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ิ ษั ท

การขับเคลื่อนธุรกิจ
ท่ามกลาง
ความท้าทาย

อนันตรา

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

โอ๊คส์

ทิโวลี

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

63
59
60

เอ็นเอช โฮเทลส์

นาว

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

245
260
264

นิยามาและนาลาดู

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

ลงทุนและเช่าบริหาร
รับจ้างบริหาร

ศูนย์ก ารค้า

จ�ำนวนยูนิต
2563
2562
2561

250
239
229

จ�ำนวนศูนย์การค้า
2563
2562
2561

อวานี

46
42
38

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

33
32
24

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

90
83
75

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

16
16
15

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

6
6
6

จ�ำนวนร้านอาหาร
2563
2562
2561

9
8
7

เอ็นเอช คอลเลคชั่น

จ�ำนวนโรงแรม
2563
2562
2561

16
16
16

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น และเคลิ แอนด์ พีค็อก

6
5
4

โรงแรมภายใต้แบรนด์อื่น (แมริออท, โฟร์ซีซั่นส์, เรดิสัน บลู)

2
2
2

ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ระดับสากล
(ซูม่า, เทรเดอร์ วิคส์, บิล เบนท์ลี่ ผับ)

3
3
3

จ�ำนวนร้านอาหาร
2563
2562
2561

คอร์บิน แอนด์ คิง

12
13
14

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

19
19
20

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

ไทย เอ็กซ์เพรส

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

สเวนเซ่นส์

ลงทุนโดยตรง
แฟรนไชส์

112
91
70

ซิซซ์เลอร์

326
322
316

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

118
121
109

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

82
90
95

แดรี่ ควีน

63
65
66

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
(ประเทศไทย)

เบอร์เกอร์ คิง

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

440
481
462

89
46

ริเวอร์ไซด์

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

บอนชอน

เบนิฮานา

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

572
570
528

จ�ำนวนสาขา
2563
2562
2561

496
522
503

แมนูแฟคเจอริ่ง

43
43
42

ก�ำลังการผลิต (พันตัน)
2563
2562
2561

43
42
42

ชาร์ล แอนด์ คีธ

เอสปรี

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

บอสสินี่

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

80
80
83

เอแตม

110
116
119

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

ลงทุนโดยตรง

78
85
82

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

36
31
32

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

โอวีเอส

7
27
27

โจเซฟ โจเซฟ

27
29
31

สโกมาดิ

จ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่าย
2563
2562
2561

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

แรทลีย์

อเนลโล่

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

44
44
40

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

จ�ำนวนพนักงานขาย
2563
2562
2561

4
13
9

โบเดิ้ม

25
28
29

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

25
25

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
2563
2562
2561

23
26
21

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

157
170
169

ก�ำลังการผลิต (พันตัน)
2563
2562
2561

60
55
64

สารบัญ

5
6
8
9
10
12
18
20

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร
ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จุดเด่นทางการเงิน
สถานะทางการเงินโดยสังเขป
การขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย
รายงานจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

26
50
66

ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

74
76

มุ่งไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
รางวัล ปี 2563

82

แบบ 56-1 One Report

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ส่งมอบ
ประสบการณ์อันยอดเยี่ยม
เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด และผลกระทบ
เชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่าย
ที่มีส่วนในความส�ำเร็จของเรา
ทุกๆ ปี พนักงานของเรากว่า 66,000 คน พร้อมที่จะให้บริการ
ณ โรงแรม 532 แห่ง ร้านอาหาร 2,370 ร้าน
และร้านค้า 459 แห่ง ให้ลูกค้ากว่า
180 ล้านคน ใน 63 ประเทศ
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บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)

6

ฐานธุรกิจของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

532
โรงแรม

75,638 2,370
ห้องโรงแรม

ร้านอาหาร

เอเชีย
แปซิฟิก

ตะวันออก
กลาง

แอฟริกา

ยุโรป

อเมริกา
ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

7

จุดจ�ำหน่าย

50

กว่า
แบรนด์

63
ประเทศ

130

กว่า
รางวัล

เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย
กัมพูชา
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ลาว

มาเลเซีย
มัลดีฟส์
เมียนมา
นิวซีแลนด์
ปากีสถาน
สิงคโปร์

เกาหลีใต้
ศรีลังกา
ไทย
เวียดนาม

ตะวันออกกลาง

บาห์เรน
คูเวต
เลบานอน

โอมาน
กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แอฟริกา

บอตสวานา
อียิปต์
เคนยา
เลโซโท

มอริเชียส
โมซัมบิก
นามิเบีย
เซเชลส์

แทนซาเนีย
ตูนิเซีย
แซมเบีย

ยุโรป

อันดอร์รา
ออสเตรีย
เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี

ฮังการี
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์

โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร

อเมริกา

อาร์เจนตินา
บราซิล
แคนาดา
ชิลี

โคลอมเบีย
คิวบา
เอกวาดอร์
เฮติ

เม็กซิโก
อุรุกวัย
สหรัฐอเมริกา

รายงานประจ� ำ ปี 2563 • แบบ 56-1 One Report
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บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)

8

จุดเด่น
ทางการเงิน
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ขายสุทธิ
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ความสามารถในการท�ำก�ำไร (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นบุริมสิทธิช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
จ�ำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:
• จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
• จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

2559

2560

2561

2562

51,152
56,973
29,390
13,229
9,447
6,590
4,576
108,453
67,656
49,832
40,797
6,494

55,001
58,644
32,355
12,273
8,164
5,415
5,415
119,100
68,596
50,163
50,504
6,585

74,938
78,620
42,171
14,634
8,908
4,508
5,728
268,081
185,780
126,894
82,301
7,360

119,023
129,889
53,829
26,283
17,369
10,698
7,061
254,184
168,316
112,373
85,868
14,766

55,954
58,232
NA
(10,627)
(20,253)
(20,713)
(18,830)
NA
NA
NA
NA
NA

55,954
58,232
8,700
546
(17,696)
(21,407)
(19,389)
362,327
286,003
136,339
76,324
(2,500)

57.46
11.57
6.37
17.00

58.83
9.23
4.76
11.86

56.27
5.73
2.33
6.79

45.23
8.24
4.10
12.72

15.55
NM
(7.62)
(23.98)

15.55
NM
(6.94)
(26.40)

1.22
1.03
1.55

0.99
0.89
1.25

1.54
1.33
2.10

1.31
1.19
1.80

NA
NA
NA

1.79
1.70
3.40

1.50
1.04
9.25
0.35
33.69

1.22
1.22
10.93
0.40
32.81

0.93
1.19
17.82
0.40
33.49

2.04
1.25
18.59
0.50
40.01

(4.56)
(4.18)
14.73
-

(4.71)
(4.29)
14.73
-

1.00
1.00
1.00
1.00
4,621,828 4,621,828 4,618,914 4,849,860
4,410,368 4,618,914 4,618,914 4,619,005
4,406,519 4,441,818 4,618,914 4,618,942
-

1.00
5,887,816
5,182,335
4,857,563
-

1.00
5,887,816
5,182,335
4,857,563
-

466,389
-

466,389
-

192,187
-

-

-

2563
2563
(Pre-TFRS 16) (Post-TFRS 16)

230,849
-

หมายเหตุ:
1. การค�ำนวณอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี้
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
3. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2563
และให้น�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564

สถานะทางการเงิน
โดยสังเขป

9

งบกระแสเงินสดรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบก�ำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การลงทุนและอื่นๆ
สินทรัพย์ถาวร
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท
13,331
25,268
92,456
123,129
254,184
35,592
132,724
34,545
40,916
10,407
254,184

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้
ก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท
(2,500)
(1) (10,531)
(2) 24,949
11,918
917
13,331
26,166

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ล้านบาท
58,696
11,442
28,674
(17,232)
(464)
(17,696)
7,452
(25,149)
(2,445)
(1,296)
(21,407)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
26,166
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
25,898
การลงทุนและอื่นๆ
(4) 187,544
สินทรัพย์ถาวร
122,718
รวมสินทรัพย์
362,327
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
41,238
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(5) 244,765
ทุน, ส่วนเกินทุนและส�ำรอง
(6) 51,894
ก�ำไรสะสม (สุทธิ)
15,087
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
9,343
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 362,327

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิ
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ:
(1) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 10,531 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุน
ตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และรวมถึงการเข้าลงทุนในการด�ำเนินธุรกิจ
บอนชอนในประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 การเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในเบร็ดทอล์ค กรุป๊
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และการเข้าซื้อบริษัทเพื่อบริหารโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป
ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้เครือ Boscolo ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
(2) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 24,949 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
และเงินสดรับจากการออกหุน้ กูท้ มี่ ลี กั ษณะคล้ายทุน การออกหุน้ เพิม่ ทุนรวม และการใช้
สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 84,257 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินสดจ่าย
เพื่อช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 46,739 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุนจ�ำนวน 1,455 ล้านบาท

ล้านบาท
40,916
(3) (2,909)
38,007
(104)
(21,407)
47
(1,455)
15,087

(3) ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจำ� นวน 2,909 ล้านบาท เกิดจากผลกระทบ
จากการที่น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9)
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)
เรื่อง สัญญาเช่า มาปรับใช้
(4) การลงทุนและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 95,088 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
ตาม TFRS 16 จ�ำนวน 89,076 ล้านบาท
(5) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 112,040 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตาม TFRS 16 จ�ำนวน 81,820 ล้านบาท
(6) ทุน, ส่วนเกินทุน และส�ำรองเพิ่มขึ้น 17,349 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offerings) การออกหุน้ กู้
ที่มีลักษณะคล้ายทุน และการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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ด้านอื่นๆ ที่ ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน
สุขอนามัย
และความปลอดภัย
แผนบริหารเพื่อรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

ด้านการเงิน
การทดสอบภาวะวิกฤต

การสื่อสาร
มาตรการการลดค่าใช้จ่าย
ความยั่งยืน
การบริหารสภาพคล่อง
และกระแสเงินสด

ไตร
มา

สท
ี่ 2

ป
2

56

การจัดการ
ฐานะทางการเงิน

ประเด็นที่ต้องจัดการในทันที

3

2

ป
2
่
ี
ท
ไตรมาส

11

ประเมินและวางกลยุทธ์แผนงาน 5 ปีของบริษัทใหม่

การวิเคราะห์สถานการณ์

การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของแบรนด์

การมองหาเทรนด์ใหม่ๆ
หลังสถานการณ์โควิด-19

การปรับโครงสร้างต้นทุน
การเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการฟื้นตัวของธุรกิจ
และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

การระบุการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค
การปรับเปลี่ยนหรือคิดค้น
โมเดลธุรกิจใหม่

การเสริมสร้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
การปรับโครงสร้างบุคลากร
และหน่วยงานสนับสนุน

เตรียมพร้อมส�ำหรับ
การฟื้นตัวของธุรกิจ
ในระยะกลาง

วางแผนระยะยาว
เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่
ภายหลังสถานการณ์
โควิด-19

การขับเคลื่อนธุรกิจ
ท่ามกลาง
ความท้าทาย
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รายงานจาก
ประธาน
กรรมการ

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
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ดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดีว่า ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายอย่างที่
ไม่มีใครคาดคิด ประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้ ในด้านส่วนตัวและหน้าที่
การงาน โดยอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบหนั ก ที่ สุ ด ด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วและ
การเดินทางที่หยุดชะงักจากมาตรการการปิดประเทศและ
ปิ ด พรมแดนของหลายประเทศทั่ ว โลก ดั ง นั้ น ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
รายอื่นๆ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทาย และ
มองหาวิธีที่จะเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาส
อยูเ่ สมอ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลเป็นบริษทั ทีม่ คี วามคล่องตัว
จึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ Business
Beyond COVID เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการพลิกฟื้น
ธุ ร กิ จ ท่ า มกลางความท้ า ทายและความไม่ แ น่ น อน โดย
บริษัทได้ระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็น
และแบ่งการจัดการกับประเด็นต่างๆ เป็นการจัดการในทันที
ในระยะกลาง และในระยะยาว
ผมภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราก� ำ ลั ง ก้ า วข้ า มผ่ า นวิ ก ฤตนี้
ด้วยความรวดเร็วกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมอีกหลายราย
และได้ด�ำเนินการรับมือเชิงรุก เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะ
สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทให้
ความส�ำคัญกับสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียเป็นอันดับแรก
และด� ำ เนิ น การเพิ่ ม มาตรการด้ า นความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยทัง้ ในโรงแรมและร้านอาหาร เพือ่ ให้มนั่ ใจในความ
ปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงาน โดยโรงแรมอนันตรา
สยาม กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ
การรับรองให้เป็น Sharecare Health Security VERIFIED®

จากฟอร์บส ทราเวล ไกด์ อีกทัง้ ได้รบั การรับรองจากโครงการ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing
Thailand Safety and Health Administration: SHA) จาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโครงการมาตรฐาน
โรงแรม ที่พักสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 จาก
กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ไมเนอร์
ฟู้ดยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ด�ำเนินการและ
ส่ ง เสริ ม โครงการการจั ด ส่ ง อาหารแบบ “ลดการสั ม ผั ส
โดยตรง” (Zero Touch Delivery) และได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA
ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลเป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท แรกๆ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการระดมทุนจากตลาดทุน
โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารทดสอบภาวะวิ ก ฤตและวิ เ คราะห์
สถานการณ์ โ ดยพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ต ่ า งๆ อย่ า ง
รวดเร็วและได้ประกาศแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

บริษัทไม่เคยย่อท้อ
ต่อความท้าทาย
แต่เรามองหาวิธี
ที่จะเปลี่ยนความท้าทาย
เหล่านี้เป็นโอกาส
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โครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ โดยภายใน 3 เดือน บริษัท
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ
ได้ระดมเงินทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรร
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน และการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติการณ์ และ
ผมเชื่อว่าเราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดมาแล้ว ทั้งนี้
ด้วยปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายปัจจัย
ซึ่งรวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 2
หรื อ ครั้ ง ที่ 3 บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลดกระแส
เงิ น สดจ่ า ยและการรั ก ษาสภาพคล่ อ ง โดยท่ า มกลาง
ความไม่แน่นอนทั้งหลายยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงแน่นอน นั่นคือ
การคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนด้านการเงิน
บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายที่ จ ะรั ก ษาความแข็ ง แกร่ ง ของฐานะ
ทางการเงินของบริษัท

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2564 ข่าวเรื่องแนวโน้มที่วัคซีนจะประสบ
ความส� ำ เร็ จ เป็ น เสมื อ นการจุ ด ประกายความหวั ง ทั้ ง นี้
การด�ำเนินงานและผลประกอบการของไมเนอร์ ฟูด้ ได้ฟน้ื ตัว
กลั บ สู ่ ร ะดั บ ก่ อ นการระบาดของโรคโควิ ด -19 ตั้ ง แต่
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากกลยุทธ์การบริการจัดส่งอาหาร
ที่แข็งแกร่ง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และฐาน
การด� ำ เนิ น งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของบริ ษั ท ส� ำ หรั บ ไมเนอร์
โฮเทลส์ ผู ้ ค นจะเริ่ ม กลั บ มาเดิ น ทางได้ อี ก ครั้ ง หลั ง จาก
ที่ ร อคอยมายาวนาน เมื่ อ มี ก ารกระจายวั ค ซี น ไปอย่ า ง
แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละประเทศสามารถ
เปิดพรมแดนได้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทวีปยุโรป ซึ่งเป็น
ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในเครือโรงแรมของ
บริษทั จะมีการฟืน้ ตัวทีเ่ ร็วทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากฐาน
ลูกค้าในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง
เมื่อมองข้ามผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้เริ่ม
ปรับตัวส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่

คณะกรรมการจัดการ
1. วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
2. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไมเนอร์ ฟู้ด
3. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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4. ราโมน อะราโกเนส มาริน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
5. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด
6. ไบรอัน เจมส์ เดลานี่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7. หลุยส์ มาติเนส ฮูราโด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
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8. สตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์
และกลุ่มงานกฎหมาย
9. สตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
10. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
11. โกศิน ฉันธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
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จากการที่ แ ขกของโรงแรมมองหาแนวทางการด� ำ เนิ น
ชี วิ ต ที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพ ไมเนอร์ โฮเทลส์ จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพหลายราย โดย
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน) ไมเนอร์ โฮเทลส์
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลที่มีชื่อเสียง
ได้ร่วมมือกันเปิดตัว “รักษ” ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพ
และการแพทย์แบบองค์รวมแห่งใหม่ทบี่ างกะเจ้า ซึง่ ขึน้ ชือ่ ว่า
เป็นปอดของกรุงเทพฯ เป็นเกาะทีม่ ปี า่ ปกคลุมตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้
เจ้ า พระยา เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2563 โดยรั ก ษน� ำ เสนอ

โปรแกรมดูแลสุขภาพทีอ่ อกแบบโดยแพทย์ทไี่ ด้รบั การรับรอง
เป็นการผสมผสานการรักษาทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ากับ
การบ�ำบัดแบบองค์รวมควบคู่ไปกับการบริการแบบไทย
นอกจากนี้ กลุม่ โรงแรมอนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รว่ มมือ
กับเวอริตา เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัววิวิด
บาย เวอริตา เฮลท์ ซึ่งเป็นบาร์วิตามินเพือ่ สุขภาพแห่งแรกที่
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์
ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับวีแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่าย
บริการด้านความงามและการออกก�ำลังกายจากประเทศ
อินเดีย เพื่อเปิดตัวศูนย์ฟื้นฟูด้านสุขภาพและความงามใน
เครือโรงแรมและมีแผนทีจ่ ะเปิดให้บริการทีโ่ รงแรมอวานี พลัส
หัวหิน เป็นแห่งแรกในปี 2564
ผมภูมิใจที่จะแจ้งว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมี
การขยายเครือโรงแรมอย่างต่อเนื่องตามที่เคยได้เข้าท�ำ
สัญญาไว้ก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19 เอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ปได้เข้าท�ำสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็น
นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำในทวีปยุโรป เพื่อขยาย
โรงแรมระดับบน ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้
แบรนด์อนันตรา, เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์
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(New Normal) โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีการด�ำเนิน
ธุรกิจเชิงรุกเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อยู ่ต ลอดเวลาดั ง ที่ ไ ด้ พิ สู จ น์ ม าแล้ ว ในอดี ต ทั้ ง นี้ ด้ ว ย
การเติบโตของตลาดบริการจัดส่งอาหารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
จากการระบาดของโรคโควิ ด -19 ประกอบกั บ ศั ก ยภาพ
ในการเติบโตต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคง
มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มบริการจัดส่ง
อาหาร แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ และคุณค่าของแบรนด์
ต่อไป

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ทีมผู้บริหารส่วนกลาง
1. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล
รองประธานฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
2. ศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
รองประธานฝ่ายกฎหมาย
3. อิสรา ศิริบุญฤทธิ์
รองประธานฝ่ายการจัดการ
4. จุฑาทิพ อดุลพันธุ์
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
5. เทวินทร์ ค�ำพัสศรี
รองประธานฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี
6. ชมพรรณ กุลนิเทศ
รองประธานฝ่ายการลงทุนและฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. รวิกานต์ อินชัยวงศ์
รองประธานฝ่ายการเงิน
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อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
ประเทศโอมาน

17

ซึ่งตั้งอยู่บนท�ำเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นีซ ปราก
และบูดาเปสต์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายเครือโรงแรม
ภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร ด้วยการเปิดตัวโรงแรมอนันตรา
มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์, อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ และโอ๊คส์ อิบนึ
บัตตูตา เกท ดูไบ
แม้ ว ่ า จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายทั้ ง หลายเหล่ า นี้
แต่ บ ริ ษั ท ยั ง คงยื น หยั ด ในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดย
ในปี 2563 บริษทั ยังคงได้รบั คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี
Dow Jones Sustainability Emerging Markets,
FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leaders
Index และหุ ้ น ยั่ ง ยื น ซึ่ ง จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
มีนาคม 2564
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สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกคนส�ำหรับ
การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากนี้ ผมขอ
ขอบคุณพนักงานทุกคนส�ำหรับความทุ่มเทและความอดทน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นและสร้างผลการด�ำเนินงานทีด่ ใี นทุกส่วน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ไม่เคย
เป็ น มาก่ อ นเช่ น นี้ จิ ต วิ ญ ญาณและความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง
ใจเดียวกันของพนักงานทุกคนจะช่วยเสริมสร้างและส่งผลให้
บริษทั มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ภายหลัง
จากวิกฤตในครัง้ นี้ ผมรูส้ กึ ตืน่ เต้นเป็นอย่างมากทีจ่ ะได้มงุ่ มัน่
ท�ำงานหนักยิ่งขึ้นพร้อมกันกับทุกคนเพื่อที่จะพยายามกลับ
มาสร้างผลก�ำไรในปี 2564 ต่อไป

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

เอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการอิสระ

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ

ธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการ
สุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการอิสระ
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อานิล ธาดานี่
กรรมการ

คามิลล์ มา
กรรมการอิสระ

นิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ
จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ

จรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ
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พอล ชาลีส์ เคนนี่
กรรมการ

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานจาก
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท
เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
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ตลอดทั้งปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยความชัดเจน เด็ดขาด และวิธกี ารเชิงรุก ท่ามกลาง
ความท้ า ทายมากมายจากผลกระทบอย่ างรุ น แรงของ
การระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่ โลก และเนือ่ งจากบริษทั อยูใ่ น
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ดังนัน้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลมีรายได้จากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 58,118 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงร้อยละ 53 จากปี
2562 ทัง้ นี้ แม้วา่ บริษทั มีมาตรการการควบคุมค่าใช้จา่ ยและ
การรักษากระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดทอน
ผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานได้บางส่วน แต่บริษทั
ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานก่อนผลกระทบจาก
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 จ�ำนวน 18,830
ล้านบาทในปี 2563
ท่ามกลางความท้าทายตลอดปี 2563 ณ สิ้นปี ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมทั้งหมด 532 แห่ง และห้องพัก
75,638 ห้อง ร้านอาหาร 2,370 สาขา และจุดจ�ำหน่ายสินค้า
ไลฟ์สไตล์ 459 แห่ง ใน 63 ประเทศ ถึงแม้ว่าการระบาดของ
โรคโควิ ด -19 จะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ธุ ร กิ จ โรงแรม
มากกว่าธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงเป็น
ธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลมากทีส่ ดุ
ในสัดส่วนร้อยละ 58 ของรายได้ทงั้ หมด ในขณะทีไ่ มเนอร์ ฟูด้
มี ร ายได้ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 36 ของรายได้ ทั้ ง หมด
ในปี 2563 นอกจากนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลยังคงรักษา
สถานะความเป็นบริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศในอัตราร้อยละ 63 ในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษั ท มุ ่ง เน้ น การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได้ รั บ
ผลกระทบอย่ า งรุน แรงจากการระบาดของโรคโควิด-19
โดยที ม ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแผน

เฉพาะกิ จ เพื่ อ พลิ ก ฟื ้ น ธุ ร กิ จ อย่ า งทั น ท่ ว งที ซึ่ ง แผนการ
ดังกล่าวมีช่ือว่า “Business Beyond COVID” โดยได้แบ่ง
แผนการเป็ น 3 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะแรกคื อ การจั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของประเด็นที่จะต้องจัดการโดยทันที ต่อมา
แผนระยะที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากการฟืน้ ตัวในระยะกลาง และแผนระยะที่ 3
คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด�ำเนินงานเพื่อปรับการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ รองรั บ วิ ถี ชี วิ ต แบบใหม่ ภ ายหลั ง
สถานการณ์โรคโควิด-19
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความส�ำคัญกับสุขอนามัย
และความปลอดภัยของแขกที่เข้าพัก ลูกค้า และพนักงาน
ทุกคนเป็นอันดับแรก โดยบริษัทได้มีการใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุขต่างๆ และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขภาวะวิ ก ฤตด้ า น
สาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับแขกของ
โรงแรม บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ตั ว โครงการสุ ข อนามั ย และความ
ปลอดภัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแบรนด์ ซึ่งรวมถึง
“Stay with Peace of Mind” โดยอนันตรา, “AvaniSHIELD”,
“Feel Safe at NH” และ “Oaks SureStay” อีกทัง้ ไมเนอร์ ฟูด้
ได้เปิดตัวบริการจัดส่งแบบ “ปิดสนิททุกกล่อง” (Safety Seal)
และ “เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส” (Zero Touch Delivery)

ในปี 2563 บริษัทมุ่งมั่น
ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ
ท่ามกลางความท้าทาย
ด้วยแผนเฉพาะกิจ
เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ 3 ระยะ
“Business Beyond
COVID”

รายงานประจ� ำ ปี 2563 • แบบ 56-1 One Report

ปี 2563 เป็ น ปี แ ห่ ง การทดสอบถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง และ
ความสามารถของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในการด�ำเนิน
ธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามผันผวนและท้าทาย
อย่างยิง่ ปีทผี่ า่ นมาเป็นช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ต้องขับเคลือ่ นธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีค่านิยมองค์กรเป็นหัวใจส�ำคัญ
ตลอดจนมุ ่ ง เน้ น ในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย
ส�ำหรับแขกที่เข้าพัก ลูกค้า และพนักงานของบริษัททุกคน

มาตรการนี้ได้ส่งผลให้ต้องมีการจากลาของสมาชิกในทีม
ซึ่ ง บริ ษั ท เห็ น คุ ณ ค่ า ในผลงานของพวกเขาเหล่ า นั้ น เป็ น
อย่างมาก

รายได้รวมจากการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
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หมายเหตุ: กราฟแสดงรายได้จากการด�ำเนิ นงาน
ซึ่งไม่รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียว
รายได้ตามงบการเงิ น ซึ่งรวมรายการที่เกิ ดขึ้นครัง้ เดียวมี จ�ำนวน
48,014 ล้านบาท ในปี 2558, 56,973 ล้านบาท ในปี 2559,
79,328 ล้านบาท ในปี 2561, 129,889 ล้านบาท ในปี 2562
และ 58,232 ล้านบาท ในปี 2563
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ท่ า มกลางสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอยู ่ ต ลอดเวลา
ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค บริ ษั ท ได้ ท� ำ การทดสอบภาวะวิ ก ฤต
ทางการเงินเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และได้ ด� ำ เนิ น แผนการเสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ส�ำหรับ
เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายที่ ค าดว่ า
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษั ท ได้ เ สนอขายหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น และ
ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งทั้ง 2 ธุรกรรมดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากและมียอดจองสูงกว่า

4,705

123,385

ตลอดทั้ ง ปี ที่ ผ ่ า นมา ทั้ ง 3 ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท จ� ำ เป็ น
ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการเพียง
บางส่ ว น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในช่ว งไตรมาสที่ 2 บริษัท
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น มาตรการการควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยโดยทั น ที
โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาเงินสด เพิ่มสภาพคล่อง และลด
จุดคุม้ ทุนในการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะสามารถ
กลั บ มาสร้ า งผลก� ำ ไรได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ตั้ ง
เป้าหมายทีจ่ ะลดค่าใช้จา่ ยรวมในอัตราประมาณร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2562 แต่ด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง
ร้อยละ 34 โดยมาตรการดังกล่าวนีร้ วมถึงการวางแผนรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และให้ความมั่นใจถึงความส�ำเร็จของบริษัทในระยะยาว
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก คน อย่ า งไรก็ ต าม

45,678

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)

22

2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ: กราฟแสดงก�ำไรสุทธิ จากการด�ำเนิ นงาน
ก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16
ซึ่งไม่รวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียว
ก�ำไรสุทธิ ตามงบการเงิ น ซึ่งรวมรายการทีเ่ กิ ดขึ้นครัง้ เดียวมี จ�ำนวน
7,040 ล้านบาท ในปี 2558, 6,590 ล้านบาท ในปี 2559,
4,508 ล้านบาท ในปี 2561, 10,698 ล้านบาท ในปี 2562
และ -21,407 ล้านบาท ในปี 2563
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ด้วยสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
การสื่อสารที่ชัดเจนและรัดกุมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญ
โดยการสื่อสารด้วยความโปร่งใส และการรายงานให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบถึงผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 ทีม่ ตี อ่ ธุรกิจอย่างครบถ้วนและแนวทางการจัดการ
กั บ สถานการณ์ ต ่ า งๆ อย่ า งทั น ท่ ว งที เ ป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ซึง่ รวมถึงการสือ่ สาร
อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคณะกรรมการ ลูกค้า
พนักงาน เจ้าหนี้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า เจ้าของ
โรงแรม ผูร้ บั สิทธิแฟรนไชส์รา้ นอาหาร และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
เมื่อธุรกิจได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลังจาก
การปิดให้บริการชั่วคราว บริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อพลิกฟื้น
ธุ ร กิ จ อย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะในส่ ว นที่ ส ามารถสร้ า ง
กระแสเงินสดเป็นบวก อีกทั้งไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ลงทุนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ
ทัง้ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ผ่านแคมเปญประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น “Anantara Escapism” และ “Dare to Dream
with Avani” รวมถึงแคมเปญผ่านสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และนิตยสารอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ท่ามกลาง
การปิดประเทศที่รุนแรงที่สุดในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีการผลักดันแบรนด์ในเครือ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยโรงแรมในเครือของไมเนอร์ โฮเทลส์ทวั่ โลก
ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมที่ดีที่สุด และ
ได้รับรางวัลทั้งหมด 52 รางวัลจาก Condé Nast Traveler
USA and UK Readers’ Choice Awards ประจ�ำปี 2563
อีกทั้งแบรนด์อนันตราได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 9 ของ
“แบรนด์โรงแรมทีด่ ที สี่ ดุ 25 อันดับแรกของโลก” จาก Travel +

สัดส่วนรายได้จากการด�ำเนินงาน
ปี 2563
ไมเนอร์
โฮเทลส์

58%

58,118
ล้านบาท

ไมเนอร์
ฟู้ด

36%
ไมเนอร์
ไลฟ์สไตล์

6%

Leisure USA นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟูด้ ได้รบั รางวัล Thailand’s
Top Corporate Brand Hall of Fame ประจ�ำปี 2563
ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในประเทศไทย
ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
มองไปในระยะยาว ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจะปรับตัว
ให้เข้ากับแนวโน้มทางธุรกิจ โอกาส และแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อที่จะรับมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ทั้งนี้ บริษัท
ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วแล้ ว ซึ่ ง รวมถึ ง
การร่ ว มมื อ ของไมเนอร์ โฮเทลส์ กั บ ผู ้ น� ำ ด้ า นสุ ข ภาพ
หลายรายเพือ่ ด�ำเนินธุรกิจศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ อีกทัง้ ไมเนอร์
โฮเทลส์ มี ก ารลงทุ น ในเทคโนโลยี นวั ต กรรมใหม่ และ
เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยอนันตราได้เปิดตัว
แอปพลิเคชันใหม่บนโทรศัพท์มอื ถือส�ำหรับลูกค้า ต่อเนือ่ งจาก
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน FastPass ที่ประสบความส�ำเร็จ
โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขยาย
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน 1112Delivery ด้วยการเพิม่ แบรนด์
อื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยในปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหาร
ทั้งหมด 12 แบรนด์บนแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแบรนด์ของ
ไมเนอร์ ฟู้ดเองและแบรนด์พันธมิตรอื่น เช่น เอส แอนด์ พี
และเบร็ดทอล์ค อีกทั้งไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังได้
ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนของระบบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท และอยู ่ ใ นระหว่ า ง
การปรับโครงสร้างต้นทุนในระยะยาว
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ยอดที่จัดสรร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มี
ต่อบริษัท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ
2 หมืน่ ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 5 พันล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า อีกทั้ง
เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน
บริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้ธนาคาร
ในการยกเว้นการทดสอบเงือ่ นไขทางการเงิน ซึง่ คืออัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2563
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ในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลยังคงมีการขยายธุรกิจ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19 ส�ำหรับทัง้ ไมเนอร์ ฟูด้ และไมเนอร์ โฮเทลส์ โดย
ไมเนอร์ ฟูด้ ประสบความส�ำเร็จในการเข้าลงทุนในบอนชอน
ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ ไ ก่ ท อดสไตล์ เ กาหลี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
ในประเทศไทย และเบร็ดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์ ส่วนไมเนอร์
โฮเทลส์ โดยเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ประสบความส� ำ เร็ จ
ในการขยายแบรนด์อนันตราและเอ็นเอช โฮเทลส์สู่กลุ่ม
โรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของเครือ Boscolo
ในส่วนของการด�ำเนินงาน บริษัทได้ขับเคลื่อนธุรกิจตลอดปี
2563 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทกลับเข้าสู่
สภาวะปกติก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อม
ไปกับการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดย
ไมเนอร์ ฟู้ดมีผลการด�ำเนินงานที่พลิกฟื้นกลับไปสู่ระดับ
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการฟื้นตัวที่ช้ากว่า
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลาย
ปัจจัย ซึง่ รวมถึงการปิดพรมแดนของประเทศต่างๆ ข้อจ�ำกัด
ในการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 และ 3 ในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ส่วนไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มยี อดขายน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการใช้
โอกาสที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อมองไปในอนาคต ปี 2564 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ยังคงมี
ความท้าทาย และในขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัว
ของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จะมุง่ เน้นผลักดันธุรกิจให้กลับไปสูร่ ะดับก่อนการระบาดของ
โรคโควิ ด -19 หรื อ สู ง กว่ า นั้ น หากเป็ น ไปได้ บริ ษั ท ได้
เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
เมื่อสามารถมีการเดินทางระหว่างประเทศได้ตามปกติ ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มจากการเดินทางภายในภูมิภาค ตามมาด้วย
การเดินทางไกลระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน บริษัท
จะยั ง คงมุ ่ ง บริ ห ารจั ด การฐานะทางการเงิ น อย่ า งมี วิ นั ย
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์ในระยะสั้นยังคงมีความไม่แน่นอน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนทีจ่ ะมีการกระจายของวัคซีนในวงกว้าง
บริษัทจึงได้ด�ำเนินมาตรการป้องกัน โดยได้รับอนุมตั จิ าก
ผู้ถือหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาการยกเว้นการทดสอบ
เงื่อนไขทางการเงินออกไปอีก 2 ปีจนถึงสิน้ ปี 2565 นอกจากนี้
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ในขณะที่เราเดินหน้าต่อไปในปี 2564 ผมขอใช้โอกาสนี้
เพื่อมองย้อนกลับไปและขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของเราที่ได้
ให้การสนับสนุนไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลตลอดช่วงเวลา
ที่ท้าทายในปี 2563 ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนส�ำหรับ
การท�ำงานอย่างหนักและความทุม่ เท ขอบคุณเจ้าหนีธ้ นาคาร
และผู้ถือหุ้นกู้ส�ำหรับความยืดหยุ่นเพื่อให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการฐานะทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอบคุ ณ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส� ำ หรั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต ่ อ บริ ษั ท อย่ า ง
ต่อเนื่องผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และขอบคุณบริษัทคู่ค้า
ส�ำหรับการเสียสละในช่วงเวลาทีท่ า้ ทายนี้ ทัง้ นี้ ในฐานะตัวแทน
ของผู้บริหารและทีมงานทุกคน ผมขอเน้นย�้ำถึงความมุ่งมั่น
ของเราที่จะน�ำธุรกิจให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ด้วยบทเรียนอันล�้ำค่ามากมาย
และการปรับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในระยะยาวเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า
เราจะก้ า วข้ า มผ่ า นวิ ก ฤตนี้ ไ ปได้ และกลายเป็ น บริ ษั ท
ที่แข็งแกร่ง คล่องตัว และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไปอีก

เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
มีนาคม 2564
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บริษัทได้มีการแก้ไขนิยามการค�ำนวณอัตราส่วนเงื่อนไข
ทางการเงินดังกล่าว โดยไม่นบั รวมผลกระทบจากการด้อยค่า
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึง
สิ้นปี 2567 และบริษัทได้ประกาศการออกใบส�ำคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น
อีกจ�ำนวน 1 หมื่นล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเป็น
มาตรการเชิงรุกและเป็นการป้องกันของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท อยู ่ ใ นระหว่ า งด� ำ เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์
การหมุนเวียนสินทรัพย์ในปี 2564 และต่อไปในอนาคต
โดยจะน�ำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้
เพื่ อ ลดระดั บ หนี้ สิ น ของบริ ษั ท ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม
กระบวนการเจรจาอย่างจริงจังกับนักลงทุน เพือ่ ขายสินทรัพย์
บางแห่งและเช่ากลับหรือเข้าบริหาร นอกจากนี้ บริษทั จะยังคง
เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์และการด�ำเนินการด้านความยัง่ ยืน
ต่อไป

ด้วยความพลิกผัน
ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ขบั เคลือ่ น
ธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย
ด้วยความมุง่ มัน่ อดทน
คล่องแคล่ว และมีวนิ ยั
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การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนโลกไปอย่างมากมาย
ในปี 2563 การเดินทางที่ถูกจ�ำกัดอย่างเข้มงวดจนหยุดชะงัก
ส่งผลให้อตุ สาหกรรมการโรงแรมทัว่ โลกต้องเผชิญกับความพลิกผัน
เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมรายอืน่ ไมเนอร์ โฮเทลส์
ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
โรงแรมส่วนใหญ่ในเครือต้องปิดให้บริการเป็นการชัว่ คราวในช่วง
ที่มีการระบาดสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทันทีที่เริ่มมีการระบาด ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ด�ำเนินการตาม
มาตรฐานด้ า นสาธารณสุ ข อย่ า งเข้ ม งวดเพื่ อ ให้ มั่ น ใจใน
สุขอนามัยทีด่ แี ละความปลอดภัยของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด ทัง้ นี้
จากภูมิภาคหลักที่บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ทั้งหมด ประเทศ
ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวทีเ่ ปิดให้บริการโรงแรมและเซอร์วสิ
อพาร์ทเมนท์ตลอดช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และ
เป็นประเทศแรกทีส่ ามารถกลับมาสร้างผลก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี และค่าเสือ่ ม (EBITDA) ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
เมื่ อ รั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆ เริ่ ม ผ่ อ นคลายข้ อ จ� ำ กั ด ใน
การเดินทาง ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้กลับมาเปิดให้บริการโรงแรม
อีกครั้งโดยเร็วที่สุด แต่ต้องให้มั่นใจว่าโรงแรมดังกล่าวจะสร้าง
กระแสเงินสดที่เป็นบวกให้กับบริษัท ด้วยรายได้ที่ถูกจ�ำกัดด้วย
การปิดโรงแรมทั้งหมดหรือบางส่วนตลอดทั้งปี ไมเนอร์ โฮเทลส์
จึงได้มองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น
โรงแรมบางแห่งในประเทศไทยได้ลงทะเบียนเป็นสถานที่กักกัน
ทางเลือกเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ที่มีอยู่ในจ�ำนวนจ�ำกัด ในขณะที่โรงแรมบางส่วนได้เข้าร่วม
โครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน” ของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าห้องพักบางส่วนให้กบั ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19
อย่างรวดเร็ว โดยได้ด�ำเนินมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างเข้มงวดในทุกธุรกิจของบริษัท ด้วยกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่ลดลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึงมีการวางแผนการใช้ก�ำลังคน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ งาน โดยได้ ป รั บ
โครงสร้างด้านบุคลากร ชึง่ รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานนอกเวลา
(Part-time Redundancies) การเลิกจ้างถาวร (Permanent
Redundancies) และการเลิ ก จ้ า งชั่ ว คราว (Temporary
Redundancies) ซึง่ การเลิกจ้างชัว่ คราวเป็นมาตรการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลในทวีปยุโรป นอกจากนี้ เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นโรงแรมเช่าบริหาร เอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ปจึงได้เริ่มเจรจากับผู้ให้เช่าเพื่อขอลดค่าเช่าโดยทันที โดย
ในปี 2563 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปสามารถลดค่าเช่าทั้งหมดได้ถึง
ประมาณร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2562

ไมเนอร์ โฮเทลส์ให้ความส�ำคัญในการรักษาสภาพคล่องและ
เงินสดเป็นอันดับแรกๆ และจึงมีการใช้จ่ายในการลงทุนอย่างมี
วินัย โดยมีการยกเลิกหรือชะลอการลงทุนตามแผนที่เคยวางไว้
ก่อนหน้านีส้ ำ� หรับช่วงปี 2563 - 2565 อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคง
ด� ำ เนิ น การตามภาระผู ก พั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นการระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์การรวม
ธุรกิจของไมเนอร์ โฮเทลส์และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยในเดือน
มกราคม 2563 เอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ได้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญาเพื่ อ
เช่ า บริ ห ารโรงแรมระดั บ บน 8 แห่ ง ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ เ ป็ น ของ
เครื อ Boscolo ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วได้ ส� ำ เร็ จ
ในเดือนกันยายน 2563 และโรงแรม 3 แห่งจะถูกเปลี่ยนเป็น
แบรนด์อนันตรา ธุรกรรมนี้จะช่วยเร่งการขยายแบรนด์อนันตรา
ในทวีปยุโรป อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในกลุ่มโรงแรมระดับบน
ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 532 แห่ง และ 75,638 ห้อง
ณ สิน้ ปี 2563 ซึง่ จ�ำนวนห้องลดลงร้อยละ 3 เมือ่ เทียบกับปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของโรงแรมภายใต้สัญญา
รับจ้างบริหารจากการที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้เลิกด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน และการลดลงของจ�ำนวนห้อง
ภายใต้ สิ ท ธิ บ ริ ห ารจั ด การห้ อ งชุ ด ในประเทศออสเตรเลี ย
จากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิ ด -19 ทั้ ง นี้
ณ สิน้ ปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มกี ารด�ำเนินธุรกิจใน 55 ประเทศ
ทั่วโลก

อวานีสปา
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เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมในประเทศจีนและขยายเครือโรงแรมภายใต้สญ
ั ญา
รับจ้างบริหาร ในช่วงต้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท
Funyard Hotels & Resorts เพือ่ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากฐานการด�ำเนินงานโรงแรมระดับบนมากกว่า
200 แห่งในประเทศจีนของ Funyard ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้แบรนด์ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในตลาดที่มีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยภาคการท่องเทีย่ วของประเทศจีนเริม่ มีการฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วภายหลังจากได้มกี ารผ่อนคลาย
ข้อจ�ำกัดในการเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการผลักดัน
การเติบโต รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19
ในส่วนของการบริหารจัดการฐานะทางการเงิน การหมุนเวียนสินทรัพย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เลือกโรงแรม
บางแห่งและเริม่ มีการเจรจากับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายรายเพือ่ ขายสินทรัพย์และเช่ากลับ
หรือเข้าบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์
โฮเทลส์ตระหนักถึงข้อเสียเปรียบของอุตสาหกรรมการโรงแรมในปัจจุบนั และจะไม่ดำ� เนินการใดๆ
เว้นแต่จะพิจารณาแล้วว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กบั บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียในระยะยาว
เนื่องจากผู้คนเริ่มมีความกังวลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) นอกเหนือจาก
การน�ำเสนอโครงการด้านสุขอนามัยของแบรนด์ต่างๆ แล้ว ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึง
ความร่ ว มมื อ กั บ เวอริ ต า เฮลท์ แ คร์ กรุ ๊ ป ประเทศสิ ง คโปร์ วี แ อลซี ซี กรุ ๊ ป ประเทศอิ น เดี ย
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
และคลินิก ลา แพรรี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ทีมผู้บริหารไมเนอร์ โฮเทลส์
1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
2. ไมเคิล เดวิด มาร์แชล
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
3. แคโรไลน์ สตีเฟ่น
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. เวย์น วิลเลี่ยมส์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. มาเรียน อีเมอร์ วอลซ์
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และการสื่อสาร
6. ไบรอัน โทมัส ไบเล่ย์
รองประธานฝ่ายบริหารรายได้

13

12

15

14

2

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย

* ไม่อยู่ในรู ป

2

1

8

1

6

9

5

13. ไคล์ฟ โฮเวิร์ด เลก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรายได้
อนันตรา เวเคชั่น คลับ
14. เคลาดิโอ เมาริซิโอ บิสซิคกี้
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ
15. จัสติน แอนดรู คิงส์เลย์
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการการน�ำเสนอ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ
16. วินส์ตัน วอลเลซ ฮอน เคือน ซาง
รองประธานฝ่ายบริหารงานคลับ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ
17. ทีโมธี บูโล่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น

7

4

3

17

10

11

กลุ่มธุรกิจเอเชียและจีน

1. Craig Hooley
Chief Operating Officer
2. Shantha Dias
Chief Financial Officer
3. John Thompson
Head of Commercial
4. Lachlan Hoswell
General Counsel and Commercial Officer
5. Jessica Turnbull
Head of People
6. Greg Dunn*
Head of Technical Services

3

7. มาร์คอส โฮราชิโอ คาดีนา กุยเตียเรซ
รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด
8. ปลื้มจิตต์ ไชยา
รองประธานฝ่าย
พัฒนาโครงการในประเทศ
9. ไมคา ตามไท
รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์
10. เจสซี่ ลีเบอร์แมน
รองประธานฝ่ายกฏหมาย
11. ไมค์ สต๊อคแมน
รองประธานฝ่ายบริหาร
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. เอริค เหลียง
รองประธานฝ่ายควบคุมการออกแบบ
เพื่อพัฒนาโครงการ

5

4

1. Thomas Bruno Meier
SVP of Operations - Asia
2. Manuel Melenchon
VP of Operations - Asia
3. Eddy Tiftik
VP of Development - Asia
4. Zoe Wall
Group Director of Spa - Asia
5. Jimmy Yue
Call Centre Director - Hong Kong and Shanghai
		Anantara Vacation Club (Hong Kong)
6. Pieter Van Der Hoeven
Regional General Manager Indochina

4

6

1

5

2

3

16

กลุ่มธุรกิจยุโรปและอเมริกา
1. Ramón Aragonés Marin
Chief Executive Officer
2. Luis Martinez Jurado
Chief Financial Officer
3. Rufino Pérez Fernandez
Chief Operations Officer and
		Global Transformation Leader
4. Laia Lahoz Malpartida
Chief Assets and Development Officer
5. Isidoro Martinez de la
Escalera Alvarez
Chief Marketing Officer

5

7

2

1

6. Fernando Vives Soler
Chief Commercial Officer
7. Fernando Córdova Moreno
Chief People and Sustainable
Business Officer
8. Carlos Ulecia Palacios
General Counsel
9. Marco Amaral
VP of Operations and Development Europe and South America

8

6

4

9

กลุ่มธุรกิจตะวันออกกลาง

กลุ่มธุรกิจแอฟริกา
4. Natasha Rhymes
Group Director of
PR and Communications
5. Rachid Benwahmane
Group Director of
Finance - Middle East
6. Stefan Geyser
Group Director of People and
		Culture - Middle East and Africa

1. David Garner
VP of Sales and Marketing Middle East, North Africa,
Sri Lanka and Seychelles
2. Ramine Behnam
VP of Development EMEA
3. Amir Golbarg
VP of Operations - Middle East

2

4

5

1

3

6

1. Ashleigh Christie
Regional People and Culture Director Africa
2. Mark Havercroft
Regional Director - Africa
3. Dewald Olivier
Area IT Manager - Hotels and Gaming
4. Anna Gauthier
Sales and Marketing Director Sub Sahara Africa

2

1

3

4
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวโลก ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศทีล่ ดลงถึงร้อยละ 74 จากข้อมูลล่าสุดขององค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO) โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง 1 พันล้านคน ในปี 2563 เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 จากความต้องการในการเดินทางทีล่ ดลงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อนและข้อจ�ำกัดในการเดินทาง
ในวงกว้าง ทั้งนี้ การกลับมาของการเดินทางภายในประเทศช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้บางส่วน
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจะฟืน้ ตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญได้ตอ่ เมือ่ สามารถมีการเดินทางระหว่าง
ประเทศได้ตามปกติ
ปัจจุบันไมเนอร์ โฮเทลส์มีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก และมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ยุโรป
ออสเตรเลีย มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยในส่วนต่อไปนี้จะสรุปถึง
สภาวะของอุตสาหกรรมและแนวโน้มของแต่ละภูมิภาคดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้ม
ในระยะยาวจะเป็นไปในทิศทางทีด่ จี ากการกระจายวัคซีนทัว่ โลก แต่สถานการณ์ในระยะสัน้ ยังคงมี
ความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคและอัตรา
การกระจายวัคซีนเป็นหลัก ดังนั้น แนวโน้มอุตสาหกรรมของตลาดที่ส�ำคัญตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ไทย

13%

รายได้จาก
การด�ำเนินงาน ปี 2563
จ�ำแนกตามภูมิภาค

ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์
อเมริกา

อวานี พลัส สมุย ประเทศไทย

5%
ยุโรป
58%

12%

มัลดีฟส์และ
ตะวันออกกลาง

3%
อื่นๆ
9%
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ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ทุ ก แบรนด์ ใ นเครื อ รวมถึ ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจของ
นักท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั่วโลก ด้วยท�ำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อ
การเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด
พร้อมทั้งโครงสร้างด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงสถานะ
การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน�ำระดับโลก
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติลดลงเหลือเพียง 6.7 ล้านคน ในปี 2563 เทียบกับ 39.9 ล้านคน ในปี 2562 จากรายงาน
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในระหว่ า งเดื อ นเมษายนถึ ง กั น ยายน 2563 เนื่ อ งจากมาตรการป้ อ งกั น การระบาดของ
โรคโควิด-19 ที่เข้มงวด และมีการออกวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษเพียงแค่ส�ำหรับการพ�ำนักระยะยาว
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความสามารถในการกระจายวัคซีนไป
ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน จึงมีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี โดยล่ า สุ ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มี ก ารคาดการณ์ ว ่ า
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 จะมีจ�ำนวน 5.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม
จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วอาจสู ง ขึ้ น หากการกระจายวั ค ซี น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ เ ร็ ว กว่ า
ที่คาดการณ์ไว้

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
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ทีม่ า: กระทรวงการท่องเทีย่ วและกี ฬา
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ทวีปยุโรป

ไมเนอร์ โฮเทลส์ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นนักเดินทางธุรกิจภายในภูมิภาค ส่งผลให้รายได้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีความสัมพันธ์
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป
ในปี 2563 วิกฤตทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ติดลบในอัตราร้อยละ 3.5 เทียบกับปี 2562 ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 2.8 (ข้อมูลและประมาณการ
ตาม “แนวโน้มเศรษฐกิจโลก” เดือนมกราคม 2564 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) โดย
ภายหลังจากการปิดประเทศครัง้ ใหญ่ในวงกว้างเมือ่ เดือนเมษายน 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่
มีการฟื้นตัว แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มาก
สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.5
ทั้งนี้ ยูโรโซนมีอัตราการเติบโตในปี 2563 เป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 7.2 (เติบโตร้อยละ 1.3 ในปี 2562)
และคาดว่าจะกลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ 4.2 ในปี 2564 โดย 4 ประเทศที่มีสัดส่วนรายได้และ
ผลก�ำไรมากทีส่ ดุ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ได้แก่ ประเทศสเปน (อัตราการเติบโตเป็นลบอยูท่ รี่ อ้ ยละ 11.1
ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 2.0 ในปี 2562) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (อัตราการเติบโตเป็นลบ
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 1.7 ในปี 2562) ประเทศเยอรมนี (อัตราการเติบโต
เป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.6 ในปี 2562) และประเทศอิตาลี (อัตรา
การเติบโตเป็นลบอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.3 ในปี 2562)
ทวีปยุโรปมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 70 ในปี 2563 แม้ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัว
เล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ ทวีปยุโรปมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงที่มากที่สุด
ในประวัติการณ์ โดยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยลงกว่า 500 ล้านคน ในปี 2563
เมื่อเทียบกับปี 2562

เอ็นเอช พอทสดัม
ประเทศเยอรมนี
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เอ็นเอช อัมสเตอร์ดัม บาร์บิซอน พาเลซ
ประเทศเนเธอร์แลนด์

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในทวีปยุโรป

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
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ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดที่ส�ำคัญของบริษัท และเป็นประเทศที่ไมเนอร์ โฮเทลส์
มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ทั้งนี้ ท่ามกลาง
การระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียติดลบในอัตราร้อยละ 3.8 ส�ำหรับปี
สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 โดยศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียระบุว่า
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีสัดส่วน 2 ใน 3
ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ หมดของประเทศออสเตรเลีย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดเดือนมิถนุ ายน 2563
นักท่องเที่ยวภายในประเทศมีจ�ำนวน 92 ล้านคน ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ทั้งนี้ การท่องเที่ยว
ภายในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรเลียจากการเปิดพรมแดนระหว่างรัฐอีกครั้ง ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรเลียยังไม่มีการคาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังคงมี
ความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียได้เริม่ เห็นการฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่งของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว
จากการปิดพรมแดนไม่รับนักเดินทางต่างชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 28 อยู่ที่ 6.2 ล้านคนส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียยังคงมีการปิดพรมแดนอย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าจะไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนถึงสิ้นปี 2564 เป็นอย่างน้อย ดังนั้น จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะไม่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564

โอ๊คส์ แอดิเลด เอ็มบาสซี สวีท
ประเทศออสเตรเลีย

โอ๊คส์ แคนส์
ประเทศออสเตรเลีย
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ลาตินอเมริกา

ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมในประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา 58 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
การบริหารโดยเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ โดยประเทศเม็กซิโก โคลอมเบีย และอาร์เจนตินาเป็นตลาดหลัก
ของบริษัท
มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจในลาตินอเมริกาจะติดลบอยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.4 ในปี 2563 (เทียบกับเติบโต
ร้อยละ 0.2 ในปี 2562) เนื่องจากเศรษฐกิจของทุกประเทศในลาตินอเมริกาได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 โดยความไม่แน่นอนเกีย่ วกับนโยบายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2563
และน่าจะยากที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ทวีปอเมริกามีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง
ร้อยละ 69 ในปี 2563 โดยมีการฟื้นตัวบ้างในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
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ประเทศมัลดีฟส์

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องหมู่เกาะธรรมชาติที่งดงาม น�้ำทะเลที่สวยกระจ่างใส และ
หาดทรายขาว ด้วยแนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็นเอกลักษณ์ ท�ำให้ประเทศมัลดีฟส์
เป็นหนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในฝันทีม่ รี าคาแพงทีส่ ดุ ระดับโลก ในปัจจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี รงแรม
ทั้งหมด 5 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6
ในปี 2563 ประเทศมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศลดลงร้อยละ 67
อยู่ที่ 0.6 ล้านคน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดพรมแดนของประเทศในช่วงเดือนเมษายน
ถึงกรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการกลับมาเปิดพรมแดน ประเทศมัลดีฟส์มจี ำ� นวน
นักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในแต่ละเดือน และมีแนวโน้มการฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่
มาจากนักท่องเทีย่ วชาวรัสเซีย อินเดีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ทัง้ นี้ แนวโน้ม
การเติบโตดังกล่าวจะยังคงต่อเนือ่ งไปตลอดปี 2564 โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วของประเทศมัลดีฟส์
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศจ�ำนวน 1 ล้านคน
รั ฐ บาลของประเทศมั ล ดี ฟ ส์ ไ ด้ อ อกแคมเปญต่ า งๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวได้เปิดตัวแคมเปญนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ในปี 2565 ด้วยการโปรโมตประเทศมัลดีฟส์ผ่านสื่อสังคมต่างๆ
ตลอดปี 2564 อีกทั้งได้เปิดตัวโครงการ “Maldives Border Miles” ซึ่งเป็นโปรแกรมความภักดี
ส�ำหรับผู้ที่มาเยือนประเทศมัลดีฟส์บ่อยครั้ง เมื่อเดือนกันยายน 2563

อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

ทวีปแอฟริกาและ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีย่ งั ด้อยพัฒนา
ของทวีปแอฟริกายังมีโอกาสในการเติบโตอย่างมากในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทัง้ หมด
29 แห่งในทวีปแอฟริกา ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูและโรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรม
ในตัวเมือง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ทวีปแอฟริกามีจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกในทวีปแอฟริกามีเป้าหมายที่จะ
พลิกฟืน้ การท่องเทีย่ ว และได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์สำ� หรับภาคการท่องเทีย่ ว คือ Tourism for Inclusive
Growth โดยสานต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา ซึ่งได้รับการรับรอง
ในที่ประชุมสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติในปี 2562

อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี รงแรมภายใต้การบริหารทัง้ หมด 19 แห่งใน 3 ประเทศ
ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์ และทิโวลี โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในภูมภิ าค
ตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ทั้งนี้ จากความไม่แน่นอนในปัจจุบันจึงยังไม่มี
การคาดการณ์หรือแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางส�ำหรับปี 2564
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ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ
และแผนการพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 33,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64
จากปี 2562 จากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการด�ำเนิน
มาตรการการลดค่าใช้จ่ายเชิงรุก แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์มีผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 18,739 ล้านบาท
ในปี 2563 ทั้งนี้ โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่สุด
โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ ตามมาด้วยธุรกิจโรงแรม
ภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร

ลงทุนเอง
และเช่าบริการ

รายได้จาก
การด�ำเนินงาน ปี 2563
จ�ำแนกตาม
ประเภทธุรกิจ

78%

บริหารจัดการห้องชุด

12%

รับจ้างบริหาร

3%

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม

7%

รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร
บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร			

รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ

รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม

พันล้านบาท
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40
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หมายเหตุ: รายได้ธรุ กิ จโรงแรมรวม ประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมทีบ่ ริ ษัทลงทุนเอง เช่าบริ หาร บริ หารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริ หาร
รายได้ธรุ กิ จโรงแรมสุทธิ ประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมทีบ่ ริ ษัทลงทุนเอง เช่าบริ หาร บริ หารจัดการห้องชุด และค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริ หาร
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ภาพรวม
(บาท)
2563

รายได้รวม (ล้าน)
จ�ำนวนห้องพักรวม

2562 เปลี่ย(ร้นแปลง
อยละ)

41,963 108,468

จ�ำนวนโรงแรมรวม

ประเทศไทย
(บาท)

532

-61

535

-1

75,638 78,360

-3

อัตราการเข้าพัก
โรงแรม (%)*

29

70

-41

ค่าเฉลี่ยต่อห้อง
(ADR)*

3,512 3,978

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง
(RevPar)*

1,029 2,793

2563

โอเชียเนีย
(เหรียญ
ออสเตรเลีย)

2562 เปลี่ย(ร้นแปลง
อยละ)

4,081 11,529

2563

ทวีปยุโรป
และลาตินอเมริกา
(ยูโร)

2562 เปลี่ย(ร้นแปลง
อยละ)

-65

272

375

-28

28

4

63

60

5

4,809 5,009

-4

6,668 7,424

-10

29

25

2563

2562 เปลี่ย(ร้นแปลง
อยละ)

614 2,418

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ผลประกอบการที่ส�ำคัญ
ประเทศมัลดีฟส์
(เหรียญสหรัฐ)
2563

2562 เปลี่ย(ร้นแปลง
อยละ)

-75

62

135

-54

369

-2

5

5

0

55,462 57,720

-4

410

410

0

360

75

-50

57

77

-20

26

71

-45

26

67

-41

-12

4,856 4,966

-2

155

176

-12

85

100

-15

1,015

712

42

-63

1,203 3,727

-68

88

136

-35

22

71

-69

267

475

-44

* โรงแรมเดิ ม ไม่รวมโรงแรมใหม่ (Organic)

โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด
และรับจ้างบริหาร)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รวมไมเนอร์ โฮเทลส์

2563

2562

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

31,377

87,629

-64

2,469

6,561

-62

33,846

94,189

-64

ซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ บาย ทิโวลี
ประเทศกาตาร์
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รายได้จากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
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เอเลวาน่า คาฟารุ เฮ้าส์ เลวา
ประเทศเคนยา

พัฒนาการที่ส�ำคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2563 มีดังนี้

โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง
และเช่าบริหาร

ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหาร ซึ่งรวมถึงโรงแรมที่บริษัท
ลงทุนเอง โรงแรมทีบ่ ริษทั เข้าร่วมทุน และโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารจ�ำนวน 375 แห่ง มีจำ� นวน
ห้องพักทัง้ สิน้ 56,536 ห้อง เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 จากปี 2562 โดยด�ำเนินงานภายใต้แบรนด์
อนันตรา, อวานี, ทิโวลี, โอ๊คส์, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น,
โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจดับบลิว แมริออท และเรดิสัน บลู ในปี 2563 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง
มีรายได้จ�ำนวน 26,424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67 จากปีก่อน
ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวโรงแรมทีบ่ ริษทั ลงทุนเองและเช่าบริหารทัง้ สิน้ จ�ำนวน 10 แห่ง
ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นทวีปยุโรปผ่านการด�ำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ โดยรวมถึงโรงแรมระดับบน
ที่ก่อนหน้านี้เป็นของเครือ Boscolo ซึ่งโรงแรม 3 แห่งในเครือดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อ
ด�ำเนินงานภายใต้แบรนด์อนันตรา ได้แก่ โรงแรมอนันตรา ปาลาซโซ ไนอาดี โรม ในประเทศอิตาลี
อนันตรา นิวยอร์ก พาเลซ ในประเทศฮังการี และอนันตรา พลาซ่า นีซ ในประเทศฝรั่งเศส
ไมเนอร์ โฮเทลส์มุ่งเน้นในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนเกิดการระบาดของ
โรคโควิด-19 และการรักษาเงินสด ดังนัน้ กลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์จงึ เป็นการชะลอการใช้จา่ ยเงิน
ลงทุนทีไ่ ม่จำ� เป็น ซึง่ ไม่รวมถึงการลงทุนเพือ่ บ�ำรุงรักษาสินทรัพย์ แต่รวมถึงการลงทุนในโรงแรมใหม่
ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนการที่จะเปิดโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารจ�ำนวน
16 แห่งใน 2 ปีข้างหน้า โดยจะมีการประเมินแผนการเปิดโรงแรมอีกครั้งเมื่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้น

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ให้บริการห้องพักประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการ
ห้องชุด (Management Letting Rights) ภายใต้แบรนด์โอ๊คส์และอวานีในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ โดยในปี 2563 บริษทั ได้เปิดตัวโรงแรม 3 แห่งภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย
ได้แก่ โอ๊คส์ ทูวูมบา, โอ๊คส์ แคนส์ และโอ๊คส์ โกลด์โคสต์
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีโรงแรมภายใต้สิทธิในการบริหารจัดการห้องชุดทั้งหมด 62 แห่งและมี
ห้องพักภายใต้การบริหารมากกว่า 6,000 ห้อง ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวในเครือโรงแรม
ของบริษทั ทีเ่ ปิดให้บริการตลอดช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้จากการบริหาร
จัดการห้องชุดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2563
เมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 6 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายได้รวมจากธุรกิจการบริหารจัดการ
ห้องชุดในสกุลเงินออสเตรเลียลดลงร้อยละ 28 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลง
ในอัตราที่ต�่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ ของไมเนอร์ โฮเทลส์อย่างมาก ทั้งนี้ ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการห้องชุด
เป็นหนึ่งในธุรกิจแรกๆ ที่มีการฟื้นตัวและกลับมาสร้างผลก�ำไร EBITDA ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

อวานี โอ๊คแลนด์ เมโทรโพลิส
เรสซิเดนเซส
ประเทศนิวซีแลนด์

โอ๊คส์ ทูวูมบา
ประเทศออสเตรเลีย
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การบริหารจัดการ
ห้องชุด
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อนันตรา มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์
ประเทศเซเชลส์

การรับจ้าง
บริหารโรงแรม

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมช่วยให้บริษัทสามารถขยายแบรนด์ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง
ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูงขึ้น
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมทั้งหมด 95 แห่ง รวมห้องพักทั้งหมด 12,711 ห้อง
ใน 33 ประเทศ ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์,
นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ทั้งนี้ ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการรับจ้างบริหาร
โรงแรมจ�ำนวน 937 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2562
ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่งภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร รักษ ซึ่งเป็นศูนย์
บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพ
อย่างยัง่ ยืนในกรุงเทพฯ อีกทัง้ อนันตรา มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์ เปิดตัวด้วยความเป็นหนึง่ ในโรงแรมทีพ่ เิ ศษ
และมีสไตล์ทสี่ ดุ ของประเทศเซเชลส์ และเพือ่ ทีจ่ ะขยายฐานการด�ำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวโรงแรม 2 แห่งในเมืองดูไบ ได้แก่ อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ และโอ๊คส์ อิบึน
บัตตูตา เกท ดูไบ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ แต่จ�ำนวนห้องพักภายใต้
สัญญารับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 16 จากปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่เอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ปเลิกด�ำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐโดมินิกัน
ด้วยเป้าหมายระยะสัน้ ในการรักษาเงินสดซึง่ ส่งผลให้มกี ารชะลอการลงทุนในโครงการโรงแรมต่างๆ
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงเร่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม ซึ่งมีอัตราการท�ำก�ำไร
ที่สูงและการลงทุนที่ต�่ำ โดยไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเปิดโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร
อีก 43 แห่งในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท Funyard
Hotels & Resorts ในประเทศจีนจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายโรงแรมในประเทศจีนเพื่อให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญารับจ้างบริหารจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของรายได้
ทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ในปี 2563 บริษัทคาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
จากการเร่งการเติบโตของธุรกิจรับจ้างบริหารในอัตราที่เร็วขึ้น

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
และโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นส่วนใหญ่ โดยในสภาวะปกติ ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจ
ทีส่ ร้างก�ำไรได้ดว้ ยตนเอง และช่วยเสริมธุรกิจโรงแรม อีกทัง้ ช่วยเพิม่ ผลตอบแทนโดยรวมของโรงแรม
แต่ละโครงการ ถึงแม้วา่ จะต้องเผชิญกับความท้าทายในปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
ยังสามารถสร้างผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2563
ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ขายทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบนั
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย อันได้แก่ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา
และโครงการอวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ซึง่ ทัง้ 2 โครงการตัง้ อยูใ่ นเมืองภูเก็ต และโครงการอนันตรา
เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต
สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการอนันตรา เดซารู โคสต์ เรสซิเดนเซส ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการอนันตรา อูบุด เรสซิเดนเซส ซึ่งประกอบด้วย
วิลล่าเพื่ออยู่อาศัยจ�ำนวน 15 หลัง ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้ถูก
ชะลอออกไปท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยเจ้าของคะแนนคลับพอยต์
สามารถส�ำรองการพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวหรูชั้นน�ำระดับโลกในระยะยาวด้วยคะแนน
คลับพอยต์ทมี่ กี ารก�ำหนดราคาไว้ลว่ งหน้า ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมธุรกิจโรงแรมของบริษทั
เนื่องจากเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถใช้คะแนนเพื่อการเข้าพักในโรงแรมในเครือทั่วโลก
ที่เข้าร่วมรายการ และช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากร้านอาหาร สปา
และบริการอื่นๆ ของโรงแรม
บริษัทได้ขยายจ�ำนวนห้องพักภายใต้โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2563
อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 250 ห้อง และอีก 36 ห้องที่พัฒนาแล้วพร้อมโอน
ใน 7 สถานที่พักผ่อน ได้แก่ เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์
ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ในประเทศจีน ณ สิน้ ปี 2563 อนันตรา
เวเคชั่น คลับมีจ�ำนวนสมาชิกเจ้าของคะแนนคลับพอยต์เพิ่มขึ้นเป็น 15,239 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
จากปี 2562 อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของ
อนันตรา เวเคชั่น คลับลดลงร้อยละ 5 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562
อวาดินา ฮิลล์ บาย อนันตรา
ประเทศไทย
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แผนการพัฒนาโรงแรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แผนการขยายโรงแรมจ�ำแนกตามประเทศ
ประเทศ

เอเชีย

2562
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
57 7,997

2563
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
58 7,797

2564F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
68 9,617

2565F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
73 11,028

2566F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
78 12,597

กัมพูชา

2

119

2

119

3

154

3

154

3

154

จีน

2

321

2

321

6

947

7

1,047

8

1,213

อินเดีย

1

78

1

78

1

78

1

78

1

78

อินโดนีเซีย

4

200

4

200

5

271

5

271

5

271

ลาว

1

53

1

53

1

53

1

53

1

53

มาเลเซีย

2

418

2

418

2

418

2

418

3

804

มัลดีฟส์

5

410

5

410

5

410

6

610

6

610

เกาหลีใต้

1

289

1

289

1

289

2

859

2

859

ศรีลังกา

6

706

6

706

6

706

6

706

6

706

28

5,009

29

4,809

31

5,220

31

5,220

33

5,827

เวียดนาม
ยุโรป

5
304

394
47,054

5
302

394
47,441

7
313

1,071
49,027

9
316

1,612
49,930

10
316

2,022
49,930

อันดอร์รา

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

ออสเตรีย

7

1,340

7

1,340

7

1,340

7

1,340

7

1,340

เบลเยียม

14

2,314

13

2,265

13

2,265

13

2,265

13

2,265

3

581

4

733

4

733

4

733

4

733

1

394

1

394

1

394

ไทย

สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส

5

871

5

871

6

1,023

6

1,023

6

1,023

เยอรมนี

56

10,425

54

10,046

57

10,532

59

11,335

59

11,335

ฮังการี

1

160

3

483

3

483

3

483

3

483

ไอร์แลนด์

1

187

1

187

1

187

1

187

1

187

52

7,934

57

8,495

61

8,922

62

9,022

62

9,022

ลักเซมเบิร์ก

1

148

1

148

1

148

1

148

1

148

เนเธอร์แลนด์

35

6,782

34

7,233

34

7,233

34

7,233

34

7,233

โปแลนด์

1

93

1

93

1

93

1

93

1

93

โปรตุเกส

17

2,809

17

2,809

17

2,809

17

2,809

17

2,809

โรมาเนีย

2

159

2

159

2

159

2

159

2

159

สโลวาเกีย

1

117

1

117

1

117

1

117

1

117

102

12,381

96

11,709

98

11,836

98

11,836

98

11,836

สวิตเซอร์แลนด์

3

382

3

382

3

382

3

382

3

382

สหราชอาณาจักร

2

311

2

311

2

311

2

311

2

311

อิตาลี

สเปน

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

2563
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
63 6,668

2564F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
63 6,668

2565F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
63 6,668

2566F
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
64 6,934

ออสเตรเลีย

55

6,836

58

6,104

58

6,104

58

6,104

59

6,370

นิวซีแลนด์
ตะวันออกกลาง

5
17

588
2,582

5
19

564
3,242

5
23

564
4,142

5
24

564
4,375

5
25

564
4,675

โอมาน

2

251

2

251

3

457

3

457

4

757

กาตาร์

5

676

5

676

7

1,196

7

1,196

7

1,196

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
แอฟริกา

10
31

1,655
2,395

12
31

2,315
2,227

13
32

2,489
2,347

14
32

2,722
2,347

14
33

2,722
2,503

บอตสวานา

1

196

1

196

1

196

1

196

1

196

เคนยา

10

107

10

107

11

227

11

227

11

227

เลโซโท

2

263

2

263

2

263

2

263

2

263

เมอร์ริเชียส

1

164

1

164

1

164

1

164

2

320

โมซัมบิก

5

576

5

576

5

576

5

576

5

576

นามิเบีย

1

173

1

173

1

173

1

173

1

173

เซเชลส์

1

124

2

154

2

154

2

154

2

154

แอฟริกาใต้

1

198

แทนซาเนีย

6

116

6

116

6

116

6

116

6

116

ตูนิเซีย

1

93

1

93

1

93

1

93

1

93

แซมเบีย
อเมริกา

2
66

385
10,908

2
59

385
8,263

2
63

385
8,819

2
66

385
9,168

2
71

385
9,932

15

2,144

15

2,144

15

2,144

15

2,144

15

2,144

บราซิล

3

684

3

684

5

941

5

941

6

1,071

ชิลี

5

583

5

583

6

718

7

864

7

864

13

1,355

13

1,355

13

1,355

13

1,355

13

1,355

คิวบา

2

251

2

251

2

251

2

251

2

251

สาธารณรัฐ
โดมินิกัน

6

2,503

เอกวาดอร์

1

124

1

124

1

124

1

124

1

124

เฮติ

1

72

1

72

1

72

1

72

1

72

18

2,814

17

2,672

17

2,672

18

2,792

21

3,161

1

83

1

83

อาร์เจนตินา

โคลอมเบีย

เม็กซิโก
ปานามา
เปรู
อุรุกวัย
สหรัฐอเมริกา
รวม
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

1

164

1

164

2

429

1

136

1

136

1

136

1

136

1

136

1
535

242
78,360

1
532

242
75,638

1
562

242
80,620

1
574

242
83,516

1
587

242
86,571
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ไมเนอร์ โฮเทลส์

โอเชียเนีย

2562
จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง
60 7,424
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แผนการขยายโรงแรมจ�ำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
ลักษณะ
2562
ความเป็นเจ้าของ จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

2563

2564F

2565F

2566F

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

ลงทุนเอง

124

19,932

119

19,065

120

19,393

120

19,393

120

19,393

เช่าบริหาร

227

34,323

231

35,642

240

37,086

244

38,109

244

38,109

ร่วมลงทุน

25

1,829

25

1,829

26

1,900

27

2,100

27

2,100

100

15,129

95

12,711

114

15,850

121

17,523

133

20,312

59

7,147

62

6,391

62

6,391

62

6,391

63

6,657

535

78,360

532

75,638

562

80,620

574

83,516

587

86,571

รับจ้างบริหาร
สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุด
รวม
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจ�ำแนกตามแบรนด์
แบรนด์

2562

2563

2564F

2565F

2566F

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

จ�ำนวน จ�ำนวน
โรงแรม ห้อง

อนันตรา

42

5,533

46

5,786

51

6,595

52

6,828

53

6,935

อวานี

32

5,646

33

5,793

40

7,242

44

8,553

48

9,805

โอ๊คส์

59

7,301

63

7,058

65

7,363

65

7,363

67

8,129

ทิโวลี

16

2,992

16

2,992

18

3,243

18

3,243

20

3,539

เอ็นเอช คอลเลคชั่น

83

12,716

90

13,615

97

14,691

100

15,339

100

15,339

260

38,435

245

36,444

251

37,400

252

37,483

255

37,852

นาว

5

1,168

6

1,818

7

1,954

9

2,475

10

2,740

อื่นๆ

38

4,569

33

2,132

33

2,132

34

2,232

34

2,232

535

78,360

532

75,638

562

80,620

574

83,516

587

86,571

เอ็นเอช โฮเทลส์

รวม
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเทศ

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564F

2565F

2566F

ไทย

อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท

44

44

44

44

44

ไทย

อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา

11

11

11

16

16

ไทย

ลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา

15

15

15

15

15

ไทย

เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส

53

53

53

53

53

ไทย

ดิ เอสเตท สมุย

14

14

14

14

14

โมซัมบิก

ทอร์เรส รานี เรสซิเดนซ์

6

6

6

6

6

อินโดนีเซีย

อนันตรา อูบุด เรสซิเดนเซส

15

15

15

มาเลเซีย

อนันตรา เดซารู โคสต์ เรสซิเดนเซส

20

20

20

178

257

257

2564F

2565F

2566F

รวมจ�ำนวนยูนิต

143

143

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ประเทศ

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

2562

2563

ไทย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ

30

27

27

27

27

ไทย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชียงใหม่

11

11

12

14

16

ไทย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต

125

125

133

147

151

ไทย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย

20

20

20

20

20

จีน

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า

3

3

3

3

3

อินโดนีเซีย

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี

47

61

66

66

66

นิวซีแลนด์

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์

3

3

3

3

3

อื่นๆ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - อื่นๆ
รวมจ�ำนวนยูนิต

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

14
239

250

264

280

300
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แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา

การระบาดของโรคโควิด-19
ไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโต
ของไมเนอร์ ฟู้ดได้
แต่กลับเป็นแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาบริการจัดส่ง
อาหารและขีดความสามารถ
ด้านดิจิทัล เพื่อประสบการณ์
ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้า
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บร�การจัดสงแบบ
เวนระยะหาง ไมมีการสัมผัสโดยตรง

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการปรับตัว
และรับมือกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ทมี่ คี วามผันผวน
เป็นอย่างมาก พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้วยมาตรการการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ดพลิกฟื้นกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว
จากมาตรการการปิ ด เมื อ งและปิ ด พื้ น ที่ ข องรั ฐ บาลทั่ ว โลกเพื่ อ ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2563 ไมเนอร์ ฟูด้ ได้รบั มือและด�ำเนินการอย่างรวดเร็วในการปิด
ให้บริการการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน และในบางพื้นที่ได้ท�ำการปิดสาขาร้านอาหาร
เป็นการชั่วคราว อีกทั้งไมเนอร์ ฟู้ดได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความสะอาดของ
รัฐบาลอย่างเคร่งครัด และเมื่อข้อจ�ำกัดต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลง ไมเนอร์ ฟู้ดได้ให้ความส�ำคัญ
กับกลยุทธ์ในการกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหาร โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดเป็นหลัก
เพื่อที่จะรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางการระบาด
ของโรคโควิด-19 ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยความรวดเร็ว โดยยังคงค�ำนึงถึง
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การขยายและยกระดับธุรกิจจัดส่งอาหารเพือ่ รองรับ
ความต้องการในการจัดส่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อจ�ำกัดในการนั่งรับประทานอาหาร
ภายในร้านในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19 สูงสุด โดยไมเนอร์ ฟูด้ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112Delivery ของบริษัทเองในประเทศไทย และร่วมมือกับ
ผูใ้ ห้บริการจัดส่งอาหารรายอืน่ ในตลาดหลักของบริษทั ซึง่ ได้แก่ ประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย
นอกจากนี้ แบรนด์ตา่ งๆ ของไมเนอร์ ฟูด้ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมความภักดีของลูกค้าใหม่ ซึง่ ไม่เพียงแต่จะ
ช่วยเพิม่ ยอดขายในระยะสัน้ แต่ยงั ช่วยในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับแบรนด์ในทุกตลาดหลักของไมเนอร์ ฟู้ดอีกด้วย อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการต่างๆ
เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น โครงการ Minor Food Innovation
Team (M-FIT) เพื่อคิดค้นเมนูใหม่ๆ และโครงการ Young Entrepreneur Program (YEP) เพื่อ
สร้างแนวคิดและแบรนด์ใหม่ๆ โดยโครงการดังกล่าวเหล่านีจ้ ะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ซึ่งรวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพซึ่งมีเพิ่มขึ้น
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นอกจากการผลักดันในการสร้างยอดขายแล้ว ไมเนอร์ ฟูด้ ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมค่าใช้จา่ ย
อย่างเข้มงวด เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานสูงขึ้น ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายนี้ มีทั้งส่วน
ที่เป็นการลดเป็นการชั่วคราว และส่วนที่เป็นแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนของบริษัท
ในระยะยาว ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจต่อไปในอนาคตแม้จะพ้นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการเจรจาต่อรองเพื่อขอลดค่าเช่าในทุกตลาดหลัก
ซึง่ ประสบความส�ำเร็จแล้วส�ำหรับสัญญาเช่าทีส่ ำ� คัญ อีกทัง้ มีการจัดสรรค่าใช้จา่ ยทางการตลาดให้
ช่องทางออนไลน์และดิจทิ ลั ในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลักดันการเติบโตของธุรกิจจัดส่ง
อาหาร และมุ่งเน้นให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยไมเนอร์ ฟู้ดได้มีการพิจารณาและ
ปรับโครงสร้างองค์กรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทางดิจทิ ลั ซึง่ มีความส�ำคัญเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ และ
เพือ่ ให้ทกุ แบรนด์สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนกลางของหน่วยงานการบริหารจัดการและหน่วยงาน
สนับสนุน ท้ายสุด ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดหาวัตถุดิบและเครือข่ายการขนส่ง
ด้วยความส�ำคัญของการเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ดจึงใช้เงินลงทุน
ด้วยความระมัดระวัง โดยการลงทุนในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนในบอนชอน แบรนด์ไก่ทอดสไตล์เกาหลีในเดือนมีนาคม
2563 เพือ่ ทีจ่ ะขยายแบรนด์ตอ่ ไปในประเทศไทย โดยตลอดปี 2563 บอนชอนเป็นหนึง่ ในแรงผลักดัน
ส�ำคัญที่ช่วยให้ผลการด�ำเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ดมีความแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่ท้าทาย นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้ลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเบร็ดทอล์ค กรุ๊ป
เป็นร้อยละ 25.1 โดยเบร็ดทอล์คเป็นผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร ซึ่งมี
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์
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เมื่อมองไปข้างหน้า ปี 2564 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัว เมื่อประเทศต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดพรมแดน
อีกครั้ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ
ในทั้ง 3 ตลาดหลักของบริษัท พร้อมไปกับการรักษาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และบริการ
จัดส่งอาหารจะมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหาร
ของไมเนอร์ ฟู้ดเอง
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ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ฟู้ด
1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไมเนอร์ ฟู้ด
2. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ต่างประเทศ
3. ประพัฒน์ เสียงจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. กรีฑากร ศิริอัฐ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประเทศไทย
และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ซิซซ์เลอร์

13

12

10

5

15

6. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์
7. ชัญญา รอดรักขวัญ
รองประธานฝ่ายการผลิตสินค้า
8. ภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ
ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
9. อนุพนธ์ นิธิยานันท์
ผู้จัดการทั่วไป สเวนเซ่นส์
(ประเทศไทย)
10. นครินทร์ ธรรมหทัย
ผู้จัดการทั่วไป แดรี่ ควีน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
และคอฟฟี่ เจอนี่

6

7

3

4

1

11. ธนวรรธ ด�ำเนินทอง
ผู้จัดการทั่วไป เบอร์เกอร์ คิง (ประเทศไทย)
12. ธนกฤต กิตติพนาชนม์
ผู้จัดการทั่วไป บอนชอน
13. จักรี สร้อยทอง
รักษาการผู้จัดการทั่วไป เบซิล
14. ปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์
ผู้จัดการทั่วไป 1112Delivery
15. ชูทวีป วรดิลก
ผู้จัดการทั่วไป ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์
(ประเทศไทย)

2

9

11

14

8

กลุ่มธุรกิจออสเตรเลีย
6. Nikki Ward
HR Manager, Minor DKL Food Group
7. Brad Dight
General Manager Technology,
Minor DKL Food Group
8. Sarina Mari
Group Corporate Lawyer,
Minor DKL Food Group
9. Matt Vidler
Head of Development,
Minor DKL Food Group
10. Jarrod Appleby
General Manager,
TCC International and Emerging
Brands, Minor DKL Food Group

1. Nick Bryden
Chief Executive Officer,
Minor DKL Food Group
2. David Koch
Chief Financial Officer,
Minor DKL Food Group
3. Brian Finch
Chief Operations Officer,
Minor DKL Food Group
4. Megan Magill
Chief Brand and Customer Officer,
Minor DKL Food Group
5. Jon Saunders
General Manager Supply Chain,
		Minor DKL Food Group

14

13

12

10

9

8

7

2

1

3

4

11. Craig Dickson
Chief Executive Officer,
Nomad Coffee Group
12. Rocky Veneziano
Managing Director, Nomad Coffee Group
13. Ben Romeril
General Manager,
Veneziano Coffee Roasters
14. Lance Brown
General Manager, Black Bag Roasters
15. David Perkins
Financial Controller,
Nomad Coffee Group
16. Amie Jacobson
People and Culture Manager,
Nomad Coffee Group

5

6

11

16

15

กลุ่มธุรกิจจีน
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4. Lynn Lin
Group Director of Business
Support, Minor Food China
5. Merry Wang*
		Group Director of Finance,
Minor Food China
6. Fiona Chen
Group Director of
Business Development,
Minor Food China

1. Woon How Chin (Paul Chin)
Chief Executive Officer,
Minor Food China
2. Meng Hong Bo (Aaron)
Chief Operating Officer,
Minor Food China
3. Jenny Sim
VP of Human Capital,
Minor Food China

* ไม่อยู่ในรู ป

3

2

1

4

6

กลุ่มธุรกิจสิงคโปร์

10

9

6

5. Evien Ang
Marketing Director,
Minor Food Singapore
6. Melissa Lee
Creative Director,
Minor Food Singapore
7. Doreen Ho
Supply Chain Director,
Minor Food Singapore

4

2

1

3

5

7

8. Lim Yu Huat
Operations Director,
Minor Food Singapore
9. Joshua Khoo
General Manager,
Minor Food Singapore
10. Ye Lin
General Manager,
Minor Food Singapore

8
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1. Dellen Soh
Chief Executive Officer,
Minor Food Singapore
2. Axel Tan
VP of Operations,
Minor Food Singapore
3. Susan Goh
Finance Director,
Minor Food Singapore
4. Chan Pei Ling
HR and Training Director,
Minor Food Singapore
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศ โดยมี 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน และ
ออสเตรเลีย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน แนวโน้มอุตสาหกรรมของ
ตลาดหลักตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต�่ำสุดในรอบ
21 ปีในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 47.2 ต่อมาดัชนีเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่อยู่แค่ระดับประมาณ 50.0
กว่าตลอดช่วงทีเ่ หลือของปี ถึงแม้วา่ มาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการคนละครึง่ และโครงการช้อปดีมคี นื จะช่วยผลักดันการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค แต่ความเชือ่ มัน่
ของผูบ้ ริโภคยังคงอ่อนตัวจากปัจจัยเชิงลบอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ความกลัว
การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การว่างงาน และ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ประมาณการ
ส่วนแบ่งการตลาด
ในประเทศไทย
ของไมเนอร์ ฟู้ด
ปี 2563

ไมเนอร์ ฟู้ด
ประเทศไทย

32%

ผู้ประกอบการอื่น

68%
หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาด
ของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย

รายได้ (ล้านบาท)
คาเฟ่
ร้านอาหาร
ร้านอาหารจานด่วน
ไอศกรีมและเบเกอรี่
ตลาดรวม

2561
รายได้
ร้อยละ
9,783
14.2
23,174
33.6
29,596
42.9
6,378
9.3
68,931
100.0

2562
รายได้
ร้อยละ
10,203
13.4
26,744
35.1
32,360
42.5
6,817
9.0
76,124
100.0

ที่มา: บริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

2563F
รายได้
ร้อยละ
8,443
14.0
20,258
33.6
26,778
44.4
4,772
7.9
60,252
100.0

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 8.3
ในปี 2563 โดยเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ของประเทศ ซึง่ เป็นเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทัง้ การระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้การส่งออก
สุทธิลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งจากรายได้รับจากการท่องเที่ยวและการค้าโลกที่ชะลอตัว รวมถึง
ความต้องการที่ลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่อ่อนตัว
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.9 ในปี 2564
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าปี 2562 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะสั้นยังคง
มีความไม่แน่นอนสูง และขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกระจายวัคซีนเป็นหลัก โดยการระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการของครัวเรือน บริษัทเอกชน และภาครัฐบาล
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ประเทศจีน

ประเทศจีนเป็นประเทศแรกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ประเทศจีน
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการติดเชือ้ รายใหม่ทตี่ ำ�่ ด้วยเหตุนี้
ธนาคารโลกจึงคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศจีนจะยังคงเติบโต
ในปี 2563 แต่ในอัตราทีช่ า้ ลงทีร่ อ้ ยละ 2 โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนส่วนใหญ่ได้รบั
แรงผลักดันจากกิจกรรมภายในประเทศ ด้วยการฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามด้วยภาคการบริการและการใช้จา่ ยของภาคเอกชนในช่วงหลัง
ของปี 2563 ทัง้ นี้ ภาคการส่งออกยังคงแข็งแกร่ง ด้วยความต้องการหน้ากากอนามัย รวมถึงเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวกับการท�ำงานนอกสถานที่
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 7.9 ในปี 2564
เนือ่ งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะขยายวงกว้างไปสูก่ ารลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนจาก
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ดีขึ้น รวมถึงสภาวะตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้น เพิ่มจาก
การผลิตและการลงทุนที่แข็งแกร่งในปี 2563

ประเทศออสเตรเลีย

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลียจะหดตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2563 แต่จะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.2 ในปี 2564
ทั้งนี้ จากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุน
ของรัฐบาลทางด้านนโยบายการคลังและการเงิน ส่งผลให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ไม่รุนแรงเท่าในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียได้เริ่มเห็นการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจแล้ว จากแรงผลักดันของกิจกรรมภายในประเทศ
แม้วา่ จะมีการคาดการณ์วา่ อัตราการว่างงานจะสูงขึน้ ในช่วงแรก เนือ่ งจากมาตรการการช่วยเหลือ
โดยภาครัฐจะสิ้นสุดลงในปี 2564 แต่หลังจากนั้นอัตราการว่างงานจะค่อยๆ ลดลง การออม
ของครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ปีทผี่ า่ นมาจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการบริโภคของภาคเอกชน นอกจากนี้ การฟืน้ ตัวของกิจกรรม
ของภาคเอกชน ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดในการเดินทางจะช่วยลดผลกระทบจาก
การลดการสนับสนุนจากนโยบายการคลังได้บางส่วน
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ผลประกอบการ
ที่ส�ำคัญและแผนงาน
ในอนาคต

ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 20,684 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 15
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการปิดให้บริการร้านอาหารเป็นการชั่วคราวหรือเปิดให้
บริการเพียงบางส่วนในปี 2563 และความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีช่ ะลอตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19
ณ สิ้นปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหารจ�ำนวน 2,370 สาขา ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562
เนื่องจากไมเนอร์ ฟู้ดมุ่งเน้นในการผลักดันธุรกิจที่มีอยู่ให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของ
โรคโควิด-19 มากกว่าการขยายสาขาใหม่ แม้วา่ ไมเนอร์ ฟูด้ จะมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงครึง่ แรกของ
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิดร้านอาหารตามมาตรการการปิดประเทศ แต่ดว้ ยมาตรการ
การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดและทันท่วงที ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ดกลับมาสร้างผลก�ำไรได้อย่าง
รวดเร็ว โดยกลับสูร่ ะดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้ แต่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และส่งผลให้
มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 16 จ�ำนวน
278 ล้านบาท ในปี 2563
ไมเนอร์ ฟู้ดมีการบริหารงานด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามแต่ละภูมิภาคด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
โดยประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วยประเทศจีนและออสเตรเลีย
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ประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์,
แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และบอนชอน ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศไทยมีร้านอาหารจ�ำนวน 1,585 สาขา ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 สาขาจากปี 2562
โดยการเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขาของร้านบอนชอน เพือ่ ให้ครอบคลุม
พื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับบริการจัดส่งอาหาร ซึ่งช่วยลดผลกระทบ
จากการปิดสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไรของแบรนด์อื่น จากร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ด
มีร้านอาหารที่ลงทุนเองจ�ำนวน 954 สาขา ส่วนที่เหลืออีก 631 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์ ทั้งนี้
จากมาตรการการปิดประเทศและข้อจ�ำกัดในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ประกอบกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจ�ำกัดจ�ำนวนลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหาร
ภายในร้าน ยอดขายต่อร้านเดิมจึงลดลงร้อยละ 16.9 ในปี 2563 ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทยลดลงร้อยละ 11 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการการควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดและแนวโน้มการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
จึงมีความสามารถในการท�ำก�ำไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีก�ำไรสุทธิที่ฟื้นตัวกลับสู่
ระดับปกติก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ในปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารส�ำหรับการนัง่ รับประทานภายในร้านเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดร้านอาหารของประเทศไทย
โดยรวมจะเติบโตโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 3.3 ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่มูลค่าตลาดของธุรกิจ
บริการจัดส่งอาหารจะเติบโตในอัตราทีส่ งู กว่าอยูท่ รี่ อ้ ยละ 10 ต่อปีโดยเฉลีย่ ด้วยเหตุนี้ ไมเนอร์ ฟูด้
จึงมุง่ เร่งการเติบโตและการลงทุนในบริการจัดส่งอาหาร เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ ส่งผล
ให้ยอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหารเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของยอดขายรวม
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 สู่จุดสูงสุดที่มากกว่าร้อยละ 60 ในช่วงการระบาด
ของโรคโควิด-19 และหลังจากนั้นกลับมาคงที่ในสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายภายหลัง
จากการผ่อนคลายมาตรการในช่วงที่เข้มงวดที่สุดในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
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ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟูด้ ได้สร้างความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญหลากหลายประการของธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร
โดยกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั แพลตฟอร์มบริการจัดส่ง
อาหารของบริษัท รวมทั้งเพิ่มยอดขายผ่านผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น ในปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ
ของไมเนอร์ ฟู้ดมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายใหญ่ทุกราย
ไมเนอร์ ฟูด้ ยังคงมุง่ ยกระดับแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ไมเนอร์ ฟูด้
มีประสบการณ์ในการจัดส่งอาหารมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการส่งพิซซ่า ทั้งนี้
ไมเนอร์ ฟู้ดได้เพิ่มจ�ำนวนแบรนด์ที่ให้บริการบนแอปพลิเคชัน 1112Delivery จาก 6 แบรนด์ที่เป็น
ของไมเนอร์ ฟูด้ เอง เมือ่ เปิดตัวแอปพลิเคชัน เป็น 12 แบรนด์ในปัจจุบนั โดยได้เพิม่ แบรนด์พนั ธมิตร
เช่น เอส แอนด์ พี, เบร็ดทอล์ค, ซงฟา บักกุ๊ดเต๋ และข้าวมันไก่สิงคโปร์ เซอร์เจนท์ คิทเช่น อีกทั้ง
ไมเนอร์ ฟู้ดได้ขยาย “Cloud Kitchens” หรือครัวกลางอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีบริการจัดส่งอาหาร
ของแบรนด์ต่างๆ ที่ครอบคลุมในแต่ละเขตการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแอปพลิเคชันการจัดส่งอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เช่น
ความสามารถในการติดตามค�ำสั่งซื้อได้ในทันที การสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งรวมถึงระบบการถามตอบ
ออนไลน์ และระบบการสัง่ ซือ้ ล่วงหน้า นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟูด้ ได้มกี ารเพิม่ พืน้ ทีก่ ารให้บริการจัดส่ง
อาหารที่ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ด้วยการลงทุนด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงมีความส�ำคัญมากขึน้ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายผ่านโครงการ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และโครงการความภักดีของลูกค้า
ไมเนอร์ ฟู้ดอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ให้สงู ทีส่ ดุ ซึง่ รวมถึงการรวมหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานบริหารจัดการของแบรนด์ตา่ งๆ ไปยัง
ส่วนกลางของบริษทั และเพิม่ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและพัฒนาทักษะของพนักงานเพือ่ ให้สามารถ
ท�ำงานได้ห ลากหลายหน้าที่ยิ่งขึ้น อีกทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรยังรวมถึงการหมุนเวียน
เปลีย่ นงานของพนักงาน นอกจากนี้ จะมีการสร้างประโยชน์จากการท�ำงานร่วมกันในหน่วยธุรกิจอืน่
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วย
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กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนเป็นกลุ่มธุรกิจแรกของไมเนอร์ ฟู้ดที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่พบไวรัสดังกล่าวเป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนเป็นประเทศแรกทีม่ กี ารฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน โดยมียอดขาย
ต่อร้านเดิมกลับมาเติบโตอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563 แบรนด์ริเวอร์ไซด์เป็นแบรนด์หลักของ
ไมเนอร์ ฟูด้ ในประเทศจีน โดยมีสาขาทัง้ หมด 110 แห่ง ณ สิน้ ปี 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากปี 2562
ซึง่ เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างรวดเร็วในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ตามความต้องการทีฟ่ น้ื ตัว
อย่างแข็งแกร่ง
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สูงสุดในปี 2563 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้ใช้
ช่วงเวลาดังกล่าวเพือ่ ปรับกระบวนการในการด�ำเนินงานใหม่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยบริษัทคู่ค้าที่มีชื่อเสียง
อีกทั้งได้ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้เข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนยังใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากช่วงเวลา
ทีธ่ รุ กิจชะลอตัวในช่วงครึง่ ปีแรกในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานเกีย่ วกับสินค้าและบริการเพือ่ ยกระดับ
การให้บริการลูกค้าเมื่อตลาดฟื้นตัว
กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนเห็นผลจากการใช้โอกาสในการสร้างรากฐานส�ำหรับการเติบโต
ดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยยอดขายต่อร้านเดิมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน
สิงหาคม อีกทั้งร้านอาหารสาขาใหม่ยังช่วยให้แบรนด์ริเวอร์ไซด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น
และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ในเมืองที่เป็นเป้าหมายส�ำหรับการเติบโตอีกด้วย
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ประเทศออสเตรเลีย

สิน้ ปี 2563 กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมีสาขาร้านอาหารทัง้ สิน้ จ�ำนวน 440 สาขา
ลดลงจาก 481 สาขา ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับยังคงเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม
โดยมีสัดส่วนยอดขายโดยรวมทุกสาขามากกว่าร้อยละ 95 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมีจ�ำนวนสาขาลดลงในระหว่างปี 2563 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียได้ทำ� การปิดสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไรเป็นการถาวร ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19
เช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในประเทศออสเตรเลียเติบโตอย่างรวดเร็ว
เพื่อรับมือกับข้อจ�ำกัดในการเดินทาง กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้ยกระดับ
การให้บริการจัดส่งอาหารโดยได้แบ่งพืน้ ทีใ่ นร้านอาหารทีม่ อี ยูเ่ ดิมกว่า 100 สาขา ให้กบั แบรนด์ใหม่
ซึ่งเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์และเมนูอาหารประเภทไข่ โดยมุ่งเน้นเฉพาะบริการจัดส่งอาหารเท่านั้น
รวมถึงขยายบริการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียยังคงให้ความส�ำคัญกับการยกระดับประสบการณ์ทางดิจิทัลของลูกค้า และได้ลงทุน
ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การพัฒนายกระดับโปรแกรมความภักดีแบบดิจิทัล
และการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายอื่น
ในขณะที่ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เริ่มที่จะผ่อนคลายลง ประกอบกับความพยายามของ
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียตลอดทั้งปี 2563 ส่งผลให้การลดลงของยอดขาย
ต่อร้านเดิมของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นในแต่ละเดือน นับตั้งแต่
จุดต�่ำสุดในเดือนเมษายน 2563 ที่ลดลงในอัตราร้อยละ 70 จากการปิดสาขาร้านอาหารชั่วคราว
และข้อจ�ำกัดในการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ปรับตัวดีขึ้นเป็นลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตรา
ร้อยละ 0.7 ในเดือนธันวาคม 2563

ไมเนอร์ ฟู้ ด

นอกจากกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย จีน และออสเตรเลียแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหาร
332 สาขา ในอีก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และ
ประเทศแคนาดา แม้วา่ จะยังคงมีขนาดเล็ก แต่ตลาดดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเติบโตและมีโอกาส
ในการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างมีนัยส�ำคัญได้ในอนาคต โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของ
ไมเนอร์ ฟูด้ นอกเหนือจาก 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
(CLMV) ด้วยจ�ำนวนสาขาทัง้ หมด 180 สาขา และตะวันออกกลางด้วยจ�ำนวนสาขาทัง้ หมด 66 สาขา

ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด
จ�ำนวนสาขาร้านอาหาร
บริษัทลงทุนเอง
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
เบนิฮานา
บอนชอน
อื่นๆ*
สาขาแฟรนไชส์
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
แดรี่ ควีน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
เบนิฮานา
รวม

2561
1,159
264
122
66
256
109
97
72
70
2

2562
1,198
260
117
65
259
121
120
67
91
2
46
50
1,179
310
205
263
361
23
17
2,377

2563
1,191
240
112
63
240
118
103
59
112
2
89
53
1,179
332
214
256
337
23
17
2,370

2561

2562

2563

949
551

962
616

954
631

210
560
2,270

236
563
2,377

237
548
2,370

101
1,111
264
194
247
365
23
18
2,270

* อืน่ ๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิ น และอืน่ ๆ

จ�ำนวนสาขาร้านอาหาร
ภายในประเทศ
• บริษัทลงทุนเอง
• แฟรนไชส์
ต่างประเทศ
• บริษัทลงทุนเอง
• แฟรนไชส์
รวม
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ตลาดอื่นๆ
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ไมเนอร์ ไลฟ์ ส ไตล์
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ได้ใช้โอกาส
ในการเร่งขยาย
แพลตฟอร์มออนไลน์
และการขายผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อสำ�หรับมือ
และผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด
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เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ปี 2563 นับเป็นปีทมี่ คี วามท้าทายมากส�ำหรับไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยข้อจ�ำกัดในการเดินทาง แม้กระทั่งการเดินทางภายในจังหวัดของตนเอง
จากการปิดพื้นที่และการที่ประชาชนกลัวการติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดออนไลน์เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ในปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงได้ต่อยอดจากฐานธุรกิจที่มีอยู่เดิมโดยมุ่งเน้น
ไปที่การขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ผ่านทั้งเว็บไซต์ของแบรนด์เองและตลาดออนไลน์อื่น
อีกทั้งด้วยการที่ผู้คนให้ความส�ำคัญกับสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงได้ประโยชน์
จากความต้องการผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ส�ำหรับมือทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
เชิงกลยุทธ์สำ� หรับสินค้าใหม่และสินค้าตกรุน่ ผ่านช่องทางการขายทีห่ ลากหลายยังเป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้แก่บริษัท และส�ำหรับในระยะยาว ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานให้สูงขึ้น ซึ่งรวมถึง
การรวมคลังสินค้า และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและสินค้าคงเหลือที่ยั่งยืน
ในปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายได้จ�ำนวน 3,588 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2562
เนื่องจากผลกระทบจากทั้งการปิดสาขาชั่วคราวในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จาก
มาตรการการปิดประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวท่ามกลางการระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ ด้วยรายได้ที่ลดลง ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
จึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมค่าใช้จ่ายเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเช่า ค่าจ้าง และค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีการด�ำเนินมาตรการการลดค่าใช้จา่ ยดังกล่าวแล้ว แต่ไมเนอร์
ไลฟ์สไตล์มีผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี
TFRS 16 จ�ำนวน 370 ล้านบาท ในปี 2563

ไมเนอร์ ไลฟ์ ส ไตล์
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ทีมผู้บริหารไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

6

7

4

2

3

6. กานต์ พงศ์พูลสุข
ผู้จัดการทั่วไป
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
7. ศักดิ์ชัย สุวัตถิ
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายออกแบบ
และพัฒนาร้านค้า
8. พฤทธ์ อึงคนึงเดชา
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. ฐนนันท์ วิ ไลจิตต์
ผู้อ�ำนวยการ ธุรกิจเครื่องแต่งกาย
(เอสปรีและบอสสินี่)

1

5

10

11

8

10. ชนิสรา อุนรัตน์
ผู้จัดการ อเนลโล่และแรทลีย์
11. กัลยาณี พัฒนกิจเจริญการ
ผู้จัดการ โมเดิร์น ลิฟฟิ่ง โฮม
แอนด์ คิทเช่นแวร์
(สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์,
โจเซฟ โจเซฟ และโบเดิ้ม)
12. ภัสริณ หาญเจนลักษณ์
ผู้จัดการ ชาร์ล แอนด์ คีธ

9

12
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1. เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
2. คลอเดีย วินเก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีก
3. สุรศักดิ์ มั่นแดง
รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
4. วิภามาศ ทุมแสน
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจค้าปลีก
5. พูนเพิ่ม ชยางคเสน
ผู้จัดการทั่วไป ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่จุดต�่ำสุดที่ 47.2 ในเดือน
เมษายน 2563 ซึง่ เป็นระดับทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ในรอบ 21 ปี นับตัง้ แต่ปี 2542 จากผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยดัชนีดังกล่าวค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนเมษายน
ขึน้ มาทีร่ ะดับ 50.1 ในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ดัชนียงั คงอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นๆ
ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน และโครงการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน จะสามารถช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ได้บางส่วน แต่ประชาชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การว่างงาน และรายได้ในอนาคต
ตลาดการค้าปลีกในประเทศไทยได้รบั แรงผลักดันจากภาคการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
สินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ประชากรในเมือง
ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทัง้ หมดในประเทศไทยยังช่วยกระตุน้ การเติบโต
ของอุตสาหกรรมการค้าปลีก ด้วยความต้องการในสินค้า เช่น เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สินค้า
แฟชั่น และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ หากยังคงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ
ภาคการค้าปลีกของประเทศไทยจะต้องใช้เวลากว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมี
การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้นไปท�ำธุรกิจ
บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการเปิดร้านค้า
น้อยลงและมีการปรับขนาดของร้านค้าที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

90
250

80
200

70
150

60
100

50
50

40
0

ทีม่ า: มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
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Minor Lifestyle

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า
รองเท้า และเครื่องหนัง
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลประกอบการ
ที่ส�ำคัญ
และแผนงานในอนาคต

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีร้านค้าและจุดจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน 459 แห่ง โดยร้อยละ 78 เป็นของ
กลุ่มแฟชั่น ในขณะที่ร้อยละ 22 เป็นของแบรนด์เครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ โดยจ�ำนวนร้านค้าลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นไปที่การผลักดันธุรกิจที่มีอยู่
ให้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า
รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายลดลงร้อยละ 39 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 แม้ว่ารายได้จากแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโจเซฟ โจเซฟ แต่ยอดขายสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ของทุกแบรนด์ลดลงในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการปิดร้านค้าชั่วคราวในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2563 รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวตลอดทั้งปี แม้ว่ารายได้จากการขาย
ผ่านอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) จะเป็นสัดส่วนที่น้อยของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ แต่ยอดขายดังกล่าว
เติบโตขึน้ ถึง 2 เท่าในปี 2563 เมือ่ เทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นเพราะยอดขายผ่านทาง
เว็บไซต์ชาร์ล แอนด์ คีธ ซึ่งได้เปิดตัวในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการ
ของน�้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19
รวมถึงค�ำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ไมเนอร์ ไลฟ์ ส ไตล์
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จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
เอสปรี
บอสสินี่
โอวีเอส
เอแตม
ชาร์ล แอนด์ คีธ
อเนลโล่
แรทลีย์
รวม - แฟชั่น
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์
โจเซฟ โจเซฟ
โบเดิ้ม
สโคมาดิ
รวม - ไลฟ์สไตล์
รวมทั้งสิ้น*

2561
82
83
9
27
40
119
32
392
31
29
21

2562
85
80
13
27
44
116
31
396
29
28
26

81
473

83
479

2563
78
80
4
7
44
110
36
359
27
25
23
25
100
459

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจ� ำหน่ายสิ นค้าของบานาน่า รี พบั บลิ ค, แก๊ ป, เพโดร, เซฟ มาย แบค และบรุ๊คส์ บราเธอร์
เนือ่ งจากจุดจ� ำหน่ายของบานาน่า รี พบั บลิ คและแก๊ ปได้ปิดตัวลงในปี 2561 ส่วนจุดจ� ำหน่ายของเพโดร
และเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2562 และจุดจ� ำหน่ายของบรุ๊คส์ บราเธอร์ ได้ปิดตัวลงในปี 2563

รายงานประจ� ำ ปี 2563 • แบบ 56-1 One Report

การขยายจ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)
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มุ่งไปข้างหน้า
อย่างยั่งยืน

ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ด้านความยั่งยืนของเราในการ “เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางศักยภาพและการด�ำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” เราขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ เพื่อดูแลผู้คนรอบข้าง ขับเคลื่อนการพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�ำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นรักษาธรรมาภิบาล และส่งเสริม
วัฒนธรรมการสร้างคุณค่าร่วม
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ไม่ เ พี ย ง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยังส่งผลต่อสังคมอีกด้วย ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนรอบข้าง
เท่าที่เราท�ำได้ ตลอดปี 2563 เราได้สนับสนุนและพัฒนาคน
กว่า 540,000 คน ผ่านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลาย จาก
การด� ำ เนิน งานและความร่ว มมือกับองค์ก รบรรเทาทุกข์
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลสนับสนุนอาหารเกือบ 200,000 มือ้
ให้กบั สมาชิกในชุมชนและบุคลากรสาธารณสุข นอกจากนัน้

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีได้ริเริ่มโครงการ “ซื้อ 1 ให้ 1 คุณอิ่มท้อง
น้องอิม่ ด้วย” เชิญชวนลูกค้าร่วมแบ่งปันพิซซ่าฟรีเพือ่ มอบให้แก่
มูลนิธิเด็กและโรงเรียนทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยท�ำการ
บริจาคพิซซ่าไปทั้งหมด 5,000 ถาด ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์
โฮเทลส์ และเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ให้ ก ารสนั บ สนุ น ห้ อ งพั ก
กว่า 9,500 คืนให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระหว่างที่เราเผชิญ
กับช่วงเวลาที่ยากล�ำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไมเนอร์
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เราไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการปรั บ ลด
บุคลากรได้ อย่างไรก็ตาม เราพยายามช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของพนั ก งานผ่ า นโครงการช่ ว ยเหลื อ ระยะสั้ น ต่ า งๆ เช่ น
การสนับสนุนค่าอาหาร และการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิไฮเน็คยังคง
สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้มอบทุนรวม 974 ทุน
ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนตั้งแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้าของเรา
มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ ในปี 2563 เราได้ท�ำการประเมิน
ความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืนของคูค่ า้ ท้องถิน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและ
คู่ค้าที่สร้างผลกระทบทางธุรกิจสูงด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 72 และตั้ง
เป้าหมายที่จะท�ำการประเมินคู่ค้าในกลุ่มนี้ท้ังหมดภายในปี
2566 นอกจากนี้ เรือ่ งสุขภาพเป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จึงได้
ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย
ทัง้ ในโรงแรมและร้านอาหาร เพือ่ ให้มนั่ ใจในความปลอดภัยของ
ทั้งลูกค้าและพนักงาน โรงแรมของเรามีการด�ำเนินมาตรการ
ด้านสุขภาพและสุขอนามัย เช่น Anantara’s Stay with Peace
of Mind, AvaniSHIELD, Oaks SureStay, Feel Safe at NH
และ Elewana’s Essential Elements ในขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ด
ด�ำเนินการจัดส่งอาหารแบบ “ลดการสัมผัสโดยตรง” (Zero
Touch Delivery) และได้รับการรับรองจากโครงการยกระดับ

แม้วา่ บริษทั จะประสบกับความท้าทาย ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้ อ ยที่ สุ ด และส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพไปพร้อมกัน เนื่องจากอัตราการเข้าพักในโรงแรมของ
เราลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ จึ ง ไม่ ส ามารถใช้ ตั ว วั ด ผลของ
เป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้นำ�้ ต่อห้องทีแ่ ขกเข้าพักได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
การใช้ทรัพยากรโดยรวมของเราลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกัน
เราลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการใช้วัสดุทดแทน
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
ที่ใช้พลาสติกน้อยลง ท�ำให้เราสามารถลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครัง้ เดียวลงได้ถงึ ร้อยละ 21 เมือ่ เทียบกับการใช้ในปีฐาน 2561
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่จะลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 เราส่งเสริม
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางบก
และทางทะเลและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์และพืชป่าอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แหล่งธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้หรือติด
บริเวณโรงแรมของเรา ปัจจุบัน ร้อยละ 80 ของโรงแรมของเรา
ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ แหล่ ง ธรรมชาติ มี โ ครงการด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของช้างบ้านในประเทศไทยจาก
การหยุดการด�ำเนินการของแคมป์ช้างต่างๆ มูลนิธิโกลเด้น
ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น ได้รับช้างบ้านจ�ำนวน 3 เชือก
เข้ามาดูแลเพิ่มในพื้นที่ของมูลนิธิฯ ในปี 2563 และได้ให้เงิน
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของสัตวแพทย์ในการรักษาและดูแล
ช้างบ้านในประเทศไทย
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมุ่งมั่นรักษาธรรมาภิบาลและสร้าง
วัฒนธรรมการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยบริษทั ได้คะแนน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และ
ได้รบั รางวัล ASEAN Corporate Governance Award - ASEAN
Asset Class PLCs ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย และยังคง
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต
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มุ ่ ง ไปข้ า งหน้ า อย่ า งยั่ ง ยื น

เราให้ความส�ำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและ
ผู้มีส่วนได้เสียและเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญนี้ผ่านการจัดรางวัล
ไมเนอร์ สู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดยหน่ ว ยธุ ร กิ จ ของไมเนอร์ ที่ แ สดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การผสานการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมจะได้รบั รางวัลและเงินทุนเพือ่ สนับสนุนโครงการ
ต่อไป
บริษัทได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ
โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลได้รบั คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 7 และเป็นสมาชิกของ FTSE4Good Index Series
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เราได้รับการประเมินจาก MSCI ESG
Rating ในระดับ AAA และได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป้าหมายและผลการด�ำเนินงาน
ระยะยาว และโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถดูได้ในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 และภายใต้หัวข้อการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
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มาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety
and Health Administration: SHA) จากกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายรายในการน�ำเสนอบริการใหม่ๆ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในกลุ่มลูกค้าของเราที่มองหา
แนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ศูนย์การบูรณาการ
สุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม และบาร์วติ ามินเพือ่ สุขภาพ
ขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอเมนู
ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้า และได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อใหม่ ซึ่งก�ำหนดให้แบรนด์อาหาร
ของไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์พัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
น�ำเสนอให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูทุกปี ภายในปี 2567
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รางวัล
ปี 2563

