัดการกับความท้าทายและกลายเป็ นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ได้ดงั เช่นในอดีตที่
ผ่านมา ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 แล้ว บริษัทจะยังคง
มุง่ สร้างรากฐานการดําเนินงานสําหรับการเติบโตในระยะยาวต่อไป
การรับมือการระบาดของโรค COVID-19 เชิงรุ กและทันที
บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานด้านสุขภาพในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ม่ นั ใจ
ในสุขอนามัยและความปลอดภัยของแขกที่เข้าพัก ลูกค้า และพนักงาน บริษัทมีการรายงานสถานการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร
และกํากับความเสี่ยง ซึง่ มีหน้าที่ติดตามผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการดําเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศ ในประเทศที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง ไมเนอร์ โฮ
เทลส์หนั ไปมุง่ เน้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน โรงแรมในทวีปเอเชียอยู่ในระหว่างการดําเนินมาตราการควมคุมค่าใช้จ่าย
ยกตัวอย่างเช่น การจัดตารางเวลาการทํางานเป็ นกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสนับสนุน ในขณะที่ยงั คงให้บริการที่เป็ นเลิศแก่แขก
ที่ ม าเข้า พัก ที่ ส าํ คัญ กว่า นั้น บริษั ท คาดว่า จะจํา นวนแขกที่ เข้า พักจะเพิ่ ม สูง ขึน้ เมื่ อ สามารถที่ค วบคุม สถานการณ์ไ ด้ ด้ว ยฐานการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์อยู่ในฐานะที่จะ
ได้รบั ประโยชน์เมื่อธุรกิจมีการฟื ้ นตัว
ร้านอาหารส่วนใหญ่ของไมเนอร์ ฟู้ดให้บริการอาหารที่เหมาะสําหรับบริการจัดส่งอาหาร ในสถานการณ์ท่ีผคู้ นหลีกเลี่ยงพืน้ ที่
สาธารณะ ไมเนอร์ ฟู้ด สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและมุ่งเน้นไปที่การขายผ่านบริการจัดส่งอาหาร โดยปรับเวลาบริการส่ง
อาหารในพืน้ ที่หลักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
และทบทวนแผนการเปิ ดสาขาที่รองรับนักท่องเที่ยว ส่วนในประเทศจีน ร้านอาหารส่วนใหญ่มีการปิ ดทําการชั่วคราว ดังนัน้ จึงมีการวาง
แผนการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการผ่อนปรนค่าเช่า การลดต้นทุนแรงงาน และการขยายเวลาชําระหนี ้ จากทัง้ คู่คา้ และ
ผูร้ บั เหมา ทัง้ นี ้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินการดําเนินงานของสาขาเป็ นประจํา
ทุกวัน
การสร้างรากฐานสําหรับการเติบโตในระยะยาว
แม้การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปั จจุบนั จะประสบกับความท้าทายเป็ นการชั่วคราว แต่บริษัทจะยังคงมุ่งยกระดับธุรกิจและ
ฐานการดําเนินงานต่อไป เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
บริษัทมีการพิจารณาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด ซึ่งรวมถึงโอกาสในการขยาย
ธุรกิจที่มีอยู่เดิม การลงทุนในธุรกิจใหม่ การปรับโครงสร้างธุรกิจและสัดส่วนการถือหุน้ การขายและการหมุนเวียนสินทรัพย์ การเข้าลงทุน
ในบอนชอนจะเป็ นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของไมเนอร์ ฟูด้ ในปี 2563 และต่อไป จากขนาดของธุรกิจ ศักยภาพในการเติบโตของตลาดไก่
และโดยเฉพาะตลาดอาหารเอเชีย การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเบรดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ จะช่วยสร้างการเติบโตให้กบั บริษัทด้วยฐาน
การปฏิบตั ิงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนธุรกิจในเครือและพิจารณาขายเงินลงทุน ซึ่งรวมถึง แกรบบ์ไทย ในสหราช
อาณาจักร และริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศออสเตรเลีย และแบรนด์ท่ีไม่ทาํ กําไรของไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ เช่น เซฟ มาย แบค ซึ่งจะช่วยให้ปี
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2563 มีผลการดําเนินงานที่ดีขึน้ บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสดังกล่าวข้างต้นในระยะยาว ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์
เช่นเดียวกับธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมทิโวลีและขายเงินลงทุนในโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์
การสร้า งผลประโยชน์ร่ว มกัน จากการรวมธุร กิ จ เป็ น หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ บ ริษั ท ให้ค วามสํา คัญ เป็ น อัน ดับ ต้น ๆ โดยการรวมการ
ดําเนินงานกับไมเนอร์ โฮเทลส์ ทัง้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปและไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังคงสานต่อความพยายามในการสร้างโอกาสในการขาย
ระหว่างฐานลูกค้าของทัง้ 2 บริษัท การขยายธุรกิจจากการใช้แบรนด์ร่วมกัน และการรวมโปรแกรมความภักดีของลูกค้า เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของเครือโรงแรม นอกจากนี ้ ทัง้ สองบริษัทจะใช้ประโยชน์รว่ มกันจากจุดแข็งของทัง้ สองฝ่ ายเพื่อเร่งการเติบโต ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงธุรกิจของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ กับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และแบรนด์โรงแรมหรูอนันตราของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งช่วยให้เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปประสบความสําเร็จในการเข้าทําธุรกรรมการเช่าบริหารของกลุ่มโรงแรม Boscolo อันทรง
เกียรติในทวีปยุโรปประสบความสําเร็จ ด้วยโรงแรมระดับบน 8 แห่ง ซึ่งตัง้ อยู่ในเมืองสําคัญของทวีปยุโรป เช่น โรม เวนิส และปราก ส่งผล
ให้เครือโรงแรม Boscolo เป็ นหนึ่งในแรงผลักดันการเติบโตของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ในปี 2563 และปี ต่อๆ ไป สําหรับไมเนอร์ ฟู้ด บอนชอน
มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากฐานการดําเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งรวมถึงการจัดซือ้ ผ่านการจัดซือ้ จัดจ้างทั่วโลก การขยายสาขาผ่านทีม
จัดหาพืน้ ที่ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นเลิศในการดําเนินงาน นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ดสามารถมองหาโอกาสในการสร้าง
ประโยชน์รว่ มกันระหว่างกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์และเบรดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ได้
ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ด ให้ค วามสํา คัญกับการเปลี่ย นแปลงทางดิจิทัล ซึ่งรวมถึ งการเปลี่ย นแปลงของทั้งเบือ้ งหน้าและ
หน่วยงานสนับสนุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นกุญแจสําคัญในการเจาะข้อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้
สามารถทําการตลาดแบบเจาะรายบุคคลได้ และช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทาง ในส่วนของการเชื่อมต่อกับลูกค้า ไม
เนอร์ ฟู้ด จะพัฒ นาโปรแกรมความภัก ดี ของลูก ค้า ผ่า นช่ อ งทางดิ จิทัลอย่า งต่อเนื่ อง เพื่ อ ให้ครอบคลุม ทุก แบรนด์แ ละทุก กลุ่มธุรกิ จ
ร้านอาหาร พัฒนาแอปพลิเคชันการจัดส่งอาหารของบริษัทเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันบนมือถือ 1112 เดลิเวอรี่ รวมทัง้ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น ด้วยการเริ่มดําเนินการมาตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังของปี 2562 ไมเนอร์ ฟู้ดจึงเริ่มเห็นการฟื ้ นตัว
ของผลการดําเนินงาน โดยกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในไตรมาส 4 และกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มของยอดขายต่อร้านเดิมที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 จนถึงเดือนมกราคมของปี 2563 ก่อนที่จะมี
การระบาดของโรค COVID-19
เมื่อบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการฐานะทางการเงินจึงมีความสําคัญเช่นกัน โดยนอกเหนือจากการรักษา
อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้อยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมายภายในของบริษัทที่ 1.3 เท่าแล้ว บริษัทยังให้
ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการกูย้ ืมเงิน โดยบริษัทมีการบริหารจัดการหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ เชิงรุก เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนีส้ นิ
ดังกล่าว รวมทัง้ มองหาโอกาสในการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทัง้ นี ้ ด้วยการดําเนินงานในหลายประเทศ บริษัทจึงมีการจัดการ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้วยกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge)