องค์กร

• รางวัลโปรแกรมนักลงทุนสัมพันธ์
ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
(Thailand's Best IR Program)
3 อันดับแรกในการจัดอันดับ
All-Asia Executive Team
Rankings ประจ�ำปี 2563
Institutional Investor
• รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น:
ในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า
100,000 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก
Dow Jones Sustainability
Emerging Markets Index (DJSI)
ประจ�ำปี 2563 ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท
และเรือส�ำราญ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
S&P Dow Jones Indices
and RobecoSAM
• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก
FTSE4Good Index Series
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
FTSE Russell

• ได้รบั การประเมินจาก MSCI ESG
Rating ในระดับ AAA ประจ�ำปี 2563
MSCI
• ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน
ประจ�ำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คะแนนด้านก�ำกับดูแลกิจการ
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (ปี 2562 - 2565)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• รางวัลประจ�ำปี 2563 AMCHAM
Thailand’s CSR Excellence Platinum Status
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
• รางวัล ASEAN Corporate
Governance Scorecard
ประจ�ำปี 2562 ASEAN Asset Class PLCs,
หน่วยงานก�ำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน
และธนาคารพัฒนาเอเชีย

โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hospitality Brands for
Leisure อันดับที่ 5
DestinAsian
• รางวัล World’s Best Hotel Spa
Brand
World Spa Awards
• รางวัล World's Best Awards:
Top Hotel Brands อันดับที่ 9
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
อัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์
บาย อนันตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Middle East
อันดับที่ 7
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favorite Spa Hotel (MENA)
อันดับที่ 2
Condé Nast Traveler
(ตะวันออกกลาง)
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
• รางวัล World’s Best Awards:
Top Resorts in Middle East
อันดับที่ 2
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in the World
อันดับที่ 50
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Oman’s Best Resort Spa
World Spa Awards
อนันตรา อังกอร์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Cambodia
อันดับที่ 1
DestinAsian

อนันตรา เชียงใหม่
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in the World
อันดับที่ 4
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Thailand อันดับที่ 1
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards:
Top Southeast Asia Resort Hotels
อันดับที่ 1
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards:
Top Hotels in the World
อันดับที่ 22
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Boutique Hotels อันดับที่ 2
DestinAsian
อนันตรา เดซารู โคสต์ เรสซิเดนเซส
• รางวัล Asia Property Awards
(มาเลเซีย): Best Luxury Landed
Development
PropertyGuru Kohler
• รางวัล Asia Property Awards
(มาเลเซีย): Best Landed
Development
PropertyGuru Kohler
อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Maldives อันดับที่ 9
DestinAsian
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Maldives
อันดับที่ 7
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�ำ
แคมป์ช้าง
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Boutique Hotels อันดับที่ 5
DestinAsian
• รางวัล World’s Best Awards:
Top Southeast Asia Resort Hotels
อันดับที่ 2
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards:
Top Resort Hotels in Asia
อันดับที่ 12
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
อนันตรา ฮอยอัน
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels & Resorts in
Vietnam อันดับที่ 5
DestinAsian
อนันตรา หัวหิน
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Thailand
อันดับที่ 5
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favorite Beach Hotel
(International)
Condé Nast Traveler
(ตะวันออกกลาง)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels & Resorts in
Maldives อันดับที่ 6
DestinAsian
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Thailand
อันดับที่ 14
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
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ไมเนอร์
โฮเทลส์
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อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Thailand
อันดับที่ 19
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Boutique Hotels อันดับที่ 6
DestinAsian
อนันตรา ปาลาซโซ ไนอาดี โรม
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
อนันตรา พีซ เฮเว่น ทานแกลล์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Asia อันดับที่ 12
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Thailand
20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World's Best Awards:
Bangkok City Hotels 5 อันดับแรก
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Bangkok อันดับที่ 6
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels & Resorts in Thailand
อันดับที่ 2
DestinAsian
• ประกาศนียบัตร: มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Middle East
อันดับที่ 9
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favorite Beach Hotel (MENA)
อันดับที่ 2
Condé Nast Traveler
(ตะวันออกกลาง)
อนันตรา โทเซอร์
• รางวัล The Hot List: Best New
Hotels in the World
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล The Hot List: Best New
Hotels in the World
Condé Nast Traveler
(ตะวันออกกลาง)
อนันตรา อูลูวาตู บาหลี
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Indonesia อันดับที่ 8
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Indian Ocean
อันดับที่ 26
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อนันตรา วิลามัวรา อัลการ์ฟ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Europe
30 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Award of Excellence:
Spectator Restaurant Awards
M. Shanken Publications

อนันตรา วิลล่า ปาเดียร์นา พาเลซ
เบนาอาวีส์ มาร์เบลลา
• รางวัล World’s Best Awards:
Best Hotels in Spain
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล World’s Best Awards:
Best Hotels in Africa อันดับที่ 4
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
อวานี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบอน
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Spain and
Portugal 20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อวานี คาลูทารา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Asia 30 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อวานี พลัส หลวงพระบาง
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Asia อันดับที่ 6
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Bangkok อันดับที่ 8
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
อวานี พลัส สมุย
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Resorts in Thailand 20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
• รางวัล Best Hotel Group for
Business Travelers Worldwide
Business Traveler (เยอรมนี)
• รางวัล Best Hotel Group for
Travelers in Germany
Business Traveler (เยอรมนี)
เอ็นเอช อัมสเตอร์ดัม บาร์บิซอน
พาเลซ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Northern Europe
25 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เอ็นเอช คอลเลคชั่น แกรนด์ โฮเทล
คราสนาโปลสกี
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Northern Europe
25 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เอ็นเอช คอลเลคชั่น มาดริด ปาลาซิโอ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top 25 Hotels in Spain and
Portugal
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เอ็นเอช คอลเลคชั่น ปราก คาร์โล โฟร์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top 15 Hotels in Central Europe
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เอ็นเอช คอลเลคชั่น โรมา เซนโตร
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เอ็นเอช คอลเลคชั่น เวเนเซีย แกรนด์
โฮเทล ปาลาซโซ เดย์ โดจิ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
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โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์ แคมป์
สามเหลี่ยมทองค�ำ
• รางวัล Global Awards:
Winner of Hotel Brand of
the Year in Thailand
M&A Today
• รางวัล Annual Awards:
Winner of Hotel Brand of
the Year in Thailand
Corporate America Today
• รางวัล Travelers’ Choice:
Winner of Best Luxury in Thailand
TripAdvisor
• รางวัล International Award:
Winner of the Most Prestigious
Wilderness Camp in Asia
Galatian Signature Hotels
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
• รางวัล Thailand MICE Venue
Standard Award ประจ�ำปี 2563
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ
• รางวัล Readers' Choice: Top 10
Family Resorts in Phuket
Holidays with Kids Magazine
(ออสเตรเลีย)
• รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2562 - 2563
(ระดับทอง)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• รางวัล World's Best Awards:
Southeast Asia Resort Hotels
10 อันดับแรก
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
คาฟารู เฮ้าส์, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Africa Continent - Luxury
Hotel Best Scenic Environment
World Luxury Hotel Awards
นาลาดู ไพรเวท ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Indian Ocean
อันดับที่ 2
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
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บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา
บาย อนันตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Middle East
อันดับที่ 5
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Qatar's Leading Luxury
Hotel Villa
World Travel Awards
• รางวัล Qatar's Best Hotel Spa:
Anantara Spa
World Spa Awards
เอลซา คอปปี้ เมรุ,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Africa อันดับที่ 13
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่
• รางวัล Annual Awards:
Winner of Hotel Brand of
the Year in Thailand
Corporate America Today
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Thailand
20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler (สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World's Best Awards:
Southeast Asia Resort Hotels
10 อันดับแรก
Travel + Leisure (สหรัฐอเมริกา)
โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย
• รางวัล Spa Awards ประจ�ำปี 2563:
Winner of the Best Wellness
Immersion Programme
Harper’s Bazaar
• รางวัล Travelers’ Choice:
Best of the Best Award
TripAdvisor
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Thailand
20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler (สหรัฐอเมริกา)

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำ กั ด (มหาชน)
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เอ็นเอช คอลเลคชั่น เวเนเซีย
ปาลาซโซ บารอชชี
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Italy 10 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
นาว อัมสเตอร์ดัม ไร
• รางวัล The Most Instagrammable
Hotel in Europe
Luxury Travel Advisor
นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
No. 5 Best Hotels & Resorts in
Maldives อันดับที่ 5
DestinAsian
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Indian Ocean
อันดับที่ 18
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
โรงแรม รีสอร์ท และสวีท
ในเครือโอ๊คส์
• รางวัล Highly Commended:
Best Marketing Campaign for
Together Again
HM Magazine
โอ๊คส์ ซันไชน์ โคสต์ โอเอซิส
• รางวัล Travelers’ Choice Best of
the Best: Top 25 Hotels for
Families in Australia
TripAdvisor
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท
บาย อนันตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in the World
อันดับที่ 29
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in Middle East
อันดับที่ 1
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favorite Romantic Hotel (MENA)
อันดับที่ 1
Condé Nast Traveler
(ตะวันออกกลาง)

รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์
แซมเบีย บาย อนันตรา
• รางวัล Zambia’s Best Safari Spa
World Spa Awards
แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in the World
อันดับที่ 26
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Africa อันดับที่ 7
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ บาย ทิโวลี
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Middle East
อันดับที่ 12
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์,
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Africa อันดับที่ 21
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
• รางวัล Five-Star Award
ประจ�ำปี 2563
Forbes Travel Guide
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Bangkok Hotels อันดับที่ 5
DestinAsian
ทิโวลี อเวนิดา ลิเบอร์ดาเด ลิสบัว
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Spain and Portugal
20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้
บาเอีย
• รางวัล Brazil's Best Resort Spa
World Spa Awards

ทิโวลิ ลากอส อัลการ์ฟ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Europe
30 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ทิโวลี มารีนา วิลามัวรา อัลการ์ฟ
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Resorts in Europe
30 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ เซาเปาลู
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Resorts in South America
อันดับที่ 10
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Travelers’ Choice Best of
the Best: Top Hotels in Brazil
25 อันดับแรก
TripAdvisor
• รางวัล Travelers’ Choice Best of
the Best: Luxury Hotels in Brazil
25 อันดับแรก
TripAdvisor
ทิโวลี ออเรียนเต้ ลิสบัว
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Top Hotels in Spain and Portugal
อันดับที่ 5
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ทิโวลิ ปาลาซิโอ เด เซเตียส ซินตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Spain and Portugal
20 อันดับแรก
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
ทิโวลิ ซินตรา
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Spain and Portugal
อันดับที่ 10
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)

81

แดรี่ ควีน
• รางวัล Thailand Franchise Award
ประจ�ำปี 2563: Best Overseas
Franchise (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)
กระทรวงพาณิชย์
ไมเนอร์ ชีส
• รางวัลคุณภาพองค์การ
อาหารและยา (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• รางวัล 3Rs
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลดีเด่นด้านการลด
การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
ไมเนอร์ แดรี่
• รางวัลกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ให้เป็นศูนย์
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
• รางวัล 3Rs (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลดีเด่นด้านการลด
การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

ไมเนอร์
ไลฟ์สไตล์

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
• รางวัลคุณภาพองค์การ
อาหารและยา
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

รายงานประจ� ำ ปี 2563 • แบบ 56-1 One Report

ไมเนอร์ ฟู้ด
• รางวัล Thailand's Top Corporate
Brand Hall of Fame ประจ�ำปี 2563
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประจ�ำปี 2563: Silver Award
สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร: มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัล Global Restaurant
Leadership Distinction Awards
by Category “Service”
Global Restaurant Leadership
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
• รางวัล Prime Minister's Award
ประจ�ำปี 2563: แบรนด์ไทย
ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
รัฐบาลไทย
• รางวัล Thailand Franchise Award
ประจ�ำปี 2563: Best Thailand
Franchise of the Year
กระทรวงพาณิชย์
• รางวัล Thailand Franchise Award
ประจ�ำปี 2563: Best Food
Franchise
กระทรวงพาณิชย์
• รางวัล Thailand Franchise Award
ประจ�ำปี 2563: Best Large
Franchise
กระทรวงพาณิชย์
สเวนเซ่นส์
• รางวัลยอดเยี่ยมด้านโซเชียลมีเดีย
ประเภทร้านขนมและเครื่องดื่ม
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
Thailand Zocial Awards
ประจ�ำปี 2563

รางวั ล ปี 2563

ไมเนอร์
ฟู้ด
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

1

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน

เป็ นผูน้ าในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิง
บวกให้กบั ลูกค้าและทุกฝ่ ายที่มีส่วนในความสาเร็จของเรา
1.1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ

ปี 2563 เป็ นปี ท่ที า้ ทายสาหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท่วั โลก รวมถึงไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ท่ามกลางการ
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปี ท่ีผ่านมา นับเป็ นช่วงเวลาที่ทา้ ทายที่สุดในประวัตกิ ารณ์ของบริษัท เนื่องจากการเดินทางที่หยุดชะงักจาก
มาตรการการปิ ดประเทศและปิ ดพรมแดนของหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เปลี่ยนความท้าทาย
เหล่านีใ้ ห้เป็ นโอกาสและได้ดาเนินการรับมือเชิงรุ กเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

จากการปิ ดให้บริการชั่วคราวหรือเปิ ดให้บริการบางส่วนในปี 2563 บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การลดกระแสเงินสดจ่ายและรักษา
สภาพคล่องด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดและโครงการลดรายจ่ายเพื่อการลงทุนสาหรับทุกหน่วยธุรกิจและทั่วทุกภูมิภ าค
เพื่อให้ธุรกิจฟื ้ นตัวได้อย่างราบรื่น นอกจากนี ้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดการโครงสร้างเงินทุนเชิงรุ กและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฐานะทางการเงิน หลังจากทาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และการวิเคราะห์สถานการณ์แล้ว
บริษัทได้ดาเนินแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะมีเงินทุนเพิ่มจานวนทัง้ หมด
2.5 หมื่นล้านบาท โดยในปี 2563 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาวะตลาดทุนที่ผนั ผวน บริษัทประสบความสาเร็จในการ
เสนอขายหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วยยอดจองที่สงู กว่ายอดที่จดั สรรถึง 11 เท่า ณ จุดสูงสุดของการทาการสารวจ
ความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (Book Building) และการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนซึง่ มียอดจองที่สงู กว่ายอดที่จดั สรรประมาณร้อยละ 30 ส่งผล
ให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ ซึง่ จะส่งผลให้ส่วน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้เริ่มกระบวนการการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปองค์กรในทุกหน่วยธุรกิจ โดยการ
เปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วครอบคลุม ในหลายด้า น ทั้ง ด้า นกลยุท ธ์ท างธุ ร กิ จ โครงสร้า งองค์ก ร ผู้น าและบุค ลากร กระบวนการ และ
ประสิทธิภาพ ดิจิทลั และเทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยเร่งการดาเนินกระบวนการ
ดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึน้ และเปลี่ยนให้บริษัทกลายเป็ นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เพื่อที่จะ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้จัดตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ Business Beyond COVID ซึ่งได้จัดทาแผนการ 3
ระยะ เพื่อจัดการลาดับความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ ในทันทีทงั้ ในมุมมองทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตลอดจนในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยแผนระยะแรกคือการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่จะต้องจัดการโดยทันที และให้ความสาคัญกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก ต่อมาแผนระยะที่สองเป็ นการเตรียมความพร้อมเพื่อ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการฟื ้ นตัวในระยะกลาง
และแผนระยะที่สามคือการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการดาเนินงานเพื่ อปรับ การดาเนินธุรกิจสาหรับ รองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลัง
สถานการณ์โรคโควิด-19

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ อีกจานวน 5 พันล้านบาทใน 3 ปี ขา้ งหน้า อีกทัง้ เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน
บริษัทได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละเจ้าหนีธ้ นาคารในการยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนถึงสิน้ ปี 2565
ในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงมีการขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ตามที่เคยได้เข้าทาสัญญาไว้ ทัง้ สาหรับ ไม
เนอร์ โฮเทลส์และไมเนอร์ ฟู้ด โดย ณ สิน้ ปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมในเครือทัง้ หมด 532 แห่ง ร้านอาหาร 2,370 สาขา
และจุดจาหน่ายสินค้า 459 แห่ง ภายใต้แบรนด์ท่หี ลากหลายใน 63 ประเทศ
ตลอดทัง้ ปี ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการกลับมาเปิ ดให้บริการโรงแรมอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นไปที่
การเพิ่มความสามารถในการทากาไรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทัง้ บริษัทได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิท่ี
เป็ นเลิศด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่การรับรองโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือและโครงการสุขอนามัยที่มีการออกแบบเฉพาะตัว
โดยร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์และเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปยังคงใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทัง้ สอง
ฝ่ าย โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปได้เข้าทาสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็ นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชนั้ นาในทวีปยุโรป เพื่อขยาย
โรงแรมระดับบน ด้วยการเปิ ดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้แบรนด์อนันตรา เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์ ซึง่ ตัง้ อยู่บนทาเลที่ดี
ในกรุ งโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นีซ ปราก และบูดาเปสต์ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ขยายเครือโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร ด้วยการ
เปิ ดตัวโรงแรม Anantara Maia Seychelles Villas และ Avani Ibn Battuta Dubai ในปี 2563
สาหรับไมเนอร์ ฟู้ด ดิจิทัลและเดลิเวอรี่เป็ นส่วนสาคัญ ของกลยุทธ์ ซึ่งสร้างยอดขายที่แ ข็งแกร่งในทัง้ สาม ประเทศหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี ้ท่ีมีการปิ ดร้านอาหารชั่วคราวและมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดท่ามกลาง
การระบาดของโรคโควิด-19 ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มจานวนผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน
โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุ กเพื่อเพิ่มจานวนผูใ้ ช้งานมากขึน้ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ดให้ความสาคัญกับการเพิ่มจานวนการใช้งานของผูใ้ ช้ผ่าน
ประสบการณ์การสั่งซือ้ และการจัดส่งอาหารที่ยอดเยี่ยม ซึง่ จะช่วยให้แบรนด์สามารถขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว อีกทัง้ ในปี 2563
ไมเนอร์ ฟู้ดประสบความสาเร็จในการเข้าลงทุน ในบอนชอน ซึ่งเป็ นแบรนด์ไก่ทอดสไตล์เกาหลีท่ีได้รบั ความนิยมในประเทศไทย และได้
ตอกยา้ ความเป็ นผูน้ าในธุรกิจระดับภูมิภาค ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเบรดทอล์ค ประเทศสิงคโปร์
ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ ด้วยตลาดและแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ การเป็ น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการปรับแคมเปญของบริษัทให้เข้ากับแคมเปญของห้างสรรพสินค้า และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจรับจ้างผลิตมียอดขายนา้ ยาฆ่าเชือ้ และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่แข็งแกร่งจากความ
ต้องการที่มากขึน้ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19
บริษัทมีพฒ
ั นาการทางธุรกิจ ทัง้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจาหน่ ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดที่
สาคัญในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา ดังนี ้
2561
กุมภาพันธ์
มีนาคม

- เปิ ดโรงแรมซันเซ็ท โคสต์ สมุย รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ บายอวานี ในสมุย ประเทศไทย ซึง่ บริษัทได้เข้าซือ้ โรงแรมและ
-

เมษายน

-

ปิ ดปรับปรุ งตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี 2559
เปิ ดโรงแรมโรงแรมอวานี เซ็นทรัล เมลเบิรน์ เรสซิเดนเซส ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด (Management
Letting Rights Contract) ในเมืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย
เปิ ดร้านสเวนเซ่นส์สาขาแรกในประเทศปากีสถาน
เปิ ดตัวร้านโอวีเอสอย่างเต็มรู ปแบบที่หา้ งสรรพสินค้าเมกา บางนา ในกรุ งเทพฯ
ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทจานวน 1,000 ล้านบาท
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน จากร้อยละ 85.9 เป็ นร้อยละ 100
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มิถนุ ายน

-

กรกฎาคม
สิงหาคม

-

กันยายน

-

ตุลาคม

-

พฤศจิกายน

-

ธันวาคม

-

เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ในเบนิฮานา โฮลดิง้ ซึง่ เป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจร้านอาหารเทปันยากิสไตล์ญ่ีปนุ่
เปิ ดตัวโรงแรมคาฟารู เฮ้าส์ ซึง่ เป็ นที่พกั ซาฟารีหรู 5 ห้อง บริหารโดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ในประเทศเคนยา
เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 8.6 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ซึ่งเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป ด้วย
โรงแรมทัง้ หมด 350 แห่ง ในเกือบ 30 ประเทศ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป เป็ น ร้อ ยละ 29.8 และประกาศท าค าเสนอซื ้อ หุ้น ของเอ็ น เอช
โฮเทล กรุ ๊ป โดยสมัครใจ
ได้รบั สิทธิให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายโบเดิม้ ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่องชงกาแฟและเครื่องครัวจากประเทศเดนมาร์ก แต่เพี ยง
ผูเ้ ดียวในประเทศไทย
บริหารโรงแรมทิโวลี เอโวรา อีโค รีสอร์ท ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจานวน 56 ห้อง ในประเทศโปรตุเกส
เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊ คส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ฮาร์วี เบย์ ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐ ควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
เข้าร่วมทุนกับบริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าเบเกอรี่ในประเทศ
ไทย
เข้าบริหารโรงแรมซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี ซึ่งมีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจานวน 101 ห้อง ในประเทศกาตาร์
เข้าบริหารโรงแรมอัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจานวน 151 ห้อง ในประเทศกาตาร์
ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิท่มี ีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาทจานวน 15,000 ล้านบาท
ทาคาเสนอซือ้ หุน้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป เสร็จสิน้ ส่งผลให้บริษัทถือหุน้ ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ทัง้ สิน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 94.1 ในปัจจุบนั
เข้ า ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท Vietnam Investments Group เพื่ อเป็ นผู้ ร ั บ สิ ท ธิ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ห ลั ก ของ
แบรนด์เดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศเวียดนาม
เปิ ดตัวเซฟ มาย แบค แบรนด์กระเป๋ าและเครื่องประดับจากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย
ออกหุน้ กูส้ กุลเงินยูโร ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีประกัน จานวน 80 ล้านยูโร
เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ แซนไท รีสอร์ท แคชชัวรินา ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐนิวเซาท์เ วลส์
ประเทศออสเตรเลีย
เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ใน Global Hotel Alliance (GHA) ซึง่ เป็ นกลุ่มพันธมิตรโรงแรมชัน้ นาระดับโลก
ออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท จานวน
300 ล้านเหรียญสหรัฐ
เปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ ซึง่ มีหอ้ งพักเพื่อให้บริการจานวน 26 ห้อง ในประเทศเวียดนาม
เปิ ดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ รีสอร์ท พอร์ต ดักลาส ภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการห้องชุด ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
เปิ ดร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาแรกในประเทศกาตาร์ กัมพูชา และจีน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

พฤษภาคม

-

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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2562
กุมภาพันธ์

-

มีนาคม

-

เมษายน

-

พฤษภาคม

-

กรกฎาคม

-

สิงหาคม

-

กันยายน

-

ตุลาคม

-

พฤศจิกายน

-

ธันวาคม

2563
มีนาคม
มิถนุ ายน

กรกฎาคม

-

-

เปิ ดตัวแอปพลิเคชันมือถือ 1112 เดลิเวอรี� ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์มท่�ีใี ห้บริการจัดส่งอาหารของทุกแบรนด์ในเครือไมเนอร์
ฟูด้ มารวมไว้ท�ี่ีเดียวเพื�อรองรับความต้องการที�เพิ่มขึ้น
เปิ ดร้านเดอะคอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เบรดทอล์คในประเทศไทย
ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาท จานวน 33,000 ล้านบาท ซึง่ มีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ถึง 15 ปี โดยได้นาเงินที่ได้รบั จากการจาหน่าย
หุน้ กูด้ งั กล่าว จานวน 24,000 ล้านบาท ไปใช้คืนเงินกู้ Bridge Finance ซึง่ ใช้ในการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป
เบิกถอนเงินกูร้ ่วม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปี จานวน 380 ล้านยูโร เพื่อชาระคืนเงินกู้ Bridge Finance ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ร่วมกับ เลส์ โรชส์ โกลบอล ฮอสปิ ตอลลิตี ้ เอ็ดดูเคชั่นประกาศจัดตัง้ Asian Institute of Hospitality
Management in Academic Association with Les Roches Global Hospitality Education (AIHM)
เปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา วิลล่า ปาเดียร์นา พาเลซ เบนาอาวีส์ มาร์เบลลา รีสอร์ท (โรงแรมเช่าบริหาร) ซึ่งเป็ น
โรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราแห่งแรกในประเทศสเปน
โอนการดาเนินงานของโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในโปรตุเกสให้อยู่ภายใต้การบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป
เข้าทาการขายและเช่ากลับ (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป) โรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้เป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอวานี เซ็นทรัล ปูซาน (โรงแรม
รับจ้างบริหาร)
เปิ ดให้บริการโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรับจ้างบริหาร) ในประเทศอันดอร์รา
เปิ ดร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศลาว และเวียดนาม
ขยายธุรกิจในประเทศมอริเชียสเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort & Villas
(โรงแรมรับจ้างบริหาร)
เบิกถอนเงินกู้ (Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปี จานวน 74 ล้านยูโร เพื่อชาระคืนเงินกู้ Bridge Finance ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป
เข้าซือ้ กิจการร้านบอนชอนในประเทศไทย
ขาย 3 โรงแรมที�บริษัทร่วมลงทุนในมัลดีฟส์ซง่ึ ได้แก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิหก์ ู และนาลาดู ไพรเวท ไอส์แลนด์
ในขณะที่ท้งั 3 แห่งยังคงอยู่ภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร
ขยายธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเป็ นครัง้ แรกสาหรับไมเนอร์ ฟู้ด ด้วยการเปิ ดร้านเบนิฮานาซึง่ เป็ นสาขาแฟรนไชส์
ขยายธุรกิจในประเทศตูนิเซียเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา โทเซอร์ รีสอร์ท (โรงแรมรับจ้าง
บริหาร)

ได้รบั สิทธิแฟรนไชส์เพื่อขยายร้านไก่บอนชอนในประเทศไทย
ร่วมมือกับ Clinique La Prairie เพื่อดาเนินกิจการสปาเพื่อความงามและการแพทย์ท่ีโรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุ งเทพ
เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในเบรดทอล์ค กรุ ๊ป สิงคโปร์ จากร้อยละ 14.2 เป็ น 25.1
ได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนถึงสิน้ ปี 2563
ประสบความสาเร็จในการออกหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประสบความสาเร็จในการออกหุน้ เพิ่มทุนจานวน 9,759 ล้านบาท
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สิงหาคม

-

กันยายน
ธันวาคม

-

1.1.3

ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราการจัดสรร 22 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้วยราคาใช้สิทธิท่ี 21.60 บาทต่อหุน้
เข้าซือ้ บริษัทเพื่อบริหารแปดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป ซึง่ ก่อนหน้านีอ้ ยู่ภายใต้เครือ Boscolo
ไมเนอร์ โฮเทลส์ร่วมมือกับบริษัทมั่นคงเคหะการ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เปิ ดตัว “รักษ” ซึ่งเป็ นการรักษา
สุขภาพและการแพทย์แบบบูรณาการ

การระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์

ตามที่บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) ระหว่าง
วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 จานวน 563,293,276 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 17.50 บาท เป็ นเงินรวม 9,857.6 ล้านบาท บริษัทขอรายงานการ
ใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาหรับงวดสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

-

เพื่อจ่ายชาระหนี ้ 3,079.9 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั่วไป รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน 127.3 ล้านบาท
จานวนเงินที่ใช้ไปทัง้ หมดเป็ นจานวน 3,207.2 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ใช้ 6,650.4 ล้านบาท
1.1.4

ข้อผูกพันทีใ่ ห้ไว้ (ถ้ามี)
ไม่มี

1.1.5

ชื่อ ทีต่ ั้ง โทรศัพท์ ของบริษัท

ชื่อ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
ธุรกิจหลัก

เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่ง รวมถึงโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
บันเทิง และธุรกิจจัดจาหน่าย

สานักงานใหญ่

เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ ที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

+66 (0) 2365 7500

โทรสาร : +66 (0) 2365 7799

เว็บไซต์ : http://www.minor.com
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนุ้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 5,182,334,589 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
5,182,334,589 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1

โครงสร้างรายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจจัดจาหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อ่ืน ๆ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการโดย

2561 (ปรับปรุ งใหม่)
รายได้
ร้อยละ
P

ธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม 1
P

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจโรงแรม

2562
รายได้
P

ร้อยละ

2563
รายได้
P

ร้อยละ

48,476.08

62.04

91,439.77

70.85

32,826.93

55.93

22,080.50

28.26

22,665.78

17.56

19,474.45

33.18

4,380.96

5.61

4,917.11

3.81

3,652.59

6.22

3,194.53
78,132.06

4.09
100.00

10,038.95
129,061.60

7.78
100.00

2,741.67
58,695.64

4.67
100.00

และอื่น ๆ
ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 2
P

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจจัดจาหน่าย
และผลิตสินค้า

รายได้อื่น3
รวมรายได้
P

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจจัด
จาหน่ายและรับจ้างผลิต

P

หมายเหตุ 1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจัดการ รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงดังนี ้
กลุ่มธุรกิจ

2561 (ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

44,245.96

56.63

85,550.65

66.29

30,749.22

52.39

4,230.12

5.41

5,889.12

4.56

2,077.71

3.54

48,476.08

62.04

91,439.77

70.85

32,826.93

55.93

ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม

2563

รายได้
P

ธุรกิจโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง

2562

2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมรายได้จากการให้สทิ ธิแฟรนไชส์
3. รายได้อ่ืน รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทอื่น และดอกเบีย้ รับ

P

P
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1.2.2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธุรกิจโรงแรม (ไมเนอร์ โฮเทลส์)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
ปัจจุบนั บริษัทมีจานวนห้องพักของโรงแรมทัง้ สิน้ 75,638 ห้อง ณ สิน้ ปี 2563 โดย

โรงแรมที่บริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน ได้แก่
34. อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์
35. อนันตรา เมด์จมุ เบ ไอส์แลนด์
36. อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล
37. อวานี เพมบา บีช
38. อวานี เลโซโท
39. อวานี มาเซรู
40. กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลงั กา จานวน 3 แห่ง
ซึง่ รวมถึงโรงแรม อวานี เบนโททา

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

อวานี พัทยา
อวานี กาโบโรเน
อวานี วินด์ฮ็อก
อวานี คาลูทารา
อวานี กวีเญิน
อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์
อวานี พลัส สมุย รีสอร์ท
โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน
โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วนิ
ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาลู
ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุ งเทพฯ
โฟร์ซีซ่นั ส์ เชียงใหม่
โฟร์ซีซ่นั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคา
โฟร์ซีซ่นั ส์ เกาะสมุย
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป จานวน 312 แห่ง

อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว
นิยามา มัลดีฟส์
เรดิสนั บลู มาปูโต
กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จานวน 7 แห่ง
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก จานวน 4 แห่ง
อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท
โอ๊คส์ พุทธคยา
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โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหาร ได้แก่
1. อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
2. อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
3. อนันตรา หัวหิน
4. อนันตรา สามเหลี่ยมทองคา แคมป์ ช้าง
5. อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
6. อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
7. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
8. อนันตรา ภูเก็ต สวีทส์ แอนด์ วิลล่าส์
9. อนันตรา อังกอร์
10. อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
11. อนันตรา คาลูทารา
12. อนันตรา ฮอยอัน
13. เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย
บาย อนันตรา
14. อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์
15. อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
16. อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่
48. อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
49. อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
50. อนันตรา เชียงใหม่
51. รักษ
52. อนันตรา สิบสองปันนา
53. อนันตรา กุย้ หยาง
54. อนันตรา เซมินยัค บาหลี
55. อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
56. อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
57. อัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา
58. บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
59. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า
60. อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า
61. อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
62. เดสเสิรท์ ไอแลนด์ บาย อนันตรา
63. คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิรท์ บาย อนันตรา
64. อีสเทิรน์ แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา
65. อนันตรา มุยเน่
66. อนันตรา อีโค มอริเชียส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
67. อนันตรา มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์
68. อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
69. อนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์
70. นาลาดู มัลดีฟส์
71. อวานี เอเทรียม กรุ งเทพฯ

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปัง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุ งเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ สวีทส์
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
โอ๊คส์ อิบนึ บัตตูตา เกท
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 กรุ ๊ป จานวน 48 แห่ง

ธุรกิจบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ ได้แก่
96. กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ จานวน 58 แห่ง
97. อวานี เรสซิเดนเซส ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จานวน 5 แห่ง
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โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
1) อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 354 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 8 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Madison
Biscotti
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace
Aqua
Mocha & Muffins

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
99
82
114
54
72
88
76
67

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ขนาดความจุ
ประกอบด้วย:
(คน)
Ballroom
1,000
Montathip 1- 4
700
Montathip 1
154
Montathip 2
60
Montathip 3
154
Montathip 4
60
Montathip Boardroom
12
Pimarnman Room
300
Chandra/ Chandra Foyer
50
Suriyanchandra
140
Suriyan
50
Dara
50
Napa
50
Amorn
40
Ratanakosin
100
Ratana
40
Kosin
40
Busaba
60
หมายเหตุ: โรงแรม โฟร์ ซีซ่นั ส์ กรุ งเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558
2) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 408 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 10 ร้าน

ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
250
380
95
130

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Ballroom D

ขนาดความจุ
(คน)
200
60
60
60

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero Uno Cafe
Manohra
Longtail Bar

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
127
50
60
70
140
80

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Charoennakorn
Thonburi
Jasmine
Poppy
Bamboo
Lotus
Garden
Chao Phraya Ballroom
Business Centre

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

3) อนันตรา หัวหิน มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 187 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 7 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam
Sai Thong
Lagoon Bar

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
120
38
62
28
50
34
20

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Ruen Thon
0BRuen Thai
Ruen Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ
(คน)
60
40
140
100

4) อนันตรา สามเหลี่ยมทองคา แคมป์ ช้าง มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 61 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Sala Mae Nam Thai
Baan Dahlia Italian
Elephant Bar & Opium

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
90
30
45

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Rim Khong
Mae Khong

ขนาดความจุ
(คน)
64
144
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5) อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 106 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
High Tide
Eclispe Thai Bistro & Bar
Full Moon
Ocean’s Edge

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
88
42
40
26

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

ขนาดความจุ
(คน)
200
100
100
12

6) อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 83 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
La Sala
The Tree House
Infinity Bar
The Tasting Room
Sea Fire Salt

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
70
35
12
8
80

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Andaman East
Andaman West
Sarasin Boardroom
Andaman

ขนาดความจุ
(คน)
50
50
12
100

7) อนันตรา ลายัน ภูเก็ต (เดิมชื่อ “บุญฑริกา วิลล่า แอนด์ สวีท”) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 77 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน

ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Dee Plee
Breeze
Age
Mojito Factory

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
135
30
50
50

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
The Boardroom

ขนาดความจุ
(คน)
10
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ฟิ ตเนส บริการอุปกรณ์กีฬาทางนา้ คลับสาหรับเด็ก
คลาสเรียนทาอาหาร
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8) อนันตรา ภูเก็ต สวีท แอนด์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 83 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน ได้แก่ Chaarm, Crust และ Ripples.
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนา้ กิจกรรมกีฬาทางนา้ ปี นผาจาลอง ฟิ ตเนส คลาสเรียนมวยไทย คลับสาหรับเด็ก และ
คลาสเรียนทาอาหาร
9) อนันตรา อังกอร์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 39 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 2 ร้าน ได้แก่ Chi และ L Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Chi Restaurant & Bar
L Lounge

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
54
26

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Conference Room
Gallery

ขนาดความจุ
(คน)
25
40

10) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 79 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 6 ร้าน
การให้บริการด้านอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนา้ ฟิ ตเนส บริการอุปกรณ์กีฬาทางนา้ ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพและบริการส
ปาในห้องพัก คลับสาหรับเด็ก คลาสเรียนทาอาหาร โรงภาพยนตร์ส่วนตัวแบบเปิ ดโล่ง สวนนา้ (เฉพาะฤดูกาล) คลาสเรียนมวยไทย
สนามเทนนิส แบดมินตัน และวอลเลย์บอล
ร้านอาหารและบาร์ ประกอบด้วย:
Manzaru Restaurant
Plates Restaurant
Sea Restaurant
Spice Restaurant
Fire Restaurant
Sky Bar

ขนาดความจุ (ที่น่งั )
74
116
12
80
18
56

11) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 141 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Olu
Spice Traders
Acquolina
Upper Deck Sports Bar and Lounge

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
138
108
78
40

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Ballroom
Nelum
Pichcha
Araliya

ขนาดความจุ
(คน)
400
80
80
12

12) อนันตรา ฮอยอัน มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 94 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Hoi An Riverside
Lanterns
Reflections Pool Bar
art space

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
60
120
40
80

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

ขนาดความจุ
(คน)
20
20
60
120

13) เดอะ รอยัล ลิฟวิง่ สโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 173 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 8 ร้าน ได้แก่ The Old Drift Restaurant, Kubu, Boma
Dinner, High Tea, The Travellers Bar, The Royal Livingstone Lounge, The Royal Sun Deck และ The Royal Livingstone Express
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Royal Livingstone Boardroom
Banquest Hall
Giraffe Room
Elephant Room
Zebra Room
Lion Room

ขนาดความจุ (คน)
12
450
165
165
60
60

การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 25 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 2 ร้าน ได้แก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนา้ อุปกรณ์กีฬาชายหาดและอุปกรณ์กีฬาทางนา้ คลาสเรียนทาอาหาร คลับสาหรับเด็ก
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 120 คน
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14) อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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15) อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 103 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 6 ร้าน ได้แก่ Turmeric, Sea.Fire.Salt, Infinity Bar,
Observatory Bar, Lagoon Pool Bar และ The Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนา้ สวนนา้ คลับสาหรับเด็กและเด็กโต ศูนย์กีฬาทางนา้ ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
สัมมนา
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Johor Ballroom
Johor I, II
Lebam

ขนาดความจุ (คน)
200
100
12

16) อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 248 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน ได้แก่ SEEN Restaurant and Bar, The Pantry,
Longbar และ Skyline
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Grand Riverside Ballroom
Lunar
Moon
Galaxy
Galaxy 1
Galaxy 2
Wind
Sky
Air
Air 1
Air 2
Air 3
Horizon
Breeze

ขนาดความจุ (คน)
1,200
300
300
300
150
150
120
120
192
40
60
50
30
30

17) อวานี พัทยา (เดิมชื่อ พัทยา แมริออท) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าที่เ ป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 298 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 6 ร้าน ได้แก่ Garden Café, Elephant Bar, Benihana,
The Pantry, Manao Bar และ Sala Rim Nam
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสปา, คลับสาหรับเด็ก, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Ballroom
Orchid Garden
Rose Garden
Chaba

ขนาดความจุ (คน)
300
150
120
40

18) อวานี กาโบโรเน มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 5 ร้าน ได้แก่ Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar
and Conservatory and Pool Terrace
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสปา, สระว่ายนา้ , ฟิ ตเนส, สนามเทนนิส, คาสิโน, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
และลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Conference 1
Conference 2
Conference 3
Seminar 1
Seminar 2
Seminar 3
Seminar 4
Seminar 5

ขนาดความจุ (คน)
250
100
125
12
12
10
10
40

19) อวานี วินด์ฮอ็ ก มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 173 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน ได้แก่ Dunes Restaurant, Stratos Restaurant and
Bar และ The Pantry

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Camelthorn
Fever Tree
Naukluft
Sssusvlei
Stratos Ballroom
Wild Olive
Mapone
Black Thorn
Marula

ขนาดความจุ (คน)
25
18
48
140
140
20
20
18
25
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การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการคาสิโน, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

100

20) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีสอร์ท แอนด์ สปา) คานิ ลังกา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดาเนินธุรกิจ
ในประเทศศรีลงั กา ซึง่ บริษัทได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ตัง้ แต่ปี 2553
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน ได้แก่ Mangrove, The Pantry, Miridiya Bar และ
Karadiya Bar
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนา้ , ฟิ ตเนส, กีฬาทางนา้ , สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้า
ทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Ballroom 1
Ballroom 2

ขนาดความจุ (คน)
160
140

21) อวานี กวีเญิน มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 63 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 2 แห่ง ได้แก่ Tre และ Gio
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการคลับสาหรับเด็ก ฟิ ตเนส อุปกรณ์ดานา้ และเรือคายัค ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ ม
ประชุมได้ 120 คน
22) อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 212 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน ได้แก่ The Theatre of Food, Shungu Pool Terrace
และ Mukuni Boma
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สปา คลับสาหรับเด็ก บริการอาหารแบบส่วนตัว ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลูกค้า
ที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Zebra, Giraffe, Elephant & Lion
Luangwa
Lozi
Tonga

ขนาดความจุ (คน)
500
10
30
30

23) อวานี พลัส สมุย รีสอร์ท มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 58 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน ได้แก่ Essence Restaurant, Ko Ko Plant Based
Café, Rooftop Lounge และ The Beverage Pool Truck
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการเช่ารถสกู๊ตเตอร์ Scomadi สปาและอุปกรณ์กีฬาทางนา้ แก่ลกู ค้าที่มาพัก
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24) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 144 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 2 ร้าน ได้แก่ Oak & Vine และ Coffee Club
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการฟิ ตเนส, สระว่ายนา้ , ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
MacArthur
Vanderbilt
Rockefeller
Grand Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
200
100
80
500

25) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 301 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จานวน 1 ร้าน ได้แก่ The Original Australian Kitchen
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่ว ไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Mataranka
Jim Jim
Florence
Tolmer
Wangi
Desert Rose

ขนาดความจุ (คน)
152
61
42
61
103
410

26) ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาลู มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 217 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 2 ร้าน

ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
SEEN
MUST

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
90
60

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Jardins A
Jardins B
Itaim
Liberdade
Ipiranga
Pinheiros A
Pinheiros B
Paraíso

ขนาดความจุ
(คน)
450
200
250
300
80
30
30
10
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Foyer Jardins
Bela Vista
Paulista

ขนาดความจุ
(คน)
350
250
30

27) ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 287 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Goa Restaurant
Tabaréu Restaurant
À Sombra do Coqueiral
Dendê Bar
Ice Bar

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
550
140
130
242
60

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Garcia d'Álvia - A
Garcia d'Álvia - B
A Casa da Torre – A
A Casa da Torre – B
A Casa da Torre – C

ขนาดความจุ
(คน)
150
100
150
150
170

28) เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 224 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 7 ร้าน ได้แก่ Zuma, Viu, The St.Regis Bar, The Drawing
Room, Decanter, The Lounge, และ IGNIV Bangkok
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
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

29) โฟร์ซซี ่ันส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 76 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 5 ร้าน ได้แก่ Khao by Four Seasons, North by Four
Seasons, Rim Tai Kitchen, Ratree Bar and Lounge และ Rice Barn
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการคลับสาหรับเด็ก คลาสเรียนทาอาหาร สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและ
ลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Kasalong Pavillion
Orchid Nursery
The Lawn
Rachawadee Residence

ขนาดความจุ (คน)
40
350
350
230

30) โฟร์ซซี ่ันส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 15 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
50
20
4

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Camp Peak
Mai Pai Lounge
Nong Yao
Elephant Camp
River Side Peninsula
Explorer’s Lodge

ขนาดความจุ
(คน)
40
30
40
60
12
20

31) โฟร์ซซี ่ันส์ เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 60 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ขนาดความจุ
(ที่น่งั )
96
55
68
20
24

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Khob Fah
Beach House
Main Beach
Private Cove

ขนาดความจุ
(คน)
50
60
200
80

32) เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 265 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 10 ห้อง ได้แก่ M Beach Club, Benihana, Cucina, Sala
Sawasdee Lobby Bar, Rim Nam Pool Bar, JW Café, Ginja Taste, Andaman Grill, Siam Deli, Out of the Blue Splash
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Koh Thai Kitchen and Bar
Pla Pla
CoCoRum Restaurant
Koh Bar
CoCoRum Bar
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา คลาสเรียนทาอาหาร ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
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

33) เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เข้าถือหุน้ ในจานวนร้อยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ ๊ป ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ เอ็น
เอ็ช โฮเทลส์ เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมที่เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุ ๊ปเป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารประกอบไป
ด้วยโรงแรมทัง้ หมด 312 แห่ง มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 49,153 ห้อง ทั่วทัง้ ทวีปยุโรป, อเมริกา และอัฟริกา ซึ่งรวมไปถึงเมืองที่เป็ นจุดหมายระดับ
ต้น อาทิ อัมสเตอดัม บาร์เซโลน่า เบอร์ลิน แฟรงเฟิ รต์ ลอนดอน มาดริด เม็กซิโก ซิตี ้ มิลาน มิวนิค นิวยอร์ค โรม และเวียนนา
โรงแรมทีเ่ อ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารจาแนกตามแบรนด์:
แบรนด์
เอ็นเอ็ช โฮเทลส์
เอ็นเอช คอลเลคชั่น
นาว
เอ็นเอช – อื่น ๆ
อนันตรา – เอ็นเอช โฮเทล
อวานี – เอ็นเอช โฮเทล
ทิโวลี – เอ็นเอช โฮเทล

ทวีป
อเมริกา
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
ยุโรป

จานวนโรงแรม
24
191
19
58
4
1
5
1
9

จานวนห้องพัก
2,966
29,835
2,642
9,068
1,478
129
1,022
119
1,894
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โรงแรมทีบ่ ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน
34) อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 44 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน ได้แก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา คลาสเรียนทาอาหาร ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 60 คน
35) อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 12 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 2 ร้าน ได้แก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar
การให้บริการอืน่ ๆ สระว่ายนา้ กิจกรรมดานา้ ลึก ดานา้ ตืน้ ตกปลา และนั่งเรือ บริการอุปกรณ์กีฬาทางนา้ สปา
36) อนันตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
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 และบริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนา้ ฟิ ตเนส คลับสาหรับ
เด็ก บริการอุปกรณ์กีฬาทางนา้ คลาสโยคะ คลาสเรียนทาอาหาร สปา
37) อวานี เพมบา บีช มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 185 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 3 ร้าน ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval, The Niassa Bar
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา อุปกรณ์กีฬาทางนา้ ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Cabo Delgado Conference Room
Mussoma Meeting Room
Mueda Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
160
50
12

38) อวานี เลโซโท มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว

การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 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
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนา้ ฟิ ตเนส คาสิโน สปา กิจกรรมขี่มา้ และปี นเขา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้า
ที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 158 ห้อง
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ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Khanya Boardroom
Khotla Room
Pisto 1
Pisto 2
Senqu Room

ขนาดความจุ (คน)
12
30
200
100
30

39) อวานี มาเซรู มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 3 ร้าน ได้แก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ
Mohope Bar & Lounge
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการคาสิโน, กิจกรรมขี่มา้ และปี นเขา กอล์ฟคลับ คลับสาหรับเด็ก ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่
ลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Pula Convention Centre
Pula 1
Pula 2
Naleli Room
Molepe Room
Qiloane Room
Leseli Room

ขนาดความจุ (คน)
600
350
250
120
60
12
16

40) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลงั กา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่อยของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรีลงั กา ซึง่ บริษัทได้เข้าลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 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

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จานวนห้องพัก
75
154
79

41) อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว (เดิมชื่อ “ฮาร์เบอร์วิว โฮเท็ล เวียดนาม”) (เป็ นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.39)
มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 122 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน ได้แก่ Cheer Pub, The Harbour Café, The Nam
Phuong และ Pizza Nostra
การให้บริการอื่น ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Hanoi / Saigon
Haiphong
Danang
Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
180
140
230
10

42) นิยามา มัลดีฟส์ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 134 ห้อง
การให้บ ริ ก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 9 ร้าน ได้แ ก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure,
Subsix, Fahrenheit, Dune และ The Deli
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา กิจกรรมทางนา้ คลาสเรียนทาอาหารและคลับสาหรับเด็ก
43) เรดิสัน บลู มาปูโต มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 154 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน ได้แก่ Filini Bar & Restaurant, Restaurant
Azul, Palmeira Lounge และ Vivo Bar & Lounge by Moreira Chonguica.
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาทัง้ สิน้ 9 ห้อง รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 300 คน
44) กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา
กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดาเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึ่ง
บริษัทเข้าถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 50 ตัง้ แต่ปี 2551 บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา
โดยให้บริการที่พกั หลายแห่งที่มีความหรู หราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พกั ในเครือของ
เอเลวาน่า ประกอบด้วย
ประเทศ
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จานวนห้องพัก
30
20
20
20
14
10
16

45) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก มีฐานการดาเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริษัทร่วมทุน อเลวาน่า แอฟริกา
ได้เข้าซือ้ กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ในปี 2558 ต่อมาได้มีการบริหารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟริกา ซึง่ ถือเป็ นการขยายฐานธุรกิจ
เชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกาอย่างลงตัว ที่พกั ในเครือของเคลิ แอนด์ พีคอ็ ก ประกอบด้วย
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1
2
3
4
5
6
7

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

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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1
2
3
4

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

ประเทศ
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า
เคนย่า

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จานวนห้องพัก
12
18
11
10

46) อวานี หัวหิน รีสอร์ท & วิลล่าส์ (เดิมชื่อ โรงแรมอนันดา หัวหิน) (เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่
ลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป

ร้านอาหารและบาร์ประกอบด้วย:
STAA’S
Brezza
Terrace Bar
Aqua

ขนาดความจุ (ที่น่งั )
180
80
30
30

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Grand Ballroom
Ratchaphreuk 1
Ratchaphreuk 2
Ratchaphreuk 3
Ratchaphreuk 3A
Ratchaphreuk 3B
Ratchaphreuk 3C
Foyer
Event Lawn
Villa Lawn
Beachfront Lawn

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

47) โอ๊คส์ พุทธคยา (เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า
ที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 78 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จานวน 1 ร้าน ได้แก่ Oaks Café
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 100 คน
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48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)

โรงแรม
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
อนันตรา เชียงใหม่
รักษ
อนันตรา สิบสองปันนา
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 อีโค มอริเชียส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
อนันตรา มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์
อนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์
นาลาดู มัลดีฟส์
อวานี เอเทรียม กรุ งเทพฯ
อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปัง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุ งเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ สวีทส์
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
โอ๊คส์ อิบนึ บัตตูตา เกท
อัล นาจาดา โดฮา โฮเทล อพาร์ทเม้นท์ บาย โอ๊คส์
ซุค วาคิฟ บูตคิ บาย ทิโวลี

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
จีน
จีน
บาหลี
บาหลี
โอมาน
โอมาน
กาตาร์
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
อาบูดาบี, UAE
UAE
เวียดนาม
มอริเชียส
ซีเชลส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
ไทย
ไทย
มาเลเซีย
UAE
เซเชลส์
ไทย
ไทย
ลาว
อินโดนีเซีย
UAE
กัมพูชา
เกาหลี
UAE
UAE
UAE
กาตาร์
กาตาร์

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักธุรกิจ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จานวนห้องพัก
122
64
84
27
103
218
60
74
115
136
141
30
30
293
64
206
222
90
164
30
67
110
20
568
196
315
216
124
178
382
53
37
372
80
289
264
54
396
100
183
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

โรงแรม
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
กาตาร์
กาตาร์
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จานวนห้องพัก
101
151
12
4
13
5
8

95) เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป – โรงแรมทีร่ ับจ้างบริหาร มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ น
บริษัท เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป รับจ้างบริหารโรงแรมจานวน 48 โรงแรม รวมทัง้ หมด 6,140 ห้องพัก ทั่วทวีปยุโรปและอเมริกา
โรงแรมในเครือของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ที่รบั จ้างบริหาร จาแนกตามแบรนด์:
แบรนด์
เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช คอลเลคชั่น
นาว
เอ็นเอช – อื่น ๆ
ทีโวลี – เอ็นเอช โฮเทล

ทวีป
อเมริกา
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป

จานวนโรงแรม
8
22
5
8
2
1
2

จานวนห้องพัก
1,341
2,302
681
1,224
340
93
159

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
96) กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตัง้ อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ รวมจานวนโรงแรมทัง้ หมด 57 แห่ง
โดยในประเทศออสเตรเลียมีจานวน 52 แห่ง ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ ในประเทศนิวซีแลนด์มีจานวน 4 แห่ง
และในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศดูไบ มีจานวน 1 แห่ง ซึง่ โดยรวมทัง้ กลุ่มมีบริการห้องพักทัง้ สิน้ 5,985 ห้อง
เนื่องจากทาเลที่ตงั้ ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึ มุ่งเน้นการบริการไปที่นกั ธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่
เป็ นบริษัทภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเป็ นลาดับรองลงมา ซึ่งส่งผลให้ลกั ษณะของห้องพักและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน
ห้องพักที่เอือ้ อานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพัก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่ องใช้ และคุณภาพของ
วัตถุดบิ ที่ใช้ในการปรุ งอาหารและเครื่องดื่มแล้ว พนักงานที่ให้บริการถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลักที่
จะรับคนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระดับท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยจัดให้มีการฝึ กสอนและอบรมแก่พนักงานเหล่านัน้ ให้มีความรู แ้ ละ
ความสามารถในการทางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไปเรียนรู ง้ านในต่างประเทศและการรับผูเ้ ชี่ยวชาญมาฝึ กสอน การจ้าง
ชาวต่างชาติมาทางาน ก็เป็ นวิธีท่จี ะสามารถถ่ายทอดความรู แ้ ละประสบการณ์ให้แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ไิ ด้เองในอนาคต
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97) อวานี เรสซิเดนเซส มุง่ เน้นให้บริการแก่นกั ธุรกิจและกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นบริษัท ประกอบไปด้วยโรงแรมทัง้ หมดจานวน 5 แห่ง ห้องพัก
ทัง้ หมดจานวน 406 ห้อง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจานวน 4 แห่ง ห้องพักจานวน 306 ห้อง และในประเทศนิวซีแลนด์มีจานวน 1 แห่ง
ห้องพักจานวน 100 ห้อง

การตลาดและการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
ข้อมูลด้านการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่จากส่วน
ราชการและภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและโรงแรม
ตลาดหลักของบริษัทในปั จจุบนั ได้แก่ ไทย ยุโรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา มัลดีฟส์ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
•

ประเทศไทย

ประเทศไทยเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็ นจุดหมายปลายทางเชิงกลยุทธ์ท่สี าคัญสาหรับทุก แบรนด์
ในเครือ รวมถึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั่วโลก ด้วยทาเลที่ตั้ งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย
สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด พร้อมทัง้ โครงสร้างด้าน
คมนาคมและโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี ทาให้ประเทศไทยยังคงสถานะการเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวชัน้ นาระดับโลก
ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดของประเทศ
ไทย โดยมีสดั ส่วนมูลค่ามากกว่าร้อยละ 21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด19 ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงเหลือเพี ยง 6.7 ล้านคนในปี 2563 เทียบกับ 39.9 ล้านคนในปี 2562 จากรายงานของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยไม่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนปี 2563
เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เข้มงวด และมีการออกวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษเพียงแค่สาหรับการพานักระยะ
ยาวตัง้ แต่เดือนตุลาคมเป็ นต้นมา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความสามารถในการกระจายวัคซีนไปทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน จึงมี
การปรับเปลี่ยนการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการ
คาดการณ์วา่ นักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางมาประเทศไทยในปี 2564 จะมีจานวน 5.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว
อาจสูงขึน้ หากการกระจายวัคซีนสามารถเกิดขึน้ ได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
2562
39.8
4.2
71.4

2563
6.7
-83.2
30.0

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

2561
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)
38.2
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
7.9
อัตราการเข้าพักโรงแรม (ร้อยละ)
71.4
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•

ล้านคน
19.09
22.30
26.73
24.78
29.94
32.60
35.38
38.18
39.80
6.70

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
+19.8
+16.8
+19.9
-7.3
+20.6
+8.9
+8.5
+7.9
+4.2
-83.2