ส่วนที� 3 หน้า 160

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ น เท็จ ไม่ท าํ ให้ผูอ้ ่ื น สํา คัญ ผิ ด หรือ ไม่ ข าดข้อ มูล ที่ ค วรต้อ งแจ้ง ในสาระสํา คัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ และ นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ ไว้ทกุ หน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ และ นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

กรรมการ

2. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย

กรรมการ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
1. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

Chief Financial Officer

2. นายสตีเฟ่ น ฮอยนาสกี ้

Chief Commercial Officer

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุมบริษัท ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
- ประธานกรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
- ประธานกรรมการบริหาร
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
- อายุ 70 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊อต
ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

2. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 74 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

MINT:
ปั จจุบนั
150,015,704 หุน้

-

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิล
เลียมส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ สหราชอาณาจักร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี
2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

- บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2540-2555
2550-2553
2531-2544
2516-2523

- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
เครือ
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรร
หาพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและกํา กับดูแล
กิจการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

2562-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการและเหรัญญิก

- บมจ. อินเตอร์ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น
- บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์
- บจก.สยามพิวรรธน์
- บจก รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์
- สภากาชาดไทย

MINT-W6:
12,201,495
หน่วย
คูส่ มรส
MINT:
5,200 หุน้
MINT-W6:
260 หน่วย

-

ช่วงเวลา

-

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส

- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เสริมสุข
- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บจก. ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- ประธานกรรมการบริหารและ
กํากับความเสี่ยง
- อายุ 62 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

4. นางสาวสุวภา เจริญยิง่
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and
Computer Science, Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่
1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

ช่วงเวลา

-

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการ
- กรรมการคณะการเงิน

2560-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
- กรรมการ
- กรรมการ

2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บมจ. สิงห์ เอสเตท
- บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์ สัน)
- สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- มูลนิธิศกึ ษาพัฒน์
- มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ

2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

- กรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
- บจก. กูรเ์ มต์ เอเชีย
- บจก. กูรเ์ มต์ เอ็นเตอร์ไพรส์
- บจก. อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ
- อายุ 56 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
(แต่งตัง้ ปี 2561)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารและกํากับ
ความเสี่ยง

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Families in Business from Generation to
Generation, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร TLCA Leadership Development
Program, IMD Lausanne สวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 1
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่
ที่ 7/2562 และรุน่ ที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP) รุน่ ที่
1/2552
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)/Financial Planning Standards Board
(FPSB)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
รุน่ ที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- Certificate, Executive Coaching, Cambridge
University สหราชอาณาจักร

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- 2558-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
-

- กรรมการ
- กรรมการ
- อุปนายก

- บจก. แฟมิล่ี ออฟฟิ ศ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

- 2559-ปั จจุบนั

- Managing Director
- Trustee
- Chapter Member of the Board

- OPA Associates
- Waterkeeper Alliance
- American Red Cross, San Francisco
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- อายุ 68 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

- Diploma, Executive Coaching, Berkeley School
for Executive Coaching Haas School of
Business University of California สหรัฐอเมริกา
- Intensive Program in Hotel Management with
specific focus on marketing and 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 สหรัฐอเมริกา
6. นายอานิล ธาดานี่
- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California,
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541)
Berkeley สหรัฐอเมริกา
- กรรมการ
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 73 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- อายุ 54 ปี

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟราน
ซิสโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

MINT:
59,411,662 หุน้

ช่วงเวลา

ปั จจุบนั

MINT-W6:
2,970,584
หน่วย

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- กรรมการ
- ผูก้ ่อตัง้ และประธานกรรมการและ
กรรมการบริษัทในเครือ
- ผูก้ ่อตัง้ และกรรมการ และกรรมการ
บริษัทในเครือ
- ที่ปรึกษา