ทวีปยุโรป

ไมเนอร์ โฮเทลส์ดาเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักเดินทางธุรกิจภายใน
ภูมิภาค ส่งผลให้รายได้ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปมีความสัมพันธ์ท่เี ป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป
ในปี 2563 วิกฤตทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกติดลบในอัตราร้อยละ 3.5 เทียบ
กับปี 2562 ซึ่งเติบโตในอัตราร้อ ยละ 2.8 (ข้อมูลและประมาณการตาม "แนวโน้มเศรษฐกิจโลก" เดือนมกราคมปี 2564 โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ) โดยภายหลังจากการปิ ดประเทศครัง้ ใหญ่ในวงกว้างเมื่อเดือนเมษายนปี 2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีการ
ฟื ้ นตัว แต่ยงั คงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มาก
สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะอยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.5 ทัง้ นี ้ ยูโรโชนมีอตั ราการ
เติบโตในปี 2563 เป็ นลบอยู่ท่ีรอ้ ยละ 7.2 (เติบโตร้อยละ 1.3 ในปี 2562) และคาดว่าจะกลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ 4.2 ในปี 2564
โดย 4 ประเทศที่มีสดั ส่วนรายได้และผลกาไรมากที่สดุ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ได้แก่ ประเทศสเปน (อัตราการเติบโตเป็ นลบอยู่ท่รี อ้ ยละ
11.1 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 2.0 ในปี 2562) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (อัตราการเติบโตเป็ นลบอยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบ
กับบวกร้อยละ 1.7 ในปี 2562) ประเทศเยอรมนี (อัตราการเติบโตเป็ นลบอยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.4 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.6 ในปี
2562) และประเทศอิตาลี (อัตราการเติบโตเป็ นลบอยู่ท่รี อ้ ยละ 9.2 ในปี 2563 เทียบกับบวกร้อยละ 0.3 ในปี 2562)
ทวีปยุโรปมีจานวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 70 ในปี 2563 แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะฟื ้ นตัวเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ
ในช่วงฤดูรอ้ น ทัง้ นี ้ ทวีปยุโรปมีจานวนนักท่องเที่ยวลดลงมากที่สุดในประวัติการณ์ โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอ้ ยลงกว่า
500 ล้านคนในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562
•

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ยังคงเป็ นตลาดที่สาคัญของบริษัท และเป็ นประเทศที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการ
ห้องชุด (Management Letting Rights) ทัง้ นี ้ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียติดลบในอัตรา
ร้อยละ 3.8 สาหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถนุ ายนปี 2563 โดยศูนย์วจิ ยั ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียระบุวา่ ในช่วงก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 จานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีสดั ส่วน 2 ใน 3 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัง้ หมดของออสเตรเลีย สาหรับปี
สิ น้ สุด เดื อ นมิ ถุน ายนปี 2563 นัก ท่อ งเที่ ย วภายในประเทศมี จ านวน 92 ล้า นคน ลดลงร้อ ยละ 19 จากปี ก่ อ น ทั้ง นี ้ การท่อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศจะเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลีย จากการเปิ ดพรมแดน
ระหว่ า งรัฐ อี ก ครั้ง ศูน ย์วิ จัย ข้อ มูล การท่ อ งเที่ ย วของประเทศออสเตรเลี ย ยัง ไม่ มี ก ารคาดการณ์จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วเนื่ อ งจาก
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สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ยังคงมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียได้เริ่มเห็นการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งของจานวน
นักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว
จากการปิ ดพรมแดนไม่รบั นักเดินทางต่างชาติตงั้ แต่เดือนมีนาคมปี 2563 จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามายัง
ประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 28 อยู่ท่ี 6.2 ล้านคน สาหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2563 ทัง้ นี ้ ประเทศออสเตรเลียยังคงมีการปิ ด
พรมแดนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะไม่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนถึงสิน้ ปี 2564 เป็ นอย่างน้อย ดังนัน้ จานวนนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศจะไม่มีนยั สาคัญสาหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถนุ ายนปี 2564
•

ลาตินอเมริกา

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 58 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล
กรุ ๊ป โดยประเทศเม็กซิโก โคลัมเบีย และอาร์เจนตินาเป็ นตลาดหลักของบริษัท
มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในลาตินอเมริกาจะติดลบอยู่ท่ีรอ้ ยละ 7.4 ในปี 2563 (เทียบกับเติบโตร้อยละ 0.2 ในปี 2562)
เนื่ อ งจากเศรษฐกิจของทุกประเทศในลาตินอเมริกาได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยความไม่แ น่นอนเกี่ ยวกับ
นโยบายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีอ่อนตัว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนยั สาคัญในปี
2563 และน่าจะยากที่จะฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี ้ ทวีปอเมริกามีจานวนนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 69 ในปี 2563 โดยมีการ
ฟื ้ นตัวบ้างในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
•

ประเทศมัลดีฟส์

มัลดีฟส์เป็ นประเทศที่ขนึ ้ ชื่อในเรื่องหมู่เกาะธรรมชาติท่ีงดงาม นา้ ทะเลที่สวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ด้วยแนวคิด “หนึ่ง
เกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็ นเอกลักษณ์ ทาให้ประเทศมัลดีฟส์เป็ นหนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวในฝั นที่มีราคาแพงที่สุดระดับโลก ในปัจจุบนั ไม
เนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทัง้ หมด 5 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6
ในปี 2563 ประเทศมัลดีฟส์มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาในประเทศลดลงร้อ ยละ 67 อยู่ท่ี 0.6 ล้านคน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการปิ ดพรมแดนของประเทศในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการกลับมาเปิ ดพรมแดน
ประเทศมัลดีฟส์มีจานวนนักท่อ งเที่ยวเพิ่มขึน้ อย่างต่อ เนื่ อ งในแต่ละเดือน และมี แ นวโน้มการฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลั กมาจาก
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย อินเดีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ทัง้ นี ้ แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวจะยังคงต่อเนื่องไปตลอด
ปี 2564 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์คาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศจานวน 1 ล้านคน
รัฐบาลของประเทศมัลดีฟส์ได้ออกแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวได้เปิ ดตัวแคมเปญนับ
ถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปี กาญจนาภิเษกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ในปี 2565 ด้วยการโปรโมทประเทศมัลดีฟส์
ผ่านสื่อสังคมต่างๆ ตลอดปี 2564 อีกทัง้ ได้เปิ ดตัวโครงการ “Maldives Border Miles” ซึ่งเป็ นโปรแกรมความภัคดีสาหรับผูท้ ่ีมาเยือน
ประเทศมัลดีฟส์บอ่ ยครัง้ เมื่อเดือนกันยายนปี 2563
ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคตะวันออกกลาง
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังด้อยพัฒนาของทวีปแอฟริกายังมี
โอกาสในการเติบโตอย่างมากมายในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทัง้ หมด 29 แห่งในทวีปแอฟริกา ให้บริการตัง้ แต่โรงแรมซาฟารี
หรู และโรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรมในตัวเมือง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี และเอเลวาน่า ทวีปแอฟริกา มีจานวนนักท่องเที่ยว
ลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ทัง้ นี ้ ประเทศสมาชิกในทวีปแอฟริกามีเป้าหมายที่จะพลิกฟื ้ นการท่องเที่ยว และได้กาหนดวิสยั ทัศน์สาหรับ
ภาคการท่องเที่ยว คือ Tourism for Inclusive Growth โดยสานต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา ซึง่ ได้รบั การ
รับรองในที่ประชุมสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติปี 2562

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

•

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้ หมด 19 แห่งใน 3 ประเทศภายใต้แบรนด์ อนันตรา,
อวานี, โอ๊คส์ และทิโวลี โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 75 ในปี 2563 ทัง้ นี ้ จากความ
ไม่แน่นอนในปัจจุบนั จึงยังไม่มีการคาดการณ์หรือแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลางสาหรับปี 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 มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่ให้ความสาคัญกับ
ประสบการณ์ทอ้ งถิ่น โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอนันตรา ได้แก่ โฟร์ซีซ่นั ส์, เจ ดับบลิว แมริออท, แก
รนด์ ไฮแอท, แมนดาริน โอเรียนเต็ล, แชงกรี-ลา และซิกเซ้นส์ ซึ่งแบรนด์อนันตราจะนาเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมไว้ในโรงแรมแต่ละ
แห่ง ทัง้ จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึงประสบการณ์ท่ีแขกที่ได้รบั ซึง่ ทาให้แบรนด์อนันตรามีความแตกต่างจากโรงแรม แบรนด์อ่ืน ๆ
ปัจจุบนั โรงแรมในเครืออนันตรามีทงั้ หมด 46 แห่งใน 20 ประเทศ
•

อวานี
อวานีจดั อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นาเสนอบรรยากาศที่รว่ มสมัยและผ่อนคลาย อีกทัง้ ยังผสมผสานการออกแบบที่ทนั สมัย
และบริการที่เป็ นเลิศ อวานีแข่งขันกับแบรนด์โรงแรมทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับอวานี ได้แก่ แมริออท, ไฮแอท, ฮิลตัน และพูลแมน ในขณะที่ค่แู ข่งภายในประเทศจะแตกต่างกันตามสถานที่ตงั้ ของ
แต่ละโรงแรม ปัจจุบนั โรงแรมในเครืออวานีมีทงั้ หมด 33 แห่งใน 14 ประเทศ
•

โอ๊คส์
โอ๊คส์ให้บริการห้องพักหลากหลายรู ปแบบ ตัง้ แต่หอ้ งพักโรงแรมไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์พร้อมการตบแต่งภายใน โดย
โอ๊คส์มีช่ือเสียงทัง้ ในด้านทาเลที่ตงั้ ของโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง และราคาที่เข้าถึงได้ ผูป้ ระกอบการที่ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโอ๊ คส์
ได้แก่ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมันตรา
‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี่ , โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส ออลซีซ่ นั ,
อี แ ทป, เปปเปอร์, มันตรา, เบรกฟรี และอาร์ท ซีรี ส์ โดยปั จจุบันแอคคอร์มีส่ ว นแบ่ง ทางการตลาดมากที่ สุด ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ อินเตอร์คอนติเนนตัล , คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย์ อินน์
เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท
•

ทิโวลี
ทิโวลีนาเสนอความงดงามและประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของยุโรป แบรนด์ทโิ วลีจดั อยู่ทงั้ ในกลุ่มโรงแรมหรู และโรงแรม
ระดับบน ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสะดวกสบายและสถานที่ตงั้ เชิงกลยุทธ์ทงั้ ในตัวเมืองไปจนถึงชายหาดอันงดงาม โดยโรงแรมทิโวลี
ส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในประเทศโปรตุเกส และได้ขยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทัง้ นี ้ ทิโวลีถือเป็ นหนึ่งใน 5 ผูด้ าเนินธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศโปรตุเกส โดยผูป้ ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับทิโวลี ได้แก่ กลุ่มผูด้ าเนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น แมริ
ออท โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท และ แอคคอร์ โฮเทลส์ และกลุ่มผูด้ าเนินธุรกิจโรงแรมระดับภูมิภาคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ
Vila Galé Hotéis ในประเทศโปรตุเกส
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•

เอ็นเอช คอลเลคชั่น
เอ็นเอช คอลเลคชั่นให้บริการโรงแรมระดับพรีเมี่ยมในสถานที่ท่สี าคัญเพื่อความทรงจาอันแสนพิเศษสาหรับแขกที่เข้าพัก เอ็นเอช
คอลเลคชั่นมุ่งให้บริการที่เหนือ ความคาดหมายแก่แขกที่เข้าพัก ด้วยมาตรฐานที่พักที่สะดวกสบาย การให้บริการอย่างใกล้ชิ ดเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับเอ็นเอช คอลเลคชั่น ได้แก่ เชอราตัน, แมริออท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะที่ค่แู ข่งจะแตกต่างกันตามสถานที่ตงั้ ของ
แต่ละโรงแรม ปัจจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช คอลเลคชั่นมีทงั้ หมด 90 แห่งใน 15 ประเทศ
•

เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช โฮเทลส์ให้บริการโรงแรมระดับกลางถึงระดับบนในตัวเมือง เหมาะสาหรับแขกที่มองหาที่พกั ทาเลดี ในราคาที่คมุ้ ค่า
นอกจากนี ้ เอ็นเอช โฮเทลส์ยงั เหมาะสาหรับการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากมีหอ้ งพักที่สะดวกสบายและเต็มไป
ด้วยประโยชน์ใช้สอย พร้อมทัง้ การให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้า โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเอ็นเอช โฮเทลส์ ได้แก่ ฮอลิเดย์อินน์ เบสท์ เวสเทิรน์ และโนโวเทล ปั จจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทลส์มี
ทัง้ หมด 245 แห่งใน 25 ประเทศ
•

นาว
นาวให้บริการโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสไตล์รว่ มสมัย ด้วยทาเลที่ตงั้ อยู่ตามเมื องหลักต่าง ๆ โรงแรมภายใต้แบรนด์
นาวมีบรรยากาศที่มีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่นเต้น เหมาะสาหรับแขกที่มองหาประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าจดจาในโรงแรมที่
สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับนาว ได้แก่ คิมป์ ตัน ดับเบิลยู โฮเทลส์ และมี บาย
มีเลีย ปัจจุบนั โรงแรมในเครือนาวมีทงั้ หมด 6 แห่งใน 5 ประเทศ
บริษัทมีการดาเนินงานกระจายตัวอยู่ในหลากหลายภูมิภาค โดยบริษัทมีมมุ มองต่อแนวโน้มในระยะกลางของแต่ละภูมิภาค
หลักดังนี ้
ประเทศไทย
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายครัง้ ใหญ่ในประวัติศาสตร์เนื่องจาก
การเดินทางระหว่างประเทศได้หยุดชะงักลง ซึ่งในอดีตนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็ น ร้อยละ 33 ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยทัง้ หมด
ดังนัน้ จึงส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักและค่าห้องเฉลี่ยโดยรวม ทัง้ นี ้ เนื่องจากอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับต่าท่ามกลางการแพร่
ระบาดของโรค ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการโรงแรมจานวนมากหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการขาดทุนและชะลอการเปิ ดโรงแรมใหม่จนกว่า
สัญญาณการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมจะชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สาหรับการสร้างโรงแรมในอนาคต คาดว่าจะมี
การชะลอตัวลงเนื่องจากผูป้ ระกอบการโรงแรมต้องทบทวนโครงการการลงทุนให้รองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด19 โดยคาดว่าการเปิ ดตัวของโรงแรมใหม่ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็ นโรงแรมระดับกลางโดยเฉพาะโรงแรมตากอากาศในต่างจังหวัด เช่น
ภูเก็ต หากการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่นานกว่าที่คาดไว้ คาดว่าจะมีกิจกรรมการเข้าซือ้ กิจการโรงแรมมากขึน้ ในระยะกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับโรงแรมของผูป้ ระกอบการรายเล็กที่มีโครงสร้างทางการเงินที่ไม่แข็งแกร่งหรือประสบปั ญหาทางการเงิน ใน
ด้านของความต้องการ การท่องเที่ยวในประเทศจะยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม โดยจะเห็นการฟื ้ นตัวอย่างชัดเจน
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยต่อ เมื่ อ มี ก ารกระจายของวัคซี น ที่แ พร่หลาย และมี การเปิ ด ประเทศส าหรับ นัก ท่อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ
•

ทวีปยุโรป

อุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปเป็ นธุรกิจที่มีการกระจายตัว โดยโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่บริหารงานโดยผูป้ ระกอบการ
อิสระและผูป้ ระกอบการรายย่อย และมีจานวนโรงแรมที่บริหารงานโดยผูด้ าเนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติไม่มาก ที่ผ่านมา สภาวะ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง โดยตลาดส่วนใหญ่ ไม่ได้มีโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่มากยกเว้น

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

•

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เมืองแฟรงค์เฟิ รต์ ทัง้ นี ้ คาดว่าต่อไป อัตราการเพิ่มขึน้ ของโรงแรมใหม่จะลดลงไปอีก เนื่องจากการระบาดของโรค โควิด-19 ทาให้มีความ
ล่าช้าในการเปิ ดโรงแรมใหม่ เนื่องจากหลายโครงการถูกชะลอ เลื่อนอย่างไม่มีกาหนดหรือแม้กระทั่งยกเลิ กไป อีกทัง้ โรงแรมที่ปิดอยู่ใน
ขณะนีบ้ างแห่งอาจจะไม่สามารถเปิ ดบริการใหม่ได้ และการจัดหาเงินกูจ้ ากธนาคารเพื่อพัฒนาโรงแรมใหม่อาจมีขอ้ จากัด เนื่องจากผูใ้ ห้
กูม้ ีความระมัดระวังในการปล่อยกูม้ ากขึน้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข่าวการพัฒนาวัคซีนที่อ ยู่ในระหว่างการแพร่กระจายไ ปทั่วโลก กลุ่ม
โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ในทวีปยุโรปน่าจะมีการฟื ้ นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อข้อจากัดในการเดินทางเริ่มผ่อนคลายลงเนื่องจากฐาน
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและในภูมิภาค
•

ออสเตรเลีย

ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มที่สูงขึน้ ด้วยแผน
โรงแรมเปิ ดใหม่ท่ีมีจานวนเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่อยู่ในเมืองหลัก ๆ อย่างไรก็ตาม แผนการเติบโตของโรงแรมใหม่ได้หยุดชะงัก
ลงในตลาดหลัก ๆ ของออสเตรเลียและคาดว่าจะยังคงหยุดการเติบโตต่อไป เนื่องจากมาตรการการปิ ดพืน้ ที่และการปิ ดพรมแดนระหว่าง
ประเทศ โดยคาดว่าจะมีเฉพาะโรงแรมที่ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ที่จะเปิ ดใหม่ได้ แต่จานวนโรงแรมโดยรวมของอุตสาหกรรม ก็จะถูกลดทอน
ด้วยโรงแรมที่ปิดตัวลง แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีผลกระทบด้านลบต่อความต้องการที่จะเดินทางอย่างมาก แต่ยอดการจอง
โรงแรมในประเทศออสเตรเลียสูงกว่ายอดจองเฉลี่ยทั่วโลก เนื่องจากความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่งและความสามารถของรัฐบาลใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะไม่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนถึงสิน้ ปี
2564 เป็ นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเดินทางภายในประเทศซึง่ คิดเป็ นสองในสามของการท่องเที่ยวทัง้ หมดของประเทศออสเตรเลียจะ
ช่วยผลักดันการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมื่อได้มีการเปิ ดพรมแดนระหว่างรัฐโดยไม่มีการกักกันใด ๆ
•

ลาตินอเมริกา
อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมริกามีการกระจายตัว โดยตลาดส่วนใหญ่มีจานวนโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่จากัด ทัง้ นี ้ แผนการ
เปิ ดโรงแรมของตลาดส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกามีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าน่าจะชะลอตัวลงอีก เนื่องจากผูป้ ระกอบการโรงแรมมุ่งหวัง
ที่จะเปิ ดโรงแรมในภาวะตลาดที่ดีขนึ ้ ในขณะที่หลายโครงการที่ยงั ไม่ได้รบั เงินสนับสนุนประสบปั ญหาในการกูเ้ งิน ในปั จจุบนั ประเทศ
บราซิลเป็ นประเทศที่มีแผนการเปิ ดโรงแรมมากที่สุดในลาตินอเมริกา ตามมาด้วยโคลอมเบีย ชิลี เปรู และอาร์เจนตินา ทัง้ นี ้ จากการที่
เริ่มมี การแพร่กระจายของวัคซีนไปทั่วโลก และด้วยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติข องภูมิภาคนี ้ ค วามต้อ งการในการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะฟื ้ นตัวต่อไป
•

ประเทศมัลดีฟส์
ในขณะที่รฐั บาลทั่วโลกเพิ่มข้อ จากัดในการเดินทาง ประเทศมัลดีฟส์เป็ นประเทศท่องเที่ยวแห่งแรกที่เปิ ดประเทศส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่มีการกักกัน ด้วยเหตุนี ้ รีสอร์ตและโรงแรมจึงเริ่มเปิ ดให้บริการอีกครัง้ โดยโรงแรมระดับหรู และระดับบนได้
เปิ ดให้บริการเป็ นอันดับแรก การเปิ ดพรมแดนของประเทศมัลดีฟส์ในเดือ นกรกฎาคมปี 2563 ส่งผลให้มีนักท่อ งเที่ยวต่างชาติเ ดิน
ทางเข้ามายังหมู่เกาะต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี 2563 การท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์มีแนวโน้ม
ที่ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการไปในจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลผูค้ นและมีความเป็ นส่วนตัวมากขึน้ ท่ามกลางมาตรการ
ความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยแนวคิดหนึ่งรีสอร์ทหนึ่งเกาะซึ่งเป็ นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เหมื อนใคร ควบคู่ไปกับความพยายามของรัฐบาลและผู้มีบทบาทสาคัญ ในอุตสาหกรรมที่จะพลิกฟื ้ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการโรงแรมจึงมีอนาคตที่สดใส โดยมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีจะเข้า
มาในประเทศจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 67 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าสายการบินพาณิชย์ส่วนใหญ่จะยังคงงดบิน
อยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค แต่การเติบโตที่สูงของจานวนเครื่องบินส่วนตัวที่มายังมัลดีฟส์ได้ช่วยสนับสนุนการฟื ้ นตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันจานวนวันการเข้าพักเฉลี่ยของประเทศมัลดีฟส์เพิ่มขึน้ โดยมีการพักเฉลี่ยนานกว่าในช่วง
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
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กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม)
บริษัทมีระบบการรวมศูนย์ดา้ นการขายและการตลาด โดยรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและโรงแรมไว้ท่ีส่วนกลางเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทัง้ ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเติบโต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การขายและการตลาด ดังนี ้
เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว สายการบิน ห้างสรรพสินค้า และบริษัทบัตรเครดิตเพื่อขยาย
ฐานลูกค้า
มุ่งเน้นการกระจายฐานลูกค้าทัง้ ในตลาดหลัก เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิดใหม่ท่มี ีศกั ยภาพในการเติบโตสูง เช่น ประเทศ
อินเดีย เกาหลี และตะวันออกกลาง
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเดิม ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ลกู ค้ากลับมาซือ้ สินค้าและใช้บริการ
อีก รวมถึงการสร้างความภักดีตอ่ แบรนด์
ปรับปรุ งประสิทธิภาพของศูนย์กลางสารองห้องพักและสานักงานตัวแทนขาย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถสารองห้องพัก
ได้อย่างราบรื่น
พัฒนาระบบสารองห้อ งพักทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com และ brand.com เพื่ อ ผลักดันการ
สารองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัทไปทั่วโลก ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรม

ลักษณะของลูกค้า (ธุรกิจโรงแรม)
ลูกค้าของธุรกิจโรงแรม มีทงั้ ลูกค้าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. บริษัทท่องเที่ยวทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบออนไลน์ โดยบริษัทท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
สารองห้องพักระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยห้องที่จาหน่ายผ่านบริษัทท่องเที่ยวมีสดั ส่วนในการสารองห้องพักที่สงู ที่สุดของบริษัท
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป เป็ นลูกค้าที่ทาการสารองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ เช่น โทรศัพท์ และการติดต่อ
เข้าพักที่โรงแรมด้วยตนเองโดยไม่ได้ทาการสารองห้องพักล่วงหน้า และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และอีเมลของบริษัท
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) เป็ นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี การ
วางแผนการจองไว้ล่วงหน้า โดยลูกค้าประเภทนีจ้ ะสร้างรายได้อ่ืน ๆ เช่น รายได้จดั เลีย้ ง นอกเหนือจากรายได้ค่าห้องพัก
บริษัทมีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย และไม่มีลกู ค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 30

ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริกา
ออสตราเลเซีย
อื่น ๆ
รวม
* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย

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

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

2563*
13%
23%
4%
22%
20%
4%
1%
13%
100%
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สัดส่วนของลูกค้าที่เข้าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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สัดส่วนของลูกค้าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
จีน
สหราชอาณาจักร
อเมริกา
เยอรมนี
ไทย

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

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

2563*
9%
4%
4%
3%
13%

* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE)
ทัง้ นี ้ สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามที่ตงั้ และนโยบายของแต่ละโรงแรม
นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)
ธุรกิจโรงแรมได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้างสูง โดยในอดีต บริษัทมีจานวนลูกค้าเข้าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดหลักของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งรวมถึง
ประเทศมัลดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปั จจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกาหนดราคา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป มี
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากตลาดดังกล่าว โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลให้บริษัท
สามารถลดความผันผวนของอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักโดยรวมได้ สาหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ได้รบั ผลกระทบ
จากฤดูกาลที่ต่ากว่า เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจภายในประเทศ ทัง้ นี ้ ในการกาหนดราคาค่าห้องพัก บริษัทจะคานึงถึงอัตรา
การเข้าพักในขณะนัน้ ฤดูกาล ต้นทุนการดาเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่ละจุดหมาย
ปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมจะใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคาในโอกาสพิเศษ การเสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม การร่วมส่งเสริมการ
ขายกับบริษัทบัตรเครดิต เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันที่สาคัญคือ
มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
มีแบรนด์ท่หี ลากหลายเป็ นที่รูจ้ กั ในระดับสากล
มีความเป็ นเลิศในด้านบริการ
มีโรงแรมในเครือ ซึง่ ตัง้ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
มีระบบสารองห้องพักที่ทนั สมัยและรวดเร็ว
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูด้ าเนินธุรกิจโรงแรมชัน้ นาระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิ จโรงแรมมา
ยาวนาน ได้แก่ เจ ดับบลิว แมริออท, โฟร์ซีซ่นั ส์ และ เซ็นต์ รีจีส
มีมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ท่ีสาคัญของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้ าของเอง ได้แก่ อนันตรา,
อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึง่ ทาให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์
เพื่อรับจ้างบริหารโรงแรมซึง่ จะช่วยขยายธุรกิจให้เร็วยิ่งขึน้ และเพิ่มอัตราการทากาไรให้กบั บริษัท

119

การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)
ช่องทางการจัดจาหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้ลูกค้า
โดยตรงหรือผ่านตัวแทนขาย และกลุ่มลูกค้าจัดประชุมและสัมมนาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่เว็บไซต์ของบริษัท
มีระบบรับรองการสารองห้องพักถึง 7 ภาษา เพื่อให้ขอ้ มูลของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็ นศูนย์กลางรับจองห้องพัก
ที่มีประสิทธิภาพแก่กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในต่างประเทศ
2. ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย บริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองที่พกั (OTAs) โดยตัวแทนเหล่านีจ้ ะทาหน้าที่เป็ น
คนกลางในการจัดจาหน่ายห้อ งพักให้กับบริษัท ทัง้ นี ้ ตัวแทนจาหน่ายและบริษัทท่อ งเที่ยวดังกล่าวจะมี อ ยู่ทงั้ ในเอเชี ย ,
ออสเตรเลีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทาธุรกิจประเภทรับสารองห้องพัก จาหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงตั๋วเครื่องบินพร้อม
แพคเกจห้องพักโรงแรม โดยบริษัทจะเลือกตัวแทนจาหน่ายหรือบริษัทท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายที่กว้างขวาง มีประวัตแิ ละชื่อเสียง
ที่ดี มีประสบการณ์ในการดาเนินงาน และสามารถทายอดขายที่สงู นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดจาหน่ายห้องพักผ่าน OTAs ชัน้ นา
เช่น Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจในตลาดใหม่ท่ วั โลกจาก
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
3. อื่น ๆ ได้แก่ การติดต่อเข้าพักที่โรงแรมโดยที่ไม่ได้ทาการสารองห้องพักล่วงหน้า และการจองห้องพักซึง่ รู จ้ กั โรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อนฝูง หรือกลุ่มลูกค้าเดิม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ความสาเร็จจากการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มแมริออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต เวเคชั่น คลับนัน้ ช่วยให้
บริษัทสามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา เวเคชั่น คลับ โดยบริษัทได้
เริ่มพัฒนาโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับแห่งแรกที่บอ่ ผุด เกาะสมุย เป็ นผลให้บริษัทมีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการ
เข้าพักอาศัยตัง้ แต่ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหอ้ งพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ทัง้ สิน้ 250 ห้อง
อยู่ท่เี กาะสมุย ภูเก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชียงใหม่ และ กรุ งเทพฯ
สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ปัจจุบนั จานวนคูแ่ ข่งที่ดาเนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจานวนไม่มากนัก เนื่องจากต้องอาศัย แบรนด์ท่ี
เป็ นที่รูจ้ กั และได้รบั การยอมรับ อีกทัง้ ยังต้องอาศัยเครือข่ายและจานวนห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวกที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทัง้ ใน
และต่างประเทศ โดยคูแ่ ข่งสาคัญของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมชัน้ นาระดับโลก เช่น กลุ่มแมริออท เป็ นต้น
นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เน้นจับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ซึง่ แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มีความเสี่ยงทางการ
แข่งทางด้านราคา
บริษัทได้จดั ตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเข้าใจในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจานวน 6 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ
ประเทศอินโดนีเซีย และ จีน อีกทัง้ บริษัทยังได้จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าของโครงการที่ประเทศจีนและภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ อยู่ในภูมิภาคเอเชี ยเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลลูกค้า
จาแนกรายประเทศดังต่อไปนี ้
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การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ประเทศ
จีน
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ญี่ปนุ่
อื่น ๆ
รวม

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

2563
40%
13%
7%
7%
7%
4%
4%
17%
100%

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาห้องพัก
และวิลล่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยห้องพักในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ส่วนใหญ่ จะอยู่ตดิ กับโรงแรมที่บริษัทเป็ น
เจ้าของหรือเป็ นผูร้ บั จ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการห้องพักได้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงาน
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก มีผลโดยตรงกับรายได้ของโครงการพักผ่อน
แบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีลกั ษณะเป็ นต้นทุน
ผันแปรในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนคงที่ ทาให้คา่ ใช้จ่ายส่วนใหญ่ลดลงด้วยเช่นกันเมื่อรายได้รวมของบริษัท ลดลง รวมถึงการที่บริษัทได้มี
การพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจึงได้มีการปรับลดค่าเช่าพืน้ ที่และ/หรือค่าบริการ จึงทาให้บริษัทมีตน้ ทุนคงที่ท่ลี ดลงและยังคงมีอั ตรา
การทากาไร (ขาดทุน) ได้ดีกว่าคูแ่ ข่งในตลาด
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็ นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคูไ่ ปกับการดาเนินกิจการโรงแรมในพืน้ ที่
เดียวกัน โดยบริษัทได้พัฒนาโครงการแห่ง แรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซ่ นั ส์ เกาะสมุย โดย
โครงการดังกล่าวมีบา้ นพักตากอากาศจานวน 14 หลัง และพัฒนาโครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์ ในกรุ งเทพฯ ซึง่ เป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมจานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รีจิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ
เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึง่ มีบา้ นพักตากอากาศจานวน 15 หลัง ตัง้ อยู่ตดิ กับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต โดยมีการเปิ ดตัว
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 นอกจากนี ้ บริษัทมีโครงการอนัน ตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็ นโครงการที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
50 ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) และได้เปิ ดตัวในไตรมาส 4 ปี 2559
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สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับบน รวมถึงการพัฒนา
แบรนด์แ ละที่พักอาศัย โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อ สร้างแล้วเสร็จสามารถสร้างยอดขายได้อ ย่างต่อ เนื่ อ งและผู้พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่อสร้างในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยของบริษัท
จัดเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับบนในลาดับต้น ๆ สาหรับโครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต จัดเป็ น
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use ที่มีบา้ นพักตากอากาศตัง้ อยู่ติดกับโรงแรม เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถใช้งานในส่วน
พืน้ ที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรมได้ ซึง่ ต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ ซึง่ ไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม แบรนด์ท่ี
จัด เป็ น คู่แ ข่ ง หลัก ของโครงการ เดอะ เรสซิเ ดนซ์ บาย อนัน ตรา ลายัน ภูเ ก็ ต ได้แ ก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara
Signature และ Point Yamu by COMO
กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุ่มลูกค้าของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ให้ความสนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากมี
ความเชื่ อมั่นในแบรนด์อ นันตรา ซึ่งมี ช่ื อ เสี ยงในระดับ นานาชาติ ควบคู่ไปกับ แผนการประชาสัม พันธ์ท่ี มีประสิ ท ธิ ภ าพโดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ
กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าโครงการเซ็นต์ รีจิสเดิม
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
บริษัทคานึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ทาเลที่ตงั้ ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยที่ลงตัว การก่อสร้างที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่ง
อานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จานวนอสังหาริมทรัพย์ท่พี อเหมาะ ในการกาหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ไม
เนอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สาหรับเดอะ เรสซิเดนซ์
บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต มีราคาขายต่อหลังประมาณ 6-15 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต คือ กลุ่มผูม้ ีรายได้สูงและครอบครัวที่ตอ้ งการสัมผัส
ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีท่ีสุดในทาเลที่มี ทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดภูเก็ต บริษัทไม่ม่งุ เน้นกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผูซ้ ื ้อเพื่อเก็งกาไร
เนื่องจากโครงการนีถ้ กู พัฒนามาเพื่อสุนทรียภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ชีวติ อย่างแท้จริง
ธุรกิจศูนย์การค้า
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์การค้า)

ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การดาเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จากัด ซึ่งบริษัทถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 100 ดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อาเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 41 ปี หมดอายุปี 2572 มีพืน้ ที่ให้เช่ารวมทัง้ สิน้
22,869.75 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย พืน้ ที่ให้เช่าสาหรับค้าปลีก (Retail area) 14,251.06 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area)
3,530.20 ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศูนย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นา อาทิ Charles & Keith, Gap, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal,
LYN, Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, 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, Swensen’s, The coffee club, Van Superga, Pandora, Miniso, S&P, Foodland Supermarket และ
Thai Town และแหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภัณฑ์รบิ ลีส์ เชื่อหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted
Adventure), มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนต์ทะลุมิติ (12D Moving Theater), พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ทสุ โซด์ส แว็กซ์
เวิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks), เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (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 82.32 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่รวมของ
งวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17.68 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายราคา
บริษัทมีการปรับราคาขึน้ ทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กบั ผูเ้ ช่าโดยจะปรับราคาขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-10 ต่อการต่อ
สั ญ ญาแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง ในปี ที่ ผ่ า นมาการปรั บ ราคาไม่ เ ป็ นไปตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ร ะบาดของโรค
โควิด-19 ที่ยงั ไม่มีว่ีแววว่าจะสิน้ สุดเมื่อใด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่าโดยรวม ทาให้ผเู้ ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ นจานวน
มาก โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80.1 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด รายได้ของศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 47.35 ของรายได้ทงั้ หมดจากธุรกิจศูนย์การค้า
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจาแนกได้เป็ น
• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 54.33
• รายได้จากการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 3.70
• ค่าบริการ ร้อยละ 16.23
• ค่าที่จอดรถ ร้อยละ 0.80
• ค่านา้ และค่าไฟ ร้อยละ 16.15
• อื่น ๆ ร้อยละ 8.79
ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดาเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จากัด ดาเนินธุรกิจให้
เช่าพืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์เทิลวิลเลจ ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพืน้ ที่
2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ ที่ให้เช่า 3,031 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นา 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 55.34 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่รวมในงวด
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

123

2. Revenue sharing ลัก ษณะการจัด เก็ บ ค่า เช่ า จากสัดส่ ว นของรายได้จ ากผู้เ ช่ า โดยขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44.66 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นโยบายราคา
บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดาเนินตามนโยบายในการทาราคาพืน้ ที่ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราการ
เช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.61 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจาแนกได้เป็ น

• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 56.03
• ค่าบริการ ร้อยละ 17.17

• ค่านา้ และค่าไฟ ร้อยละ 24.79
• อื่น ๆ ร้อยละ 2.01

ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เดิมคือ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุ งเทพ ภายใต้การดาเนินงานของบริษั ท
เจ้าพระยา รีซอร์ท จากัด ซึ่งบริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ของ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 257/6 ถนน
เจริญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ ในช่วงปี 2556-2557 ได้กลับมาเปิ ดดาเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่ ประกอบด้วย
ศูนย์การค้าและโรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชัน้ ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ ”RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI” อยู่
ด้านบน ทัง้ 2 ธุรกิจอยู่ในเครือของบริษัท Minor ทัง้ นี ้ พืน้ ที่บนอาคารได้ถูกจัดแบ่งดังนี ้ ชัน้ ที่ 1-3 เป็ นพืน้ ที่ศนู ย์การค้า ชัน้ 4-8 เป็ นพืน้ ที่
ลานจอดรถ ชัน้ 9 เป็ นส่วนของพืน้ ที่สานักงาน ชัน้ 10 เป็ นพืน้ ที่ Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้ แต่ชนั้ 11 ขึน้ ไป จะเป็ นพืน้ ที่ของ
โรงแรม AVANI โดยส่วนของศูนย์การค้าใหม่ ซึง่ รวมกับส่วนของสานักงาน มีพืน้ ที่เช่ารวมทัง้ สิน้ 11,616 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นา 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 ที่เช่าของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารออมสิน
• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพืน้ ที่ช่วั คราว Openplan มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพืน้ ที่หลัก ๆ มี 2 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ประมาณร้อยละ 65.13 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่
รวมในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กับลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.87 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดาเนินตามนโยบายในการทาราคาพืน้ ที่ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราการ
เช่าพืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.78 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจาแนกได้เป็ น

• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 50.75
• ค่าบริการ ร้อยละ 27.56

• ค่านา้ และค่าไฟ ร้อยละ 18.22
• อื่น ๆ ร้อยละ 3.47

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

นโยบายราคา

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า)
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้าปลีกในเมืองพัทยาในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา มีการพัฒนาและสร้างศูนย์การค้าใหม่มากขึน้
ทาให้พืน้ ที่คา้ ปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่มขึน้ โดยมีผปู้ ระกอบการที่จดั อยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
แตกต่างกันไป 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 มิ
โมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา จะ
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้าในพัทยายังคงมีการแข่งขันกันรุ นแรงตลอดปี ท่ผี ่านมา จากการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อสร้างศูนย์การค้า
ใหม่ รวมถึงแข่งขันทางด้านการจัดการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้ นีก้ ารแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่ า
พัทยา ค่อนข้างมากทางด้านราคาค่าเช่าพืน้ ที่ตอ่ ตารางเมตร แต่เนื่องจากตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าพืน้ ที่ของศูนย์การค้า
รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยาแล้วยังคงเป็ นที่น่าสนใจสาหรับผูเ้ 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 นาต่าง ๆ พร้อม
ทัง้ รู ปแบบของการนาเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภท
ไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle) เพื่อให้ทางศูนย์รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ริเวอรไซด์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นา้ 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 และ THE ICON SIAM ซึง่ จะส่งผลให้มีการแข่งขันกันมากขึน้
ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ได้กลับมาเปิ ดดาเนินกิจการอีกครัง้ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า
และโรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ช่ือ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI อยู่ดา้ นบน
ศูนย์การค้าใหม่นีไ้ ด้เปลี่ ยนโฉมใหม่ไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง ดูทนั สมัย และครบวงจร มีความหลากหลายของร้านค้าแฟชั่น
ร้านอาหาร บริการและร้านค้าอื่น ๆ มากที่สุดบนถนนเจริญนคร และยังถือได้ว่าเป็ นโครงการแห่งเดียวที่มีการผนวกทัง้ ศูน ย์การค้ากับ
โรงแรมระดับ world class 2 โรงแรม เรียกได้ว่าเป็ นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมื่อเทียบกับคู่แข่งในพืน้ ที่ โดยคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็ น กลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นที่กลุ่ม
ครอบครัว คนทางานรุ ่นใหม่ท่ีทางานในย่านเจริญนคร และผูท้ ่ีอาศัยอยู่คอนโดริมแม่นา้ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรม ทัง้
อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ และโรงแรม AVANI ริเวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต ซึง่ ตัง้ อยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้าดาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเขตไม้ขาว และลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศูนย์การค้า เทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีรา้ นค้า
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ 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, นารายณ์ภัณฑ์,
Tanya living, Private collection, Mt Saphola และอื่น ๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต เป็ นศูนย์การค้าแห่งเดียวบนหาดไม้ขาว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีค่แู ข่งขันทางตรง
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club,
Sala Phuket Renaissance และยังรวมถึงโรงแรมอื่ นในเขตใกล้เคียงอี กมากมาย ด้วยทาเลที่ตงั้ และการคัดสรรร้านค้าที่ดีและมี
คุณภาพ ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริการภายในศูนย์ฯ ประกอบกั บการทาการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทัง้
ลูกค้านักท่องเที่ยว และเพิ่มการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกล
ยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่พนั ธมิตรโรงแรม และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ขาว จึงทาให้จานวนลูกค้าค่อย ๆ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ อีกอย่างมีนยั สาคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึน้ ของจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจบันเทิง
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทิง)
กลุ่มธุร กิจบันเทิงของบริษัท ภายใต้การดาเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 2 พิพิธภัณฑ์ 5 เครื่องเล่น
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู แ้ ละบันเทิงที่ใหญ่ท่ีสุด มีอตั ราการเติบโตที่
รวดเร็ว และประสบความสาเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริการในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2498
โดยสิ่งที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ลีล้ บั และ น่าพิศวงที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก
ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ดดาเนินการอยู่ 30 แห่งทั่วโลก โดย Ripley’s Entertainment
Inc. ซึง่ เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผูด้ าเนินการเอง 10 แห่ง ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ให้กบั บริษัทอื่น
ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ ใบอนุญาตในการดาเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ ที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ารอยัล
การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกข้อตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์
โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater)
Ripley's 12D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 12 เอฟเฟค ด้วยระบบเก้าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลา้ สมัยจนทาให้ผชู้ มรู ส้ กึ เหมือนได้ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริง
โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัล การ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด ได้เปิ ดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดัง
ผีสิงที่ใหญ่ท่ีสุดในจานวน 5 แห่งของโลก ซึ่งได้รบั ความนิยมและประสบความสาเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดังประกอบไป
ด้วยสเปเชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นาเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทาให้อกสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่ง
ได้รบั ความสนใจในหมู่วยั รุ น่ ไทยและนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
เครื่องเล่นที่เปิ ดให้บริการเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่าง ๆ
เช่น โซนแห่งจินตนาการที่ถูกเนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทาให้ผูเ้ ล่นได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
อีกทัง้ ผูเ้ ล่นจะต้องผ่านด่านที่ต่ืนเต้นระทึกใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่โลกแห่งความเป็ นจริง
พิพธิ ภัณฑ์หุ่นขีผ้ ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิรค์ พัทยา ได้เปิ ดดาเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก และ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงหุ่นขีผ้ งึ ้ เสมือนจริงของบุคคลสาคัญและคนดังระดับโลก ทัง้ ไทยและเทศกว่า 71 ตัว หุ่นขีผ้ งึ ้ ของหลุยส์ ทุสโซด์
ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ “หุ่น” ที่ใช้จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มีชีวิตเสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้าชมเสมือนกับ
ว่าได้เดินคล้องแขนอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ตัวจริง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแต่ละห้อง ซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไปตามหมวดหมู่ของห้อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้าชมมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งด้วยแสงไฟ และการใช้เสียง
เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมจริง ยิ่งไปกว่านัน้ ผูช้ มสามารถเข้าชมหุ่นทุกตัวได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ ระหว่างผูช้ มและหุ่น ทาให้ผชู้ มได้
ความรู ค้ วามเพลิดเพลินนับตัง้ แต่กา้ วแรกกระทั่งก้าวสุดท้ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกับรอยยิม้ และความประทับใจที่ไม่รูล้ ืม
สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค (Scream in the Dark!)
Scream in the Dark! ต้อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้าทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกที่โด่ง
ดังมากในอดีต แต่ก็ปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็วา่ พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ ได้ยินเสียงกรีดร้องใน
ความมืด โดยผูเ้ ล่นจะรอดพ้นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนีไ้ ด้ดว้ ยความแม่นยาในการยิงปื นและเสียงกรีดร้องของผูเ้ ล่นเท่านัน้
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster)
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ซึง่ มี 2 เกมส์ให้ผเู้ ล่นเลือก ได้แก่ 1) Laser Maze ซึง่ เป็ นเครื่องเล่นที่ให้ผเู้ ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนใน
ภาพยนตร์ เข้าสู่หอ้ งปฏิบตั ิภารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ ล่นจะต้องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไวที่ สุด โดยไม่แตะต้องลาแสงสี
เขียวเหล่านัน้ และ 2) Beam Buster ซึ่งเป็ นเครื่องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ที่นาเข้ามาเปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ผเู้ ล่น
สวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์เช่นกัน แต่ผเู้ ล่นจะต้องแตะลาแสงสีเขียวให้ได้มากสุดและไวสุดถึงจะได้คะแนนมากสุด
ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราการเข้าชมประมาณ 71,170 รายได้รวมมาจาก
• พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 19.65
• พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊คซ์เวิรค์ ร้อยละ 9.68
• โรงภาพยนตร์ 12 มิติ ร้อยละ 8.85
• สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 12.75
• โกดังผีสิง ร้อยละ 15.52
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้อยละ 8.68
• มหัศจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 15.80

• รายได้อ่ืน ๆ ร้อยละ 9.07

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี 2563 ธุรกิจส่วนใหญ่
ต้องหยุดดาเนินการจากคาสั่งของรัฐบาลเป็ นเวลาหลายเดือนรวมถึงธุรกิจบันเทิงด้วย ศูนย์การค้า และแหล่งชอปปิ ้งได้รบั ผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศจากการปิ ดประเทศและการจากัดการเดินทางของนักเดินทางในประเทศ บริษัทได้
ลดค่าเช่า และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่รา้ นค้าในศูนย์การค้าเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 และได้ออก
โปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ยอดขายหลังการล็อคดาวน์
ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท
3TMinor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 3Tบริ ษั ท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริ ษั ท Mspa International
Cairo LLM โดยดาเนินกิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกาลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ปัจจุบนั กลุ่มบริษัท เอ็มสปา เปิ ดดาเนินการในประเทศจานวน 2 แห่งและในต่างประเทศจานวน 5 แห่งดังนี ้
• ธุ ร กิ จ สปาในประเทศผ่ า นบริ ษั ท เอ็ ม สปา อิ น เตอร์เ นชั่น แนล จ ากัด จ านวน 2 แห่ ง คื อ เจ ดับ บลิ ว แมริ อ อท ภู เ ก็ ต
รีสอร์ท แอนด์ สปา และเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุ งเทพฯ
• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จานวน 3 แห่ง คือ อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รีสอร์ท นาลาดู มัลดีฟส์
บาย อนันตรา และอนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์ รีสอร์ท
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• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จานวน 1 แห่ง คือ เอมิเรตส์พาเลส
• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท Mspa International Cairo LLM จานวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ไคโร
การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา)
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai)
Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดาเนินกิจการและรับบริหารศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ
ให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกาลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและกลุ่มลูกค้าที่เห็นความสาคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการให้บริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาได้รบั ความ
นิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั จานวนผูป้ ระกอบการได้เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิ ดดาเนินการเป็ นรายแรก ๆ และ
ปั จจุบนั มีสาขาทัง้ หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ
อังสนา สปา ซึ่งดาเนินการภายใต้กลุ่มเจ้าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึ่งจะตัง้ อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ
Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่ จะตัง้ อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa
นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจโรงแรม)
นอกเหนือจากการออกแบบที่สวยงามและสิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังให้ความสาคัญกับการ
ยกระดับคุณภาพของการบริการและประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้ท่ีติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของโรคโควิด-19 ที่พฤติกรรมและความ
คาดหวังของผูบ้ ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมการบริการจึงเป็ นกุญแจสาคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวทัง้ ผ่าน
เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ซึง่ นวัตกรรมเหล่านี ้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สร้างประสบการณ์เฉพาะตัว และเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ลูกค้าได้มากขึน้

จากข้อจากัดในการเดินทางและการงดเที่ยวบินระหว่างประเทศทั่วโลกในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลไทยได้
เปิ ดตัวมาตรการกระตุน้ การเดินทาง “เราเที่ยวด้วยกัน” ในปี 2563 เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวในประเทศโดยให้เงินช่วยเหลือในการเข้าพัก
ต่อห้องต่อคืนแก่คนไทย ผูป้ ระกอบการโรงแรมในประเทศส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มผูใ้ ห้บริก ารการจองที่พกั ออนไลน์อ่ืนในการจองโรงแรม
เช่น อโกด้า แต่ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ลงทุนพัฒนาเว็บไซต์โดยปรับปรุ งระบบการจองเพื่อให้ลกู ค้าสามารถจองห้องพักภายใต้โครงการของ
รัฐบาลได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของตนเอง ด้วยการจองโดยตรงผ่านช่องทางของตนเอง ไมเนอร์ โฮเทลส์สามารถลดค่า ธรรมเนียมที่ตอ้ ง
จ่ายและสามารถควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่เพื่อนาข้อมูลไปสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยัง สร้า งระบบการจองของตนเองส าหรับ ธุ ร กิ จ สถานที่ กัก กัน ทางเลื อ ก (Alternative State
Quarantine) ท่ามกลางโอกาสที่เพิ่มขึน้ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสาหรับธุรกิจโรงแรมรวม 22 ล้านบาทต่อปี
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จากการวิจัยและพัฒนา ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิ ดตัว “แอปพลิเคชันอนันตรา” ของตนเองทั่วโลก โดยสามารถใช้
ร่วมกับแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความที่หลากหลาย เช่น WhatsApp และ Line ทัง้ นี ้ แอปพลิเคชันอนันตราช่วยยกระดับการสื่อสาร
โต้ตอบกับแขกที่เข้าพักผ่านแฟลตฟอร์มแบบดิจิทลั โดยพนักงานของโรงแรมจะสามารถตอบกลับและให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของแขกได้ตลอดเวลา ซึง่ รวมถึงการสื่อสารก่อนการเข้าพัก การบริการในห้องพัก การบริการซักรีด และการบริการเปิ ดเตียง
ผ่านระบบดิจิทลั โดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง แอปพลิเคชันอนันตราช่วยให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ทีโดยลดเวลาการรอคอยและ
เพิ่มความสะดวกสบายและประสบการณ์ท่ีดีให้แ ก่ลูกค้า ซึ่งนาไปสู่การจองโดยตรงกับโรงแรมเพิ่มม ากขึน้ นอกจากนี ้ แอปพลิเค
ชันอนันตรายังมีบริการอื่น ๆ เช่น การชาระเงินออนไลน์และการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับห้องพัก ในปี หน้า ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีแผนจะ
เปิ ดตัวแอปพลิเคชันสาหรับแบรนด์อ่ืน ๆ เช่น อวานี

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไมเนอร์ ฟู้ด)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหาร
และเครื่องดื่มหลากหลายรู ปแบบ เป็ นแบรนด์ท่เี ป็ นผูน้ าในตลาดและเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั และมีผลิตภัณฑ์ท่มี ีจดุ เด่นที่
หลากหลายครอบคลุมอาหารหลายประเภท ดังนี ้
พิซซ่า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ท่มี ีพิซซ่าหลากชนิดให้เลือกมากที่สดุ ในธุรกิจ
อาหารประเภทนี ้ โดยเน้นถึงคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยี่ยม ถึงรสถึงเครื่อง จากการคัดสรรวัตถุดบิ อย่างดีในทุกขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นชีสที่
ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เครื่องปรุ ง หน้าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าที่มีสตู รเฉพาะตัว และพิซซ่าซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือ
เทศสด ๆ และมีรสชาติเข้มข้น
บริษัทเป็ นผูถ้ ือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “The Pizza Company” แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยสิทธิดงั กล่าวถือโดย MFG IP Holding
(Singapore) Pte., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา
ในปี 2547 บริษัทได้เริ่มเปิ ดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผลู้ งทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้าน “The Pizza Company”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ร า้ นค้าที่บริษั ทลงทุน เอง (Own equity) ในประเทศ จานวนทัง้ สิ น้ 240 สาขา รวมสาขาใน
สนามบินในประเทศ จานวน 2 สาขา และในต่างประเทศ 2 สาขา สาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจานวน 183 สาขา และสาขา
ในต่างประเทศจานวน 149 สาขา ทัง้ นี ้ ทาเลที่ตงั้ ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านชุมชน เป็ นต้น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ในส่วนของการให้บริการในรู ปแบบแฟรนไชส์กับลูกค้าในต่างประเทศนัน้ ปั จจุบนั บริษัทได้
ให้แ ฟรนไชส์ธุ ร กิ จ พิ ซ ซ่า “The Pizza Company” ใน สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ บาห์เ รน โอมาน กัม พูช า ลาว เวี ย ดนาม พม่ า และ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็ นต้น
ลักษณะการให้บริการ
การให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “The Pizza Company” มีทงั้ การให้บริการแบบการรับประทานที่รา้ น (Dine in) การ
จัดส่งที่บา้ นหรือสานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้บริการ คือ พิซซ่า พาสต้า อาหารจานหลัก
และอาหารรองท้อง เช่น ไก่ สลัด และอื่น ๆ
เบอร์เกอร์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์เกอร์ท่มี ีช่ือเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ นที่รูจ้ กั กันดีใน
การใช้กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทาให้เบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาติท่ยี อดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 97 เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจ
Burger โดยการซือ้ แฟรนไชส์มาจากสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ บริษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้าน Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดดาเนินการร้าน Burger King ทัง้ สิน้ จานวน 118 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน
สนามบิน 17 สาขา) และได้ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจานวน 5 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในเขตศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไปรวมถึงชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
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ลักษณะการให้บริการ
ปัจจุบนั Burger King ให้บริการสาหรับการรับประทานที่รา้ น (Dine in) รับกลับบ้าน (Take Away) ไดรฟ์ ทรู (Drive Thru) และการ
บริการจัดส่งให้ท่บี า้ นหรือสานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้แก่ เบอร์เกอร์ (Burger) มันฝรั่งทอด (French Fries) และอื่น ๆ
ไก่ทอด
บริษัทได้เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับไก่ทอดภายใต้เครื่องหมายการค้า “Bonchon” ซึ่งเป็ นไก่ทอดสไตล์เกาหลีท่ีได้รบั ความนิยมอย่าง
แพร่หลาย บริษัทได้เข้าซือ้ กิจการบอนชอนในประเทศไทยใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากไก่ทอดสไตล์เกาหลี บอนชอนยังสร้างสรรค์
อาหารสไตล์เกาหลีอ่ืน ๆ เช่น ซุปซุนบูดเู ต้าหูก้ ิมจิ ข้าวหน้าหมูบลุ โกกิ คิมมาริ ต๊อกบกกิ และอื่น ๆ
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา
บอนชอนคือแบรนด์นอ้ งใหม่ ที่ซ่งึ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
จานวนสาขาทัง้ หมดในช่วงที่ทาการเข้าซือ้ คือ 41 สาขา ซึง่ ณ ขณะนัน้ Bonchon เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากกับกลุ่มวัยรุ ่นและวัยทางาน
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จากัด และบริษัท สพูน ฟูล (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 และร้อยละ 70 ตามลาดับ ซึง่ มีสิทธิในการเปิ ดร้านบอนชอน ในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทัง้ สิน้ จานวน 85 สาขาและอีก 4 สาขาในสนามบิน
ลักษณะการให้บริการ
ปั จจุบนั Bonchon ให้บริการสาหรับการรับประทานที่รา้ น (Dine in) รับกลับบ้าน (Take Away) และการบริการจัดส่งให้ท่ีบา้ น
หรือสานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้แก่ ไก่ทอดซอสเกาหลี ข้าวหน้าหมูบลุ โกกิ บิบมิ บับ ซุปรามยอน และอื่น ๆ
ไอศกรีมพรีเมี่ยม
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Swensen’s” ซึ่งเป็ นไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปั จจุบนั
ยังคงความเป็ นอันดับหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย์ ไอศกรีมเค้ก บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งร้าน รวมถึงการ
ให้บริการที่คานึงถึงความพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทัง้ สิน้ จานวน 111 สาขา และต่างประเทศ 1 สาขา
ปัจจุบนั มีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจานวน 189 สาขา และต่างประเทศจานวน 25 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ตามย่าน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัท MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ยังสามารถให้แฟรนไชส์
กับลูกค้าในต่างประเทศได้ โดยปัจจุบนั บริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ ผูใ้ ห้บริการในประเทศไทย พม่า กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนลาว เวียดนาม และปากีสถาน
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บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจ
ไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทได้รบั แฟรนไชส์ในการดาเนินงานจาก MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เช่นกัน โดย บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จากัด ได้รบั สิทธิในการเปิ ด
ร้านไอศกรีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว
เวียดนาม และปากีสถาน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ลักษณะการให้บริการ
Swensen’s เปิ ดให้บริการทัง้ การรับประทานที่รา้ น (Dine in) การซือ้ กลับบ้าน (Take away) และการบริการจัดส่งให้ท่ี บา้ น
หรือ สานักงาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้าระดับ กลางขึน้ ไป ทัง้ กลุ่มวัยรุ ่นและครอบครัว ทัง้ นี ้ สินค้าหลัก ได้แ ก่
ไอศกรีมซันเดย์ ไอศกรีมสกูป้ ไอศกรีมเค้กไอศกรีมควอท และบิงซู เป็ นต้น
ซอฟท์ไอศกรีม
ภายใต้แ บรนด์ “Dairy Queen” เป็ นไอศกรีมซอฟท์เ สิร ฟ์ มี การจัดจาหน่ายในรู ปแบบของ Kiosk มี สินค้าที่เป็ นที่นิยมคื อ
“Blizzard” ที่มีความหลากหลายและรสชาติเข้มข้น จนเป็ นที่ช่ืนชอบ และได้รบั ความนิยมจนถือได้วา่ เป็ น signature product
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจไอศกรีม
“Dairy Queen” โดยบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการดาเนินงานจากผูป้ ระกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ บริษัทได้รบั สิทธิในการเปิ ด
ร้านทัง้ โดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ ในประเทศจานวน 240 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน 17
สาขา) สาขาในต่างประเทศจานวน 2 สาขา และมีท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจานวน 256 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ใน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้บริการ
บริษัทจาหน่ายไอศกรีมในรู ปแบบของการ Take away และบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านัน้ โดยสินค้าหลักได้แก่ Blizzard
ไอศกรีมปั่น (Moolatte) และไอศกรีมเค้ก เป็ นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าตัง้ แต่ระดับล่างขึน้ ไป
สเต็ก ซีฟ้ ูด และสลัด
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Sizzler” เป็ นร้านอาหารที่ประกอบด้วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ท่ีใหญ่และมีความ
หลากหลายมากที่สดุ ในร้านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจานวนสาขา
บริษัท เอสแอลอาร์ที จากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ
100 และ 50 ตามล าดับ เป็ น ผู้ด าเนิ น การธุ ร กิ จ ร้า นอาหาร “Sizzler” โดยบริ ษั ท ได้ร ับ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จาก
ผูป้ ระกอบการในออสเตรเลีย โดยได้รบั สิทธิในการเปิ ดร้านโดยการลงทุนด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์กบั
ลูกค้าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดดาเนินธุรกิจทัง้ สิน้ จานวน 63 สาขาทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้ นค้าจะตัง้ อยู่ใน
ย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้บริการ
Sizzler ให้บริการสาหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) บริการจัดส่งและซือ้ กลับบ้าน โดยสินค้าหลักได้แก่ สเต็ก ซีฟ้ดู และ
สลัด เนื่องจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสูง จึงมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป
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กาแฟ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 50 ในบริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ด กรุ ๊ป (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 นหนึ่ง
ในธุรกิจกาแฟที่ทารายได้ในประเทศออสเตรเลีย
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ เพิ่มอีกร้อยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล
ฟู้ด กรุ ๊ป ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. ทาให้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วน
การถือหุน้ รวมร้อยละ 70
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดบริการรวมทัง้ สิน้ 427 สาขา โดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จานวน 99 สาขา ซึง่ เป็ นสาขาที่
ลงทุนในประเทศไทย 51 สาขา และลงทุนเองในต่างประเทศ 48 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดอิ าระเบีย
เซเชลส์ กาตาร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จานวน 328 สาขาในประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย กัมพูชาและจีน
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (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 าในด้านการให้บริการด้านอาหารที่ หลากหลายรู ปแบบภายใต้การให้บริการหลายแบรนด์ ได้แก่ Thai
Express, Xin Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside, Ji Charcoal
Grill, Go And Chicken Riceและ Sanook Kitchen
ปั จจุบนั ร้านอาหาร Thai Express ภายใต้ The Minor Food Group Singapore ได้เปิ ดดาเนินการใน ประเทศไทย สิงค์โปร์
มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 The Minor Food Group Singapore มี จานวนสาขาทัง้ สิน้ 82 สาขา โดยการลงทุนเองทั้ง สิ ้น
จานวน 59 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จานวน 23 สาขา

บริ ษั ท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ได้ล งทุน ซื ้อ หุ้น ร้อ ยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD
Investment Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ใ นเ ดื อ นธั น วา ค ม 2555 แ ล ะ บริ ษั ท ได้ ล ง ทุ น เ พิ่ ม อี กร้ อ ยล ะ 20.18
ในเดือนเมษายน 2558 ลงทุนเพิ่มร้อยละ 16.7 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็ น
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น เป็ นร้ อ ยละ 100 ผ่ า นบริ ษั ท ย่ อ ย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ น
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารประเภท CASUAL DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว RIVERSIDE เปิ ดดาเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสาเร็จในการสร้างแบรนด์รา้ นอาหารที่
แข็งแกร่งและสร้างฐานลูกค้าหลักที่ช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหาร
พืน้ บ้าน การบริการที่ได้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี และการตกแต่งร้านอาหารแบบร่วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปิ ดบริการโดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จานวน 112 สาขา เป็ นสาขาในกรุ งปั กกิ่ง 40 สาขา สาขาในเซี่ยงไฮ้
36 สาขา เมืองอื่น ๆ ในประเทศจีน จานวน 34 สาขา และสาขาในประเทศสิงค์โปร์จานวน 2 สาขา

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

อาหารประเภทปลา

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
บริษัทลงทุนเอง
ร้าน
The Pizza Company
Burger King
Swensen’s
Dairy Queen
Bonchon
Sizzler
The Coffee Club
Thai Express
Riverside
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

จานวนสาขา
572
118
326
496
89
63
427
82
112
85
2,370

ในประเทศ
238
113
111
238
89
63
51
5
46
954

ต่างประเทศ
2
5
1
2
48
54
112
13
237

แฟรนไชส์
ในประเทศ
183
189
256
3
631

ต่างประเทศ
149
25
328
23
23
548

การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจาหน่ายแบ่งได้ 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 สาขาเพื่อให้บริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ทั่วกรุ งเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ ตามต่างจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตัง้ อยู่ โดยกาหนดให้มีเวลาตัง้ แต่การสั่งสินค้าจนถึงการรับ
สินค้าภายใน 30 นาที
3. การซือ้ กลับบ้าน (Take away)
ทัง้ นี ้ ช่องทางการจาหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้าน การซือ้ กลับบ้านและการจัดส่งถึงบ้าน โดยสาขาส่วนใหญ่
จะตัง้ อยู่ในย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ยกเว้นสาหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่ เจาะกลุ่มลูกค้าตัง้ แต่ระดับ
ล่างขึน้ ไป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นทัง้ เด็ก วัยรุ น่ วัยผูใ้ หญ่ กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทางาน
ธุรกิจร้านอาหารทีม่ ีสาขาในประเทศไทย
ในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึง่ ทาให้รา้ นอาหารแบบนั่งรับประทานที่รา้ น
(Dine-In) มีการปิ ดตัวลงชั่วคราวในบางสาขา และส่งผลให้กบั บางสาขาที่มีจานวนลูกค้าน้อ ยลง อย่างไรก็ตามยอดขายอาหารช่องทาง
รับกลับบ้าน (Take Away) และการบริการจัดส่งให้ท่บี า้ นหรือสานักงาน (Delivery) ได้ปรับตัวขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากปี ท่แี ล้ว เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้า และความมั่นคงของระบบการจัดการและบริการจัดส่งของบริษัท
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ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจอาหารและบริการในประเทศไทย
มูลค่าการขาย (พันล้านบาท)

2560
รายได้
259.4
176.4

2561
ร้อยละ
31%
21%

รายได้
269.7
181.4

2562
ร้อยละ
30%
20%

รายได้
279.7
187.5

ร้อยละ
30%
20%

2563 (ประมาณการ)
รายได้
ร้อยละ
287.1
30%
193.4
20%

คาเฟ่ /บาร์
ร้านอาหารแบบ
Full-service
ร้านอาหารแบบ
133.2
16%
152.0
17%
160.8
17%
169.8
18%
Limited-service
ร้านแผงลอยและตู้ kiosk
272.6
32%
286.6
32%
302.7
33%
315.2
33%
ตลาดรวม
841.9
100%
890.1
100%
931.1
100%
966.0
100%
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
23.58
2.8%
23.60
2.7%
24.28
2.6%
20.68
2.1%
(จานวนรายได้)
ที่มา: การบริโภคธุรกิจอาหารและบริการในประเทศไทย เดือน เมษายน 2563 จาก Euromonitor International และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้

1. คาเฟ่ /บาร์
• ตลาดรวมของคาเฟ่ /บาร์ มีมลู ค่ากว่า 279.7 พันล้านบาท เติบโตจากปี ท่แี ล้วประมาณร้อยละ 4
• คาดการณ์วา่ จะมีผลเติบโตที่รอ้ ยละ 5 ในกลุ่ม คาเฟ่ /บาร์ ใน 5 ปี ขา้ งหน้า
• ปั จจุบนั คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟของ ปตทT. 47Tเป็ นผูน้ าในตลาดร้านกาแฟ ตามมาด้วยสตาร์บคั ส์
• ในปี นีบ้ ริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ยังดาเนินการเปิ ดธุรกิจใหม่เ กี่ยวกับกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้า
Coffee Journey ซึง่ จับกลุ่มลูกค้าที่จดุ พักรถหรือตามสถานีบริการนา้ มันอีกด้วย

2. ร้านอาหารแบบ Full-Service
•
•
•
•

ในปี 2563 อัตราการเติบโตร้อยละ 3 ในกลุ่มตลาดร้านอาหารแบบ Full-Service มูลค่าทางการตลาดสูงถึง 187.5 พันล้านบาท
แนวโน้มตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบบ Full-Service เติบโตที่ประมาณร้อยละ 5 ในอีก 5 ปี
ปัจจุบนั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าในตลาดร้านอาหารแบบ Full-Service
ซิซซ์เลอร์ หนึ่งในแบรนด์ภายใต้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นอันดับหนึ่งในเครือร้านอาหารในแถบ
อเมริกาเหนื ในปี 2563 ซิซซ์เลอร์ยงั คงพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในภาวะโรคระบาด ด้วยการทา Sizzler To
Go โดยจับ กลุ่ม ลูก ค้า ประเภท Grab & Go ซึ่ง เป็ น เทรนด์ใ หม่ ส าหรับ ลูก ค้า ที่ ต ้อ งการความรวดเร็ว ซิซ ซ์เ ลอร์ยัง คงให้
ความสาคัญกับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้นพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ตามฤดูกาล
วัตถุดบิ ผักและผลไม้

•
•
•
•

ในปี 2563 อัตราการเติบโตร้อยละ 6 ในกลุ่มตลาดร้านอาหารแบบ Limited-Service มูลค่าทางการตลาดสูงถึง 160.8 พันล้านบาท
แนวโน้มตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบบ Limited-Service เติบโตที่ประมาณร้อยละ 7 ในอีก 5 ปี
ปัจจุบนั KFC เป็ นผูน้ าในตลาดร้านอาหารแบบ Limited-Service ตามมาด้วย แมคโดนัลด์
แบรนด์ภายใต้บริษัทได้ติดอันดับ 5 ใน 10 ของกลุ่มลูกค้าร้านอาหารแบบ Limited-Service เริ่มจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์ เบอร์เกอร์ คิงส์ แดรี่ควีน และบอนชอน
• บริษัทได้นาความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และนาเสนอแคมเปญมากมายในปี 2563 ดังนี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

3. ร้านอาหารแบบ Limited-Service

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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1. เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้มีการเปิ ดตัวพิซซ่าหน้าใหม่คือ นิวยอร์กพิซซ่า ซึง่ มีขนาดของหน้าพิซซ่าใหญ่ถงึ 18 นิว้ ซึง่
ใหญ่กว่าพิซซ่าถาดกลางถึง 4 เท่า นิวยอร์กพิซซ่ายังเป็ นหนึ่งในพิซซ่าหน้าขายดีท่ีสุดในช่วงที่เปิ ดตัวแคมเปญนี ้
ออกมา และยังกระตุน้ ยอดขายต่อบิลสูงกว่าเดิมถึงร้อยละ 20 ในเดือนแรกที่เปิ ดตัว
2. สเวนเซ่นส์ ยังเปิ ดตัวกิจกรรมน่าตื่นเต้นมากมายในปี 2563 เริ่มด้วยการเปิ ดตัวร้านไอศกรีมสเวนเซ่นส์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในจังหวัดน่าน และยังเปิ ดตัวร้านสวีท อะโฮลิค สาหรับกลุ่มลูกค้าที่ช่ืนชอบของหวาน สเวนเซ่นส์ยั งสามารถพลิก
วิกฤตเป็ นโอกาสโดยการเพิ่มยอดขายการบริการจัดส่งให้ท่ีบา้ นหรือสานักงาน (Delivery) ที่เติบโตสูงกว่าร้อยละ
258 ภายในปี 2563
3. ไก่ทอดบอนชอน หนึ่งในแบรนด์ท่ีน่าจับตามองของบริษัทในปี 2563 เนื่ องด้วยบริษัทได้เข้าซือ้ บอนชอนในช่วง
ปลายปี 2562 ซึง่ เป็ นหนึ่งในแบรนด์ท่ไี ด้รบั การพูดถึงโดยกลุ่มลูกค้าเป็ นวงกว้างในปี นี ้ หลังซือ้ กิจการ บริษัทยังขยาย
สาขามากกว่าเดิมในปี นีม้ ากกว่า 100% และยังมีแนวโน้มเติบโตไปได้อีกมาก
4. ในช่วงพิษเศรษฐกิจจากโรคระบาดในปี 2563 นี ้ เบอร์เกอร์ คิงส์ ยังคงพยายามปรับตัวและหาวิธีร ับมือ กับโรค
ระบาด โดยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ลูกค้าจะมีประสบการณ์ในการรับบริการที่เบอร์เกอร์
คิงส์โดยไร้การสัมผัสโดยตรง และความใส่ใจในลูกค้านีข้ องเบอร์เกอร์ คิงส์ทาให้ยอดขายไดรฟ์ ทรู (Drive Thru)
เติบโตขึน้ อย่างมากในช่วงโควิด-19
กลยุทธ์ทางการตลาด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
เน้นการบริการลูกค้าให้ลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุด (100% customer satisfaction) ใช้กลยุทธ์เพื่อ ยกมาตรฐาน
การบริการ หาทาเลที่ตงั้ ร้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
เน้นในการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ การพัฒนาสินค้าใหม่และเมนูอาหารใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เน้นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
ในส่วนของการบริการจัดส่งถึงบ้าน ได้กาหนดให้จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สาหรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ Thai
Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้ นี ้ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทยและต่างประเทศ
มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าแก่ลกู ค้า (Price Value)

นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตัง้ ราคาสินค้าของบริษัทได้คานึงถึงต้นทุนของสินค้าและการ
บริการรวมถึงราคาของคูแ่ ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจาหน่ายอาหารบริการด่วน ผ่านรู ปแบบของสาขาจานวนมากกว่า 2,000 แห่ง
โดยบริษัทได้ลงทุนใน โรงงานผลิตชีส ไอศกรีม เบเกอรี่ และท็อปปิ ้งของหวาน เพื่อรองรับธุรกิจร้านอาหารในเครือตลอดจนบริษัทคู่คา้ อื่น
ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทอีกด้วย นอกจากนี บ้ ริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในด้านอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 และได้วางแผนในเรื่องการ
เตรียมความพร้อมในการทาสัญญาซือ้ วัตถุดบิ กับคูค่ า้ (Suppliers) เพื่อกาหนดราคาหรือจานวนและคุณภาพของวัตถุดิบในระยะยาว
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วัตถุดบิ และแหล่งทีม่ า
วัตถุดบิ ในการผลิตของบริษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ ไก่แปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ วัวแปรรู ป อาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เนยแข็ง ไอศกรีม
มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เป็ นต้น
2. วัตถุดบิ ที่เป็ นอาหารสด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ไก่ ผักและผลไม้สด เป็ นต้น
3. วัตถุดิบอื่น ๆ ได้แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครื่องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้แปรรู ป นา้ มันพืช กาแฟ นา้ ตาล เครื่องดื่มและบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
ที่มาของวัตถุดบิ แต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้ สัตว์แปรรู ปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นา้ ตาล อาหารกระป๋ อง
เครื่องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 60-65 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซือ้ ผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เครื่องเทศ อัลมอนด์ เมล็ดกาแฟ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและแต่งหน้าไอศกรีม เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 70-75 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
2. การนาเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมันเนย ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม อาหาร
กระป๋ อง เนือ้ วัวแปรรู ปบางประเภท เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 5-10 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่แปรรู ป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจัดซือ้ จาก
ต่างประเทศ บริษัทในกลุ่มเดียวกันและผูจ้ าหน่ายภายในประเทศ
Burger King มีวตั ถุดบิ หลักคือ ขนมปัง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ วัวแปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่แปรรู ป ซึง่ บริษัทสั่งซือ้
จากต่างประเทศและผูจ้ าหน่ายในประเทศ
Swensen’s, Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จากัด มีวตั ถุดบิ หลักในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมันเนย ผลิตภัณฑ์
จากนม และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าไอศกรีม (Topping) ซึ่งสั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านตัวแทน
จาหน่ายในประเทศ
Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ วัวแปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปั ง ข้ าว เนยแข็ง ผักและผลไม้
ชนิดต่าง ๆ โดยเนือ้ สัตว์บางประเภทนัน้ ทาการสั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผูจ้ าหน่ายในประเทศ
The Coffee Club มีวตั ถุดิบหลักคือ เมล็ดกาแฟ เนือ้ วัวแปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเค้ก
เครื่องปรุ งอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ซึง่ บริษัทสั่งซือ้ ผ่านผูจ้ าหน่ายในประเทศ
The Minor Food Group Singapore มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ วัวแปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่แปรรู ป อาหารทะเลแช่แข็ง และ
เครื่องปรุ งอาหารต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่นนั้ บริษัททาการสั่งซือ้ จากต่างประเทศผ่านผูจ้ าหน่ายในประเทศ

นวัตกรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ การวิจยั และพัฒนาจึงเป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ทางธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ด เพื่อความสาเร็จในการสร้างคุณค่าที่ต อบสนองความต้องการของลูกค้า ไมเนอร์ ฟู้ด มีกลุ่มนักวิจยั และ
พัฒนาของแต่ละแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งมายาวนาน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ด ได้ใช้ประโยชน์จากขีด
ความสามารถของตนเองมากขึน้ ในการขับเคลื่อนแนวคิดด้านนวัตกรรม ส่งผลให้ซิซซ์เลอร์ได้ขยายธุรกิจในรู ปแบบของซิซซ์เลอร์ทโู ก ซึ่ง
เป็ นร้านค้ารู ปแบบใหม่ในรู ปแบบ Grab & Go โดยได้เปิ ดตัวในศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะทั่วกรุ งเทพ มีการนาเสนออาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ เช่น สลัดโรล แซนวิช โยเกิรต์ และนา้ ผลไม้ เพื่อรองรับกระแสรักสุขภาพที่มากขึน้ และเพื่อขยายฐานลูกค้า นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด
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มีการเปิ ดตัวแนวคิดครัวกลางในช่วงที่มีการปิ ดพืน้ ที่ของประเทศไทยท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ บอนชอนได้ขยายสาขาใน
รู ปแบบการใช้ครัวกลาง โดยการใช้พืน้ ที่ของร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่มี ีอยู่เดิม
นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด ได้จดั ตัง้ ทีมงานส่วนกลาง โดยมี การสร้างกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
ผ่ า นสองโครงการ ได้แ ก่ Minor Food Innovation Team (M-Fit) และ Young Entrepreneur Program (YEP) M-Fit เป็ น โครงการที่
ประกอบด้วยกลุ่มเชฟและนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารที่เชี่ยวชาญ ซึ่งมีส่ิงอานวยความสะดวกด้านนวัตกรรม ห้องครัว และอุปกรณ์การ
ทาอาหารเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้ไมเนอร์ ฟู้ด อีกทัง้ ทีมงานมีการทางานร่วมกับลูกค้าเพื่อค้นหาสิ่งที่
ต้องการพัฒนาต่าง ๆ ในส่วนของ YEP เป็ นโครงการพัฒนาภายในบริษัท ซึง่ เปิ ดตัวขึน้ เพื่อคิดค้นคอนเซ็ปต์และแบรนด์อาหารใหม่ ๆ โดย
ทีมงานรุ ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตัว ทางานร่วมกับทีมกลยุทธ์ของบริษัท นอกเหนือจากทีมที่แข็งแกร่งแล้ว กระบวนการที่เป็ นระบบจะช่วย
ให้นวัตกรรมประสบความส าเร็จ ไมเนอร์ ฟู้ดจึงได้จัดตัง้ คณะกรรมการกากับดูแ ลซึ่ง มี ก ารประชุมรา ยเดือ นและมี ก ารทดลองชิ ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทกุ 2 สัปดาห์ เพื่อผลักดันแบรนด์ใหม่ ๆ โดยกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการหาความคิดริเริ่ม ตามด้วยการพัฒนาแนวคิด
การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาด้านการตลาด การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ใหม่ และการประเมินผล ยกตัวอย่างเช่น ไมเนอร์
ฟู้ดได้เปิ ดตัวแบรนด์ “คอฟฟี่ เจอนี่” ในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและทรัพยากรในการสร้างแบรนด์ท่ีมีอยู่
คอฟฟี่ เจอนี่มีสาขาทัง้ หมดจานวน 15 สาขา ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2564 โดยแบรนด์ดงั กล่าวมีศกั ยภาพที่จะขยายสาขาได้ท่วั ประเทศ ทัง้
ผ่านความร่วมมือกับสถานีบริการนา้ มันเอสโซ่ และในทาเลอื่นที่ดี นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิ ดตัวแบรนด์ “Urban Pizza” ซึง่ เป็ นพิซซ่า
สไตล์นิวยอร์กที่มีแป้งพิเศษโดยใช้ทรัพยากรของร้านอาหารเดอะพิซซ่า คอมปะนีท่มี ีอยู่เป็ นครัวกลาง และมุ่งเน้นเฉพาะบริการการจัดส่ง
อาหารเท่านัน้ ด้วยการตลาดดิจิทลั ที่ใช้เงินลงทุนน้อย
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสาหรับธุรกิจร้านอาหารรวม 10 ล้านบาทต่อปี
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ธุรกิจจัดจาหน่ายและผลิตสินค้า (ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนที่ถือหุน้ โดย MFG ร้อยละ
8.57) ซึ่งเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายสินค้านาเข้าจากต่างประเทศและธุรกิจการผลิตสินค้าโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
การจัดจาหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า

• แบรนด์เอสปรี (Esprit) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสาเร็จรู ป เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสาหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ ่น เป็ น
สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

• แบรนด์บอสสิน่ี (Bossini) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสาเร็จรู ปสาหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ น่ และเด็ก เป็ นสินค้าจากประเทศฮ่องกง
• แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ (Charles and Keith) ประกอบด้วยรองเท้า กระเป๋ า และเครื่องประดับ สาหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก
ประเทศสิงคโปร์

• แบรนด์บรู คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสาเร็จรู ปชัน้ นาสาหรับสุภาพบุรษ และสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก
สหรัฐอเมริกา

• แบรนด์เอแตม (ETAM) ประกอบด้วยชุดชัน้ ใน และชุดนอนสาหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจากประเทศฝรั่งเศส
• แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบด้วยกระเป๋ า และเครื่องประดับ สาหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก สหราช
อาณาจักร

• แบรนด์อเนลโล่ (Anello) ประกอบด้วยกระเป๋ า เป็ นสินค้าจากประเทศญี่ปนุ่
• แบรนด์โอวีเอส (OVS) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสาเร็จรู ป เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสาหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ ่นและเด็ก
เป็ นสินค้าจากประเทศอิตาลี
การจัดจาหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว

• แบรนด์สวิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบด้วยเครื่องใช้แสตนเลส สตีล คุณภาพสูง อาทิเช่น มีด หม้อ ช้อน กระทะ อุปกรณ์ประกอบ
อาหาร ภาชนะเครื่องครัวต่าง ๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ซึง่ เป็ นแบรนด์จากประเทศเยอรมัน

• แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ช่ ันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
และง่ายต่อการใช้สอยด้วยรู ปแบบที่ทนั สมัย ซึง่ เป็ นแบรนด์จากสหราชอาณาจักร

• แบรนด์โบเดิม้ (Bodum) ประกอบด้วยเครื่องชงกาแฟและชา ทัง้ แบบเฟรนช์เพรส ดริป และไซฟ่ อน นอกจากนีย้ งั มี แก้วดับเบิล้ วอล
และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มาพร้อมดีไซน์อันเป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการใช้งานและเน้นเรื่องความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็ นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์ค
การจัดจาหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อให้เด็กมีทกั ษะโดยครบเป็ นองค์รวม (Total Development Program) เป็ นทักษะทางด้านความรู ้ (Knowledge) ทักษะในการใช้
ชีวิต (Skill) และทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Value) ผ่านหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะก่อนวัย
เรียน (Soft Skills) ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู ท้ ่ วั ไป และจริยธรรม โดยมีอุปกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact)
กับเด็ก และ Learning by Doing เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

• ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรู ส้ าหรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้เพื่อ
ใช้ในการเรียนรู แ้ บบ Interactive เพิ่มทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และความรู ร้ อบตัวของเด็ก
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• หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรียนรู ภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจี นกลาง ภาษาไทย โดยมีหนังสื อ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย
ปากกาพูดได้เพื่อใช้ในการเรียนรู แ้ บบ Interactive เป็ นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เด็กไทยเข้าสู่สากล

• เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) ศาสตร์การวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้ มือ
• โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู ศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรู แ้ ละทาความเข้าใจทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
(Coding) โดยการเรียนรู ผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame
การรับผลิตสินค้าอุปโภค
บริษัทดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นา้ หอมปรับอากาศในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์
นา้ ยาขัดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด นา้ ยาปรับผ้านุ่ม นา้ ยาล้างจาน และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าที่มีช่ือเสียง เช่น GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT เป็ นต้น
ลูกค้าสาคัญคือบริษัทต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอุปโภคและจัดจาหน่ายทัง้ ในและต่า งประเทศ เช่น บริษัท เอส.ซี.จอห์นสัน แอนด์ซนั
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท คาโอ อินดัลเตรียล (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ เอเชีย ไพรเวท จากัด เป็ นต้น รวมทัง้ รับผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการให้กบั Diversey Hygiene
การผลิตและจัดจาหน่ ายสกู๊ตเตอร์ ภายใต้แบรนด์สโกมาดิ
สโกมาดิ พรีเมี่ยมคลาสสิกสกู๊ตเตอร์จากสหราชอาณาจักร ถือกาเนิดขึน้ จากวิสยั ทัศน์ความหลงใหลและความเชี่ยวชาญของ
วิศวกรจักรยานยนต์ชาวอังกฤษสองคน แฟรงค์ แซนเดอร์สัน และ พอล เมลิซี ได้สร้างการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์อันเป็ น
เอกลักษณ์และเทคโนโลยี สมัยใหม่ การพัฒนาสกู๊ตเตอร์ตน้ แบบที่มีความพร้อมสาหรับการผลิตเพื่ อการจาหน่ายและได้รบั การจด
ทะเบียนเป็ นครัง้ แรกในปี 2005 ปั จจุบนั สกู๊ตเตอร์ของสโกมาดิ ได้มีการพัฒนาและผลิตเพื่อวางจาหน่ายไปยังหลายประเทศทั่วทุกมุม
โลก โดยมีการผลิตรถออกมาให้มีความหลากหลายในเรื่องขนาดเครื่องยนต์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานแก่ผหู้ ลงใหลในสกู๊ตเตอร์ในแต่ละ
กลุ่ม พร้อ มทัง้ เดินหน้าการพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อ งโดยคงไว้ซ่ึงรู ปทรงอันเป็ นเอกลักษณ์ข องสกู๊ตเตอร์ร ะดับตานานตามคอนเซ็ป “A
Modern Classic”
การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ลักษณะการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ้ ผ้าและกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านแบ่งเป็ น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจาหน่ายปลีก
ให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยวางจาหน่ายในร้านค้าของบริษัทเองหรือจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 2) ช่องทางจาหน่ายให้ลูกค้า
องค์กรที่มีงบประมาณเพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพื่อจัดหาของแถมและของกานัลแก่ลูกค้า และ 3)
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
บริษัทเห็นว่าผูใ้ ช้งานทางอินเทอร์เน็ตและทาธุรกรรมซือ้ ขายสินค้าออนไลน์มีจานวนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในปี 2563
ได้พฒ
ั นาการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าภายใต้
แบรนด์ของบริษัท
กลุ่มเป้ าหมาย
เนื่องจากกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ดังนัน้ ฐานลูกค้าของธุรกิจที่
เกี่ยวกับการจัดจาหน่ายสินค้าจึงครอบคลุมทัง้ หญิงและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทางานรุ น่ ใหม่
แม่บา้ น ตลอดจนนักธุรกิจ ผูท้ ่สี นใจในเรื่องแฟชั่นและการแต่งตัว
ธุร กิจที่เกี่ ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษัทเป็ นบริษัทต่างชาติท่ีมียอดการสั่งสินค้าอุปโภคเป็ น
จานวนมาก ทัง้ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง
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ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดจาหน่ายสกู๊ตเตอร์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็ นกลุ่มตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มลูกค้าผูท้ ่ีมี
ความสนใจในสกู๊ตเตอร์
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
แบรนด์เอสปรี (Esprit)
ถึงแม้ธุรกิจแฟชั่นมีค่แู ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา Fast fashion หลายแบ
รนด์ เข้ามาทาตลาดอย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนที่สูง ทัง้ ขนาดของร้านค้า สินค้าที่มีความหลากหลาย และการปรับราคาเพื่อเป็ นการ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้า ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ท่ีเคยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้ ริโภคมีทางเลือกในเรื่องของสินค้าที่มีความโดดเด่น
ทางด้านรู ปแบบที่ทนั สมัย แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ fast fashion ใหม่ ๆ ในเรื่องการรักษา
คุณภาพสินค้าที่สูง และยังคงการผลิตสินค้าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่พอใจในเรื่องคุณภาพสินค้าและความทนทาน ไม่เน้นความแฟชั่น
จนเกินไป ใส่สบายเหมาะกับสรีระสาหรับคนวัยทางานอายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป ดังนัน้ การทาโปรแกรมบริหารความพึงพอใจของลูกค้าสมาชิก
(Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มนีไ้ ด้มีการทาอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อจองสินค้าใหม่ การให้ส่วนลดพิเศษ การดูแลลูกค้าในวัน
สาคัญ และ ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์เอสปรีมีจานวนจุดจาหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 78 แห่ง
แบรนด์บอสสินี่ (Bossini)
กลุ่มสินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์บอสสิน่ี นนั้ มีทงั้ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove, Uniqlo
และผลิตในประเทศ เช่น Portland ซึง่ ล้วนแต่อยู่ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้วา่ จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ ในด้านราคา และการ
ส่งเสริมการขายในรู ปแบบใหม่ ๆ แบรนด์บอสสิน่ี ยังคงเป็ นแบรนด์ท่ีมีจุดแข็งในเรื่องผลิตภัณท์กนั หนาวที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น เสือ้ กันหนาว
ขนเป็ ดและเสือ้ แจ็คเก็ต รวมไปถึงเสือ้ ยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริษัทคาดว่า แบรนด์บอสสิน่ียงั มีโอกาสเติบโตไปกับ
การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าทัง้ ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์บอสสิน่ี มีจานวนจุดจาหน่ายในประเทศไทยรวม
ทัง้ สิน้ 80 แห่ง
แบรนด์บรูคส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers)
เสือ้ ผ้าชัน้ นา ที่มีมาร่วมสองศตวรรษ ได้ก่อตัง้ ขึน้ มาเมื่อปี 2361 ที่สหรัฐอเมริกา บรู คส์ บราเธอร์สเป็ นแบรนด์แรกที่จาหน่าย
สูทแบบเรดี ้ ทูแวร์ จนกลายเป็ นแบรนด์ท่ไี ด้รบั ความนิยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 อย่างบารัก โอบาม่า ด้วยพัฒนาการ
ของงานออกแบบเสือ้ ผ้าสุภาพบุรษและสุภาพสตรีทงั้ แบบเป็ นทางการและแบบไลฟ์ สไตล์ ทาให้บรู คส์ บราเธอร์ส ประสบความสาเร็จใน
สหรัฐอเมริกา และได้ขยายตลาดสู่ตา่ งประเทศ บริษัทได้ยกเลิกการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย ในปี 2563
ตลาดรองเท้าและกระเป๋ าสาหรับสุภาพสตรีในประเทศไทยมีทงั้ แบรนด์ท่ีนาเข้า และแบรนด์ท่ีผลิตในประเทศ โดยรองเท้าที่
นาเข้ามักจะได้รบั ความนิยมในรู ปแบบที่ทนั สมัย มีวสั ดุท่ีแตกต่างซึ่งหาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบที่สวยงาม กลุ่มรองเท้านาเข้า
ส่วนใหญ่ จะเป็ นแบรนด์ท่ีมี การวางต าแหน่งระดับบนและราคาสูง ในขณะที่แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการตลาดในลู กค้า
ระดับกลาง โดยนาเสนอสินค้านาเข้าที่มีการออกแบบที่ทนั สมัยเทียบเท่าสินค้าในกลุ่มระดับบน ในราคาที่จบั ต้องได้ แม้ว่าจะมีแบรนด์
กระเป๋ าสตรีท่ีผลิตในประเทศเป็ นคู่แข่ง แต่แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการออกแบบ ใช้วสั ดุท่มี ีคณ
ุ ภาพ และปรับกลยุทธ์ดา้ นราคา
ซึ่งทาให้แบรนด์ยงั คงรักษาส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากลุ่มนีไ้ ว้ได้ การเติบโตของแบรนด์ เน้นการรักษาและสร้างฐานลูกค้าใหม่ คุณภาพ
การบริการของพนักงานขายให้เป็ นที่หนึ่งในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมานี ้ แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ได้เพิ่ม
ช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ดว้ ยเวบไซต์ของตัวเอง 37Twww.charleskeith.co.th37T โดยในสิน้ ปี 2563 ชาร์ล แอนด์ คีธ มีจานวนจุดจาหน่าย
ในประเทศไทยทัง้ สิน้ 44 แห่ง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ (Charles & Keith)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน (Radley London)
แบรนด์กระเป๋ าและเครื่องประดับ สาหรับสุภาพสตรี ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2541 ด้วยผลงานการออกแบบอันโดดเด่น และฟั งก์ช่ นั
การใช้งานที่ดีเยี่ยม จึงทาให้แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน ได้รบั ความนิยมและกลายเป็ นแบรนด์ชนั้ นาระดับโลก ประกอบกับตลาดกระเป๋ า
สุภาพสตรีในประเทศไทยนัน้ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์แรทลีย์ ลอนดอน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเน้นการตลาดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่เป็ นนักศึกษา กลุ่มวัยทางานทัง้ คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์แ รทลี ย์ ลอนดอน มี จานวนจุดจาหน่ายใน
ประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 36 แห่ง ทัง้ ในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
แบรนด์อเนลโล่ (Anello)
แบรนด์กระเป๋ าแฟชั่นนาเข้าจากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ถือกาเนิดขึน้ ในปี 2548 ภายใต้แนวคิดที่อยากให้สินค้ามีรายละเอียดที่น่าสนใจ
ด้วยลักษณะของสินค้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นประโยชน์การใช้สอย และราคาที่ไม่สูง สร้างสรรค์เป็ นกระเป๋ าที่
มีความหลากหลายทัง้ รู ปแบบและวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการและกิจกรรม จนกลายเป็ นสินค้าที่ได้รบั ความนิยม
อย่างมากในปั จจุบนั โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มทางาน ทัง้ สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์
อเนลโล่มีจานวนจุดจาหน่ายทัง้ ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 110 แห่ง
แบรนด์เอแตม (ETAM)
แบรนด์ชุดชั้นในสุภ าพสตรีท่ีมีมานานร่วม 100 ปี ก่อ ตัง้ ขึน้ เมื่ อ ปี 2459 ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบให้ความสาคัญกับ
โครงสร้างหน้าอกที่แตกต่างของผูห้ ญิง ความสวยงามจากลูกไม้ฝรั่งเศส มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย จนเป็ นแบรนด์ ท่ีได้รบั ความ
นิยมจากสุภาพสตรีทงั้ ในฝรั่งเศสและทั่วโลก เอแตมได้เข้ามาเป็ นทางเลือกใหม่ในตลาดชุดชัน้ ในสุภาพสตรี ด้วยความสวยงาม และ
ราคาที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้ากลุ่มนักศึกษา และคนทางานในประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญกับการแต่งกายแฟชั่นทัง้ ภายนอกและ
ภายใน ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์เอแตมมีจานวนจุดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชัน้ นาในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 7 แห่ง
แบรนด์โอวีเอส (OVS)
แบรนด์เสื ้อผ้าแฟชั่ นอั นดับ หนึ่ งจากประเทศอิ ตาลี ที่ มี การออกสิ นค้า ใหม่ ทุ กเดื อ นด้ว ยรู ปแบบล ้า ทันสมั ยตามกระแส
เทรนด์แฟชั่น สินค้าประกอบด้วยเสือ้ ผ้าและเครื่องประดับ ที่ตอบสนองครบทุกความต้องการของลูกค้าทุกเพศและวัย ตัง้ แต่วยั แรกเกิด วัยเด็ก
วั ย รุ ่ น ไปจนถึ ง วั ย ท างาน และครอบคลุ ม ไลฟ์ สไตล์ ทุ ก การสวมใส่ ทุ ก โอกาสทั้ ง ชุ ด ล าลองในวั น ว่ า งและวั น ท างาน เป็ น
แบรนด์ท่ีเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในตลาดกลุ่มใหม่คื อ Fast Fashion ที่นาเสนอสินค้าแฟชั่นคุณภาพดีในราคาย่อมเยาตามเท
รนด์ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์โอวีเอสมีจานวนจุดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชัน้ นาในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้
4 แห่ง
แบรนด์อีทแี อล (ETL) ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) และโปรเจ็คแล๊ป (Minor
Mojobot)
อีทีแอล (ETL) เป็ นสินค้าเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และภาษาบาฮาซา และความรู ร้ อบตัว
ของเด็ก ถึงแม้ว่าการเติบโตของสื่อออนไลน์จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อีทีแอลเป็ นสินค้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องการวิจัยและ
พัฒนา คุณภาพรู ปเล่มของหนังสือ อุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู อ้ ยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผูน้ าตลาด
ในผลิตภัณฑ์การศึกษาสาหรับเด็กที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยสินค้าแต่ละชุดจะใช้เวลานานในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรู ส้ าหรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย มีความโดดเด่นใน
เรื่องความหลากหลายทางด้านภาษา จึงเป็ นที่สนใจสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการพัฒนาเด็กทางด้านภาษา
หงเอิ ้น (Hongen) สื่ อ การเรี ย นรู ้ภ าษาอัง กฤษ ภาษาจี น กลาง ภาษาไทย เป็ น สิ น ค้า ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้า นภาษา มี
อุปกรณ์เสริมเป็ นปากกาพูดได้กระตุน้ ให้เด็กสนใจและง่ายต่อการเรียนรู ้
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เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) การศึกษารู ปแบบของลายผิวนิว้ มือทัง้ 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็ นศาสตร์การ
วิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพของบุคคลที่ตดิ ตัวมาแต่กาเนิด เป็ นสินค้ารู ปแบบใหม่ท่สี ร้างความสนใจต่อพ่อแม่ ผ่านการสแกนค่าลายผิวนิว้
มือและนาไปแปลงผลเป็ นสถิดิ เป็ นที่นิยมในหลายประเทศ สินค้านีใ้ นประเทศไทยมีค่แู ข่งขันน้อย อีกทัง้ ราคาที่จาหน่ายยังเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าเดียวกับสินค้าหลัก ทาให้สามารถต่อยอดการขายได้
โปรเจ็คแล๊ ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู ศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรู แ้ ละทาความเข้าใจทักษะด้านการเขียน
โปรแกรม (Coding) โดยการเรียนรู ผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จึงเป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มโรงเรียน
ช่องทางการจาหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชาระค่าสินค้าทัง้ ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อนผ่านบัตรเครดิต ผ่านการ
หักบัญชีบตั รเครดิต และหักบัญชีธนาคาร ปัจจุบนั มีช่องทางการจาหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือที่พกั อาศัย การขาย
โดยผ่านการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมตามสถานศึกษา และการเปิ ดจุดขายชั่วคราวที่มีลูกค้าพลุกพล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท งานแสดง
สินค้าเด็ก โรงพยาบาล งานบุ๊คแฟร์ หรืองานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นต้น
แบรนด์สวิลลิ่ง (ZWILLING)
ตลาดเครื่องครัวพรีเมี่ยมที่มีราคาระดับสูงเริ่มมีความอิ่มตัวของฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากสินค้ามีขอ้ จากัดและตอบโจทย์ลูกค้า
ที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยตลาดหลักยังคงอยู่ในเขตกรุ งเทพหานคร การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่งในอนาคตคือ การปรับกล
ยุทธ์ของสินค้าและราคาให้มีภาวะการแข่งขันที่เหมาะสมกับคูแ่ ข่งในตลาด เพื่อที่จะรองรับ การขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมกับการทา
การตลาดเชิงรุ กเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันทัง้ รายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้ การมุ่งเน้นทาการตลาดเชิง
กิจกรรมและการใช้ส่ือดิจิทลั เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เป็ นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่รูจ้ ักและ
ยอมรับในวงกว้าง แบรนด์สวิลลิ่งยังได้เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าทาง ทีวีโฮมชอบปิ ้ง ซึ่งมีศกั ยภาพในการเติบโตสูงในกลุ่ม
สินค้าประเภทเครื่องครัว ณ สิน้ ปี 2563 แบรนด์สวิลลิ่ง รวมมีจานวนจุดจาหน่ายในประเทศไทยรวม 27 แห่ง
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph)
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีมากกว่าแค่ฟังก์ช่ นั การใช้งานเพียงอย่างเดียว หรือ Single function
แต่ลูก ค้า กลุ่ม นี ้ต ้อ งการสิ น ค้า ที่ มี ฟั งก์ช่ ัน การใช้ง านมากกว่า หนึ่ง อย่ า งหรือ ที่ เราเรีย กว่า มัล ติฟัง ก์ช่ ัน ( Multifunction) และทุก ๆ
ผลิตภัณ ฑ์ตอ้ งมาพร้อ มการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ข องคนรุ ่นใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ Kitchenware Gadget สัญชาติ
อังกฤษที่ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2546 โดยสองพี่นอ้ ง แอนโทนี่และริชาร์ด โจเซฟ โดยทัง้ สองออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจเซฟ โจเซฟโดยมีรากฐาน
จากการสังเกตรอบตัว สังเกตปั ญหาหลาย ๆ อย่างภายในบ้าน และจุดนัน้ เองทาให้พวกเขาคิดค้นการแก้ปัญหาเหล่านี ้ สร้างสรรค์
ออกมาในรู ปแบบเครื่องครัวที่เป็ นเอกลักษณ์และงานดีไซน์ท่ีโดดเด่น รวมนวัตกรรมการออกแบบให้เข้ากับสไตล์ท่รี ว่ มสมัย การเน้นไปที่
ประสบการณ์การใช้งานจากผูใ้ ช้และนาปั ญหามาออกแบบเพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องนัน้ คือ จุดเด่นและจุดขายสาคัญของแบรนด์โจเซฟ
โจเซฟ ที่การันตีดว้ ยรางวัลในด้านการออกแบบจากทั่วโลก แบรนด์โจเซฟ โจเซฟมีวางขายมากกว่า 100 ประเทศ และหนึ่งจุดขายคือ
ประเทศไทย ที่มีจดุ ขายทัง้ หมด 25 จุดขาย และยังเพิ่มช่องทางการจาหน่ายที่โฮมช้อปปิ ้งและช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาด อีกทัง้ ยังคงใส่ใจในการสร้างการรับรู ข้ องแบรนด์และการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ ่นใหม่
ให้มากยิ่งขึน้
จากการที่พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ ่น ใหม่ท่ีนิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึน้ รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตประจาวันของคนไทย ทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ชา โกโก้ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ขณะที่รา้ นขายกาแฟทัง้ ในกรุ งเทพมหานคร ต่างจังหวัดทุกภูมิภาคก็มีปริมาณเพิ่มขึน้ มาก จึงทาให้ “โบเดิม้ ” เครื่องทากาแฟสัญชาติ
เดนมาร์ก มีโอกาสขยายตัวในการสร้างแบรนด์และจุดขายเพิ่มมากขึน้ เช่นกัน โดยจุดเด่นของโบเดิม้ นัน้ คือการชงกาแฟแบบสโลว์คอฟฟี่
(Slow Coffee) ซึ่งเป็ นวิธีการชงกาแฟด้วยมือที่สามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาได้มากที่สุด ซึ่งเป็ น ความตัง้ ใจของตระกูล โบเดิม้ “มร.

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

แบรนด์โบเดิม้ (Bodum)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ยอร์เกน โบเดิม้ ” ที่ “เน้นรสชาติ ไม่สิน้ เปลือง” ทาให้ “โบเดิม้ ” เป็ นที่นิยมและมีช่ือเสียงทั่วโลก และโบเดิม้ ได้เข้ามาจาหน่ายในประเทศ
ไทยอย่างเป็ นทางการในปี 2563 และมีจุดขายทัง้ หมด 23 จุดขายทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ น่ ใหม่ท่ีช่ืนชอบในการดื่มด่า
กับกาแฟที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัทผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้างบริษัทอื่น
ให้เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าให้ เนื่องจากบริษัทนัน้ ๆ ไม่มีนโยบายดาเนินการผลิตเอง หรือมีกาลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนีจ้ ะเพิ่มขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นา้ หอมปรับอ ากาศใน
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์นา้ ยาขัดรถยนต์ นา้ ยาทาความสะอาดสุขภัณฑ์ นา้ ยาทาความสะอาดพืน้ นา้ ยาปรับผ้านุ่ม นา้ ยาล้างจาน และ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เป็ นต้น เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทาความสะอาด บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
รับผลิตสินค้าอุปโภค เช่นเดียวกับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าแต่ละ
ชนิดไม่เท่ากัน การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นเรื่องต้นทุนการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งอานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้าของสินค้า เนื่องจาก
ปั จจุบนั กาลังการผลิตของผูร้ บั ผลิตสินค้าแต่ ละรายยังมีเหลืออยู่มาก ทาให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะเดียวกัน การส่งออก
ไปยังต่างประเทศก็ เป็ นโอกาสที่ ท าให้บริษั ทเพิ่ มยอดขายได้ เนื่ อ งจากต้นทุนการผลิ ตยังอยู่ในระดับต่ าส าหรับบริษั ทผู้ว่าจ้างใน
ต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตนัน้ อยู่ในระดับที่ดีกว่าผูผ้ ลิตในภูมิภาคนี ้ จึงเป็ นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิต
สินค้าให้แก่ลกู ค้าเพื่อการส่งออกได้
การผลิตและจัดจาหน่ายสกู๊ตเตอร์ ภายใต้แบรนด์สโกมาดิ
สโกมาดิ (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รถสกู๊ตเตอร์ระดับพรีเมี่ยมที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดรถสกู๊ตเตอร์ในประเทศไทยจากกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยม และชื่นชอบรถสกู๊ตเตอร์ระดับไฮเอนด์ พร้อมมาตรฐานการบริการหลังการ
ขายที่มีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพสูงสุดจากผูจ้ าหน่ายจากทั่วประเทศ ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีตวั แทนจาหน่ายจากทั่วประเทศรวมทัง้ สิน้ 25
แห่ง ที่พร้อมให้บริการด้านการขาย และบริการหลังการขายแบบครบวงจรให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บริษัทยังได้กาหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย โดยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ การตัง้ เป้าหมายว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และมีผลิตภัณฑ์รุน่ ใหม่ ๆ
เข้าสู่ตลาด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านการขาย และการเพิ่มมาตรฐานการบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม
ลูกค้าที่มีอยู่ท่วั ประเทศ รวมถึงแผนการขยาย โชว์รูมเครือข่ายให้มีจานวนมากขึน้ และมีความทันสมัยครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เพื่อสร้างความ
พอใจอย่างสูงสุดแก่ลกู ค้า
นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ากลุ่มแฟชั่นจะพิจารณาจากต้นทุนและการวางตาแหน่งแบรนด์และสินค้าในตลาดที่เข้าแข่งขัน โดย
การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในสินค้าแต่ละประเภท และเปรียบเทียบราคาในประเทศใกล้เคียงเพราะสินค้าบางกลุ่มเป็ นที่สนใจจาก
นักท่องเที่ยว
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
สาหรับธุรกิจจัดจาหน่าย บริษัทนาเข้าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทัง้ จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ตาม
มาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)
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วัตถุดบิ และแหล่งทีม่ า
เนื่องจากรู ปแบบการทาธุรกิจของบริษัท คือ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ จึงเป็ นการจัดหาสินค้า
สาเร็จรู ปนาเข้าและจาหน่ายในประเทศ ผูท้ ่เี ป็ นผูผ้ ลิตสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์สินค้าในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมัน ฝรั่งเศส
อังกฤษ เดนมาร์ค และญี่ปนุ่ จะเลือกลงทุนสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีการจัดหาวัตถุดิบได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงที่ต่ากว่าที่จะผลิตในประเทศต้นกาเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ เยอรมนี และ
บางชนิดของสินค้าก็จะเป็ นประเทศไทย
ยกเว้นกลุ่มโรงงานที่รบั ผลิตสินค้าอุปโภค วัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ที่บริษัทรับผลิตนัน้ เป็ นวัตถุดบิ ที่บริษัท
สั่งซือ้ จากผูแ้ ทนจาหน่ายในประเทศ ซึง่ วัตถุดบิ ดังกล่า วมีแหล่งที่มาทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้ า่ จ้างผลิตจะเป็ นผูจ้ ดั หา
แหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนต่อรองราคาวัตถุดิบกับผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบโดยตรง ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดหาวัตถุดิบบางส่วนเอง เพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนการผลิต
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นปั จจัยในการกระตุน้ การเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ น
ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการท่องเที่ยวจากการควบคุมการเดินทางข้ามประเทศ การจากัดการเดินทางภายในประเทศ และ
สถานการณ์ท่ีประชากรหวาดระแวงต่อการติดเชือ้ โรคโควิด-19 บริษัทได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินงานจากการปิ ดสาขาชั่วคราวใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคมของปี 2563 โดยมาตรการปิ ดเมืองหรือ ล็อ กดาวน์ ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ด้วยเหตุดงั กล่าวมานี ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรับลงของ
รายได้ข องกลุ่มบริษัท ดังนั้นทางบริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนโดยเฉพาะในด้านค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจจัดจาหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า)
ไม่มี
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฎในเอกสารแนบ 4
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1.2.3

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

144

1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็ นผูน้ าในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
เอเชีย โดยมีรา้ นอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 26 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี , สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่
ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน, ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮานา อีกทัง้ ยังมีโรงงานผลิตชีสและไอศกรีม
ส่วนผสมไอศกรีมและท็อปปิ ้ง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บริษัทเป็ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ ในรู ปแบบเป็ นเจ้าของเอง เช่า
บริหาร 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 55 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกา
เหนื อ และอเมริกาใต้ อี กทัง้ บริษัทประกอบธุร กิจอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับธุร กิจโรงแรม (Mixed-use Business) ประกอบด้วยธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจให้เช่า
ศูน ย์ก ารค้า และอสังหาริม ทรัพ ย์ และธุ ร กิ จ บัน เทิง นอกจากนี ้ บริษั ท ยัง เป็ น ผู้น าด้า นการจัด จ าหน่ า ยสิน ค้า แฟชั่น ไลฟ์ สไตล์จ าก
ต่างประเทศ โดยเครื่องหมายการค้า ที่บริษัทเป็ นผู้จัดจาหน่ายในปั จจุบัน ได้แก่ อเนลโล่ , โบเดิม้ , บอสสิน่ี , ชาร์ล แอนด์ คีธ , เอสปรี,
โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์, สโกมาดิ และ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ อีกทัง้ ยังมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็ นของตัวเอง
แผนภาพแสดงการถือหุน้ ของกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท มีดงั นี ้

8.57%

1.3.2
1.3.3

อธิบายเหตุผลประกอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไม่มี
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1.3.4

ผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

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

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ

สัดส่วนร้อยละ

1,728,498,367

33%

1.1 นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จากัด
1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
1.4 มูลนิธิไฮเน็ค
1.5 Zall Holdings Limited

170,327,319
824,844,497
5,834
630,031
692,688,946

3%
16%
0%
0%
13%

1.6 Minor BKH Limited

40,001,740

1%

498,505,682
495,800,851
180,312,641
130,406,354
105,308,759
98,466,931
85,578,616
56,898,280
44,402,857

10%
10%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%

กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
Raffles Nominees (Pte) Limited
สานักงานประกันสังคม
State Street Bank Europe Limited
บัญชีบริหารกิจการ
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
The Bank of New York Mellon

ที่มา : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : 1 การจัดกลุม่ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้
มิใช่การจัดกลุม่ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
² รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จากัด มีดงั ต่อไปนี ้

1.
2.
3.
4.