- สมาชิก

คูส่ มรส
MINT:
14,300 หุน้

ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้
- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ ส์
(บริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ)
- SMU Enterprise Board, The Institute of
Innovation and Entrepreneurship,
Singapore Management University
- International Institute for Strategic Studies

- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี
8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
(แต่งตัง้ ปี 2561)
- กรรมการ
- กรรมการบริหารและกํากับ
ความเสี่ยง
- อายุ 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

MINT-W6:
715 หน่วย

- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา
- มัธยมตอนปลาย Deerfileld Academy
สหรัฐอเมริกา
- วตท. รุน่ ที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Global Business Leader รุน่ ที่ 1 (GBL 1), Lead
Business Institute
- หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 9
(พสบ.บก.ทท.9), กองบัญชาการกองทัพไทย
- หลักสูตร Top Executive Program for Creative
and Amazing Thai Services (TopCATS) รุน่ ที่
1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการ
การค้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

MINT:
365,954,851 หุน้
MINT-W6:
18,297,742
หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ช่วงเวลา

- ปั จจุบนั

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- กรรมการ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการกลุม่ การค้าภายใน
คณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และ
กฎระเบียบ
- กรรมการ

- บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด
บริษัท พิชยั สวัสดิ์ จํากัด
บริษัท ประกันคุม้ ภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถานุเคราะห์โฮลดิง้ จํากัด
หอการค้าไทย

- มูลนิธิโอสถานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

9. นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)
- กรรมการ
- อายุ 70 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี
10. นายเอ็มมานูเอล จูด๊ ดิลิปรัจ ราชา
กาเรีย
- กรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
บริษัท
(แต่งตัง้ เมื่อ 1 มกราคม 2563)
- อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่
42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Role of Compensation Committee
(RCC) รุน่ ที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- General Management Program, Ashridge
Management College สหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis &
Design ประเทศศรีลงั กา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

MINT:
10,381,505 หุน้

ช่วงเวลา

ปั จจุบนั

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารและกรรมการ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
บริษัทในเครือ

ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัทในเครือ

MINT-W6:
512,833 หน่วย

MINT:
11,605,466 หุน้

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT-W6:
486,866 หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แต่งตัง้
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)
- กรรมการ
- กรรมการบริหารและกํากับ
ความเสี่ยง
- อายุ 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- บุตรนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮ
เน็ค ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(แต่งตัง้ ปี 2559)
- ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน
- อายุ 43 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Washington State University, Pullman, WA,
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman, WA,
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

- C.A., Accounting, Institute of Chartered
Accountants, Ireland
- Master of Accounting, Accounting, UCD
Michael Smurfit Graduate Business School,
Dublin, Ireland
- Bachelor of Business Studies, Accounting,
Institute of Technology Tallaght, Ireland
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 235/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

MINT:
- 2558-ปั จจุบนั
3,276,958 หุน้ MINT-W6:
160,138 หน่วย

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ กลุ่ม
ธุรกิจฮอทเชน
- กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- Trustee
- กรรมการ

2556-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2557-2562

MINT:
- 2559-ปั จจุบนั
460,674 หุน้ - 2558-2559
- 2555-2558
MINT-W6: 12,419 หน่วย - 2553-2555
-

การพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ปี 2562
(หลักสูตรและจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับด้าน
บัญชี)
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- กรรมการบริษัทในเครือ
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

-

- หัวหน้าฝ่ ายการบัญชี

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
-

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
บมจ. เอส แอนด์ ดี ซินดิเคท

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
- โอ๊ ค ส์ โฮเทล แอนด์ รี ส อร์ท ควี น ส์แ ลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
- เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตร
TFRS 2019: Financial instrument
& revenue recognition
TFRS 2019: Property, plant and
equipment impairment & lease

13. นายคูลชาน ซิงค์
(แต่งตัง้ ปี 2562)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
- อายุ 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี
14. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
เชิงกลยุทธ์ (แต่งตัง้ ปี 2563)
- อายุ 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชั่วโมง
4
4

- Master of Business Administration,
Specialization in Human Resources, XLRI
School of Management Jamshedpur, India
- Bachelors of Engineering in Industrial
Engineering, Thapar Institute of Engineering
and Technology, India

- ปริญญาโท สาขา Finance and International
Business, University of Notre Dame, Indiana,
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program รุน่ ที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุน่ ที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

-

MINT:
620,649 หุน้

- 2560-2562
- 2557-2560
- 2544-2556

ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

MINT-W6:
28,679 หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

- Chief People Officer
- Partner and Chief Executive Officer
- Managing Director
- Country Managing Director

-

- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

Charoen Pokphand Group
Mercer Singapore
Aon Hewitt Southeast Asia
Hewitt-Singapore

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
15. นายโกศิน ฉันธิกุล
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
ลงทุน (แต่งตัง้ ปี 2563)
- อายุ 37 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan
University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่
ที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

16. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
- รองประธานฝ่ ายการเงินและ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท (แต่งตัง้
ปี 2555)
- อายุ 55 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการ
การค้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 23/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุน่ ที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

MINT:
54,435 หุน้

ปั จจุบนั
-

- กรรมการบริษัทในเครือ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

-

MINT-W6:
1,761 หน่วย

MINT:
- ปั จจุบนั
571,813 หุน้ MINT-W6:
26,965 หน่วย -

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

กรรมการบริษัทในเครือ
กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น
มูลนิธิไมเนอร์

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program รุน่ ที่ 10/2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์
17. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
- รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
(แต่งตัง้ ปี 2557)
- อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

- Diploma in International Law, University College
London, University of London สหราชอาณาจักร
- Diploma in Intellectual Property Queen Mary
and Westfield College, University of London
ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ ์
- รองประธานฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ (แต่งตัง้ ปี 2559)
- อายุ 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

- ปริญญาโท สาขา Finance, Management and
Strategy, Kellogg School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา
การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุน่ ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่
20/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

MINT:
254,941 หุน้

ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัทในเครือ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

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

- ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
- ผูอ้ าํ นวยการ สํานักประธาน
- Associate, Investment Banking

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

MINT-W6:
11,012 หน่วย

MINT:
148,652 หุน้
MINT-W6:
6,480 หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

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

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
Program รุน่ ที่ 7/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์
- รองประธานฝ่ ายการจัดการ
(แต่งตัง้ ปี 2556)
- ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี
- เป็ นผูท้ าํ บัญชีท่ีมีคณ
ุ สมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ
บัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
- อายุ 50 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MINT:
31,137 หุน้

การพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ปี 2562 (หลักสูตร

MINT-W6
- หน่วย

และจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี)

หลักสูตร
Update TFRS 2019: Financial
Instrument & Revenue Recognition
Update : TFRS 2019: Property,
Plant and Equipment Impairment
& Lease
PwC Thailand’s 2019 Symposium:
Connecting the dots::Managing
corporate challenges in 2020 and
beyond – Financial Reporting Update
PwC Thailand’s 2019 Symposium : A
close look at recent legal and tax
development – It’s time to act
Scholarship Training Program : TFRS
9, TFRS 15 by The Stock Exchange of
Thailand

2556 – ปั จจุบนั

ชั่วโมง
4
4

6:30

6

15
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- รองประธานฝ่ ายการจัดการ

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด /
ประวัตกิ ารอบรม
Focus Group : Study information :
Audit adjustment of Financial
Statements of Listed Companies in
2018 by Thai Listed Companies
Association

20. นางสาวสรัญญา สุนทรส
- เลขานุการบริษัท (แต่งตัง้ ปี
2554)
- อายุ 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
- ไม่มี

การถือหุน้
ในบริษัท (หุน้ )

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University
Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุน่ ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่
17/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่
ที่ 29/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS) รุน่ ที่ 25/2555 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย (TLCA)

MINT:
100,709 หุน้

2554-ปั จจุบนั

MINT-W6
4,375 หน่วย

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

- Group Director, Corporate Secretary

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
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⁄

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

⁄

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

⁄

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

⁄

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายธีรพงศ์ จันศิริ

⁄

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายอานิล ธาดานี่

⁄

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

X ⁄

นายจรัมพร โชติกเสถียร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่นั ส์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จํากัด
บริษัท พนาราม จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด
บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จํากัด

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

บริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

Verita MHG Company Limited
Arabian Spas (Dubai) LLC
Barbarons Beach Hotel MHG Limited
Hoi An River Park Company Limited
Anantara Vacation Club (HK) Limited
Anantara (Shanghai) Tourism Consulting Co., Ltd
Anantara Vacation Club (Cambodia) Co., Ltd.
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
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⁄

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

บริษัท

Minor Continental Portugal S.A.
Minor Hotels Zambia Limited
Avani Lesotho (Pty) Ltd
Letsatsi Casino (Pty) Ltd.
Sands Hotels (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
GHA Holding Limited
Minor Hotel Portugal
S&S Holding Company
SS&L Beach Private Limited*
Lagoon Holding Company
NH Hotel Group, S.A.
R.G.E (HKG) Limited
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด
บริษัท พลูหลวง จํากัด
บริษัท ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จํากัด
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มดี เจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้ จํากัด
บริษัท บราโว่ เจ็ท จํากัด
บริษัท เวสเทิรน์ -เอ็มเจ็ท จํากัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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เอกสารแนบ 2 หน้า 3

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

บริษัท

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
Minor Food Holding Co., Ltd.
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd
⁄
Sizzler (China) Limited
Minor DKL Food Group Pty Ltd (formerly, The Coffee
⁄
Club Holdings Pty Ltd)
Liwa Minor Food & Beverages LLC.
Patara Fine Thai Cuisine Limited
Suda Limited
MSP Property Limited
The Minor Food Group (Myanmar) Limited
Minor Food (Seychelles) Limited
Benihana Asia Pte. Ltd.
⁄
Benihana Holding Pte. Ltd.
⁄
Benihana UK Limited
⁄
TCC Holding Joint Stock Limited
The Coffee Club (Vietnam) Limited Liability Company
Beijing Qian Bai Ye Investment Consultation Co., Ltd.
(WFOE)
Beijing Riverside & Courtyard Investment
Management Co., Ltd. (Holding Co)
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
⁄
บริษัท กู๊ด ไลฟ์ โกลบอล จํากัด
บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2 หน้า 4
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นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

นายโกศิน ฉันธิกลุ

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายอานิล ธาดานี่

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

บริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท (compliance)

ชื่อ

นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ

ตําแหน่ง

ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขา Business Economics and Auditing – Copenhagen Business School
อนุปริญญา (Diploma) สาขาการบริหารการเงินและบัญชี - University of Southern Denmark
อนุปริญญา (Diploma) สาขาการบริหารธุรกิจ - Copenhagen Business School

ประสบการณ์ทาํ งาน

• ผูจ้ ดั การ ฝ่ าย Business Operational Risk Management - ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
(ไทย) จํากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
• Head of Department for Public Service Sector - บริษัท ดีลอยต์ ประเทศเดนมาร์ก
[Deloitte Denmark (Original name: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ‐
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)]
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เอกสารแนบ 4
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึง่ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กาํ กับดูแลกิจการ
รวมทัง้ จัดให้มีและดํารงไว้ซง่ึ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ถี กู ต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพื่อกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นได้วา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง เป็ นจริง
สมเหตุสมผล ในสาระสําคัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสีย่ ง
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงขึน้ มาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการในการควบคุมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สาํ คัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ตลอดจน
การกําหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจัดการความเสี่ยงที่สาํ คัญดังกล่าวให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงมีสมาชิกทัง้ หมด 4 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 3 คน
และกรรมการบริหารจํานวน 1 คน โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับ
ความเสี่ ย ง หลัง จากการแต่ ง ตั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ห ารและกํา กั บ ความเสี่ ย งได้จั ด ให้มี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ครัง้ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม โดยเป็ นไปตามขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รายงานความคื บหน้าเกี่ ยวกับการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ สาํ คัญของบริษัท ได้แก่ การกําหนด
แนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจัดการความเสี่ยงที่สาํ คัญดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมทัง้ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อ
รับทราบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง มีดงั นี ้
ชื่อ
ตําแหน่ง
1.
2.
3.
4.

นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จํานวนครัง้ ที่ประชุม
3/3
3/3
3/3
1/3

ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง มีดงั ต่อไปนี ้
• สอบทานและพิจารณาโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี่ยงที่ดีของบริษัท แนวทางการประเมินความเสี่ยง นโยบาย
และกระบวนการปฏิบตั ิการจัดการความเสี่ยง ร่วมกับฝ่ ายบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง
• รับรายงานกิจกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส และพิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
โดยรวมที่บริษัทยอมรับได้และกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ตลอดจนแผนดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง
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• สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงซึง่ จะถูกระบุในรายงานประจําปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (56-1)
โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมซึง่ ประกอบด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี่ยงที่ดี นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ซึง่ วิธีการดังกล่าวทําให้บริษัทสามารถกําหนดแผนดําเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการ
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการและกํากับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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เอกสารแนบ 5
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซือ่ ตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

ใช่

/
/

/
/

0

1

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อาํ นาจเฉพาะ
/
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
/
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถกู ต้อง
/
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่
/
บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรือ่ งนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
/
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรือ่ งการควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
/
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม

ไม่ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
/
ถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาํ คัญ ซึง่ ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
มีงานตรวจสอบภายในที่ขนึ ้ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจ
/
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
/
คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูแ้ ละความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนั้ อย่างสมํ่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ

4.
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ใช่
/
/

ไม่ใช่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

คําถาม
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูแ้ ละ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

5. วัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีท่จี าํ เป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรือ่ งการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
/
โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษัทได้ถกู ต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
/
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
/
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง
/
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

6.

องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์กร
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
/
ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ

7.
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

คําถาม
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วม
รับความเสี่ยง (sharing)

ใช่
/

/
/
/

8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คําถาม
ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน
/
ทางการเงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์รปั ชัน
การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่
/
กําหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน
แล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั้ เป้าหมายยอดขายของ
บริษัทไว้สงู เกินความเป็ นจริง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
/
มาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี าํ หนดไว้
/
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่าง
เพียงพอแล้ว
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ไม่ใช่

ใช่
/

/

/

ไม่ใช่

ไม่ใช่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
/
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะ
อื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้
และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับชัน้ การอนุมตั ิของผูบ้ ริหาร
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาด
วงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการ
จัดซือ้ และวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้เครือ่ งมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสําหรับกรณี
ต่าง ๆ ดังนี ้
/
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ
ทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
/
10.2.2 กรณีท่บี ริษัทอนุมตั ิธรุ กรรมหรือทําสัญญากับผูท้ ่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ ืม การคํา้ ประกัน บริษัทได้
ติดตามให้ม่นั ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
/
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ
/
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
/
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
/
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
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ไม่ใช่

ไม่ใช่
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คําถาม
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม

ใช่
/
/
/

12. องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ ได้กาํ หนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพือ่ ให้นโยบายทีก่ าํ หนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม
ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้
/
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิท่กี าํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนํา
ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่ นตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธรุ กรรมกระทําโดยผูท้ ่ไี ม่มีสว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
/
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธรุ กรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
/
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ กําหนด
/
แนวทางให้บคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริษัทไม่มเี งินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหาร
/
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
/
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
/

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม
ใช่
13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มี
/
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ท่จี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
/
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
/
ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรือ่ งที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
/
ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด
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ไม่ใช่
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คําถาม
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรือ่ งที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีท่ไี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จําเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
คําถาม
ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางการสื่อสารที่เหมาะสม
/
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
/
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั
จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถ
/
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย
15. องค์กรได้สอ่ื สารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
/
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
/
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ม่นั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
/
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละ
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16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

คําถาม
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ่มี ีความรูแ้ ละความสามารถ
บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขนึ ้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึง่
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
/
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์หรือสงสัย
/
ว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติ
อื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริม่
/
ดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
/
คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้า 8

ไม่ใช่

ไม่ใช่