บริษัท ไมเนอร์ กรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค
รวม

จานวนหุน้
33,750
26,250
15,200
14,800
90,000

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
37.50
29.17
16.89
16.44
100.00

³ ผูล้ งทุนใน NVDR จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน เสมือนการลงทุนใน
หุน้ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สทิ ธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับ
การเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทาให้จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป
ซึ่งจะมี ผลให้สิทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ื อหุน้ อื่ นเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ในการตรวจสอบจานวนหุน้ ที่ ถูกออกเป็ น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก
http://www.set.or.th/nvdr
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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1.4

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

1.4.1

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน :
5,887,815,947 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,887,815,947 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว : 5,182,334,589 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,182,334,589 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

1.4.2

หุ้นประเภทอื่น
ไม่มี

1.4.3

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัททีเ่ ป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ ผู้
ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ไม่มี

1.5
1.5.1

การออกหลักทรัพย์อื่น
หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (MINT-W6)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 30 กันยายน 2564

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.027 หุน้ สามัญใหม่

ราคาการใช้สทิ ธิ

41.878 บาทต่อหุน้

วันกาหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ใช้สิทธิได้ทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทาการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก

230,939,382 หน่วย

จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ

230,945,715 หุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ

230,848,813 หน่วย

จานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพ คงเหลือ

230,855,146 หุน้

- ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (MINT-W7)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

วันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่

ราคาการใช้สทิ ธิ

21.60 บาทต่อหุน้

วันกาหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ใช้สิทธิได้ทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทาการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้

จานวนใบคัญแสดงสิทธิที่ออก

235,516,841 หน่วย

จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ

235,516,841 หุน้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
235,480,268 หน่วย

จานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ

235,480,268 หุน้

หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารหนี้
หุน้ กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนุ้ กูท้ ่บี ริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จานวน 26 รุ น่ มียอดหนีค้ งค้างรวมจานวน 99,133 ล้านบาท
ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี

300

10 ปื

3 ตุลาคม

5.00

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
300

ประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2564

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,700

10 ปี

9 สิงหาคม
2565

4.75

2,700

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

4,000

10 ปี

22 พฤษภาคม
2568

4.04

4,000

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,800

5 ปี

15 มีนาคม
2564

2.27

2,800

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,200

15 ปี

15 มีนาคม
2574

3.95

1,200

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,000

7 ปี

27 กันยายน
2567

2.91

1,000

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,000

15 ปี

27 กันยายน
2575

3.93

1,000

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

*1,501.9

10 ปี

19 กรกฏาคม
2570

4.60

*1,501.9

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,000

10 ปี

16 มีนาคม
2571

3.43

1,000

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

**2,950.1

15 ปี

10 ตุลาคม
2576

3.63

**2,950.1

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

480.9

2 ปี

29 มีนาคม
2564

2.59

480.9

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

4,079.7

3 ปี

29 มีนาคม
2565

3.10

4,079.7

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

4,635

5 ปี

29 มีนาคม
2567

3.60

4,635

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,815.4

10 ปี

29 มีนาคม
2572

4.17

1,815.4
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ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,570

12 ปี

29 มีนาคม
2574

4.43

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
1,570

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,070

15 ปี

29 มีนาคม
2577

4.62

3,070

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

1,019.1

2 ปี

29 มีนาคม
2564

2.59

1,019.1

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,620.3

3 ปี

29 มีนาคม
2565

3.10

3,620.3

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,165

5 ปี

29 มีนาคม
2567

3.60

2,165

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

5,684.6

10 ปี

29 มีนาคม
2572

4.17

5,684.6

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,430

12 ปี

29 มีนาคม
2574

4.43

2,430

หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,430

15 ปี

29 มีนาคม
2577

4.62

2,430

หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน ชาระ
คื น เงิ น ต้น เพี ย งครั้ง เดี ย วเมื่ อ เลิกบริษั ท
หรือเมื่อผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ซึ่ง

15,000

-

เมื่อเลิกกิจการ
หรือเมื่อผูอ้ อก
หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่

5.85% ต่อปี ใน 5 ปี
แรก หลังจากนัน้ จะมี
การกาหนดอัตรา

15,000

ถอนหุน้ กู้

ดอกเบีย้ ส่วนเพิ่มตามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ

เมื่อเลิกกิจการ
หรือเมื่อผูอ้ อก

4.661 ต่อปี ใน 3 ปี แรก
หลังจากนัน้ จะมีการ

หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่
ถอนหุน้ กู้

กาหนดอัตราดอกเบีย้
ส่วนเพิ่มตามที่กาหนด
ไว้ในข้อกาหนดสิทธิ

เมื่อเลิกกิจการ
หรือเมื่อผูอ้ อก

3.10 ต่อปี ใน 3 ปี แรก
หลังจากนัน้ จะมีการ
กาหนดอัตราดอกเบีย้

ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิ เลื่อนการชาระดอกเบีย้
พร้อมกับสะสมดอกเบีย้ จ่ายไปชาระในวัน
ใด ๆ ก็ ไ ด้ใ ห้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น กู้โ ดยไม่ จ ากั ด
ระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจ
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเป็ นหุน้
กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน มีผูแ้ ทนผู้
ถือหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกาหนด
หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน

หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน

***9,821.5

****9,269.5

-

-

***9,821.5

****9,269.5
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ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)

หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่
ถอนหุน้ กู้

ส่วนเพิ่มตามที่กาหนด
ไว้ในข้อกาหนดสิทธิ

หุน้ กู้ส กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมี *****13,589.9
6 ปี
1 ตุลาคม
3.75
*****13,589.9
หลักประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
2566
หมายเหตุ :
* หุน้ กูร้ ะบุช่ือผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 50,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,501,855,000 บาท
(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30.0371 บาท)
** หุน้ กูส้ กุลเงินยูโร ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 2,950,112,000 บาท
(1 ยูโร เท่ากับ 36.8764 บาท)
*** หุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,821,505,000 บาท
**** หุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,269,535,000 บาท
***** หุน้ กูส้ กุลยูโร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีหลักประกัน มูลค่า 369,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 13,589,871,826 บาท
(1 ยูโร เท่ากับ 36.8764 บาท)

1.6

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี ้
1)
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน
การขยายงาน ข้อกาหนดตามสัญญาเงินกูห้ รือหุน้ กูข้ องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ กาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็ นหลัก

2)

ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผล
2559

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรจากการดาเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เงินปั นผลต่อหุน้ (หุน้ สามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลP1P (ร้อยละ)

1.50
1.04
0.35
33.69

2560
ปรับปรุง
ใหม่
1.22
1.22
0.40
32.81

2561
ปรับปรุงใหม่

2562

0.93
1.19
0.40
33.49

2.04
1.25
-

2563
ก่อน
TFRS16
(4.56)
(4.18)
-P2
-

2563
หลัง
TFRS16
(4.71)
(4.29)
-P2
-

อัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกาไรจากการดาเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และวาระการงดการจ่ายเงิน
ปั นผลจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ใิ นวันที่ 22 เมษายน 2564
1.
P

P

P
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2

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทไมเนอร์ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นสิ่งที่สาํ คัญในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การประสบความสําเร็จ และการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอร์ได้ตระหนักว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนํามาซึ่งผลตอบแทนทัง้ ทางบวก (โดยโอกาส)
และทางลบ (โดยการแก้ไขหรือควบคุม) ด้วยเหตุนี ้ บริษัทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสร้างหรือผลิตผลตอบแทนที่ดีได้
เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงเป็ นอย่างดีดว้ ยการควบคุมการตัดสินใจทางการบริหารทัง้ หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้ บริษัทได้เน้น
ความสําคัญของการมี กรอบการบริหารความเสี่ ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยื นทางธุร กิจและมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกคน
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงในปั จจุบนั และปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดขึน้
ใหม่ท่ีอาจมีผลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านองค์กร ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ
ความเสี่ ยงภายนอก ฝ่ ายบริหารความเสี่ ยงของบริษั ททําหน้าที่เ ป็ นผู้ส นับสนุนให้กับแต่ล ะหน่ว ยธุร กิจเพื่ อ ที่ จะหาแนวทางที่
เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ อีกทัง้ มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงให้ความรู ท้ ่ี
เหมาะสม สร้างวัฒนธรรมและการตระหนักรู ้ใ นเรื่อ งของความเสี่ ยง วิเคราะห์แ ละให้ค าํ ปรึก ษา เกี่ ยวกับขั้นตอนการบริห าร
ความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและชีแ้ นะ
นอกจากนี ้ กระบวนการบริหารความเสี่ ยงของบริษัทได้รบั การสนับสนุนโดยนําเครื่องมือของระบบบริหารความเสี่ ยง
องค์กรมาใช้ เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันทั่วทัง้ องค์กรในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสเกิด
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายและขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ ตอนดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่น
และดําเนินการตามนโยบายนี ้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้างการกํากับดูแลและการรายงานความเสี่ยงและ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยง ซึ่งเริ่มต้นจากการระบุประเภทของความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาส
การเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ การจัดลําดับความสําคัญ โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐาน การตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุตหิ รือเลิก
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง) และการติดตามและการประเมินผล
โดยสรุ ปแล้ว เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงคือการทําให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร มีความเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกคน
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2.2

ปั จจัยความเสี่ยง

บริษัทต้อ งเผชิญ ความเสี่ยงและความไม่แ น่นอนต่าง ๆ ในการประกอบธุร กิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ
ต่อรายได้ ผลกําไร มูลค่าสินทรัพย์ สภาพคล่อง มูลค่าหุน้ และชื่อเสียงของบริษัท
การจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบนั และการระบุถงึ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ ซึง่ อาจไม่มีนยั สําคัญในปัจจุบนั แต่อาจ
กลายเป็ นความเสี่ยงที่สาํ คัญในอนาคต เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จและความยั่งยื นของธุรกิจ ปั จจัยความเสี่ยงต่อไปนี ไ้ ด้
พิจารณาครอบคลุมทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ของบริษัท ดังนัน้ ผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ หมดควรได้รบั ทราบถึง
ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ของความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ กับบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนีด้ ว้ ย
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2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ
1. การกระจุกตัวของสินทรัพย์ทางภูมิศาสตร์และการกระจุกตัวของการตลาดหลัก
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
จากการขยายธุรกิจของไมเนอร์ในช่วงหลายปี ท่ีผ่าน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
มา ปั จจุบนั บริษัทมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย
ยุ โ รป ออสเตรเลี ย จี น มั ล ดี ฟ ส์ ลาติ น อเมริ ก า
แอฟริกา และตะวันออกกลาง จึงส่งผลให้บริษัทมี
กลุ่มสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพ รวมทัง้ แบรนด์ โรงแรม
ร้า นอาหาร และร้า นค้า ในเมื อ งสํา คัญ และใน
สถานที่ท่ยี อดเยี่ยม อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความ
เสี่ ย งในการพึ่ง พาพื ้น ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์แ ละตลาด
หลักบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการ
ทางการเงินและการเติบโตของบริษัทที่ได้รบั อิทธิพล
จากปั จจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เหตุการณ์ความไม่สงบ การก่อการร้าย โรคติดต่อ
สภาพอากาศ และภัยพิบตั ทิ อ้ งถิ่น

1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ

บริษัทได้จดั ทํามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนิน
ธุ ร กิ จ และผลประกอบการของบริ ษั ท จากเหตุก ารณ์ท่ี ไ ม่ ค าดคิ ด ให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด
ซึง่ มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
• เพิ่มประสิทธิ ภ าพของโครงสร้างรายได้จ ากการประกอบธุร กิ จ หลายประเภท
อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพื่อให้
ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู
และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุ ร กิ จ ให้ค รอบคลุ ม ทั้ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (รวมถึ ง ประเทศ
ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อลด
การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุ ร กิ จ ที่ บ ริษั ท ได้ร ับผลตอบแทนเป็ น ค่า ธรรมเนี ยมการให้บ ริก าร (FeeBased Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ ใน
ประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบนั และตลาดใหม่ ๆ ที่บริษัทยังไม่คนุ้ เคย
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2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหลังโรคโควิด-19
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ได้ รั บ และจะยั ง คงได้ รั บ ความเสี่ยงภายนอก
ผลกระทบอย่างมากในทางลบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก
จากลักษณะการติดต่อของไวรัส ประเทศต่าง ๆ ได้
ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ที่ อ อ ก แ บ บ ม า เ พื่ อ ช ะ ล อ ก า ร
แพร่กระจายของไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมต่อการดําเนินงานของบริษัท และจะ
ยังคงมีผลต่อไปในอนาคตอันใกล้
ในขณะที่บริษัทใช้มาตรการป้องกันและมาตรการ
อื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแม้ใน
เวลาที่ขอ้ จํากัดจะถูกยกเลิกแล้ว แต่ความต้องการ
ในการใช้บ ริ ก ารของ บริษั ท อาจลดลงอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญเป็ นระยะเวลาหนึ่ง

1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ

• เดือนเมษายนปี 2563 เป็ นเดือนที่มีกิจกรรมทางธุรกิจตํ่าที่สุดของทัง้ สามหน่วย
ธุรกิจ หลังจากนัน้ บริษัทได้กลับมาดําเนินงานโดยเร็วที่สุดด้วยความระมัดระวัง
โดยมีกลยุทธ์คือ การเปิ ดให้บริการโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าอี กครัง้ ด้ว ย
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่เป็ นบวก
• ลดการใช้เ งิ น สดและรัก ษาสภาพคล่ อ งด้ว ยการควบคุม ต้น ทุน และการลด
CAPEX จากความพยายามในการประหยัดต้นทุนในทุกหน่วยธุรกิจและภูมิภาค
ส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของการประหยัดต้นทุนได้สูงกว่าแผนที่
วางไว้ โดยส่วนหนึ่งของแผนการรักษาสภาพคล่องนัน้ บริษัทตัง้ เป้าหมายที่จะลด
CAPEX ให้ได้ประมาณ 4-5 พันล้านบาทต่อปี ในช่วง 2 ปี ขา้ งหน้า
• การบริหารจัดการฐานะทางการเงินเพื่ อ ให้ม่ ันใจว่าสามารถปฏิบัติต ามภาระ
ผูก พัน ทางการเงิ น โดยการหารื อ กับ เจ้า หนี ้ (ทั้ง ผู้ถื อ พัน ธบัต รและธนาคาร)
เพื่อดําเนินการป้องกัน โดยขยายการผ่อนผันตามสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอน
ของปั จจัยภายนอกในระยะสั้น นอกจากนี ้ บริษัทยังคงมีส่วนร่วมกับนักลงทุน
หลัก ด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นระยะยาว สํา หรับ การทํา ธุ ร กรรมด้า นสิ น ทรัพ ย์
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่ อ การหมุนเวียนสินทรัพย์ร ะยะยาวของบริษัท
และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กบั ฐานะทางการเงิน บริษัทได้จาํ แนกสินทรัพย์
บางรายการ และกําลังเจรจาล่วงหน้ากับนักลงทุน เพื่อแปลงสภาพสินทรัพย์โดย
คาดว่าจะเสร็จสิน้ ในช่วง 12 ถึง 15 เดือนข้างหน้า
• บริษัทได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่” ในระยะยาว จากพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บริษัทได้ใช้โอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีย่ิงขึน้ ในระยะ
กลางถึงระยะยาว รวมทัง้ ได้ติดตามแนวโน้มและริเริ่มการดําเนินโครงการใหม่ ๆ
ในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

เสาหลักเชิงกลยุทธ์

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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3. การบริหารสินทรัพย์และภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ความเป็ นไปได้ของหน่ วยธุ รกิจที่มีภ าระผู ก พั น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ตามสัญญาเช่าและรายได้ท่ีลดลง อาจทําให้ตน้ ทุน
ของ บริ ษั ท เพิ่ ม สู ง ขึ ้น กํา ไรลดลง และจํา กั ด
ความสามารถในการตอบสนองต่อ สภาวะตลาด
หรือจํากัดกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท
ลักษณะต้นทุนคงที่ของการดําเนินงานของโรงแรม
เช่าบริหาร ร้านอาหาร และร้านค้า อาจทําให้ความ
พยายามในการลดต้นทุนมีประสิทธิผลน้อยกว่าเมื่อ
เที ย บกั บ ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท บริ ห ารเอง และธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์

2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ

• บริษัทดําเนินการเจรจาในเชิงรุ กเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
รวมทัง้ การเพิ่มตัวแปรเพื่อป้องกันความสามารถในการทํากําไรในช่วงขาลง
• นอกจากนี ้ บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าของที่ดินเพื่อโอกาสในการ
ต่อสัญญาเช่าตามเงื่อนไขในปัจจุบนั
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4. การหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจจากปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ
4. นวัตกรรม และ ดิจิทลั
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• เพิ่มประสิทธิ ภ าพของโครงสร้างรายได้จากการประกอบธุร กิจ หลายประเภท
อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพื่ อ ให้
ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู
และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุ ร กิ จ ให้ค รอบคลุ ม ทั้ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (รวมถึ ง ประเทศ
ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อลด
การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุ ร กิ จ ที่ บ ริษั ท ได้ร ับ ผลตอบแทนเป็ น ค่า ธรรมเนี ย มการให้บ ริก าร (FeeBased Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ ใน
ประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบนั และตลาดใหม่ ๆ ที่บริษัทยังไม่คนุ้ เคย
• กําหนดแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) ในขณะที่
ความท้าทายต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผชิญ ในอดี ต มี ส่วนสําคัญ ในการช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการฟื ้ นตัวของธุรกิจของบริษัท
รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

รายได้ กําไร และแผนการพัฒนาของบริษัทล้วนต้อง ความเสี่ยงภายนอก
พึ่งพิงภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคและความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยว ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจาก
ปั จจัยภายนอกหลาย ๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุ ม ของบริ ษั ท เช่ น ความไม่ ส งบทาง
การเมื อ ง โรคระบาด โรคจากการติดเชื อ้ หรือ ภัย
ธรรมชาติ เป็ นต้น

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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5. การละเมิดเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ด้วยเงื่อนไขของหนีค้ า้ งชําระ กําหนดให้บริษัทต้อ ง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 2. การสร้างมูลค่าและ
ปฏิบั ติตามสั ญ ญาและเงื่อ นไขต่ างๆ เช่น การ
ประสิทธิภาพ
รักษาอัตราส่วนทางการเงิน ซึง่ จะมีการทดสอบเป็ น
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
ระยะ นอกจากนี ้ บริษัทยังอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่
และเข้าซือ้ กิจการ
เข้มงวด ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการทางการเงิน
บริษัทไม่อ าจให้คาํ เชื่ อ มั่นได้ว่าจะสามารถปฏิ บัติ
ตามพัน ธสัญ ญาทางการเงิ น ดัง กล่ า วภายใต้การ
บริหารเงินทุนในอนาคต กรณีท่ีเจ้าหนีเ้ ลือกที่จะใช้
สิทธิ ข องตนเกี่ ยวกับการละเมิดเงื่ อ นไขในสัญ ญา
กูย้ ืมเงินที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ จะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบริษัท

บริษัท และบริษัทย่อยพยายามรักษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้ม่นั ใจว่า
จะปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาและเงื่อนไขทัง้ หมดผ่านมาตรการต่อไปนี ้
• ติดตามเงื่ อ นไขทางการเงินทัง้ หมดที่อ ยู่ภ ายใต้การบริหารจัดการทางการเงิน
ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ และให้เป็ นไปตามนโยบายภายใน
ของบริษัท
• ใช้มาตรการป้องกันเพื่อขอการผ่อนผันจากผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละผูใ้ ห้กู้ สําหรับวงเงินกู้
และวงเงินกูร้ ่วมในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสัญญาในการคงอัตราส่วนทาง
การเงินไว้สาํ หรับช่วงทดสอบที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตตามข้อกําหนด
• ดําเนินการขอปรับแก้ไขเงื่อนไขกับผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละผูใ้ ห้กู้ สําหรับวงเงินกูแ้ ละวงเงิน
กู้ร่ ว มที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ใหม่ ท่ี จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต าม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท
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6. การสืบทอดตําแหน่ง
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ

• ในช่วงต้นปี ของทุกปี จะมีการระบุตาํ แหน่งที่สาํ คัญ เพื่อช่วยให้บริษัทเห็นภาพ
ได้ชดั เจนว่า บริษัทมีผสู้ ืบทอดตําแหน่งที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่สาํ คัญเหล่านัน้
• มี ก ารกํา หนดรายชื่ อ ผู้ท่ี มี ศัก ยภาพในการสื บ ทอดตํา แหน่ ง สํา หรับ ตํา แหน่ ง
ที่สาํ คัญ รวมทัง้ มีการสอบทานรายชื่อทุกปี
• สร้า งผู้มี ศัก ยภาพในการสื บ ทอดตํา แหน่ ง ในภายบริษั ท ผ่ า นโครงการอบรม
และพัฒนา
• การกํา หนดรายชื่ อ ผู้สื บ ทอดตํา แหน่ ง และการวางแผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง ใน
ตําแหน่งที่สาํ คัญนัน้ ได้กาํ หนดไว้เป็ นส่วนหนึ่งของดัชนีชีว้ ดั ผลงานของผูบ้ ริหาร
ระดับ C-Level
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ความสามารถในการคงไว้ซง่ึ ตําแหน่งที่มีการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านองค์กร
สู ง ขึ ้น อยู่ กั บ ทัก ษะของผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ผู้ซ่ึ ง มี
ประสบการณ์และความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในธุรกิจที่
ดําเนินงานประเภทเดียวกันกับบริษัท
การสูญ เสี ยผู้บริหารระดับสูง ตัง้ แต่ห นึ่งรายขึน้ ไป
โดยไม่ มี ผู้ สื บ ทอดตํา แหน่ ง อาจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท รวมถึ ง
ความสัม พัน ธ์กับ คู่ค ้า และผู้ข าย และอาจจํา กั ด
ความสามารถในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์
ทางธุรกิจ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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7. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและภาระผูกพันตามสัญญา
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายและ ความเสี่ยงด้าน
ข้อบังคับที่ครอบคลุมทัง้ ในและต่างประเทศ
กฎระเบียบ
นอกจากนี ้ บริษัทยังทําสัญญาการบริหารและการ
บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ
ความล้มเหลวในการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจได้
ว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายข้ อ บั ง คั บ
จริยธรรม และสัญญานัน้ ส่งผลกระทบต่อการเงิน
การดําเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท

6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• บริษัทสอบทานกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาที่มีการปรับปรุ ง รวมทัง้ หารือกัน
ภายในบริษั ท ตลอดจนผู้มี ส่ ว นร่ ว มในแวดวงกฎหมายอื่ น ๆ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
กฎหมายและข้อบังคับใหม่ท่ีมีผลต่อธุรกิจให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
• หน่วยงานกฎหมายของบริษัท มีส่วนร่วมในขัน้ ตอนการร่าง การเจรจาต่อรองใน
การสัญญาการบริหารและสัญญาบริการในกรณีท่ีมีขอ้ พิพาท / การตีความ และ
ในการยกเลิก / การละเมิดเพื่อบรรเทาความเสียหาย
• บริษัททํางานร่วมกับที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ภายนอกเพื่อจัดทําและ
ดํา เนิ น การตามแผนที่ ค รอบคลุ ม เพื่ อ 1) ให้ม่ ั น ใจถึ ง ความครอบคลุ ม ของ
เครื่องหมายการค้าที่ใช้ 2) ตระหนักถึงความท้าทายและภัยคุกคามต่อแบรนด์
และเครื่อ งหมายการค้าของบริษัท 3) จัดการข้อ พิพาทเกี่ ยวกับ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
• หน่วยงานกฎหมายของบริษัทให้คาํ แนะนําแก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎหมายและข้อบังคับ เพื่อลดความเป็ นไปได้ของการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่อาจเกิดขึน้
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8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ของพนักงาน
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
• บริ ษั ท มุ่ง มั่น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม เรายึ ด มั่น ใน
วัฒนธรรมของการปฏิบัติท่ีตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานของความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัทได้ลงนามในระเบียบปฏิบตั ิ ซึ่งได้กาํ หนดค่านิยม หลักการและกฎเกณฑ์
เพื่ อ การกํากับดูแ ลพฤติกรรมและการกระทําของทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ของบริษัท
• บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสและสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
ๆ รายงานการกระทําที่มิชอบภายในบริษัทผ่านช่องทางที่เป็ นทางการและเป็ น
ความลับ
• บริษัทมีนโยบายการรายงานการทุจริตเพื่อรายงานกรณีการเกิดทุจริตรวมถึงการ
ตรวจสอบช่องโหว่ท่อี าจเกิดขึน้
• บริษั ท จัด การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้า งความตระหนัก รู ้เกี่ ย วกับ เรื่ อ งดังกล่ า วให้แ ก่
พนักงานใหม่และจัดเป็ นประจําทุกปี
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การทุ จ ริ ต หรื อ การประพฤติ มิ ช อบอื่ น ๆ ที่ ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร 5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ดําเนินการโดยพนั กงานของบริษัท (เช่น การทํา
ความเป็ นผูน้ าํ
ธุรกรรมที่ไม่ได้รบั อนุญาต และการละเมิดนโยบาย
6. การพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน
และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานภายในของบริษัท) หรือ
บุคคลที่สาม (เช่น การละเมิดกฎหมาย) อาจทําให้
บริษัทต้องสูญเสียเงิน ได้รบั โทษจากหน่วยงานรัฐที่มี
อํานาจหน้าที่ และสูญเสียชื่อเสียงของบริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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9. สภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท คือการหา ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร 1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
โอกาสการเติบโตผ่านกลยุทธ์ในการเข้าซือ้ กิจการ
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
รวมทัง้ การลงทุนในธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ
ประสิทธิภาพ
หรื อ ผ่ า นพัน ธมิ ต รและการร่ ว มทุน การระดมทุ น ที่
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
จําเป็ นเป็ นครัง้ คราว
และเข้าซือ้ กิจการ
บริษัทและบริษัทย่อ ยต้อ งดํา รงสภาพคล่ อ งและ
หรื อ วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ให้
เพี ย งพอ เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการเงิ น ทุ น และ
ข้อกําหนดในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนีค้ วามไม่แน่นอนจากโรคโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบในทางลบทางการเงิ น และการเติบ โตของ
บริษั ท บริษั ท ได้จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของการคง
กระแสเงิ น สดและรัก ษาสถานะเงิ น สดและวงเงิน
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์เ ป็ น ลํา ดับ แรก เพื่ อ ให้
แน่ใจว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยพยายามจัดการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
สดและรักษาสภาพคล่องโดย
• คงกระแสเงินสดและสภาพคล่อง ในขณะที่รกั ษาสถานะของเงินสดและวงเงิน
สินเชื่ อ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่ อ ให้แ น่ใจว่ามี ทรัพยากรทางการเงินและสภาพ
คล่องเพียงพอ
• การมี ส่ ว นร่ว มกับ นัก ลงทุน ด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์ร ายหลัก ในระยะยาวอย่ า ง
ต่อเนื่อง สําหรับแผนการหมุนเวียนสินทรัพย์ซ่งึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและพัฒนาสภาพคล่อง
• ดําเนินการตามแผนเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุน (หากจําเป็ น) ซึ่งรวมถึงการ
ออกหุน้ กูถ้ าวร การเสนอขายสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิท่สี ามารถแปลงได้
• ดําเนินกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสภาพคล่อง ซึง่ ที่ผ่าน
มาได้แก่ การออกหุน้ กูถ้ าวร การออกหุน้ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ
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10. ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว (Data Protection and Privacy)
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
• บริษัทมีการลงทุนในระบบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยใช้เทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติและแบบปรับตัว โดยร่วมมือกับพันธมิตร
ด้านความปลอดภัยระดับโลกหลายแห่ง
• บริษัทได้ตอบสนองต่อรู ปแบบการทํางานระยะไกลในช่วงมาตรการปิ ดกัน้ ต่าง ๆ
(Lock down) ของรัฐบาลเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 โดยบริษัทได้เพิ่มจํานวนการ
เชื่ อ มต่ อ Virtual Private Network (VPN) และเพิ่ ม เครื อ ข่ า ยของแบนด์วิ ด ท์
(Bandwidth) ที่จดั สรรเพื่อรองรับการเชื่อมต่อเหล่านัน้ การรับส่งข้อมูลทัง้ หมดที่
ผ่าน VPN นัน้ จะมีเส้นทางเฉพาะที่เข้ารหัสความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตี
จากภายนอก
• บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่ อ ให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครองความเป็ นส่ว นตัวของข้อ มูล ส่ ว น
บุ ค คล (General Data Protection Regulation : GDPR) และข้อ มู ล ทั่ว ไป ไม่
เพี ย งแค่ใ ห้ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย แต่ยัง รวมถึง ให้ม่ ัน ใจว่า สิ ท ธิ ข องลูก ค้า ที่
เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลนัน้ ได้รบั การปฏิบตั ิตามหลักการของกฎหมายการ
ปกป้องข้อมูลความเป็ นส่วนตัว
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ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท นั้น ได้มี ก ารใช้ง าน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 4. นวัตกรรม และ ดิจิทลั
เกี่ยวกับการสื่อสารและการจัดเก็บข้อ มูล บนระบบ ความเสี่ยงด้าน
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนัน้ มี กฎระเบียบ
ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่คา้ ทาง
ธุรกิจ อีกทัง้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุได้ถึงตัวตน
ของบุคคลได้อี กด้วย เช่นเดียวกับบริษัทระดับโลก
อื่นๆ บริษัทอยู่ภายใต้การถูกคุก คามด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์ ( Cybersecurity
Threats) ตัง้ แต่การที่พนักงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด
หรือการนําข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การพยายาม
เข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยมิ ไ ด้ ร ั บ
อนุ ญ าตโดยบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง จนถึ ง การถู ก
คุกคามด้านความปลอดภัย ทางด้านไซเบอร์อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคต เหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลทั่วไป
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการปกป้องข้อมูล หรือ
แม้แต่ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ทางกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ การปกป้ อ งข้ อ มู ล
อาจมี ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ผลการ
ดํา เนิ น งาน ฐานะการเงิ น และกระแสเงิ น สดของ
บริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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2.2.2 ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ทางสภาพอากาศที่รุนแรง
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
บริษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความเสี่ยงภายนอก
ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป
แ ล ะ ท วี ป อ เ ม ริ ก า จึ ง มี ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ ในปั จจุบนั และ
อนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์
ภัยธรรมชาติและสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2 3 ปี ที่ ผ่ า นมา ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็ นภูมิภาคสําคัญที่บริษัท
ดํา เนิ น กิ จ การอยู่ไ ด้ป ระสบภัย พิ บตั ิท างธรรมชาติ
เช่ น นํ้า ท่ ว ม ภัย แล้ง และไฟป่ าอย่ า งรุ น แรงและ
บ่อยครัง้
เหตุก ารณ์เ หล่ านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ การ
ท่อ งเที่ยว เป็ นอุ ป สรรคต่อ การเลือ กจุ ด หมาย
ปลายทางและช่ ว งเวลาของการเดิน ทาง หรื อ
ส่ ง ผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ ประสบการณ์ก าร
ท่อ งเที่ยวทางด้านลบหลั งจากเหตุก ารณ์ความ
รุ นแรงและความไม่ ป ลอดภั ย ในจุ ด หมาย
ปลายทาง
ตัวอย่างเช่น โรงแรมบางแห่งของเราในภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ประสบปั ญ หานํา้ ท่ว มซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ แขกและพนัก งานของเรา ด้ว ยสภาวะ

6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• บริษัทมีการติดตามดูแลความเสี่ยงเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัท และได้มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติท่ี
อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan) ของบริษัท
• บริษั ท มี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ทั้ง บริษัท และและคู่ค ้า ปฏิบัติต ามกฎระเบีย บด้าน
สิ่ง แวดล้อ มเพื่ อ ลดการสร้างผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อ มให้ได้มากที่สุด ด้วยการ
จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
• บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการสร้างเป้าหมายระยะยาวที่ม่งุ เน้นการลด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ได้แก่ 1)
อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 2) อัตราการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 3) อัตราการใช้นาํ้
ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 4) 100% ของโรงแรมที่มีพืน้ ที่ตดิ กับแหล่ง
ธรรมชาติ มี โ ครงการด้า นการอนุร ัก ษ์ใ นระยะยาวอย่ า งน้อ ย 1 โครงการ 5) มี
เป้าหมายในการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบ
กับปี 2561
• บริษัทได้ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านการอนุรกั ษ์เพื่อดําเนินโครงการอนุรกั ษ์ระยะยาว โดยเน้นการอนุรกั ษ์ชา้ ง เต่า
ทะเล และสัต ว์ป่ าอื่ น ๆ รวมถึง ถิ่ น อาศัย ของสัต ว์เ หล่ า นั้น และยัง จัด ทํา แนว
ทางการวัดผลการดําเนินงานด้านการอนุรกั ษ์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ย่งั ยืน
• บริษัทตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังมีความสําคัญมากขึน้
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและนําเสนอสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า
เช่นกัน ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทําให้เรา
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รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ความแห้งแล้งในออสเตรเลียเราจึงต้อ งมีมาตรการ
สํารองนํา้ สําหรับรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเรา และ
จากสภาวะโลกร้อนทําให้เกิดปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาวในมัลดีฟส์ซ่ึงเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ ยว
ของแขกของเรา

มี โอกาสที่จะมี ส่วนร่วมกับลูกค้าของเรา เช่น นําเสนอผลิตภัณ ฑ์ท่ีเป็ นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น แก้วกาแฟที่สามารถนํากลับมาใช้ซาํ้ ได้ เพื่อดึงดูดแขกให้ลดการ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ความพยายามในการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อมของเราอาจเป็ น
ส่วนหนึ่งของสถานที่ท่ีดงึ ดูดนักท่องเที่ยว เช่น ปางช้าง โครงการฟื ้ นฟูปะการัง และ
การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์เต่า

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ห ล่ า นี้ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า ค
เกษตรกรรมในส่วนของผลผลิต สุขภาพอนามัย
ของภาคปศุสัตว์ การขนส่ง และความเพียงพอ
ของวัถตุดิบ และส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ
และการจัดซือ้ และกระจายสินค้าของธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหารของบริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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2. การละเมิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และข้อกําหนดทางกฎหมายแรงงาน ภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษัท
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ตลอดจนการ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนา 6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ปฏิบัติตามข้อ กําหนดทางกฎหมายเป็ นสิ่ง ที่ บ ริษั ท มัยและความปลอดภัย
มุ่งเน้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม กลุ่ มของผู้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ เริ่ ม มี ค วามสนใจมากขึ้ น
เกี่ยวกั บ วิธีก ารที่อ งค์กรจะมีอิทธิพลต่อปั ญหา
ต่างๆ เหล่านีใ้ นห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา องค์กร
ถูกคาดหวังให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและ
ความเป็ นอยู่ท่ีดีของผูอ้ ่ืนในห่วงโซ่อุปทานของพวก
เขา ซึง่ ไม่จาํ กัดแค่ในการดําเนินงานของตนเอง แต่ยงั
ขยายขอบเขตไปยังคู่ค า้ ชั้น ที่ 1 และอื่ น ๆ อี กด้ว ย
การล้ ม เหลวในหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วอาจก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ชื่อเสียงของบริษัท

• บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ กํา หนดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิท ธิ แ รงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย ที่เพิ่มขึน้
บริษัทได้ปลูกฝั งหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนินงานของบริษัทและสนับสนุนให้
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน
ซึ่งได้ถูกปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนิน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุร กิจขององค์การยูนิเ ซฟ
ข้อ ตกลงโลกแห่ง สหประชาชาติ องค์การช่วยเหลื อ เด็ก รวมทัง้ ระเบียบปฏิ บัติ
ระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมีแนวทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดี เพื่อ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานตลอดจนเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงได้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทได้ก าํ หนด
มาตรการและโครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความ
เป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงานซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสถานที่ทาํ งานที่ปลอดภัยและมี
สุขภาวะและสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของ
พนักงานและครอบครัว
• นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั ขิ องคู่คา้ ทางธุรกิจและการตรวจสอบคูค่ า้ แล้ว บริษัท
ยังคงทํางานร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู่คา้
เพื่ อ สนับ สนุน และส่ ง เสริม ให้มี ก ารนํา หลัก การของนโยบายสิ ท ธิ ม นุษ ยชนไป
ประยุกต์ใช้และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3. พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่การอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม การดําเนินชีวติ ที่เน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์

ดังนัน้ จึงมีความต้องการจากลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสีย
อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ นําเสนอสินค้าและบริการที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีตอ่ สุขภาพ และการจัดซือ้ จัดจ้า
งอย่างยั่งยืนมากขึน้ หากบริษัทไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวได้ ลูกค้าอาจหันไปหาคู่แข่งที่
นํ า เ ส นอ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ แ ล ะบ ริ ก ารที่ เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมหรือมีลักษณะที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม
มากกว่า เพื่ อ รองรับความต้อ งการเหล่ า นั้น บริษั ท
จําเป็ นต้องมีการสร้างสมดุลอย่างเหมาะสม รวมทัง้
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานซึ่งอาจทําให้ตน้ ทุนในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึน้
บริ ษั ท เล็ ง เห็ น พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เหล่านี เ้ ป็ น โอกาสในการนําเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี ดี ขึ น้
และยั่งยืนมากขึน้ ให้แก่ลกู ค้า

1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่ง
4. นวัตกรรม และ ดิจิทลั
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• บริษัทมุ่ง มั่นในการพัฒ นาอย่ างยั่ง ยื นและทํา งานอย่ างใกล้ชิด ทัง้ กับ คู่ค ้า และ
ภายในบริษัท เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานและนําเสนอ
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีตอ่ สุขภาพให้แก่ลกู ค้า
• เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ง มั่น นี ้ บริ ษั ท ได้ก ํา หนดเป้ า หมายระยะยาวด้า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครัง้ เดียว บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการที่หลากหลาย เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์ไม่
ใช้หลอดพลาสติก และใช้เครื่องใช้ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดซือ้ จัดจ้างใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการสุขสมดุล
• สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โดยแบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ด มีการนําเสนอ
ทางเลือกต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรีย์ และไอศกรีม
นํา้ ตาลน้อย นอกจากนี ้ ยังมีการกําหนดเป้าหมายใหม่ดา้ นความยั่งยืนระยะยาว
ซึ่งรวมถึง “การพัฒนาและนําเสนอเมนูเพือ่ สุขภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการให้กบั
ลูกค้าในแต่ละปี จาก แบรนด์ของไมเนอร์ฟดู้ ทัง้ หมด ภายในปี 2567”
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การตระหนักถึงปั ญ หาสภาวะโลกร้อ น ปั ญ หาด้า น ความเสี่ยงภายนอก
สุขภาพต่าง ๆ และสวัสดิภาพของสัตว์นั้น ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
รวมทัง้ ความเป็ นอยู่ท่ดี ีของสัตว์มากขึน้

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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4. ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 และความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปรับรู ปแบบธุรกิจและการนําเสนอผลิตภัณฑ์
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ได้ ความเสี่ยงภายนอก
สร้างความไม่แน่นอนอย่างมากต่อวิถีการฟื ้ นตัวของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริก าร
ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ก็เป็ นโอกาสสําหรับผูท้ ่สี ามารถระบุแนวโน้มและปรับ
รู ปแบบธุรกิจและ/หรือการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอด
รับกับความเปลี่ ยนแปลงได้ ระดับความต้องการใน
การใช้บริการของโรงแรมจนถึงปี 2566 อาจไม่สูงถึง
ระดับก่อ นการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด-19 และใน
บางภู มิ ภ าคอาจใช้เ วลาฟื ้ นตัว นานกว่ า นั้น ซึ่ง จะ
ส่งผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานทางการเงิ นของ
โรงแรมของบริษัท
แนวโน้มในอนาคตที่อ าจส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจการ
ให้บริการและธุรกิจในภาพรวมของบริษัทได้แก่
• ค ว า ม กั ง ว ล ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ทํ า ใ ห้
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศใช้การขับ
รถไปยังจุดหมายปลายทางแทนการบิน การเดิน
ทางไกลอาจใช้เวลานานในการฟื ้ นตัวซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อ ผลการดํา เนิ น งานทางการเงิ น ของ
โรงแรม นอกเหนือจากการท่องเที่ยวในประเทศ
แล้ ว ยั ง มี สั ญ ญาณว่ า การเดิ น ทางภายใน
ภู มิ ภ าคที่ มี ร ะยะเวลาไม่ เ กิ น 6 ชั่ว โมงนั้น จะ
สามารถฟื ้ นตัวได้เร็วขึน้

1. เครือข่ายแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ
4. นวัตกรรม และ ดิจิทลั
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• โรงแรมแต่ล ะแห่ง ได้ย กระดับ มาตรฐานด้า นการฆ่ า เชื ้อ และสุข อนามัย โดย
ร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและได้นาํ เสนอมาตรฐานด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยรู ปแบบใหม่ พร้อ มด้วยริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่ อ รักษาสุขภาพ
ความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ท่ดี ีของผูเ้ ข้าพัก โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น “Stay
with Peace of Mind” ของ อนัน ตรา “AvaniSHIELD” ของอวานี “SureStay”
ของ โอ๊คส์ และ “Feel Safe at NH” ของ เอ็นเอชโฮเทล กรุ ๊ป ได้เริ่มนําไปใช้แล้ว
รวมทั้ง ยัง มี ก ารตรวจสอบประจํา วัน โดยจะดํา เนิ น การและจดบัน ทึก ไว้ต าม
แนวทางของแต่ละแบรนด์ท่ีสอดคล้องกับคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายแห่ง
รวมถึง Ecolab และ Diversey
• มีความเป็ นไปได้ท่ีจะขยายข้อจํากัดของการเดินทางเพิ่มเติมในบางประเทศที่ ไม
เนอร์ โฮเทล ดําเนินงานในช่วงที่การควบคุมโรคระบาดทั่วโลกยังคงดําเนินไป ไม
เนอร์ โฮเทลส์ เริ่มช่องทางธุรกิจ "การแยกตัวเอง (Self-isolation)" จากผูโ้ ดยสารที่
เดินทางมาถึงสนามบินในช่วงเวลาที่ปิดประเทศ (Lockdown) เนื่องจากรัฐบาล
บางประเทศกําหนดให้ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศของตนต้องกักตัวในโรงแรม
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทล ได้ริเริ่ม
แพ็กเกจการกักตัวในสถานที่ทางเลื อ กที่ร ับรองจากรัฐบาล (Alternative state
quarantine) เพื่อรองรับธุรกิจ “การแยกตัวเอง” โดยเปลี่ยนทุกการเข้าพักให้เป็ น
ประสบการณ์ดา้ นสุขภาพที่หรู หราซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่า
เป็ นการเข้าพักในที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
• ปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ การเข้าพักของลูกค้าในประเทศและภูมิภ าค โดยมอบ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับผูเ้ ข้าพักระยะยาวรวมถึงการให้เครดิตรีสอร์ทตาม
ห้องพัก ห้องชุด และวิลล่าที่กาํ หนด นอกจากนี ้ มีการปรับปรุ งแพ็คเกจเฉพาะ
โรงแรม ทรัพย์สิน และเครดิตรีสอร์ท เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้เวลาใน
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รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริ่มเพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
สถานที่ให้บริการมากขึน้ กว่าเดิม เนื่องจากแขกต้องการหลีกเลี่ยงการมีจุดติดต่อ
มากเกินไป หรือใช้บริการร้านอาหารหรือสปาภายนอก
• การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากิจกรรมภายในที่พกั ของเราเช่น กิจกรรมกีฬา สปาและ
สุขภาพ และกิจกรรมในครอบครัว จะเป็ นตัวสร้างความแตกต่างที่สาํ คัญ รวมถึง
บริก ารเสริม ของผู้ป ระกอบการโรงแรมเช่ น การขนส่ ง ไมเนอร์ โฮเทล จะให้
ความสําคัญกับสุขภาพและสปาโดยร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งรวมถึง อนันตรา
และเวอริตา้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันและอายุท่ียืนยาว
• นําเสนอการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยการเพิ่มสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการประชุม ทางไกล (Video conference) รวมถึง แบนด์วิด ท์
(Bandwidth) ในบางสถานที่ เพื่อให้เราสามารถเสนอการจัดการประชุมให้กับ
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม เช่นผูเ้ ข้าร่วม 50 คนกําลังเข้าร่วมในสถานที่ประชุม และ/
หรือเข้าร่วมในพืน้ ที่ และผูเ้ ข้าร่วมคนอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์วดิ ีโอ
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• ผูเ้ ข้าพัก และนักท่องเที่ยวอาจถูกจํากัดให้อยู่ใน
พื ้ น ที่ ข อ ง ที่ พั ก เ นื่ อ ง จาก ม าต ร ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เช่น การกักตัว การปิ ดสถานที่ และข้อจํากัดอื่นๆ
ซึ่ง อาจทํา ให้ไ ม่ ส ามารถทํา กิ จ กรรมได้อ ย่ า ง
เต็มที่
• การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจอาจถูก จํากัด โดย
บริษัทต่าง ๆ เริ่มให้ความสําคัญกับการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและนโยบายการเดินทางขององค์กร
และความปลอดภัยของพนักงาน รวมทัง้ แนวคิด
ของการทํางานจากทุกที่ท่เี พิ่มขึน้
• สถานที่พักหรือ ห้อ งจัดเลี ย้ งโดยเฉพาะห้องที่มี
ขนาดกว้างขวางและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินนั้
เหมาะสมมากกว่าสํา หรับ การรัก ษาระยะห่ า ง
ทางสั ง คม ซึ่ ง ห้อ งพั ก โดยปกติ นั้ น จะมี พื ้ น ที่
ส่วนกลางจํากัดส่งผลให้แขกจะถูกบังคับให้คลุก
คลีใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวและพนักงานคนอื่น ๆ
เช่นเดียวกับการอยู่ในโรงแรม

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ไมเนอร์เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคํานึงถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย เราได้กาํ หนดนโยบายเพื่อจัดการกับ
ความท้าทายทางสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล ซึ่งมีความสําคัญสําหรับบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท ระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับคู่คา้ โดยนโยบายต่าง ๆ
สามารถอ้างอิงได้ในเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนนโยบายบริษัทและระเบียบปฏิบัติ
ไมเนอร์ได้พฒ
ั นากลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผน
กลยุทธ์ประจําปี กลยุทธ์นีเ้ ป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อ นองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรง
บันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบตั ิ กลยุทธ์ดงั กล่าวได้รบั การพัฒนาจากค่านิยมองค์กรของไมเนอร์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนของสหประชาชาติท่ีเกี่ยวข้องที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะ
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่ อ ให้บ รรลุวิสัย ทัศ น์ด ้า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของไมเนอร์ท่ี มุ่ง มั่น เสริม สร้า งความแข็ ง แกร่ง ทางศัก ยภาพและ
การดําเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยทุ ธศาสตร์หลักสามประการซึง่ เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญ ได้แก่
1) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
2) บริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ย่งั ยืน
3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ
1) ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน “กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ไมเนอร์กาํ หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสําคัญของบริษัทและต่อเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายถูกปรับเปลี่ยนและติดตามผลตามความสอดคล้องของธุรกิจและแนวโน้ม
ด้านความยั่งยืนทั่วโลก เราได้เพิ่มเป้าหมายอีก 3 ข้อเมื่อปลายปี 2562 และ 2563 รวมเป็ นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้ หมด
14 ข้อ ในปี 2563 บริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยื น 2 ข้อ กําลังมุ่งสู่เป้าหมายอี ก 8 ข้อ และมี เป้าหมายอยู่ร ะหว่าง
การพัฒนาอีก 3 ข้อ
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน “เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดําเนินงาน
ปี 2563”
3.2

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ห่วงโซ่คุณ ค่าได้อ ธิบายถึงกิจกรรมทัง้ หมดเพื่อส่งมอบผลิตภัณ ฑ์และบริการพิเศษที่ให้กับลูกค้า ประกอบด้วยห่วงโซ่
คุณค่าที่เข้าสู่กระบวนการของผูผ้ ลิตและที่เข้าสู่กระบวนการของลูกค้า ตัง้ แต่ ชุมชน เกษตรกร ผูผ้ ลิต คู่คา้ ศูนย์กระจายสินค้าและ
การขนส่ง พันธมิตรทางธุร กิจ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลูกค้า และสิ่งแวดล้อ ม รายละเอี ยดสามารถอ้างอิง ได้จากเว็บ ไซต์
ของบริษัทในส่วน “ห่วงโซ่คุณค่า”
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3.2.2 การวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
การเข้าไปมีส่วนร่วมนีเ้ ป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้เกิดการสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสียของเราอย่างต่อเนื่องและทําให้เรารับทราบ
ถึ ง ความคาดหวัง ความต้อ งการ ซึ่ง ช่ ว ยให้เ รากํา หนดประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ตามแนวทางสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ซึง่ กระบวนการเหล่านีท้ าํ ให้เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การเข้า
ไปมีส่วนร่วมทําให้ทราบผลกระทบที่เรามีต่อพวกเขาเหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมหรือสังคม ซึ่งกระบวนการ
เหล่ า นี ้ท าํ ให้เ ราสามารถลดผลกระทบเชิ ง ลบและขยายผลกระทบเชิ ง บวกได้อ ย่ า งต่อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เราได้ผ นวก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียนี ้ เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูม้ ีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วม
นัน้ ขึน้ อยู่กับระดับความสําคัญและผลกระทบที่มีต่อกัน การมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในเว็บไซต์แสดงรายการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
วิธีการมีส่วนร่วม ความต้องการ/คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียตลอดจนการตอบสนองของเรา รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จ าก
เว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย”
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม

3.3

ิ
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นส่งแวดล้
อม
ไมเนอร์ม่งุ มั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็ม่งุ มั่นช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ นํา้ และพลังงาน และใส่ใจในการจัดการและ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะจากการดําเนินธุร กิจเท่าที่เราจะทําได้ เช่น ของเสีย นํา้ เสีย และก๊าซเรือนกระจก
เรายังคงขับเคลื่อนความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซาํ้ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใช้
ใหม่ และการทดแทนวัสดุท่ใี ช้ในปั จจุบนั ด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ นอกจากนัน้ เรายังส่งเสริมโครงการที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่เราจะทําได้ เช่น การใช้พลังงานทดแทน
นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราแล้ว เราทําการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมในการดําเนินงานของคูค่ า้ ที่สาํ คัญของเรา รายละเอียดอยู่ในส่วน “การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน”

•
•
•
•
•

เพื่อที่จะแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบตั จิ ริง เราได้กาํ หนดเป้าหมาย 5 ปี ดา้ นสิ่งแวดล้อมดังนี ้
อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 ภายในปี 2566
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 ภายในปี 2566
อัตราการใช้นาํ้ ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559 ภายในปี 2566
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561 ภายในปี 2567
100% ของโรงแรมที่มีพืน้ ที่ตดิ กับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2566

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วน “เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดําเนินงาน”

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ไมเนอร์ โฮเทลส์สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเรามีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ที่ตงั้ อยู่ใน ติดกับ
หรือ ได้มาซึ่งรายได้หรือ ชื่ อ เสี ยงจากพื น้ ที่คุม้ ครองทางธรรมชาติ หรือ มี ความสําคัญ ในเชิงนิเวศวิทยา หรือ มี ส่วนสําคัญ ในการ
ดํารงชีวติ ของชนิดพันธุส์ ตั ว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็ นปั จจัย
ที่สาํ คัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา จึงทําให้การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ท่ีเราดําเนินการอยู่มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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3.3.2 ผลการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม
เราตระหนักถึงความสําคัญในการขยายขอบเขตการรายงานผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและดําเนินงานพัฒนา
อย่ า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ก ารรายงานมี ค วามครอบคลุม ธุ ร กิ จ หลัก ทั้ง หมด โดยเราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อ มูล ด้าน
สิ่งแวดล้อมในปี 2563 ได้ดงั นี ้
• รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเบเกอรี่แห่งใหม่ของเราและ เอ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ป
• รายงานข้อมูลสุทธิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope 1, 2 และ 3
• Scope 1: เพิ่มเติมปริมาณการเติมสารทําความเย็นแบบไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนในโรงแรม (ไม่รวม เอ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ป)
และโรงงานของเรา
• Scope 3: ในปี 2563 มีการเพิ่มเติมการรายงานข้อมูลในหมวด “การซือ้ สินค้าและบริการ” โดยครอบคลุมข้อมูลการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมดังต่อไปนี:้ การใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในประเทศไทย, การผลิตและขนส่ง
ของวัตถุดิบบางประเภทสําหรับการดําเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศไทย (คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ของค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด), การใช้ขวดนํา้ พลาสติกใน เอ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ป และการใช้กระดาษในนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยในปี 2562
มีการรายงานข้อมูลในหมวดดังกล่าวเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนํานํา้ มาใช้เท่านัน้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 1 มีคา่ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการนําปริมาณการ
เติมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนในการทําความเย็นซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ์ท่ีสงู และการใช้พลังงานแบบไม่หมุนเวียนของเอ็น เอช โฮเทล
กรุ ๊ปเพิ่มเติมในการคํานวณ อย่างไรก็ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 2 และ 3 ลดลงร้อยละ 19 และ 9 ตามลําดับ
เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่ลดลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และเอ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ปใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเกือบร้อยละ 50 ซึง่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 2
ที่นอ้ ยมาก
นอกจากนี ้ เราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยลงร้อยละ 21
เทียบกับปี 2561 คิดเป็ นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดลงกว่า 4,600 ตัน จากการที่ไมเนอร์ ฟู้ดมีการเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์สาํ หรับอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร หลอดและถุงจากการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวเป็ นวัสดุท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวจากปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานบางกระบวนการ ขณะที่ไมเนอร์ โฮเทลส์
ยังคงนําเสนอวัสดุท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการไม่ใช้หลอดพลาสติกจากการบังคับใช้
นโยบายการไม่ใช้หลอดพลาสติกในปี 2561 ได้แก่ หวีและแปรงผมจากไม้, แปรงสีฟัน, ชุดโกนหนวด, หมวกอาบนํา้ และถุงอนามัย
จากวัสดุท่ีย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และถ้วยกระดาษและฝาปิ ดเคลือบสาร BioPBS นอกจากนีเ้ รามีการใช้ขวดจ่ายแชมพู ครีมนวด
ผมและสบู่แทนการบรรจุในบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียว และมีการจัดซือ้ เนยและแยมในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เพื่อแบ่งเสิรฟ์ ให้แขกที่เข้าพักโดยไม่มีการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียว นอกจากนีเ้ อ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ปได้มีการลดใช้การพลาสติก
ประเภทใช้ครัง้ เดียวกว่า 31 ล้านชิน้ ในการดําเนินงาน ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์มีการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก อย่างไรก็ตามเรา
ตระหนักดีว่าปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในปี 2563 ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบต่อธุรกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
ไมเนอร์ได้ยา้ ยเข้าสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ในช่วงกลางปี 2563 และเราได้ตดิ ตัง้ เครื่องกรองนํา้ ดื่มในพืน้ ที่เพื่อลดการใช้ขวด
พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียว โดยสามารถลดการใช้ข วดนํา้ พลาสติกขนาด 600 มล. ประมาณกว่า 160,000 ขวดในช่วงเดือ น
มิถนุ ายนถึงธันวาคม เราได้ช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.7 ตัน
เราได้รายงาน “การใช้นาํ้ (Water Consumption)” จากการดําเนินงานของเราเป็ นครัง้ แรกในปี 2563 สําหรับโรงงานผลิต
เราได้คาํ นวณปริมาณนํา้ ใช้จากปริมาณของนํา้ ที่ดงึ มาใช้ (Water Withdrawal) ตามจริงลบด้วยปริมาณนํา้ ทิง้ (Water Discharge)
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ตามจริง สําหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ เราใช้การคํานวณจากการประมาณปริมาณนํา้ ทิง้ (Water Discharge) เทียบเท่าร้อยละ 80 ของ
ปริมาณนํา้ ที่ดงึ มาใช้ (Water Withdrawal)
ในปี 2563 ร้อ ยละ 80 ของโรงแรมที่มีพืน้ ที่ ติด กับแหล่ งธรรมชาติมี โครงการด้า นการอนุร ัก ษ์ใ นระยะยาวอย่ า งน้อ ย
1 โครงการ เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ ะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่เปิ ดโอกาสให้แขกและ
ชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมกับงานอนุรกั ษ์ของเรา
รู ปแบบของธุรกิจที่ไม่ปกติอนั เนื่องมาจากการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ทั่วโลกส่งผลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีผิด
ไปจากปกติดว้ ยเช่นกัน ทําให้มีผ ลต่อ ข้อ มูลด้านสิ่งแวดล้อ มที่เก็บได้ ดัง นั้นเราจึง ตัดสินใจที่จะเลื่อ นการตัง้ เป้าหมายใหม่ดา้ น
สิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ (Group-wide) ซึง่ ครอบคลุมเอ็น เอช โฮเทล กรุ ๊ป ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ นอกเหนือจากไมเนอร์
โฮเทลส์ท่มี ีอยู่แล้ว เรามุง่ มั่นในการพิจารณาตัง้ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเมื่อธุรกิจกลับมาเป็ นปกติ นอกจากนีเ้ ราตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก และวางแผนที่จะดําเนินการทวนสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อมในปี 2564
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน “สิ่งแวดล้อม” และ “ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนปี 2563”
3.4

การจัดการความยั่งยืนในมิตสิ ังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสังคม
ประเด็นที่มีความสําคัญ ของไมเนอร์ภ ายใต้มิติทางสัง คมคือ การจ้างงาน และการจัดฝึ กอบรมและการให้การศึก ษา
ประเด็นที่มีความสําคัญทัง้ 2 ประการรวมกับค่านิยมองค์กรและยุทธศาสตร์หลักด้านความยั่งยืน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
ในฐานะของนายจ้า งที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ เรามุ่ง มั่น ในการมอบสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ ดี แ ละปลอดภั ย
และสนับสนุนความเป็ นอยู่ท่ดี ีให้กบั พนักงานของเราที่มีอยู่มากกว่า 62,000 คน ใน 63 ประเทศทั่วโลก เรายังคงมอบการพัฒนาทาง
สายอาชีพและส่วนบุคคลผ่านการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้กบั พนักงาน ผูบ้ ริหารศักยภาพสูงและผูน้ าํ และให้ความสําคัญต่อ
การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร์ลงทุนในชุมชนผ่านโครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิก
ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส นอกจากนีเ้ รายังสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั พนักงานของเรา โดยการกระตุน้ ให้หน่วย
ธุรกิจทั่วโลกจัดกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาในสังคมที่เราดําเนินการอยู่
เพื่อที่จะแปลงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบตั ิจริง เราได้กาํ หนดเป้าหมาย 5 ปี ดา้ นสังคมให้
สอดคล้องกับประเด็นที่มีความสําคัญ 2 ประการดังนี ้
• 1 ล้านคนได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566
• 50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU เข้าร่วมงานกับไมเนอร์ ภายในปี 2566
• 50% ของตําแหน่งระดับบริหารที่วา่ งได้รบั การบรรจุโดยการเลื่อนตําแหน่งพนักงานภายใน 2566

นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ จัดทําขึน้ โดยอ้างอิงหลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้
ระเบียบปฏิบตั ริ ะดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

เพื่ อ เสริมสร้างความมุ่ง มั่นด้านการพัฒนาสังคม เราตัง้ ใจผนวกความรับผิดชอบในเรื่อ งสิทธิ มนุษ ยชนเข้าไปในการ
ดําเนินงานขององค์กรและกับผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเรา

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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นโยบายสิทธิมนุษยชนนี ้ ครอบคลุมการดําเนินงานของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานที่บริษัทเป็ นเจ้าของหรือ
มีอาํ นาจควบคุม ไมเนอร์ม่งุ มั่นทํางานร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ รวมถึงแฟรนไชส์และคู่คา้ เพื่อส่งเสริมให้นาํ หลักการ
ของนโยบายนีไ้ ปประยุกต์ใช้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั เพิ่มขึน้ ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์และความ
เสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าของเราและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ซึ่งเห็นได้จากการที่เราได้กาํ หนดให้ “ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูล
และความเป็ นส่วนตัว (Data Protection and Privacy)” เป็ นหนึ่งในปั จจัยความเสี่ยงที่ส าํ คัญ ไมเนอร์ม่งุ มั่นในการปกป้องระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอี ย ดสามารถอ้า งอิ ง ได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องไมเนอร์ใ นส่ ว น “เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และผลการ
ดําเนินงาน” และ “ธรรมาภิบาล”
3.4.2 ผลการดําเนินงานด้านสังคม
ไมเนอร์ม่งุ มั่นพัฒนาผูบ้ ริหารศักยภาพสูงและผูน้ าํ ให้เป็ นผูท้ ่ีมีวิสยั ทัศน์ ทักษะในการปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
และมีความเข้าใจผูม้ ีส่วนได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง เรามีช่องทางในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ตัง้ แต่การเรียนออนไลน์
ไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และที่สาํ คัญที่สดุ คือการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์จริง
ไมเนอร์ม่งุ เน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ และพฤติกรรมที่จาํ เป็ นต่อ
การทํางานของพนักงานแต่ล ะระดับและให้เหมาะกับแต่ล ะหน่วยธุร กิจ นอกเหนื อ จากการฝึ กอบรม เราจัดให้พนักงานทําการ
ประเมินผลการทํางานประจําปี รว่ มกับหัวหน้างาน เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานและทราบถึงช่องว่างในการพัฒนาตนเอง
ไมเนอร์สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีสามารถกระตุน้ ประสิทธิภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีเ้ รายังส่งเสริมความเป็ นอยู่ท่ีดี มุ่งเน้น
ไปที่รา่ งกายและจิตใจที่แข็งแกร่งของพนักงาน การสนับสนุนครอบครัว สังคม และการเสริมสร้างวินยั ทางการเงิน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานของไมเนอร์อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี การพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวมทําให้
ไมเนอร์มีโอกาสเข้าถึงบุคลากรที่มีศกั ยภาพระหว่างและหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็ นการสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อธุรกิจที่
ขยายตัวขึน้ ของเรา
ไมเนอร์เชื่อว่าการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กบั เด็ก เราให้การสนับสนุนเด็กและโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องผ่านหลากหลายโครงการ
ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการทั่วโลก ในประเทศไทยเราจ้างงานผูพ้ ิการ 198 คน โดยเข้าทํางาน
ในธุรกิจของเราและสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและการส่งเสริมอาชีพผูพ้ ิการกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนใน
การสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการ ขณะที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปจ้างงานผูพ้ ิการ 89 คนในโรงแรม
ไมเนอร์เชื่อว่าหนึ่งในปั จจัยสําคัญในการบรรลุความยั่งยืนคือการรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสําคัญต่อการสร้าง
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ กับพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ เราส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกดําเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแก้ไขปั ญหาในพืน้ ที่ท่ีเราดําเนินธุรกิจและสนับสนุนความสําคัญของการดําเนินงานด้านความยั่งยื น
ของบริษั ท เราติด ตามการสนับ สนุน เพื่ อ สัง คมของเราให้ส อดคล้อ งกับ Business for Societal Impact (B4SI) ซึ่ง เดิม เรี ย กว่า
London Benchmark Group (LBG)
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รายละเอียด นายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน การพัฒนา
เยาวชน การสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็ก การสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการ ความสอดคล้องกับ B4SI และกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน “ทรัพยากรมนุษย์”
นอกจากนีร้ ายละเอียดจํานวนพนักงาน และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ อัตรา
การลาออกของพนักงานแยกตามอายุ อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ สวัสดิการของพนักงานแยกตามประเภทการจ้าง
งาน จํานวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี แยกตามระดับของพนักงาน หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์
ตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วนของ “ผลการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563”
เราได้ริเ ริ่ม จัด ทํา การตรวจสอบด้า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนอย่ า งรอบด้า นในปี 2562 โดยศึก ษาข้อ มูล อ้า งอิ ง ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนจาก “Human Rights Watch” และ “Business and Human Rights Resource Center” เกี่ ย วกับ ประเด็น ด้า นสิ ท ธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ ได้ในทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ หลังจากการตรวจสอบเราได้ส่งแบบประเมินตนเองด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับ ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลของไมเนอร์ โฮเทลส์ และ ไมเนอร์ ฟู้ด ใน 32 ประเทศ และได้ร ับ การตอบกลับ คิด เป็ น ร้อ ยละ 63
รายละเอียดแนวทางการติดตาม การประเมินและปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไขประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สามารถอ้างอิงได้
จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน “ธรรมาภิบาล”
เราได้กาํ หนดให้ “ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความ
เป็ นส่วนตัว (Data Protection and Privacy)” เป็ นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ ไมเนอร์ม่งุ มั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

โดยปี 2562 ได้เริ่มทําการฝึ กอบรบให้กับพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์และสํานักงานใหญ่ ในหลักสูตรที่ 1: การแนะนําการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมาย GDPR ในปี 2563 จัดหลักสูตรที่ 2: วิธีจัดการกับการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลและแนวทาง
ปกป้องการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์และสํานักงานใหญ่ และหลักสูตรที่ 3: Manager and Privacy
by Design สําหรับพนักงานระดับผูบ้ ริหารของไมเนอร์ โฮเทลส์และสํานักงานใหญ่ หลักสูตรออนไลน์เหล่านีค้ รอบคลุมการอธิบายถึง
ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวม การใช้ขอ้ มูลที่รวบรวม การตัดสินใจของลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม ใช้ เก็บและ
ประมวลผล การขอเข้าถึง ถ่ายโอน แก้ไข และลบข้อมูล รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด ระบบความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วน “ธรรมาภิบาล”

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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4

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

4.1

วิเคราะห์การดําเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ ฯลฯ

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563
ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 14,128 ล้านบาทในไตรมาส 4
ปี 2563 ลดลงร้อยละ 58 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ทา้ ทายจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ต่อการดําเนินธุรกิจโดยรวม โดยรายได้จากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับ ไตรมาสก่อนเนื่องจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกทีส่ องในทวีปยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟูด้ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ มี
รายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึน้ เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน
บริษัทดําเนินมาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึง่ ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อกําไรก่อนหัก
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จากการดําเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ที่เป็ นลบ
จํานวน 1,754 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2563 ลดลงจาก EBITDA จากการดําเนินงานจํานวน 6,968 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 จาก
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงตามการลดลงของรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจบริหารจัดการห้องชุด ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกิจร้านอาหารยังคงมี EBITDA ที่เป็ นบวก
และมีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทัง้ นี ้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 บริษัทมี
EBITDA จากการดําเนินงานเป็ นลบอยู่ที่ 51 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2563
เช่นเดียวกันกับ EBITDA จากการดําเนินงาน กําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 2,909 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลง
เป็ นผลขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 จํานวน 4,708 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี
2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและธุรกิจร้านอาหารยังคงสร้างผลกําไรในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปรับตัวดีขนึ ้ จาก
ไตรมาส 3 ปี 2563 ในขณะที่ธรุ กิจอนันตรา เวเคชั่น คลับกลับมามีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสนี ้ ส่วนไมเนอร์ ฟู้ดมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึน้ มากกว่าสองเท่าจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 533 ล้านบาทใน ไตรมาส 4 ปี 2563 จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนและมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี ้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี TFRS16 บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 4,270 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2563
สําหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ลดลงร้อยละ
53 เมือ่ เที่ยบกับปี ก่อน อยู่ที่ 58,118 ล้านบาท และมี EBITDA และผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี TFRS16 เป็ นลบจํานวน 8,708 ล้านบาท และ 18,830 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการลดลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากแรง
กดดันจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการลดลงและมีการปิ ดให้บริการโรงแรมและร้านอาหารบางส่วนเป็ นการ
ชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้ นี ้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 บริษัทจะมี
EBITDA จากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 89 เมือ่ เที่ยบกับปี ก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน 19,389 ล้านบาท
หากรวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวตามรายละเอียดในภาคผนวก และผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี
TFRS16 บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินลดลงร้อยละ 60 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่จาํ นวน 14,096 ล้านบาท ใน ไตรมาส 4 ปี 2563
ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานและกําไรสุทธิตามงบการเงินติดลบอยู่ที่จาํ นวน 1,413 ล้านบาท และ 5,591 ล้านบาท ตามลําดับ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินลดลงร้อยละ 55 จากปี ก่อน อยู่ที่จาํ นวน 58,232 ล้านบาท ส่วน EBITDA
ตามงบการเงินลดลงร้อยละ 98 อยู่ที่ 546 ล้านบาท ในขณะที่กาํ ไรสุทธิตามงบการเงินลดลงเป็ นผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน 21,407 ล้านบาท
ในปี 2563
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ผลการดําเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin
(ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ
(ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท

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

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
ปี 2563
ปี 2563
(หลัง TFRS16 (ก่อน TFRS16
และจากการ และจากการ
ดําเนินงาน)
ดําเนินงาน)
14,128
14,128
-51
-1,754
-0.4
-12.4
-4,270
-30.2

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

33,646
6,968
20.7

-58
-125

2,909
8.6

-262

ปี 2562
(จากการ
ดําเนินงาน)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

123,385
22,634
18.3

-53
-138

7,061
5.7

-367

-4,708
-33.3

ปี 2563
ปี 2563
(หลัง TFRS16 (ก่อน TFRS16
และจากการ และจากการ
ดําเนินงาน)
ดําเนินงาน)
58,118
58,118
2,600
-8,708
4.5
-15.0
-19,389
-33.4

ไตรมาส 4
ปี 2562
(จากการ
ดําเนินงาน)

-18,830
-32.4

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4 เปลี่ยนแปลง
ปี 2563
ปี 2562
(ร้อยละ)
(หลัง TFRS16 (ตามที่รายงาน)
และตามที่
รายงาน)
14,096
35,127
-60
-1,413
7,760
-118
-10.0
22.1
-5,591
-39.7

3,768
10.7

-248

ปี 2563
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
(หลัง TFRS16 (ตามที่รายงาน) (ร้อยละ)
และตามที่
รายงาน)
58,232
129,889
-55
546
26,283
-98
0.9
20.2
-21,407
-36.8

10,698
8.2

-300

หน่วย: ล้านบาท
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี จ่าย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี จ่าย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
* ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก

ไตรมาส 4 ปี 2563
(ก่อน TFRS16)
-1,754
-12.4
2,719
1,162
-576
-353
-4,708
-33.3
ปี 2563
(ก่อน TFRS16)
-8,708
-15.0
9,603
4,263
-2,449
-1,296
-18,830
-32.4

ไตรมาส 4 ปี 2563
(หลัง TFRS16)
-51
-0.4
3,549
1,395
-372
-353
-4,270
-30.2
ปี 2563
(หลัง TFRS16)
2,600
4.5
18,219
7,444
-2,379
-1,296
-19,389
-33.4
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ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี TFRS16 ต่องบกําไรขาดทุน*

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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สัดส่วนผลการดําเนินงาน*
ปี 2563
โรงแรมและอื่น ๆ
ร้านอาหาร
จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
รวม

สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
58
36
6
100

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่เป็ นสัดส่วนซึง่ นับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16

พัฒนาการทีส่ าํ คัญในไตรมาส 4 ปี 2563
ร้านอาหาร

พัฒนาการ
• เปิ ดร้านอาหารสุทธิจาํ นวน 14 สาขา ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็ นร้านบอนชอน และริเวอร์
ไซด์ ซึ่งหักกลบการปิ ดร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในประเทศไทยระหว่างไตรมาส

โรงแรมและอื่น ๆ

• เปิ ดโรงแรม 2 แห่ง ในไตรมาส 4 ปี 2563

-

อนันตรา: รักษ บางกะเจ้า บาย อนันตรา (โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร) ในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม โดยเป็ นการลงทุนร่วมกันกับบริษัท
มั่นคงเคหะการ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ
- อวานี: Avani Palm View Dubai Suites (โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรต
• ปิ ดโรงแรม 5 แห่ง ซึ่งทัง้ หมดอยู่ในทวีปยุโรป
- เอ็นเอช โฮเทลส์: โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเอง 1 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ โรงแรมเช่ า
บริหาร 3 แห่งในประเทศเยอรมนีและสเปน และโรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหารอีก 1 แห่ง
ในประเทศสเปน
ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้ สิน้ 2,370 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 1,191 สาขา คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 50 ของสาขาทั้งหมด และสาขาแฟรนไชส์ 1,179 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,585
สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 67 และเป็ นสาขาในต่างประเทศ 785 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33 ในอีก 25 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป
เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศแคนาดา และประเทศเม็กซิโก
ร้านอาหารจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้านสาขา
ไตรมาส 4ปี 2563
บริษัทลงทุนเอง
1,191
- ประเทศไทย
954
- ต่างประเทศ
237
สาขาแฟรนไชส์
1,179
- ประเทศไทย
631
- ต่างประเทศ
548
รวมสาขาร้านอาหาร
2,370

เปลี่ยนแปลง (q-q)
8
-2
10
6
5
1
14

เปลี่ยนแปลง (y-y)
-7
-8
1
0
15
-15
-7
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ร้านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้านสาขา
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
เบนิฮานา
บอนชอน
อื่น ๆ*
รวมสาขาร้านอาหาร

ไตรมาส 4 ปี 2563

เปลี่ยนแปลง (q-q)

เปลี่ยนแปลง (y-y)

572
326
63
496
118
440
82
112
19
89
53
2,370

-1
2
0
-3
-1
-12
2
13
0
15
-1
14

2
4
-2
-26
-3
-41
-8
21
0
43
3
-7

* อื่ น ๆ คื อ ร้านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุน ในสัด ส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ร้านอาหารในสหราช
อาณาจักรภายใต้แบรนด์ “ภัทรา” และร้านคอฟฟี่ เจอนี่

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงร้อยละ 17.2 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่อร้านเดิมที่ลดลง ร้อยละ 16.9 ทั้งนี ้ การชุมนุมทางการเมืองในช่วงกลางเดือน
ตุล าคมถึ ง พฤศจิ กายน และการระบาดของโรคโควิ ด-19 ระลอกใหม่ตั้ง แต่ ช่ วงกลางเดือ นธัน วาคม ส่ ง ผลให้ย อดขายจากการนั่ง
รับประทานอาหารภายในร้านลดลง ในขณะที่ขอ้ จํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มกี ารปิ ดร้านอาหาร
บางสาขาในสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดิจิทลั ของไมเนอร์ ฟู้ดช่วยผลักดันยอดขายผ่านช่องทางบริการ
จัดส่งอาหารและซื อ้ กลับ บ้า นของทุกแบรนด์ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบจากรายได้จ ากการนั่ง รับ ประทานอาหารภายในร้า นที่ ล ดลง
นอกจากนี ้ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery ของไมเนอร์ ฟู้ดประสบความสําเร็จในการเพิ่มจํานวนผูใ้ ช้ใหม่ผ่านทั้งแคมเปญออนไลน์และ
ออฟไลน์ และได้เพิ่มแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ ซงฟา บักกุ๊ดเต๋ และข้าวมันไก่สิงคโปร์ เซอร์เจนท์ คิทเช่นบนแพลตฟอร์ม อีกทัง้ แต่ละ
แบรนด์มกี ารกําหนดกลยุทธ์ของตนเองเพื่อเพิ่มยอดขายและรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้ โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนีได้เปิ ดตัวโปรแกรม
ความภักดีของลูกค้าด้วยการสะสมคะแนน “TPC Rewards” ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ การใช้งานของ
สมาชิก ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายต่อไป ในช่วงไตรมาสนี ้ ซิซซ์เล่อร์ได้ยกระดับประสบการณ์การนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน โดย
นําเสนอเทคโนโลยีห่นุ ยนต์และได้เพิ่มการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านการนําเสนอเมนูสาํ หรับเทศกาลที่ประสบความสําเร็จและการขึน้ ราคาเมนู
ใหม่ นอกจากนี ้ บอนชอนได้ขยายเวลาจัดส่งอาหารเพื่อรองรับความต้องการในบริการจัดส่งอาหารที่เพิ่มขึน้ ท่ามกลางข้อจํากัดในการนั่ง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ ลดลงในอัตราร้อยละ
15.5 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของจํานวนลูกค้าที่น่ งั รับประทานอาหารในร้าน และการ
ปิ ดสาขาร้านอาหารบางส่วนในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึ งการปรับโครงสร้า ง
ร้านอาหารของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงร้อยละ 13.7 เมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยยอดขายต่อร้านเดิมปรับตัวดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่องจาก 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งลดลงร้อยละ 23.0 ในไตรมาส 2
ปี 2563 และร้อยละ 15.9 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการฟื ้ นตัวของธุรกิ จที่แข็งแกร่ง ใน
ประเทศออสเตรเลียและจีน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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รับประทานอาหารภายในร้า นที่เ ข้มงวดมากขึ น้ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และยังคงมีการขยายเครือ ข่ายสาขา
ร้านอาหารอย่างระมัดระวัง
กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 7.6 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายสาขาและการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิ จการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วนยอดขายต่อร้านเดิมในไตรมาส 4 ปี 2563 เติบโตร้อยละ 3.4 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีการเติบโตติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายจากการดําเนินงานเติบโตอย่ างมี
นัยสําคัญในเดือนตุลาคม เนื่องจากการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่แข็งแกร่งในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ อย่างไรก็
ตาม การเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมควรจะแข็งแกร่งมากกว่านีใ้ นไตรมาสนี ้ แต่ได้ชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
เนื่องจากมีผตู้ ิดเชือ้ โควิด-19 รายใหม่ในกรุงเซี่ยงไฮ้และปั กกิ่ง
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากการปิ ดสาขาที่ไม่ทาํ กําไรเป็ นการถาวร และยอดขายต่อร้านเดิมที่ลดลงในอัตราร้อยละ 7.0 เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากจํานวนลูกค้าที่ลดลงท่ามกลางการระบาดของโรค โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขาย
ต่อร้านเดิมมีการฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 41.7 ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ 18.6 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยการพืน้ ตัวดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการกลับมาเปิ ดพรมแดนระหว่างรัฐ และการยกเลิกมาตรการการปิ ดพืน้ ที่ในรัฐ
วิกตอเรีย ส่งผลให้การเดินทางระหว่างรัฐและความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มกี ารกลับมาเปิ ดให้รบั ประทาน
อาหารภายในร้าน ขยายชั่วโมงในการเปิ ดให้บริการของร้านอาหาร และผ่อนคลายข้อจํากัดทางธุรกิจต่าง ๆ แม้จะมีการจํากัดจํานวนที่น่ งั
ภายในร้าน นอกจากนี ้ การเปิ ดตัวโครงการบัตรของขวัญใหม่ การเปิ ดตัว App & Braze ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มสําหรับการมีส่วนร่วมของ
ลูกค้า การส่งเสริมการขายผ่านโครงการความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์แบบดิจิทลั การมุง่ เน้นไปที่บริการจัดส่งอาหารและการบริการช่วง
เทศกาล ช่วยผลักดันการฟื ้ นตัวของยอดขายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้ นี ้ ยอดขายต่อร้านเดิมมีการฟื ้ นตัวอย่างมีนยั สําคัญ
ในแต่ละเดือน โดยกลับมาอยู่ที่ระดับที่ใกล้เคียงกับปี ก่อนในเดือนธันวาคม นอกจากนี ้ Nomad Coffee Group (ธุรกิจกาแฟขายส่ง) และ
เวเนเซียโน คอฟฟี่ โรสเตอร์ (ธุรกิจคั่วกาแฟชนิดพิเศษและผูจ้ าํ หน่ายกาแฟแบบขายส่ง) มียอดขายที่แข็งแกร่งภายหลังจากการเปิ ดตัว
เมล็ดกาแฟหลากหลายพันธุท์ ี่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์
โดยภาพรวม ในปี 2563 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และยอดขายต่อร้านเดิมลดลง
ร้อยละ 15.5 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที่ทา้ ทายในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารหลักของบริษัท
ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ ตาม ยอดขายมีแนวโน้มที่ดี ขึ น้ เรื่อย ๆ ในแต่ละไตรมาส นับตั้งแต่การระบาดของ
โรคโควิด-19 ที่หนักที่สดุ ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานธุรกิจร้านอาหาร
(ร้อยละ)
อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้านเฉลี่ย Average
Same-Store-Sales Growth
อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย Average
Total-System-Sales

ไตรมาส 4 ปี 2563

ไตรมาส 4 ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

(13.7)

(0.8)

(15.5)

(3.0)

(15.5)

7.3

(18.6)

5.0

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
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ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารลดลงร้อยละ 7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยการเติบโตของรายได้ของกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศจีนและออสเตรเลีย รวมถึ งส่วนแบ่งกําไรจากกิ จการร่วมค้าใน
ไตรมาสดังกล่าว ช่วยลดผลกระทบจากรายได้ที่ชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยได้บางส่วน เช่นเดียวกันกับรายรับจาก
การให้สิทธิแฟรนไชส์ ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถึงแม้ว่ารายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศของ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีจะเติบโตขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนสาขา แฟรนไชส์ในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และ
เวียดนาม แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับการลดลงของรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รายได้
รวมของธุรกิจร้านอาหารยังคงปรับตัวดีขนึ ้ จากไตรมาสที่ผ่านมา
EBITDA จากการดําเนินงาน ซึ่งไม่นับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ยังคง
เป็ นบวกอยู่ที่ 1,197 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 41 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 56 จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็ นผลมา
จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของร้านอาหารในประเทศจีนและไทย รวมถึงมาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยธุรกิ จ
ของไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งสามารถหักกลบผลกระทบจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุงโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนค่าเช่าให้กับผูไ้ ด้รบั สิทธิแฟรนไชส์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะลดลง แต่การจัดการของเสีย การประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ
การลดลงของจํานวนพนักงานในแต่ละแบรนด์ชว่ ยเพิ่มความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี ้ ราคาวัตถุดิบจําพวกปลาที่ลดลง ราคา
เมนูที่สูงขึน้ การประหยัดต้นทุนแรงงาน และการเจรจาต่อรองเพื่อขอลดค่าเช่า ส่งผลให้อัตราการทํากําไรของกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารใน
ประเทศจีนสูงขึน้ ส่งผลให้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 20.5 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 13.4 ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทั้งนี ้ หากนับรวมผลกระทบเชิงบวกจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 EBITDA จากการ
ดําเนินงานอยู่ที่ 1,505 ล้านบาท ส่วนอัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ที่รอ้ ยละ 25.7 ในไตรมาส 4 ปี 2563

การดําเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ดได้กลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ทัง้ นี ้ เพื่อที่จะสร้างการเติบโตต่อไปใน
อนาคต ไมเนอร์ ฟู้ดจะส่งเสริมธุรกิจการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยนวัตกรรมใหม่และโปรแกรมความภักดี พร้อมไปกับส่งเสริม
ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารเพื่อผลักดันยอดขาย ทั้งนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงเพิ่มความสามารถในการทํากําไรด้วย
มาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
5,479
5,919
-7
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
365
395
-8
รวมรายได้
5,844
6,314
-7
EBITDA
1,505
847
78

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารลดลงร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
มาจากความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคที่อ่อนตัวและการปิ ดสาขาร้านอาหารบางแห่งเป็ นการชั่วคราวในทุกกลุ่มธุรกิจร้านอาหารท่ามกลางการ
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมาตรการการลดค่าใช้จ่ายช่วยลดผลกระทบต่อ EBITDA จากการ
ดําเนินงานก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ส่งผลให้ EBITDA จากการดําเนินงานลดลงร้อยละ 27 จากปี ก่อน
จากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อย่างไรก็ ตาม ผลการ
ดําเนินงาน EBITDA มีการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่สอง ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลง
จากร้อยละ 14.6 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 12.5 ในปี 2563 ทัง้ นี ้ หากนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 EBITDA
จากการดําเนินงานเติบโตร้อยละ 16 อยู่ที่ 4,108 ล้านบาท ในปี 2563

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

180

ผลการดําเนินงาน*
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
EBITDA Margin (ร้อยละ)
25.7
13.4
EBITDA (pre-TFRS16)
1,197
847
41
EBITDA Margin (ร้อยละ)
20.5
13.4
(pre-TFRS16)
ปี 2563
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
19,422
22,605
-14
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
1,262
1,629
-23
รวมรายได้
20,684
24,233
-15
EBITDA
4,108
3,527
16
EBITDA Margin (ร้อยละ)
19.9
14.6
EBITDA (pre-TFRS16)
2,583
3,527
-27
EBITDA Margin (ร้อยละ) (pre-TFRS16)
12.5
14.6
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบั รวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 375 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รบั จ้างบริหารอีก 157
แห่งใน 55 ประเทศ มีจาํ นวนห้องพักทั้งสิน้ 75,638 ห้อง ซึ่งเป็ นห้องที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจํานวน 56,536 ห้อง และห้องที่
บริษัทรับจ้างบริหารจํานวน 19,102 ห้อง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และ
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น โดยจากห้องพักทั้งหมด เป็ นห้องพักในประเทศไทย 4,809 ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 และเป็ นห้องพัก ใน
ต่างประเทศ 70,829 ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94 ในอีก 54 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา
ห้องพักจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
จํานวนห้องพัก
ไตรมาส 4 ปี 2563
บริษัทลงทุนเอง*
56,536
- ประเทศไทย
3,188
- ต่างประเทศ
53,348
รับจ้างบริหาร
19,102
- ประเทศไทย
1,621
- ต่างประเทศ
17,481
รวมห้องพัก
75,638

เปลี่ยนแปลง (q-q)
-483
0
-483
153
27
126
-330

* จํานวนห้องพักที่บริษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และร่วมลงทุน

เปลี่ยนแปลง (y-y)
255
83
172
-2,977
-283
-2,694
-2,722
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ห้องพักจําแนกตามการลงทุน
จํานวนห้องพัก
ลงทุนเอง
เช่าบริหาร
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
รวมห้องพัก

ไตรมาส 4 ปี 2563
19,065
35,642
1,829
12,711
6,391
75,638

เปลี่ยนแปลง (q-q)
-131
-352
0
111
42
-330

เปลี่ยนแปลง (y-y)
-867
1,319
-197
-2,221
-756
-2,722

* การบริหารโรงแรมภายใต้สทิ ธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน
โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร
กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 69 ของรายได้จาก
การดําเนินงานของธุรกิ จ โรงแรมและอื่ น ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่ อคื น (Revenue per Available Room –
RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารลดลงร้อยละ 80 ในสกุลเงินบาท ซึ่งลดลงมากกว่าไตร
มาส 3 ปี 2563 เล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในทวีปยุโรป ซึ่งส่งผลให้โรงแรมบางแห่ง
ต้องปิ ดให้บริการชั่วคราว และกิจกรรมการท่องเที่ยวลดลงท่ามกลางมาตรการการปิ ดประเทศในหลายประเทศในภูมภิ าค ประกอบกับผล
การดําเนินงานที่ลดลงในประเทศไทย เนื่องจากมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในจํานวนที่นอ้ ย
โรงแรมที่ บ ริษั ท เป็ นเจ้า ของเองในประเทศไทยมี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ ห้อ งต่ อ คื น ของกลุ่ ม โรงแรมเดิ ม ลดลงร้อ ยละ 78 ใน
ไตรมาส 4 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มกี ารเปิ ดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม
อัตราการลดลงดังกล่าวปรับตัวดีขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่ อนหน้า นอกเหนือจากธุรกิ จสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative
State Quarantine) แล้ว ธุรกิจ Staycation ยังช่วยผลักดันผลการดําเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯ เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเงื่อนไขของ
มาตรการกระตุน้ การเดินทาง “เราเที่ยวด้วยกัน” ให้สามารถจองโรงแรมในจังหวัดภูมิลาํ เนาของตนเองได้ ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศ
ยังคงเป็ นแรงผลักดันหลักของจํานวนคืนการเข้าพักในต่างจังหวัด

โรงแรมในประเทศมัล ดี ฟส์เ ริ่มเปิ ดให้บ ริการอี ก ครั้ง ในปลายเดือ นกัน ยายน โดยตั้ง แต่ก ลับ มาเปิ ดให้บ ริการ โรงแรมใน
ประเทศมัลดีฟส์มกี ารฟื ้ นตัวของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี ้ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนลดลงร้อยละ 18 ในไตรมาส 4
ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากที่ลดลงร้อยละ 100 ในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์
ปรับตัวดีขึน้ อย่างมีนัยสําคัญในแต่ละเดือน โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่รอ้ ยละ 62 ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อ
ห้องต่อคืนลดลงเพียงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งกลับมาสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับก่ อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
การฟื ้ นตัวอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าวได้รบั แรงผลักดันจากทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากไม่มขี อ้ จํากัดสําหรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาในประเทศมัลดีฟส์ และความพยายามในการขายและการตลาด รวมถึ งความสามารถในการคงราคาค่าห้องพักของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์
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กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารในทวีปยุโรปและลาตินอเมริกามีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรม
เดิมลดลงร้อยละ 82 ในไตรมาส 4 ปี 2563 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยผลการดําเนินงานที่ฟื้นตัวจากไตรมาสก่ อนหน้าของกลุ่ม
โรงแรมในลาตินอเมริกาช่วยลดผลกระทบจากจํานวนแขกเข้าพักที่ลดลงและการปิ ดให้บริการโรงแรมบางแห่งเป็ นการชั่วคราวในทวีป
ยุโรป เนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สอง

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด
กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 15 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2563 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาท ลดลงร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด มีผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขนึ ้
ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลักที่สาํ คัญในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมีการเปิ ดพรมแดนระหว่างรัฐและการผ่อนคลาย
ข้อจํากัดด้านการเดินทาง ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องอยู่ที่รอ้ ยละ 75 ในเดือนธันวาคมปี 2563 ซึ่งเป็ นระดับ
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร
รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและ อื่น ๆ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมที่บริษัทรับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 57 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นการลดลงที่ใกล้เคียงกับในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้ นี ้ แม้ว่าไมเนอร์ โฮเทลส์จะสามารถขึน้ ราคาค่าห้องพัก
แต่การดําเนินงานโดยรวมได้รบั แรงกดดันจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วทวีปเอเชีย ยุโรป และ
ตะวันออกกลาง
ภาพรวมของโรงแรมทัง้ หมด
สําหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2563 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของกลุ่มโรงแรมเดิมทัง้ หมดลดลงร้อยละ 69
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกภูมิภาค ทั้งนี ้ หากรวมโรงแรม
ใหม่ โดยส่วนใหญ่ เป็ นเจ็ดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป เคยอยู่ภายใต้กลุ่ม Boscolo ซึ่งเข้ามาอยู่ในเครือโรงแรมของบริษัทในเดือน
กันยายนที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทของโรงแรมทัง้ หมดลดลงร้อยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2563 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิมและโรงแรมทั้งหมดของบริษัทลดลงร้อยละ 63 และ 64 จากปี ก่อน
ตามลําดับ โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดชะงักของการเดินทางทั่วโลกท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจ
ลดลงและมีการปิ ดให้บริการโรงแรมเป็ นการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ปี 2563
ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-Wide)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
17
70
ร่วมทุน
28
51
รับจ้างบริหาร*
26
64
MLR**
70
78
เฉลี่ย
23
70
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
23
72
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
32
71

ปี 2563
25
26
27
60
29
24
30

ปี 2562
71
49
64
77
70
75
71

ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-Wide)
ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
2,888
3,736
ร่วมทุน
5,812
5,674
รับจ้างบริหาร*
4,825
4,537
MLR**
3,615
3,804
เฉลี่ย
3,469
3,881
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
3,634
5,175
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
1,051
1,766
(System-Wide)
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
505
2,631
ร่วมทุน
1,609
2,901
รับจ้างบริหาร*
1,268
2,920
MLR**
2,521
2,963
เฉลี่ย
813
2,713
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
846
3,713
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
339
1,258
(Organic)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
19
70
ร่วมทุน
28
51
รับจ้างบริหาร*
27
64
MLR**
70
78
เฉลี่ย
25
70
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
24
72
(Organic)
ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
2,758
3,736
ร่วมทุน
5,812
5,674
รับจ้างบริหาร*
4,677
4,537
MLR**
3,615
3,804
เฉลี่ย
3,369
3,881
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
3,664
5,175

ปี 2563
3,267
5,387
4,667
3,337
3,530
4,721
1,121

ปี 2562
3,846
5,946
4,656
3,797
3,978
4,966
1,721

ปี 2563
825
1,375
1,283
2,005
1,013
1,124
331

ปี 2562
2,729
2,925
3,003
2,937
2,793
3,727
1,229

ปี 2563
26
26
30
60
29
25

ปี 2562
71
49
64
77
70
75

ปี 2563
3,252
5,387
4,674
3,337
3,512
4,856

ปี 2562
3,846
5,946
4,656
3,797
3,978
4,966
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(Organic)
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
521
2,631
ร่วมทุน
1,609
2,901
รับจ้างบริหาร*
1,250
2,920
MLR**
2,521
2,963
เฉลี่ย
841
2,713
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
869
3,713

ปี 2563
834
1,375
1,391
2.005
1,304
1,203

ปี 2562
2,729
2,925
3,003
2,937
2,793
3,727

* จํานวนห้องรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป
** การบริหารโรงแรมภายใต้สทิ ธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
*** ข้อมูลอุตสาหกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงในอัตราร้อยละ 72 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการลดลงดังกล่าวเป็ นผลมาจากที่กิจกรรมทางธุรกิจลดลงในทุกภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ซึ่ง
โรงแรมบางแห่งต้องปิ ดในบริการเป็ นการชั่วคราวจากการปิ ดประเทศอีกครัง้ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ครัง้ ที่สอง อย่างไรก็
ตาม โรงแรมในตลาดหลักทัง้ หมดของบริษัท ยกเว้นในทวีปยุโรป มีรายได้เติบโตขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนรายได้จากการรับจ้าง
บริหารโรงแรมเติบโตร้อยละ 15 เมือ่ เที่ยบกับไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ลดลงร้อยละ 22 จากไตรมาส 4 ปี 2562 เนื่องจากสาเหตุเดียวกันกับ
ที่กล่าวมาข้างต้น
ในปี 2563 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงในอัตราร้อยละ 65 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดย
มีสาเหตุมาจากข้อจํากัดในด้านการเดินทางในหลายภูมภิ าคท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในไตรมาส 2 ปี
2563 อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์และโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้อง
ชุดในประเทศออสเตรเลียช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานที่ทา้ ทายในภูมภิ าคอื่นได้บางส่วน ส่วนรายได้จากการ
รับจ้างบริหารโรงแรมในปี 2563 ลดลงร้อยละ 30 จากปี ก่อน ซึ่งลดลงในอัตราที่นอ้ ยกว่าธุรกิ จโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่า
บริหารอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมในภูมภิ าคตะวันออกกลางและ ประเทศจีน
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุรกิ จอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิ จศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทเป็ นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้า 3
แห่ง ในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี ้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยาจํานวน 7 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ Ripley’s
Believe It or Not! และพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ ที่มชี ื่อเสียง
บริษัทดําเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พืน้ ที่เดียวกัน โดยบริษัทได้ปิดการขายไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ดิเอสเตท สมุย ซึ่งมีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 14 หลังตัง้ อยู่
ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซ่ นั ส์ รีสอร์ท เกาะสมุย และโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับบนจํานวน 53 ยูนิต
ในอาคารเดียวกับโรงแรมเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ โครงการที่ 3 คือ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต มีบา้ นพักตาก
อากาศจํานวน 15 หลัง ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท นอกจากนี ้ บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อขายอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกอบด้วย
คอมโดมิเนียมจํานวน 44 ยูนิต โครงการ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ใน
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ภูเก็ ต ประกอบด้วยวิลล่าหรู เพื่อขายจํานวน 16 หลัง ท้ายสุด โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก ประกอบด้วย
ห้องพักเพ้นท์เฮ้าส์เพื่อขายจํานวน 6 ห้อง นอกจากนี ้ บริษัทได้ประกาศโครงการใหม่อีก 2 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครง
การอนันตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการอนันตรา อูบดุ บาหลี ในประเทศอินโดนิเซีย เพื่อให้มโี ครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ ขาย
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น
คลับ ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้าพักอาศัยจํานวนทัง้ หมด
250 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซาน
ย่าในประเทศจีน ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2563 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจาํ นวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่
15,239 คน
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมลดลงร้อยละ 76 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน
รายได้จากการขายที่อยู่อาศัยเพื่อขายในไตรมาสดังกล่าว ช่วยลดทอนผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงของอนันตรา เวเคชั่น คลับ และธุรกิจ
ศูนย์การค้าและบันเทิงได้เพียงบางส่วน อีกทัง้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 มียอดขายโครงการที่อยู่อาศัยที่สงู อย่างไรก็ตาม รายได้ของอนันต
รา เวเคชั่น คลับเติบโตจากไตรมาสก่อนเป็ นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยมีรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน จากจํานวน
พอยน์ที่ขายได้มากขึน้ และจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึน้ สําหรับปี 2563 รายได้จากธุรกิ จอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จโรงแรมลดลงร้อยละ 62
เมือ่ เทียบกับปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงในทุกธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 72 จากช่วงเดียวกันของปี ก่ อน
โดยมีสาเหตุมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกธุรกิจ ซึ่งรวมถึง กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้า ของ
เอง กลุ่มโรงแรมเช่าบริหาร กลุ่มโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด รวมถึ ง อนันตรา
เวเคชั่น คลับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง

สําหรับปี 2563 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 64 จากปี ก่อน ส่วน EBITDA จากการ
ดําเนินงานก่อนผลกระทบของ TFRS16 เป็ นลบอยู่ที่ 11,077 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากสภาวะการดําเนินธุรกิจที่ทา้ ทาย ทัง้ นี ้ หาก
รวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานเป็ นลบอยู่ที่ 1,406 ล้าน
บาท จาก EBITDA ที่เป็ นบวกจํานวน 18,803 ล้านบาท ในปี 2562
ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์เตรียมพร้อมสําหรับการกลับมาดําเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบอีกครัง้ จากแนวโน้มทางธุรกิจเชิงบวก
จากการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังคงดําเนินมาตรการการบริหารจัดการห้องพัก มาตรการการ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษั ท มีส่ ว นขาดทุน EBITDA จากการดํา เนิ น งานของธุร กิ จโรงแรมและอื่ น ๆ ก่ อ นผลกระทบของ
TFRS16 จํา นวน 2,834 ล้า นบาท เมื่อ เที ย บกั บ EBITDA ที่ เ ป็ น บวกจํา นวน 6,018 ล้า นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 เนื่ อ งมาจาก
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงตามการลดลงของรายได้ แม้ว่าบริษัทจะมีการดําเนินมาตรการการควมคุมค่าใช้จ่ายก็ตาม ทั้งนี ้
ส่วนขาดทุน EBITDA จากการดําเนินงานสูงกว่าในไตรมาส 3 ปี 2563 เล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบจากการจํากัดการ
เดิ น ทางอี ก ครั้ง ในทวี ป ยุ โ รปจากการระบาดของโรคโควิ ด -19 ระลอกที่ ส อง อย่ า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ บริ ห ารจัด การห้อ งชุด ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ และอนันตรา เวเคชั่น คลับมี EBITDA ที่เป็ นบวกในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปรับตัวดีขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2563 ทั้งนี ้
หากรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมี EBITDA จากการดําเนินงานที่เ ป็ นลบ
ในจํานวนที่ต่าํ กว่าอยู่ที่ 1,467 ล้านบาท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ลดค่าใช้จ่าย และกลยุทธ์ในการเพิ่มกิ จกรรมทางธุรกิ จ และจะสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยธุรกิ จการรับจ้างบริหารโรงแรมและธุรกิ จเพื่อ
สุขภาพ ความเป็ นอยู่ที่ดี และการพักผ่อนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึน้ ของวิถีการดําเนินชีวิตที่ใส่ใจในสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน*
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
6,289
22,693
-72
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
248
317
-22
ธุรกิจอื่น ๆ
709
2,922
-76
รวมรายได้
7,245
25,932
-72
EBITDA
-1,467
6,018
-124
EBITDA Margin (ร้อยละ)
-20.2
23.2
EBITDA (pre-TFRS16)
-2,834
6,018
-147
EBITDA Margin (ร้อยละ)(pre-TFRS16)
-39.3
23.2
ปี 2563
ปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
30,440
86,294
-65
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
937
1,335
-30
ธุรกิจอื่น ๆ
2,469
6,561
-62
รวมรายได้
33,846
94,189
-64
EBITDA
-1,406
18,803
-107
EBITDA Margin (ร้อยละ)
-4.2
20.0
EBITDA (pre-TFRS16)
-11,077
18,803
-159
EBITDA Margin (ร้อยละ)(pre-TFRS16)
-32.9
20.0
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบั รวมผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรา้ นค้าและจุดจําหน่ายจํานวนทัง้ สิน้ 459 แห่ง ลดลง 26 แห่งจาก 485 แห่ง ณ สิน้ ไตรมาส 4
ปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการปิ ดแบรนด์เซฟ มาย แบค และบรู คส์ บราเธอร์ส สุทธิดว้ ยการเพิ่มขึน้ ของร้า นสโกมาดิ ทั้งนี ้
ร้อยละ 78 ของจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้ หมด 459 แห่ง เป็ นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์อเนลโล่, บอสสินี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ,
เอสปรี, เอแตม, โอวีเอส และแรทลีย ์ ในขณะที่รอ้ ยละ 22 เป็ นของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้ แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์,
โบเดิม้ และสโกมาดิ
ของธุรกิจจัดจําหน่าย
จํานวนสาขา/จุดจําหน่าย
ไตรมาส 4
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ปี 2563
(q-q)
(y-y)
กลุ่มสินค้าแฟชั่น
359
-29
-43
กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
100
20
17
รวม
459
-9
-26
ในไตรมาส 4 ปี 2563 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2563 แต่ลดลงร้อยละ 26 เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจแฟชั่นและเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน จากความเชื่อมั่น
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ของผูบ้ ริโภคที่อ่อนตัวอันเป็ นผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จท่า มกลางการระบาดของโรคโควิด-19 และความไม่แน่นอนทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจรับจ้างผลิตช่วยลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงของธุรกิจจัดจําหน่ายได้
บางส่วน ยอดขายจากธุรกิจรับจ้างผลิตเติบโตร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากคําสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าในกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภคและความต้องการผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงแข็งแกร่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากยอดขายที่แข็งแกร่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ

ในปี 2563 รายได้จ ากธุร กิ จ จัด จํา หน่ า ยและรับ จ้า งผลิ ต ลดลงร้อ ยละ 28 เมื่อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ในขณะที่ EBITDA ก่ อ น
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ในปี 2563 เป็ นลบอยู่ที่ 214 ล้านบาทจาก EBITDA ที่เป็ นบวกในปี 2562 โดยมี
สาเหตุมาจากจํานวนลูกค้าที่ลดลงและการปิ ดร้านค้าชั่วคราวท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2
ทัง้ นี ้ หากรวมผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่วนขาดทุนของ EBITDA ในปี 2563 จะอยู่ที่ 102 ล้านบาท
รายได้ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า*
ไตรมาส 4
ไตรมาส 4
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
ปี 730
ปี 1,180
ธุรกิจจัดจําหน่าย
-38
ธุรกิจรับจ้างผลิต
309
220
40
รวมรายได้**
1,039
1,400
-26
EBITDA
-89
103
-186
EBITDA Margin (ร้อยละ)
-8.6
7.4
EBITDA (pre-TFRS16)
-117
103
-213
EBITDA Margin (ร้อยละ) (pre-TFRS16)
-11.2
7.4
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ธุรกิจจัดจําหน่าย
2,460
4,025
-39
ธุรกิจรับจ้างผลิต
1,128
937
20
รวมรายได้**
3,588
4,962
-28
EBITDA
-102
304
-133
EBITDA Margin
-2.8
6.1
(ร้อยละ)
EBITDA (pre-TFRS16)
-214
304
-170
EBITDA Margin (ร้อยละ) (pre-TFRS16)
-6.0
6.1
* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก แต่นบั รวมผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

EBITDA ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตในไตรมาส 4 ปี 2563 ได้รบั แรงกดดันจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง
ของธุรกิจจัดจําหน่าย ซึ่งรวมถึงการลดราคาสินค้าแฟชั่นที่เพิ่มมากขึน้ รวมถึงส่วนขาดทุนจากสโกมาดิ จากความต้องการภายในประเทศ
ที่อ่อนตัวและการส่งออกที่หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม มาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเช่า ค่าขนส่ง และการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย ช่วยลดผลกระทบจากการดําเนินงานโดยรวมที่ชะลอตัว ส่งผลให้ EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจจัดจําหน่าย
และรับจ้างผลิตก่อนผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ขาดทุนอยู่ที่ 117 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 จากกําไรจาก
การดําเนินงานจํานวน 103 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี ้ หากรวมผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่วน
ขาดทุนของ EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต จะอยู่ที่ 89 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 362,327 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 108,143 ล้านบาท จาก 254,184 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2562 การเพิ่มขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ ของเงินสดจํานวน 12,857 ล้านบาท จากการบริหารจัดการสภาพคล่อง
(2) การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจํานวน 2,661 ล้านบาท จากการจัดประเภทสินทรัพย์บางส่วนใหม่ ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของแผนการหมุนเวียนสินทรัพย์ (3) การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจํานวน 7,526 ล้านบาท โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการ
เข้าลงทุนใน Spoonful ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์หลักในขยายจํานวนร้านบอนชอนในประเทศไทย (4) สินทรัพย์
อนุพนั ธ์จาํ นวน 696 ล้านบาท จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 และ (5) สิทธิการใช้สินทรัพย์จาํ นวน 89,076 ล้านบาท จาก
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 และการเข้าลงทุนในกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหาร ซึ่งก่อนหน้านีโ้ รงแรม
เหล่านีอ้ ยู่ภายใต้เครือ Boscolo
บริษัทมีหนีส้ ินรวม 286,003 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563 เพิ่มขึน้ จํานวน 117,687 ล้านบาท จาก 168,316 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมสุทธิจาํ นวน 23,993 ล้านบาท จากเงินกูย้ ืมระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็ นเงิน
กู้ยืมเพิ่มเติมของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปเพื่อรักษาสภาพคล่องท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 (2) หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จํานวน 94,602 ล้านบาท จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 และการเพิ่มขึน้ จากกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนหน้านีอ้ ยู่
ภายใต้เครือ Boscolo และ (3) หนีส้ ินอนุพนั ธ์จาํ นวน 4,537 ล้านบาท จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทลดลงจํานวน 9,544 ล้านบาท จาก 85,868 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 เป็ น 76,324 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2563 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก (1) ส่วนขาดทุนสุท ธิ ซึ่งนับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 จํานวน
21,407 ล้านบาท ในปี 2563 (2) ดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,455 ล้านบาท และ (3) ส่วนที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากส่วนต่างระหว่างสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจากการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชี TFRS16 สุทธิดว้ ย (1) การออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 8,281 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 และ (2) การออกหุน้ เพิ่ม
ทุนจํานวน 9,741 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563
สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงิ นสดจ่ายจากกิ จกรรมการดําเนิน งานเป็ นจํา นวน 2,500 ล้านบาท ลดลง
จํานวน 17,265 ล้านบาท จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการลดลงของของกําไรสุทธิในปี 2563 และการลดลงสุทธิที่เกี่ ยวกับ
การแปลงค่าเงินจํานวน 13,607 ล้านบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 10,531 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกติของ
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอื่น ๆ และรวมถึงการเข้าลงทุนในการดําเนินธุรกิจบอนชอนในประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 การเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในเบรดทอล์ค กรุ ๊ปในไตรมาส 2 ปี 2563 และการเข้าซือ้ บริษัทเพื่อบริหารแปดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป ซึ่งก่ อน
หน้านีอ้ ยู่ภายใต้เครือ Boscolo ในไตรมาส 3 ปี 2563
สําหรับปี 2563 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 24,949 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากเงินสดรับจาก
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงเงินสดรับจากการออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนและหุน้ เพิม่
ทุนรวม และจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเป็ นจํานวน 84,257 ล้านบาท สุทธิดว้ ยเงินสดจ่ายเพื่อชําระคืนเงินกูจ้ าํ นวน
46,739 ล้านบาท และดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,455 ล้านบาท
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
ของบริษัทเพิ่มขึน้ จํานวน 11,918 ล้านบาท สําหรับปี 2563
อัตราการใช้เงิน (Cash Burn) ซึ่งคํานวณมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินชําระคืนหนีส้ ินตามสัญญาเช่า และเงิน
จ่ายสําหรับการลงทุน เป็ นลบตั้งแต่เดือนมกราคม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ชะลอตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19
และเป็ นลบอยู่ที่ 2.4 หมืน่ ล้านบาทในปี 2563 ด้วยอัตราการใช้เงินสูงสุดในไตรมาส 2 ปี 2563 ทัง้ นี ้ บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากการ
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ดําเนินงานสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ นเดือนที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สูงที่สุด และมีอัตราการใช้เงินน้อยลงตั้งแต่ เ ดื อ น
มิถุนายน เมื่อบริษัทเริ่มกลับมาเปิ ดดําเนินงาน ทั้งนี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีอัตราการใช้เงินต่อเดือนเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจาก 1.5
พันล้านบาทต่อเดือนในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็ น 1.6 พันล้านบาทต่อเดือนในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก
การระบาดระลอกที่สองของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิ จโรงแรมในทวีปยุโรป อย่างไรก็ ตาม อัตราการใช้เงินปรับตัวดีขึน้ ในแต่ละเดื อ นใน
ระหว่างไตรมาสโดยลดลงจาก 2.2 พันล้านบาทในเดือนตุลาคมเป็ น 1.6 พันล้านบาทและ 0.9 พันล้านบาทในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมตามลําดับ
การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
บริ ษั ท มี อั ต รากํ า ไรขั้ น ต้น ลดลงจากร้อ ยละ 45.2 ในปี 2562 เป็ นร้อ ยละ 15.5 ในปี 2563 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของทั้งสามธุรกิ จของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 2 ของปี 2563 จากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 โดยมีสาเหตุมา
จากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงตามการลดลงของรายได้ แม้ว่าจะมีมาตรการในการลดต้นทุนอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ปรับเทียบเต็มปี ก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 เป็ นลบอยู่ที่รอ้ ยละ
24 ในปี 2563 จากที่เป็ นบวกร้อยละ 8.4 ในปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานในปี 2563 เช่นเดียวกัน อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปรับเทียบเต็มปี ก่อนผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ติดลบอยู่ที่รอ้ ยละ 7.6 ในปี 2563
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึน้ จาก 43 วันในปี 2562 เป็ น 77 วันในปี 2563 ซึ่งเป็ นผลมาจากรายได้รวมที่ลดลงจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อยอดลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญจากร้อยละ
5.9 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 20.6 ในปี 2563 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี TFRS9 ซึ่งมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายสํารองสําหรับ
การด้อยค่าให้มคี วามรัดกุมมากยิ่งขึน้ โดยมีการตัง้ สมมติฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้าเพิ่มเติมในการบันทึกค่าใช้จ่ายสํารอง

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ิ นหมุนเวียนอยู่ที่ 1.3 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 เมื่อเทียบกับ 1.1 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 โดยมี
สาเหตุมาจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากกลยุทธ์การรักษาสภาพคล่องอย่างรอบคอบของบริษัท แม้ว่าจะมีหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี ที่เพิ่มขึน้ จากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ทั้งนี ้ ตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี ้ ซึ่งไม่รวม
หนีส้ ินภายใต้สัญญาเช่าในการคํานวณอัตราส่วนภาระหนีส้ ินต่อทุน อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้
จาก 1.31 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 เป็ น 1.79 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ และ
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 รวมถึ งผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ซึ่งถูกลดทอน
บางส่วนด้วยผลกระทบเชิงบวกจากการออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนในไตรมาส 2 ปี 2563 หุน้ เพิ่มทุนในไตรมาส 3 ปี 2563 และการใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ลดลงจาก 5.2 เท่าในปี 2562 เป็ น
0.3 เท่าในปี 2563 เนื่องจากการลดลงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิ จ
จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต โดยอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ จาก 26 วันในปี 2562 เป็ น 44 วันในปี 2563 เนื่องมาจากทั้งสาม
ธุรกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนอายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ จาก 72 วันในปี 2562 เป็ น 108 วันในปี 2563 จาก
ต้นทุนขายที่ลดลงจากยอดคําสั่งซือ้ ที่ลดลงและมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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อัตราส่วนทางการเงิน*
ความสามารถในการทํากําไร
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 ินต่อทุน
อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

31 ธ.ค. 63
15.5
-36.8
-33.4
31 ธ.ค. 63
-24.0
-7.6
77
44
108
31 ธ.ค. 63
1.3
31 ธ.ค. 63
1.79

31 ธ.ค. 62
45.2
8.2
5.7
31 ธ.ค. 62
8.4
2.7
43
26
72
31 ธ.ค. 62
1.1
31 ธ.ค. 62
1.31

อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.44

1.15

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)

0.3

5.2

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ยกเว้นอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
**ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก

4.2

ปั จจัยหรือเหตุการณ์ทอ่ี าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต

แนวโน้มในอนาคต
แม้ว่าปี 2564 จะเป็ นอีกปี ที่ทา้ ทาย แต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็ นปี แห่งการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากการกระจายของ
วัคซีนจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จเริ่มกลับ มาดําเนิ นตามปกติ และพรมแดนของประเทศจะกลับ มาเปิ ดอีกครั้ง ทั้งนี ้ ด้วยการ
ดําเนินงานที่มีความคล่องตัวและมีป ระสิท ธิภาพมากขึ น้ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อ นธุรกิ จไปสู่การดําเนิ นธุรกิ จอย่า งเต็ ม
รูปแบบในสภาพแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหว่างนี ้ บริษัทจะยังคงดําเนินมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่าย ลด
การลงทุน และบริหารจัดการฐานะทางการเงินอย่างมีวินยั เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ โฮเทลส์
ด้วยข่าวการพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในระหว่างการแพร่กระจายไปทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่าความต้องการในการนักท่ องเที่ยวทั่ว
โลกจะเริม่ กลับมาในช่วงครึง่ หลังของปี นี ้
ในทวี ป ยุโ รป เอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ป มีก ารปรับ จํา นวนห้อ งที่ เ ปิ ด ให้บ ริก ารของโรงแรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ทา้ ทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครัง้ ใหม่ในภูมภิ าค โรงแรมในทวีปยุโรปสามารถเปิ ดและปิ ดให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วโดยมีส่วนเพิ่มของต้นทุนคงที่ในอัตราที่ต่าํ ทั้งนี ้ แม้ว่าทวีปยุโรปจะเป็ นภูมิภาคที่ได้รบั ผลกระทบที่หนักที่สุดในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 แต่คาดว่ากลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปจะมีการฟื ้ นตัวที่แข็งแกร่งที่สดุ เมื่อข้อจํากัดในการเดินทางเริ่มผ่อนคลายลง
เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นนัก ท่ องเที่ยวภายในประเทศและในภูมิภาค ทั้งนี ้ ในปี 2564 เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปจะยังคงดําเนิ น
มาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรและค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง และทํางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่ นเพื่อขอรับเงิน
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สนับสนุน โดยรัฐบาลได้ขยายมาตรการช่วยเหลือในส่วนของบุคลากรสําหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างชั่วคราวในทวีปยุโรปออกไปถึงช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2564
ในประเทศออสเตรเลีย มีการคาดการณ์ว่าพรมแดนจะยังคงปิ ดไม่รบั นักท่องเที่ยวต่างชาติจนถึงสิน้ ปี 2564 อย่างไรก็ ตาม
ร้อยละ 85 ของแขกที่เข้าพักในโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศออสเตรเลียเป็ นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย
รัฐบาลออสเตรเลียสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงที่มกี ารระบาด และสามารถเปิ ด
พรมแดนระหว่างรัฐอีกครัง้ เมือ่ ไม่นานมานี ้ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเดินทางภายในประเทศต่อไป ทัง้ นี ้ ในเดือนธันวาคมปี 2563 อัตราการ
เข้าพักของโรงแรมในประเทศออสเตรเลียได้กลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ในขณะที่แนวโน้มทางธุรกิจในประเทศ
ออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มที่ดี ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังคงดําเนินมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป นอกจากนี ้ รัฐบาลได้มีการขยาย
ระยะเวลาของเงินสนับสนุนในส่วนของเงินเดือนสําหรับพนักงานไปจนถึงสิน้ ไตรมาสแรกของปี นี ้ แต่เป็ นเงินสนับสนุนในจํานวนที่ลดลง
โรงแรมในทวีปเอเชียจะยังคงได้รบั ประโยชน์จากการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564 เนื่องจากพรมแดน
ของหลายประเทศยังคงไม่เปิ ดรับนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคจะเพิ่มขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลังของปี เมื่อ
พรมแดนของหลายประเทศกลับมาเปิ ดอีกครัง้ และตามด้วยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทั้งนี ้ จากกลุ่มโรงแรมในทวีปเอเชียทั้งหมด
กลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มีแนวโน้มการฟื ้ นตัวที่เร็วที่สุดนับตัง้ แต่กลับมาเปิ ดให้บริการในช่วงปลายเดือนกันยายน ด้วยจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจากแคมเปญต่าง ๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึง
กลยุทธ์การขายแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายของไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยคาดว่าแน้วโน้มดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ส่วน
ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปิ ดประเทศอีกครัง้ ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ (STV) สําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการพํานักในประเทศไทยใน
ระยะยาวตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี 2563 อย่างไรก็ตาม มาตรการการกักตัวของรัฐบาลยังคงเป็ นอุปสรรคในการเดินทางที่สาํ คัญ โดยการฟื ้ น
ตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยคาดว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายหลังการกระจายของวัคซีน และการเปิ ดประเทศสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนคืนเข้าพักทัง้ หมดของไมเนอร์ โฮเทลส์
สําหรับธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเริม่ มีกิจกรรมการขายกลับมาอีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา และโครงการ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตราในภูเก็ ต รวมถึ งโครงการอนันตราเดซารู ใน
ประเทศมาเลเซีย
นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในการผลักดันการฟื ้ นตัวของโรงแรมที่มอี ยู่เดิมแล้ว ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงั หาโอกาสในการสร้างรายได้
เพิ่มเติมด้วยการรับจ้างบริหารโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท Funyard Hotels & Resorts ซึ่งเป็ น
ผูป้ ระกอบการโรงแรมที่บริหารโรงแรมมากกว่า 200 แห่งเพื่อเร่งการเติบโตในประเทศจีน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยว
ของประเทศจีนจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ ฟู้ด

แผนการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2564 จะมุง่ เน้นไปที่การผลักดันยอดขายและความสามารถ
ในการทํากําไร โดยนอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามมาตรการทางด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดภายในร้านอาหารแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคง
เร่งการเติบโตของธุรกิจนั่งทานอาหารภายในร้านผ่านการออกเมนูใหม่และการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพื่อที่จะผลักดันนวัตกรรมและ
การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ไมเนอร์ ฟู้ด จึ ง ได้เปิ ดตัวโครงการต่า ง ๆ เช่ น MFit และ Young Entrepreneur Program เพื่ อ สร้า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และแบรนด์ใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิ ดตัวแบรนด์ “คอฟฟี่ เจอนี่” ในไตรมาส 3 ปี 2563 ณ สิน้ เดือน
มีนาคม คอฟฟี่ เจอนี่มสี าขาทัง้ หมดจํานวน 15 สาขา โดยแบรนด์ดงั กล่าวมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายสาขาได้ท่ วั ประเทศทัง้ ผ่านการร่วมมือกับ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ด้วยการดําเนินงานที่กลับมาสู่ระดับปกติก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว เป้าหมายต่อไปของไมเนอร์ ฟู้ดคือการสานต่อ
ความสําเร็จเพื่อการเติบโตต่อไปในอนาคต

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

192

สถานีบริการนํา้ มันเอสโซ่ และในทําเลอื่นที่ดี นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ดใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันโปรแกรม
ความภักดีเฉพาะแต่ละบุคคลของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งได้เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยโปรแกรมความภักดีของแบรนด์
อื่น ๆ จะทะยอยเปิ ดตัวในปี 2564 นอกจากนี ้ แพลตฟอร์มดิจิทัลและการจัดส่งอาหารจะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ จากประสิทธิภาพการ
ทํา งานของพนักงานส่ง อาหารที่สูงขึ น้ ความรวดเร็ว ในการให้บริการ และการเพิ่ มช่อ งทางการชําระเงิน ทั้ง นี ้ ในส่ ว นของการเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไร บริษัทจะยังคงดําเนินมาตรการการลดค่าใช้จ่ายต่อไปสําหรับทุกแบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด รวมถึ งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและเครือข่ายการขนส่ง และการลดค่าเช่าร้านอาหาร
การฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งของการบริโภคภายในประเทศและโปรแกรมความภักดีของไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคงช่วยสนับสนุนธุรกิ จ
ร้านอาหารในประเทศจีนต่อไป โดยกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะเร่งขยายสาขาของแบรนด์รเิ วอร์ไซด์ที่สามารถสร้างผลกําไรใน
ทําเลที่ดี เพื่อเติบโตไปพร้อมกับตลาดร้านอาหาร นอกจากนี ้ กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศจีนยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการ
ดําเนินงานและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการเพิ่มคุณภาพของเตา เพื่อลดระยะเวลาการผลิตปลาและขยายช่องทางการจัดหา
ปลาที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะยังมีมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และเพิ่มยอดขายผ่านบริการการ
จัดส่งอาหาร นอกเหนือจากก่อนหน้านีท้ ี่ได้พัฒนาโปรแกรมความภักดีแบบดิจิทลั แล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดยังได้วางแผนที่จะร่วมมือกับผูด้ าํ เนิน
ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารรายใหม่ และเปิ ดตัวแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้า นอกจากนี ้ Nomad Coffee
Group จะสร้างยอดขายผ่านการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่น และการขายผ่านช่องทางการค้าปลีกและออนไลน์ อีกทัง้ กลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เช่าพืน้ ที่รา้ นอาหารเพื่อขอขยายส่วนลดค่าเช่าต่อไป
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
มีการคาดการณ์ว่าความมั่นใจและการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคจะฟื ้ นตัวเมือ่ มีการกระจายของวัคซีนอย่างแพร่หลาย
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งบนเว็บไซต์ของแบรนด์เองและแพลตฟอร์ม
การตลาดออนไลน์อื่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าผ่านช่องทาง Omni-channel ใน
ขณะเดียวกันบริษัทจะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้า การรวมคลังสินค้า การบริหารการจัดซือ้
จัดจ้างอย่างยั่งยืน และการเจรจาต่อรองเพื่อขอลดค่าเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้สงู ขึน้ และเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพ
คล่อง นอกจากนี ้ จากความสําคัญที่เพิ่มขึน้ ของสุขอนามัยที่ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงมุง่ ใช้ประโยชน์จากความต้องการของผลิตภัณฑ์ฆา่
เชือ้ และทําความสะอาดที่สงู และจะยังมุง่ ขยายฐานลูกค้าต่อไป
แนวโน้มการบริหารจัดการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน
จากการประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยอย่ า งเข้ม งวดในทุก หน่ ว ยธุร กิ จ และทั่ ว ทุก ภู มิภ าค ส่ ง ผลให้บ ริษั ท มีค่ า ใช้จ่ า ยรวมลดลง
ร้อยละ 34 ในปี 2563 จากปี ก่อน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ก่อนหน้านีท้ ี่รอ้ ยละ 25 โดยมีการลดลงของค่าใช้จ่ายหลักทัง้ สองหมวด ค่า
ใช่จ่ายในส่วนของบุคลากรเป็ นส่วนที่ลดลงมากที่สุดที่รอ้ ยละ 30 ตามด้วยค่าเช่าอยู่ที่รอ้ ยละ 18 โดยบริษัทจะยังคงมีมาตรการการลด
ค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างเข้มงวดต่อไปในปี 2564 ทุกหน่วยธุรกิจจะยังคงมุง่ เจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้เช่าเพื่อขอลด
ค่าเช่าเพิ่มเติม นอกจากนี ้ เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป อยู่ในระหว่างการวางแผนสําหรับการลดจํานวนพนักงานเป็ นการถาวร หากมาตรการ
ช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสิน้ สุดลง อีกทัง้ บริษัทจะมีการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกระบวกการจัดซือ้ จัดจ้าง ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดหาวัตถุดิบและเครือข่ายการขนส่ง
ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิน้ เดือนมกราคมปี 2564 บริษัทมีเงินสดในมือจํานวนประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท และวงเงิน
สินเชื่อจํานวน 2.8 หมืน่ ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดําเนินงานในอนาคต จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สอง อัตราการใช้เงิน
(Cash Burn) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านบาทต่อเดือนในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งอัตราการใช้เงินดังกล่าวคาดว่าจะลดลงเมือ่ เริม่
กลับมามีการเดินทางได้อีกครัง้

193

เนื่องจากสถานการณ์ในระยะสั้นของบริษัทยังคงมีความไม่แน่ นอน บริษัทจึงได้มีการดําเนินมาตรการป้องกันเพื่อบริห าร
จัดการฐานะทางการเงิน โดยบริษัทได้ประสบความสําเร็จในการขยายระยะเวลาการยกเว้นการทดสอบการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ออกไปอี ก 2 ปี จ นถึ ง สิ น้ ปี 2565 นอกจากนี ้ ผูถ้ ื อ หุ้น กู้ข อง MINT ได้อ นุมัติ ก ารไม่นับ รวมผลกระทบจากการด้อ ยค่า สิน ทรัพย์จาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพื่อการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตามข้อกําหนดสิทธิไปจนถึงสิน้ ปี 2567
อีกทัง้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ในปี 2564 โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ได้พิจารณา
ขายโรงแรม 4 ถึง 5 แห่ง และอยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างจริงจังกับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายรายในการขายสินทรัพย์ดงั กล่ าว
และเช่ากลับ หรือรับจ้างบริหารต่อ โดยบริษัทจะใช้เงินสดที่ได้รบั จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่ อลดระดับหนีส้ ิน ของบริษั ท เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินต่อไป
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึ่งมีวันครบกําหนดในปี 2566 (MINT
W8 Warrants) และ 2567 (MINT W9 Warrants) โดยการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะช่วยเสริมสร้างฐานส่วนของ ผูถ้ ือหุน้ ของ MINT
ให้เพิ่มขึน้ อีกจํานวน 1 หมืน่ ล้านบาทในช่วง 2-3 ปี ขา้ งหน้า ด้วยจํานวนหุน้ ที่เพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 6.2
ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีแนวโน้มที่จะดีขนึ ้ ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเริม่ มีการฟื ้ นตัว อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ดาํ เนินทั้งกลยุทธ์เชิงรุ กและเชิงป้องกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ทา้ ทายที่อาจจะเกิ ดขึน้ หรือสถานการณ์ที่อาจจะ
ยืดเยือ้ ในปี 2564 และต่อไป
ภาคผนวก

กลุ่มธุรกิจ

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

50

ไมเนอร์ ฟู้ด

กําไรจากการขายธุรกิจเบรดทอล์ค ประเทศไทย (รายได้)

132 ก่อนภาษี
91 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากการขายทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

-191

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-48 ก่อนภาษี
-38 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟู้ด/
ไมเนอร์ ไลฟ์ไสตล์

ค่าใช้จ่ายสํารองสุทธิสาํ หรับผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมายแรงงาน
ฉบับใหม่ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จําแนกตามรายธุรกิจ)

62 รายได้
44 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากการขายทรัพย์สินของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได้)

-320

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

ช่วงเวลา จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2562

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว*

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

194

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว*
ช่วงเวลา จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2562

ไตรมาส 4
ปี 2562

ไตรมาส 1
ปี 2563

ไตรมาส 2
ปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

4,743 รายได้
3,512 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากการขายโรงแรมทิโวลี
(รายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

35 รายได้
-1 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(รายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-46

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-322

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟู้ด

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับคอร์บิน แอนด์ คิง ริบส์
แอนด์ รัมส์ และบางแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

1,350 รายได้
935 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากการขายสินทรัพย์ในประเทศมัลดีฟส์ (รายได้)

131 รายได้
55 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ (รายได้)

-131

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

113 รายได้
49 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(รายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

755

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

568 ก่อนภาษี
585 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์อตั ราดอกเบีย้
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

10

ไมเนอร์ ฟู้ด

การกลับค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับริบส์ แอนด์ รัมส์
(การกลับรายการค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

17 รายได้
-152 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(รายได้และค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-469

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟู้ด/
ไมเนอร์ ไลฟ์ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-534

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-130

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์อตั ราดอกเบีย้
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

195

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว*
ไตรมาส 3
ปี 2563

ไตรมาส 4
ปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

17 รายได้
-96 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(รายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-110

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟู้ด/
ไมเนอร์ ไลฟ์ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-17 รายได้
-13 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ ฟู้ด

-197

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-396

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

12 รายได้
-201 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(รายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-44

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟู้ด/
ไมเนอร์ ไลฟ์ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-117

ไมเนอร์ ฟู้ด

ค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสาขา และตัดจําหน่ายการลงทุนใน
กิจการร่วมที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดร้าน Ya Hua ในประเทศสิงคโปร์
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

-75

ไมเนอร์ ไลฟ์ไสตล์

ค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือและการปิ ดสาขาของแบรนด์
ที่ถอนการลงทุนออก (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-898

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

58

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์อตั ราดอกเบีย้
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

* นับรวมผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16

ค่าใช้จ่ายสํารองสําหรับสินค้าคงเหลือ
(ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ช่วงเวลา จํานวน (ล้านบาท)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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4.3

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

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่ น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรู ภ้ ายในหนึง่ ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พันบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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%
6.12%
1.63%
0.56%
0.00%
1.05%
0.58%
15.19%

26,188,115
12,285,894
3,682,608
1,957,656
136,369
3,670,620
4,143,209
52,064,471

7.23%
3.39%
1.02%
0.54%
0.04%
1.01%
1.14%
14.37%

3,087,693
1.21%
25,632
0.01%
6,359,570
2.50%
2,614,326
1.03%
166,326
0.07%
5,677,840
2.23%
1,252,329
0.49%
123,129,061 48.44%
0.00%
59,706,816 23.49%
2,174,695
0.86%
0.00%
5,503,260
2.17%
5,887,430
2.32%
215,584,977 84.81%
254,183,767 100.00%

2,238,026
8,413,477
2,437,175
5,201,234
1,286,544
122,718,225
89,076,419
67,232,896
559,776
7,731,939
3,366,336
310,262,047
362,326,518

0.62%
0.00%
2.32%
0.67%
0.00%
1.44%
0.36%
33.87%
24.58%
18.56%
0.00%
0.15%
2.13%
0.93%
85.63%
100.00%

12,759,884
14,941,371
3,704,742
1,895,809
2,616,040
2,057,070
37,974,915

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

3,383,356
26,166
7,159,592
2,801,463
531,658
5,759,828
1,186,245
133,047,150
63,227,680
2,393,679
6,276,640
4,312,742
230,106,200
268,081,115

1.26%
0.01%
2.67%
1.05%
0.20%
2.15%
0.44%
49.63%
0.00%
23.59%
0.89%
0.00%
2.34%
1.61%
85.83%
100.00%

3,480,538

1.30%

300,000

0.12%

140,440

0.04%

19,782,214
-

7.38%
0.00%

20,036,179
-

7.88%
0.00%

15,310,438
12,782,363

4.23%
3.53%

13,999

0.01%

11,500

0.00%

-

0.00%

9,635,759
4,502,710
189,908

3.59%
1.68%
0.07%

5,659,718
4,000,000
251,943

2.23%
1.57%
0.10%

1,705,670
4,596,224
353,730

0.47%
1.27%
0.10%
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ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้
หนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
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
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันบาท
ร้อยละ
2,698,723
1.01%
0.00%
3,349,044
1.25%
43,652,895
16.28%

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พันบาท
ร้อยละ
1,859,596
0.73%
0.00%
3,472,708
1.37%
35,591,644 14.00%

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พันบาท
ร้อยละ
430,303
0.12%
1,044,483
0.29%
4,874,350
1.35%
41,238,001
11.38%

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%
0.00%
27.32%
13.43%
0.51%
0.00%
9.93%
1.82%
53.02%
69.30%

15,841
39,010,773
63,375,520
1,322,469
24,144,264
4,855,410
132,724,278
168,315,922

0.01%
0.00%
15.35%
24.93%
0.52%
0.00%
9.50%
1.91%
52.22%
66.22%

81,819,643
70,097,858
59,798,678
1,407,946
3,492,479
25,122,430
3,025,580
244,764,614
286,002,615

0.00%
22.58%
19.35%
16.50%
0.39%
0.96%
6.93%
0.84%
67.55%
78.94%

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

1.72%
5.60%
0.04%

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

1.82%
5.91%
0.04%

5,887,816
5,182,335
24,195,693
104,789

1.43%
6.68%
0.03%

464,179
33,687,739
(6,452,385)
47,437,845
23,777,900
11,085,248
82,300,993
268,081,115

0.17%
12.57%
-2.41%
17.70%
8.87%
4.14%
30.70%
100.00%

484,986
0.19%
40,916,450 16.10%
(9,470,039)
-3.73%
51,673,591 20.33%
23,787,658
9.36%
10,406,596
4.09%
85,867,845 33.78%
254,183,767 100.00%

588,782
15,087,319
(10,247,162)
34,911,756
32,069,144
9,343,003
76,323,903
362,326,518

0.16%
4.16%
-2.83%
9.64%
8.85%
2.58%
21.06%
100.00%

รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
เงินปั นผลรับ

ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2563
พันบาท
ร้อยละ

44,245,956
4,230,119
22,080,499
4,380,956
456,387

85,550,648
5,889,121
22,665,775
4,917,110
2,016

30,749,219
2,077,715
19,474,448
3,652,594
702

56.63%
5.41%
28.26%
5.61%
0.58%

66.29%
4.56%
17.56%
3.81%
0.00%

52.39%
3.54%
33.18%
6.22%
0.00%

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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(ปรับปรุ งใหม่)

ดอกเบีย้ รับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่
เกี่ยวข้อง
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โรงแรม
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
ต้นทุนขายการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(กําไร) ขาดทุนอื่น - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ
605,175
0.77%
2,132,966
2.73%
78,132,059 100.00%

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ
721,974
0.56%
9,314,957
7.22%
129,061,601 100.00%

ปี 2563
พันบาท
ร้อยละ
576,294
0.98%
2,164,663
3.69%
58,695,635 100.00%

22,749,175

29.12%

53,573,741

41.51%

38,190,442

65.07%

1,054,522

1.35%

2,267,463

1.76%

698,841

1.19%

6,488,540
2,474,610
36,692,409
252,333
2,868,581
72,580,171
5,551,887

8.30%
3.17%
46.96%
0.32%
3.67%
92.89%
7.11%

6,581,115
2,771,653
46,433,829
892,768
4,081,486
116,602,055
12,459,546

5.10%
2.15%
35.98%
0.69%
3.16%
90.35%
9.65%

6,020,272
2,344,425
28,048,649
625,216
7,452,437
83,380,282
(24,684,647)

10.26%
3.99%
47.79%
1.07%
12.70%
142.06%
-42.06%

487,939

0.62%

827,509

0.64%

(463,901)

-0.79%

6,039,827
(1,288,550)
4,751,278

7.73%
-1.65%
6.08%

13,287,056
(2,292,951)
10,994,104

10.30%
-1.78%
8.52%

(25,148,548)
2,445,312
(22,703,236)

-42.85%
4.17%
-38.68%

4,507,668
243,609
4,751,277

5.77%
0.31%
6.08%

10,697,926
296,178
10,994,104

8.29%
0.23%
8.52%

(21,407,336)
(1,295,900)
(22,703,236)

-36.47%
-2.21%
-38.68%

(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561
พันบาท
7,360,308
(83,145,303)
82,970,595
7,185,601
5,291,560
235,827
12,712,988

ปี 2562
พันบาท
14,765,757
(3,780,829)
(11,357,456)
(372,528)
12,712,988
990,362
13,330,821

ปี 2563
พันบาท
(2,499,676)
(10,531,237)
24,949,286
11,918,373
13,330,821
916,951
26,166,145
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า - รวม (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย - รวม (วัน) ***
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) ***
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรู ป (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรู ปเฉลี่ย (วัน) ***
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า - รวม (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลี่ย - รวม (วัน) ***
Cash cycle (days) ***
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เท่า)
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล* (%)

(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.87
0.63
0.24
6.31
57.07
8.21
43.83
21.14
17.03
3.90
92.29
8.62

1.08
0.81
0.37
8.38
42.95
14.37
25.05
33.70
10.68
5.03
71.54
(3.54)

1.26
0.93
(0.07)
4.72
76.29
8.29
43.42
19.63
18.34
3.33
107.96
11.75

56.27%
10.17%
4.09%
117.68%
5.77%
6.79%

45.23%
10.17%
7.78%
117.68%
8.29%
12.72%

15.55%
-34.58%
4.67%
12.92%
-36.47%
-26.40%

2.33%
9.40%
0.40

4.10%
13.33%
0.49

-6.94%
-13.34%
0.19

2.26
3.02
0.04
7.98

1.96
4.18
0.11
4.96

3.75
0.35
0.19
52.44

33.49%

-

- **

* คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 และวาระการงดการจ่ายเงินปั นผลจะถูก
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในวันที่ 22 เมษายน 2564
*** ใช้ 360 วันในการคํานวณ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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5

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1

ข้อมูลทั่วไป

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W6, MINT-W7)
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
นำยทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้สกุลไทยบำท ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ ที่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

หุ้นกู้สกุลไทยบำท ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 2
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ ครั้งที่ 1/2560
หุ้นกู้สกุลยูโร ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

หุ้นกู้สกุลไทยบำท
ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 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

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิทมี่ ีลักษณะคล้ำยทุนสกุลเหรียญ
สหรัฐ ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1/2563
The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนสกุลไทยบำท ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3442, 4298 และ 3760 ตามลาดับ
ชัน้ ที่ 15 บางกอกซิตที ้ าวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
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ทีป่ รึกษำกฎหมำย
บริษัท เคนเนดีส� ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน� ท่ี 29 อาคารสาทรสแควร์ ห้องเลขท่ี 2901-2904
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2491 4800
โทรสาร: +66 (0) 2055 0100

บริษัท อีเอส เคาน์เซล จํากัด
2034/78, ช้นั 17 อาคารอิตลั ไทย ทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
อีเมล์ : contact@escounsel.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2716 1717-8
โทรสาร: +66 (0) 2716 1719

สำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์
สานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 26
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2646 1888
โทรสาร: +66 (0) 2646 1919
5.2
5.2.1

ข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่มี

5.2.2 ข้อจากัดของผูถ้ ือหุน้ ในต่างประเทศ กรณีเพิ่มทุน หรือ TSR โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประสบความสาเร็จในการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน Rights Offering จานวน 9,858 ล้านบาทในเดือน
มิถนุ ายนปี 2563 โดยเงินที่ได้รบั จากการขายหุน้ เพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะถูกนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชาระคืนเงินกูท้ ่มี ีอยู่เดิมของบริษัท
อีกทัง้ ใช้เป็ นเงินทุนสารองสาหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ถงึ แม้วา่ กาลังปรับตัวดีขนึ ้ การเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนนีน้ บั เป็ นก้าวที่สาคัญของแผนการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเสริมสร้างส่วนของผูถ้ ือหุ้ น
และฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะสามารถชาระภาระผูกพันต่าง ๆ ได้ตามกาหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวน
สิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใด ๆ หากการเสนอขาย
หรือการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายนัน้ จะทาให้หรืออาจทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี ้ บริษัทได้พิจารณาว่ าจะ
ไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้ ห้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และ ประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร
ข้อพิพำททำงกฎหมำย
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจานวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
5.4

ตลำดรอง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

5.3

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
6

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

6.1

ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัตกิ ำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่
จะทาให้บริษัทบรรลุถงึ เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้นาในการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการกากับดูแ ลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นใน
จริยธรรม และได้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท โดยจะทบทวนและปรับปรุ งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ( www.minor.com) เพื่อ
สร้างความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสีย นัก
ลงทุน และผูส้ นใจอื่น ๆ และเพื่อเป็ นการกาหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้
กาหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทางาน และในระหว่างปี บริษัทมีการอบรม
ทบทวน ระเบียบปฏิบตั ิให้กบั พนักงานทุกคนในรู ปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทาแบบทดสอบภายหลังการอบรม และ
จะมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนานโยบายและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG
Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบตั ิท่ียังไม่สามารถนาไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ
รายงานคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้รบั ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 8 จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนประจาปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี ้ ในการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการ ครัง้ ที่
33 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึง่ มีหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็ นประธาน มีมติเห็นชอบให้ประกาศ
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สาหรับปี 2562 ซึ่งประเมินโดยใช้
ข้อมูลปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้รบั รางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็ นรางวัลสาหรับบริษัทที่ได้คะแนนตัง้ แต่
97.50 คะแนนขึน้ ไป
ทัง้ นี ้ รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร
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6.1.1

นโยบายและแนวปฎิบตั เิ กี่ยวกับคณะกรรมการ

• กำรสรรหำกรรมกำร
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ค้ วามสามารถในการทางาน ทักษะที่
จาเป็ นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่ อ กาหนดคุณ สมบัติของ
กรรมการที่ตอ้ งการสรรหา รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือบริษัทที่ปรึกษาแล้วแต่
กรณี เป็ นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบือ้ งต้น และนาเสนอชื่อ
ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ จากการครบวาระออกจาก
ตาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ ด้วย
การนาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถ้ ือหุน้ จะขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติของผูถ้ ูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็ นไปตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญ ญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตัง้ กรรมการ
แต่ละราย ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในขณะที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทัง้ นีร้ ายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• ควำมเป็ นอิสระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กล
ยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรั พยากรสาคัญ นโยบายกากับดูแลกิจการและวัตถุประสงค์ทางการเงินโดยรวม
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมี
หน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่กาหนดโดยคณะกรรมการ

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทัง้ คณะและ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ค ณะกรรมการสรรหาและก ากับ ดูแ ลกิ จ การมี ห น้า ที่ ก าหนดและให้ค าแนะน า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทางานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรร
หาและกากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจาปี ดงั กล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

• กำรพัฒนำกรรมกำร
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ข้ องกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการ
บริษัทจะประสานงาน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั กรรมการ เพื่อเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู ต้ า่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ น ามาพัฒนาคุณ ภาพ ประเมิ นความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
• กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษั ท ก าหนดนโยบายค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห ารให้ส อดคล้อ งกับ กลยุท ธ์แ ละเป้ า หมายระยะยาวของบ ริ ษั ท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิ ดชอบ อยู่ในระดับที่ส ามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับ ที่ส ามารถ
เปรียบเทียบได้กบั อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพ
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรู ปเบีย้ ประชุมกรรมการ บาเหน็จกรรมการและโบนัสประจาปี สาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร ซึ่ง
จะต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับในส่วนของผูบ้ ริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รบั ค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนและ
โบนัสโดยประเมินจากตัวชีว้ ดั ผลงานหรือความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ในรู ปของตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงินและที่ไม่
เป็ นตัวเงิน รวมถึงตัวชี ว้ ัดด้านความยั่งยื น นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint
Investment Program: “EJIP”) และแผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
สร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ เป็ น
ผูบ้ ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิ จารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ในรู ปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาแนะนาในการปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามที่เห็นสมควร
• กำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนดนโยบายและ
ดาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนัน้ ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็ นขอบเขตอานาจของฝ่ ายจัดการ
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตัวแทน
บริษัทจะรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องที่สาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุก ๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกากับดูแลการบันทึกบัญชี
ของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
• วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ใน
การประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกและไม่มีการกาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งนานที่สุดไว้ เพื่อการทางานที่ตอ่ เนื่องและมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รบั
แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบมี ร ะยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง 3 ปี และสามารถได้ร ับ การแต่ง ตั้ง ต่อ วาระอี ก ได้ หลัง จากครบ
กาหนดเวลา สาหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
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• กำรจำกัดจำนวนบริษัทในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ โดย
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง (ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริหารด้วย) เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของ
บริษัท โดย ณ สิน้ ปี 2563 กรรมการของบริษัททุกท่านดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนด
ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทไม่มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระ
ของบริษัทมีคณ
ุ สมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนและบริษัท กาหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
ในการประชุมคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ หากมี กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบกาหนดวาระตามกฎหมายและ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ดารงตาแหน่งต่อ คณะกรรมการจะนาเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกกรรมการดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือ
ต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้
• กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะ
ระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการดาเนินธุรกิจ พร้อมนาเสนอเอกสารแนะนาบริษัท
รวมถึงรายงานประจาปี คู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ นโยบายการกากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูล
การดาเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้ จัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท
• กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นรายบุคคล ซึ่งได้แ ก่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผูบ้ ริหารอื่ น และยังมีหน้าที่ในการกาหนดหรือ อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่ วนที่
เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดเป็ นประจาปี ละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ ะเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้ ริหารอย่างสม่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
กากับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกากับดูแลกิจการ โดยมีการปรับปรุ งให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล
• นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นยา และตรงเวลา ทัง้ รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ รายงานตรงต่อประธาน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นยา และตรงเวลา ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จะจัดทาแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี แ ละเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดให้มีวิธีการ ช่อ งทาง แ ละข้อมูล
ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ข้อ มูลทางการ
เงิน ผลประกอบการ โดยในปี ท่ีผ่านมา บริษัทประสบความสาเร็จในการสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารต่า ง ๆ
ได้แก่ การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชีแ้ จงผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) รายงานประจาปี ข้อมูลสรุ ป
ของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออื่น ๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้นาเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ในรู ปของ Analyst Meeting,
Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิ จกรรม ซึ่งจัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพบทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอ
ถึงฐานะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ ผูส้ นใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้
โดยสรุ ปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จดั ในปี 2563 มีดงั นี ้
กิจกรรม

จานวนครัง้

การเดินทางไปพบปะนักลงทุนในประเทศ (ทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย)
การเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ
การประชุมชีแ้ จงผลการดาเนินงานรายไตรมาส (Analyst Meeting / Opportunity Day)
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน / การประชุมผ่านทางโทรศัพท์
ร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพบนักลงทุน
การเยี่ยมชมกิจการ
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

15
23
8
33
1
0
56

หมายเหตุ: การพบปะนักลงทุนในปี 2563 เป็ นการประชุมแบบเสมือนจริงเป็ นส่วนใหญ่

สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จดั ในปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
นอกจากนี ้ บริษัทเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดาเนินงาน และโครงการต่าง ๆ
แก่ส่ือมวลชน รวมทัง้ การตอบคาถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมี นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ รองประธานฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูด้ แู ลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในส่วนที่ 3
งบการเงิน บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดทาขึน้ อย่างถูกต้องและเพี ยงพอ
ภายใต้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณชน และมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระ ให้เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6
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• รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน โดย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทา
การนับจากวันที่มีการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ข องบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อ การ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทาธุรกรรมซือ้ ขายและโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย
และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัทให้บคุ คลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกาหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพ ย์
โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั งิ านที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ลำดับ

1

ชือ่ -สกุล

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

260
2,970,584
512,833
715
18,297,742
-

0
2,500,000
(129,230)
0
(13,885,800)
-

260
5,470,584
383,603
715
4,411,942
-

265
1,527
2,468,887
26,734
22,393,220
-

14,848,624

0.32%

486,866

(486,866)

0

668,726

498,334
-

3,775,292
-

0.08%
-

160,138
-

(160,138)
-

0
-

122,825
-

460,674

(185,549)

275,125

0.01%

12,419

(12,400)

19

15,787

-

-

-

-

-

-

-

-

5,200
59,411,662
10,381,505
14,400
365,954,851
-

634
33,600
(11,137,839)
(807,334)
0
129,846,000
-

5,834
33,600
48,273,823
9,574,171
14,400
495,800,851
-

กรรมการ และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่
บริษัท

11,605,466

3,243,158

กรรมการ

3,276,958
-

ประธาน
เจ้าหน้าที่
การเงิน
ส่วนกลาง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

0.00%
0.00%
0.93%
0.18%
0.00%
9.57%
-

3.29%

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

7,737,276

170,327,319

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย

7,473,895

20,311,615

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

(4,727,600)

150,015,704

ประธาน
กรรมการ และ
ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการ

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธีรพงศ์ จันศิริ

12,201,495

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2562

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอานิล ธาดานี่

MINT-W7
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวคามิลล์ มา

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายจรัมพร โชติกเสถียร

จำนวนหลักทรัพย์ทถี่ อื

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2562

ตำแหน่ง

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

หุ้นสำมัญ

MINT-W6

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

จำนวนหลักทรัพย์ของบริษัททีก่ รรมกำรหรือผู้บริหำรถือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ลำดับ

13

ชือ่ -สกุล

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ตำแหน่ง
ประธาน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพัฒนา
เชิงกลยุทธ์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

14

นายโกศิน ฉันธิกลุ

ประธาน
เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการลงทุน

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

15

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

รองประธาน
ฝ่ าย
กากับดูแล
กิจการ*

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

16

17

นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

รองประธาน
ฝ่ ายกฎหมาย

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

รองประธาน
ฝ่ าย
นักลงทุน
สัมพันธ์

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสำมัญ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2562

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

จำนวนหลักทรัพย์ทถี่ อื
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น

MINT-W6

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2562

MINT-W7
ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2563

เพิม่ ขึน้ /
(ลดลง)

620,649

264,155

884,804

0.02%

28,679

0

28,679

38,897

-

-

-

-

-

-

-

-

54,435

53,776

108,211

0.00%

1,761

(1,700)

61

9,309

-

-

-

-

-

-

-

-

571,813

140,669

712,482

0.01%

26,965

0

26,965

31,398

-

-

-

-

-

-

-

-

254,941

66,062

321,003

0.01%

11,012

0

11,012

12,270

-

-

-

-

-

-

-

-

148,652

71,056

219,708

0.00%

6,480

0

6,480

9,167

-

-

-

-

-

-

-

-

*แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2564

6.1.2

นโยบายและแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ เี่ กี่ยวกับผู้ถอื หุ้น
กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นโดยเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย
ได้กาหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
และมีความโปร่งใส บริษัทได้นาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผถู้ ือหุน้ เพียง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในอันที่จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิ ดเผยเป็ นกรณีเฉพาะ นอกจากนี ้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ จะต้ อง
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของ
บริษัทที่กาหนดขึน้ เพื่อดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิท่เี สมอภาคเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันมีดงั ต่อไปนี ้
• เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยมีสิทธิที่จะเสนอวำระกำรประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
และส่งคำถำมในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ำ
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันทุกรายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือ หุน้ ขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 2.5 ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ว สามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคาถามเป็ นการล่วงหน้าสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีตา่ ง ๆ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท(www.minor.com)
อย่างไรก็ดี เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
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•

ควำมเท่ำเทียมกันในกำรออกเสียงลงคะแนน
บริษั ท สนับ สนุน ให้ผู้ถื อ หุ้น และผู้ถื อ หุ้น ประเภทสถาบัน ที่ ไ ม่ สามารถออกเสี ย งลงคะแนนด้ว ยตนเองสามารถออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ดว้ ยการมอบฉันทะ ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ บริษัทได้อานวย
ความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 รู ปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู้ อบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผูม้ อบฉันทะ ทัง้ นี ้ หนังสือมอบฉันทะทัง้ หมดเป็ นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทอานวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉัน ทะสามารถมอบฉั น ทะให้แ ก่กรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็ นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต าม
เจตนารมณ์ของผูม้ อบฉันทะ ทัง้ นี ้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังกล่าวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสี ยง
•

ควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข้อมูล
บริษัทได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และข้อมูลการนาเสนอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติ นอกจากนี ้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้มีการดาเนินการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษและมี
การแปลเป็ นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน
•

รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทกาหนดให้กรรมการของบริ ษัท ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผยรายงาน
การมีส่วนได้เสีย 2 ครัง้ ต่อปี ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ วบรวมและจัดเก็บรายงาน
เลขานุการบริษัทจะส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
กำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถอื หุ้น
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และกาหนดในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัทดูแลผู้
ถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิท ธิ
และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมทัง้ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอนั ชอบธรรมภายใต้มาตรฐานการ
ปฏิบตั ทิ ่กี าหนดไว้ดงั นี ้
สิทธิขั้นพืน้ ฐำน
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามที่ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันพึงจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปั น
ผล สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทไม่กระทาการใด ๆ ในการจากัดโอกาสหรือสร้างภาระให้
ผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ ซึง่ ในการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละราย ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอิสระ
สิทธิในการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินและสิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน
และในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการได้ดแู ลให้เรื่องสาคัญที่กฎหมายกาหนดและเรื่องที่อาจ
มีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมตั ขิ องผูถ้ ือหุน้ โดยบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

•

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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•
สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริษัท
และสิทธิในกำรส่งคำถำมสำหรับกำรประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ำ
เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองคาถามและคาเสนอวาระการประชุมในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องก่อน
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้ สุดท้าย
สาหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกากับดูแลกิจการ เพื่อ พิจารณากลั่นกรองเบือ้ งต้นก่อนนาเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา
เป็ นขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
วาระการประชุมและบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุ เป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สาหรับเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี ้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคาถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า
•

สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อ
การใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ เช่น วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา ทัง้ นี ้ บริษัทจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ
อานวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2563 บริ ษั ท ได้จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี ในวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งแกรนด์
ริเวอร์ไซด์ บอลรู ม โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม
2563 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็ น ผู้จัด ส่ ง บริษั ท ได้จัด ท าเอกสารการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และรายงานประจ าปี ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทได้เปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิน้ การ
ประชุมในวันเดียวกัน พร้อมทัง้ ผลการลงมติในแต่ละวาระ จานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทัง้ นี ้ บริษัทได้
เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com) โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทได้บนั ทึกรายชื่อ กรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุมและสัด ส่ว น
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ปี ระชุมและผลการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ของแต่ละวาระ รวมถึงประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม และชื่อ -นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจาปี ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com) เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับผูถ้ ือหุน้ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
•

กำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทปี 2563 ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ รวมถึงผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถาม แนะนาหรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ การ
ดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถามที่สาคัญ
จะได้รบั การบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม จานวนและสัดส่วนของผู้
ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในวาระการ
แต่งตัง้ กรรมการ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุมและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยา บริษัทได้มีการนาเทคโนโลยีระบบ
บาร์โค้ดและ PDA มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้ผลคะแนนมีความชัดเจนและโปร่งใส
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 บริษัทได้เชิญบุคคลอิสระจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายมาเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงและเชิญตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับ
คะแนน เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามแนวทางปฏิบตั ิและคาแนะนาของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศกรุ งเทพมหานครที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สาหรับการจัดประชุม
สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ตรวจคัดกรองผูท้ ่ี
มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจโดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)
เช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด (QR Code) แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และตอบแบบคัดกรองตนเอง (แบบคัดกรองโรคโควิด19) จัดระเบียบสถานที่ในการจัดประชุมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจากัดที่น่ งั ในห้องประชุมสาหรับ
รองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ควบคุมเวลาในการประชุมให้กระชับและไม่นาน งดแจกรายงานประจาปี 2562 และเอกสารอื่น ๆ
ในแบบรู ปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่ืน และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
•

กำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
•

นโยบำยและมำตรกำรกำรดูแลข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน โดย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถอื หุ้นในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการจัดประชุมฯ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศกรุ งเทพมหานคร จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทได้อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางการสแกน คิวอาร์ โค้ด (QR Code) หรือเข้าเว็บไซต์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี ้
บริษัทยังใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและมี ประสิทธิภ าพ และบริษัทได้จัดเตรียมอากร
แสตมป์ ที่จดุ ตรวจเอกสารสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีการมอบฉันทะมาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
บริษัทคานึงถึงช่องทางการสื่อสารสาหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
จัดทาคาแปลภาษาอังกฤษในสไลด์การนาเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถาม ความคิดเห็นและคาแนะนา
จากผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติเป็ นภาษาอังกฤษ
ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลาดับวาระ
การประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีโอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้ คาถาม ขอคาอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและที่ประชุมได้
ตามความเหมาะสม

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทา
การนับจากวันที่มีการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ข องบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อ การ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทาธุรกรรมซือ้ ขายและโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย
และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ข่าวสาร
ของบริษัทให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกาหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดย
พนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั งิ านที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กาหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ในกรณีท่มี ีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ คณะกรรมการ
ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รบั ผิดชอบจะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทา
การวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้
ทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นจึงนาเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็ นรายการที่มีความจาเป็ นและเป็ นไปใน
ราคาที่ยตุ ธิ รรมหรือไม่
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วน
ได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี
•

ผู้ถอื หุ้น
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สิทธิ
ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ สิทธิในการรับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ
ฐานะการเงิน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
•
เหมาะสม

ผู้ลงทุน
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนภายในกาหนดหรือตามช่วงเวลาที่
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•

ลูกค้ำ
บริษัทปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒ นามาตรฐานความปลอดภัย ของสิน ค้าและบริก าร เพื่ อ ความปลอดภัยและความพอใจสูง สุดของลูก ค้า บริษั ท ให้
ความสาคัญกับการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กบั ลูกค้า
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเป็ นสิ่งที่บริษัททัง้ ในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมให้ความสาคัญยิ่ง ทัง้ นี ้ บริษัททา
การตรวจสอบทุกขัน้ ตอนเพื่อให้ม่ นั ใจว่า วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตัง้ แต่การตรวจสอบและคัดเลือก
แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหาร จนถึงขัน้ ตอนการผลิต การขายและส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทมี
มาตรการคัดเลื อ กผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและมี การตรวจสอบคุณ ภาพอย่างต่อ เนื่ อ ง บริษัทส่งเสริมการ
ตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
ตัง้ แต่จดุ เริ่มต้นจนวัตถุดบิ มาถึงบริษัท
บริษัทมีความตัง้ ใจที่จะให้ลกู ค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขัน้ ตอน นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติบริษัทได้เริ่ม
มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ของลูกค้ามากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนด์ในเครือ บริษัทได้ริเริ่มการพิมพ์เบอร์
โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อ พนักงานได้เมื่อต้องการ และบริษัทยังใช้หลายช่องทาง
ในการรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้า เช่น การทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ คาติชมของลูกค้าผ่านโซเซียลมีเดีย
และการทาการสารวจทางการตลาด เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุ งเพื่อให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความสาคัญ
ในเรื่องความรับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าลูกค้าได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้าน
จริยธรรม (Non Controversial Content)
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน feedback@minor.com โดยข้อมูลจะได้รบั ความคุม้ ครองและเก็บเป็ น
ความลับ
คู่ค้ำ
ค่านิยมองค์กรของบริษัทประการหนึ่งคือ “คู่คา้ ” ทัง้ นี ้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูด้ าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้
อย่างเสมอภาคและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
บริษัทมีเกณฑ์ในการเลือกสรรคู่คา้ ที่มีช่ือเสียงที่ดี มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็ นมือ
อาชีพ คานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคู่คา้ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักปฏิบตั ิ
สาหรับคู่คา้ ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่คา้ จะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุร กิจ ซึ่งเป็ นไปในทาง
เดียวกัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาคูค่ า้ ที่เป็ นธรรม โดยมีหลักปฏิบตั โิ ดยรวม ดังนี ้
1. บริษัทจะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาค และเปิ ดโอกาสให้คคู่ า้ ทาการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รบั อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดทารู ปแบบสัญญากับคูค่ า้ อย่างเป็ นมาตรฐาน โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
3. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
4. บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่คา้ ที่ประพฤติมิชอบ ทาผิดกฎหมาย มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ในการเติบโตของบริษัทนัน้ ย่อมควบคูไ่ ปกับจานวนคูค่ า้ ที่เพิ่มขึน้ ด้วย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีค่คู า้ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยจะทาการตรวจสอบมาตรฐาน
ของคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับคู่คา้ โดยเรียนรู ข้ อ้ ดีและจุดแข็งของกันและกัน เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้
ทัง้ นี ้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตในชุมชนใกล้เคียง
ก่อนเป็ นอันดับแรก ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วตั ถุดิบท้องถิ่นให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผูผ้ ลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง
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•

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการร่ว มระหว่างซิซซ์เลอร์และโครงการหลวง โดยได้นา
ผักที่ปลูกในไร่ทดลองของโครงการหลวงมานาเสนอแก่ลูกค้าและทาการสารวจผลตอบรับทางการตลาดและดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนา
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
•

เจ้ำหนี้
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรมและชาระหนีค้ ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขที่ก าหนด
รวมถึงปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกาหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีมีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสาคัญ อันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยั สาคัญและอาจกระทบต่อหนีท้ ่ีตอ้ งชาระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี ้
ทราบ เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกล้ชิดโดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี ้ บริษัทจะนาสินเชื่อ ที่
เจ้าหนีห้ รือสถาบันการเงิน อนุมตั มิ าใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ตอ่ เจ้าหนีห้ รือสถาบันการเงิน
ก่อนการอนุมตั ิรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ บริษัทต้องมั่นใจว่า การทารายการดังกล่าวจะ
ไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้
•

คู่แข่ง
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่ มูลความจริง
•

พนักงำน
บริษัทถื อ ว่าพนัก งานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณ ค่าและต้อ งได้ร ับการปฏิบัติท่ีเป็ นธรรม เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการทางาน พร้อมให้ความมั่นใจใน
คุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน
กำรพัฒนำศักยภำพ: บริษัทมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูง เน้นความเป็ นเลิศด้านการปฏิบตั ิการ
และการปฏิบตั ติ นอย่างมีจริยธรรม มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทัง้ องค์กรและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดในการทางานเสมือนว่าตัวเองเป็ นเจ้าของกิจการ บริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กบั พนักงาน
อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ หลักสูตรการขาย การตลาด การบัญชี ภาวะผูน้ า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษาสุขอนามัย ตลอดจนการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทได้ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุ ก
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้ โรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึน้ ด้วย บริษัทจึงออกแบบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุก
คนและลดความวิตกกังวลจากสถานการณ์ดงั กล่าวผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-learning) เช่น การให้ความรู เ้ รื่องการลดความเสี่ยงจาก
การติด เชื ้อ จากโรคโควิด -19 การรัก ษาสุข ภาพเมื่ อ ต้อ งอยู่ บ ้า น (Body Fit@home) เคล็ ด ลับ การท างานที่ บ ้า นให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Work@Home) การจัดการกับความเครียด (Mental Fit@home) พร้อมการประเมินตนเองผ่านแบบทดสอบระดับความเครียด (Stress
Assessment)
นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานในหัวข้อ การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (General
Data Protection Regulation: GDPR) รวมถึงเพื่อให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริตของบริษัท บริษัทได้จดั อบรมหลักปฏิบตั ิทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในรู ปแบบ e-training ให้กบั พนักงานของ
กลุ่มบริษัทขึน้ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบตั ิทางจริยธรรมประจาปี รวมถึงจัดให้มีการทดสอบความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
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ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร: บริษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็ นธรรม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่
พนักงาน เมื่อบริษัทสามารถทากาไรได้ถึงเป้าหมาย ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลงานของพนักงานแต่ละคน มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพื่ อ สร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และ
สามารถรักษาพนักงานที่มี ความสามารถไว้กับองค์กร นอกเหนื อ จากเงินเดือ นและเงินสมทบกองทุนส ารองเลี ย้ งชี พ บริษัทได้จัด
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับส่งระยะทางระหว่างบริษัทกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออานวยความสะดวก ให้กบั ผูบ้ ริหารและ
พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการดารงชีพ
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ทำงำน: บริษัทยึดมั่นและให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในการ
ปฏิบตั งิ านรวมถึงชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่
กำรรำยงำนเบำะแสสำหรับพนักงำน: ในกรณีท่ีพนักงานต้องการแจ้งข้อร้องเรียน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ การ
แจ้งเบาะแสการกระทาผิด พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถกู ต้อง ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษัท ผิดจริยธรรม
บริษัทมีช่องทางให้พนักงานส่งเรื่องราวมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
1. อีเมล:
whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถือเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง
ร้ายจากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทาด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทาลายบริษั ทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
ทั้ง นี ้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม จากนโยบายการแจ้ง เบาะแสจากพนัก งานที่ แ สดงในเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.minor.com)
•

หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนกำกับดูแล
ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยดึ มั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ปี 2556 และได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

•

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2561
บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการ
ยื่ น แบบ โดยบริษั ท ได้ร ับ การรับ รองการต่อ อายุส มาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นการทุจ ริต ( CAC ReCertification) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ในระหว่างปี 2563 แผนกทรัพยากรบุคคลได้จดั อบรมหลักปฏิบตั ิทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในรู ปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพื่ อ เป็ นการทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทาง
จริยธรรมประจาปี รวมถึงจัดให้มีการทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันหลังจากการอบรม
แล้ว ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
บริษัทยังใช้ช่อ งทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อ ร้อ งเรีย นในการก ากับ ดูแ ลและติด ตามการทุจ ริต
คอร์รปั ชันและรายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ มีเจตนารมณ์ท่ีชดั เจนในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรื่อง
ของขวัญ ของกานัลและการเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั จากหรือให้กบั คู่คา้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยประสงค์ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ ยึดมั่นและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดในอันที่จะไม่เรียกร้อง ไม่ร ั บ
ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรองหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมจากผูร้ ว่ มดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทได้รณรงค์เรื่อง “การงดรับของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3
โดยได้ประกาศใช้นโยบายนีม้ าตัง้ แต่ปี 2561 เพื่อสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมการปฏิบตั ิงานและธรรมาภิบาลภายในองค์กร อันจะ
นามาซึง่ ความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
•

มำตรกำรดำเนินกำรกับผู้ทกี่ ระทำไม่เป็ นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
บริษัทมีมาตรการกับผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายหากการฝ่ าฝื นนัน้ มีมลู ความจริง ภายหลังจากได้ดาเนินการตามมาตรการ
สอบสวนจนถึงที่สุด รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้
ถูกต้อง ซึง่ มีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
•

สิทธิมนุษยชน
สาหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในท้องถิ่นที่
บริษัทดาเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ เสี ยทุก
ภาคส่วน ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพนั ธสัญญาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ด้วยความเสมอภาค ยุตธิ รรมและให้เกียรติตอ่ กัน พนักงานจะได้รบั สิทธิของการทางานในสถานที่ทางานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจาก
การละเมิดสิทธิ ทางวาจา การกระทาในแง่ข องสิทธิ แ ละเสรีภ าพของลูกจ้าง ทัง้ นี ้ การปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจะต้อ งไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปั ญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบตั ิท่ีเท่า
เทียม ไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการ
คัดเลือกคูค่ า้ บริษัทจะพิจารณาคูค่ า้ ของบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดาเนินกิจการ
ทั้ ง นี ้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ แ สดงบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.minor.com)
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•

กำรชดเชยกรณีทเี่ กิดกำรละเมิดสิทธิ
บริษัทปกป้องสิทธิของพนักงาน รวมทัง้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานยึดมั่นในการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์และถูกต้อง
ชอบธรรม บริษัทเคารพอย่างสูงในสิทธิของพนักงาน และทุกการปฏิบตั ิต่อพนักงานต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ
และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทกาหนดอัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการทางาน การทางานล่วงเวลาและสวัสดิการของพนักงานเป็ นไปตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรู ปแบบ และชดเชยให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงาน
ท้องถิ่น
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
•

ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดาเนินการใด ๆ ที่มี
ลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่วา่ จะเป็ นลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลระบบสารสนเทศ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
• บริษัทจะสารวจตรวจสอบอย่างสม่าเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีจะนามาใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น
หากเป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไขและปฏิบตั ติ ามให้ถกู ต้อง
• บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์สาหรับพนักงาน เพื่อมุ่งรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
• บริษัทไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือทาซา้ เพื่อเผยแพร่เอกสารที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• บริษัทไม่อ นุญ าตให้ใช้หรือ ติดตัง้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ท่ี ไม่เกี่ ยวกับธุร กิ จของบริษั ทหรือ ไม่มีใ บอนุญ าตบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท
• บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานเลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
•

บริษัทมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเรา ด้วยการเพิ่ม
การมีส่วนร่วมของคู่คา้ ผูบ้ ริโภคและชุมชนใกล้ เคียง และตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้
พนักงานและลูกค้ามีจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวทาง “4R”:
การลด การใช้ซา้ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนวัสดุท่ใี ช้ในปั จจุบนั ด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ บริษัทได้พฒ
ั นากลยุทธ์และดาเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรกั ษ์พลังงาน ลดปริมาณขยะ อนุรกั ษ์
พันธุพ์ ืชและสัตว์ในระบบนิเวศที่บริษัทมีการดาเนินธุรกิจอยู่ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม เรามุ่งมั่นในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการกับการใช้พลังงาน นา้ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการจัดหา
วัตถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและทางทะเล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อมทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิท่ีหลากหลายให้กบั พนักงานและคูค่ า้ ทัง้ ในเรื่อ ง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จและสังคม คานึงถึงจริยธรรม และการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยบริษัทได้จดั ตัง้ หน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึก
ให้กบั ทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม ควบคู่กบั การเติบโตของบริษัทอย่ าง
ยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาสังคม โดย
ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ อาทิ การให้โอกาสด้านการศึกษา การอบรมวิชาชีพและการให้ความรู เ้ รื่องการดูแลสุขอนามัย นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความ
ช่วยเหลือแก่สงั คมในยามที่เกิดวิกฤติภยั ทางธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยและชุมชน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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การปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมขัน้ พืน้ ฐาน จนถึงหัวข้อเกี่ยวกับความรู เ้ ฉพาะด้าน เช่น การตัง้ เป้าหมาย Science-Based Target
การอนุรกั ษ์พลังงาน การจัดการนา้ การจัดการขยะและพลาสติก เพื่อสนับสนุนการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายระยะยาวที่
ยั่งยืนทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต บริษัทยังปฎิบตั ิตามมาตรฐาน BREEAM, LEED, ISO 14001: ข้อกาหนดและการตรวจสอบภายใน,
ISO 50001 และการสร้างการตระหนักรู ด้ า้ นสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริษัทยังมอบประสบการณ์โดยตรงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ลูกค้า เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์ จัดหาหลอดที่ทาจากวัสดุท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่พลาสติกให้กบั ลูกค้า และไมเนอร์ฟ้ดู เปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กบั ลูกค้า
รายละเอียดของสมาชิกและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อมถูกแสดงไว้ในส่วน “สมาชิกและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม”
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) รวมทัง้ กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2563 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainability Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) เช่นกัน
•

ชุมชน
บริษัทให้ความสาคัญ กับชุมชนที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่ โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจ้างงาน การจัดซือ้ วัตถุดิบ และ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอื่น ๆ รวมถึงให้ความรู ้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในโครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
คอยติดตามความคืบหน้าโครงการที่ทาร่วมกับชุมชนในทุก ๆ ปี
•

กำรแจ้งข้อร้องเรียนและกำรรำยงำนเบำะแส
บริษัทสนับสนุนให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด และ/หรือแจ้งข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ของบริษัทได้ทางอีเมล feedback@minor.com และสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดเกี่ ยวกับ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการรายงานการกระทาผิดใด ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในบริษัท การ
รายงานเบาะแสดังกล่าวสามารถทาได้ผ่านช่องทางที่บริษัทได้กาหนดไว้อย่างเป็ นทางการและเป็ นความลับตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี:้
1. อีเมล:
whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถือเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง
ร้ายจากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทาด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทาลายบริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสทาหน้าที่สนับสนุนฝ่ ายบริหารในการรับผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) การทบทวนรายงานที่ได้รบั ผ่านทางช่องทางการรับแจ้งเบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องที่ได้รบั แจ้งเบาะแส
การดูแลเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทได้ปฎิบตั ิตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกั บผูแ้ จ้งเบาะแส และจะนาเสนอรายงานการรับแจ้ง
เบาะแสซึง่ รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อแนะนาในเรื่องที่เกิดขึน้ ต่อคณะกรรมการจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกากับ
ดูแลกิจการ (ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็ นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส นอกจากนี ้ คณะกรรมการรับแ จ้งเบาะแสจะ
รายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนัน้ ๆ อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี การตวจสอบ
ภายใน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เป็ นต้น
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ทั้ง นี ้ สามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม จากนโยบายการแจ้ง เบาะแสจากพนัก งานที่ แ สดงในเว็ บ ไ ซต์ข องบริ ษั ท
(www.minor.com)
6.2

จรรยำบรรณธุรกิจ (ถ้ำมี)
บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบตั ิและ
สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รปั ชันทุก
รู ปแบบ พนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อนาบริษัทให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าในธุรกิจที่ส่ ง
มอบประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กบั ลูกค้าและทุกฝ่ ายที่มี
ส่วนในความสาเร็จของเรา
6.3

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญของนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

6.3.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายต่าง ๆ ประกอบด้วย การทบทวนวาระที่เกิดขึน้ เป็ น
ประจาทุกปี ได้แก่ การทบทวนการนานโยบายและแนวทางการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน (CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ การ
พิจารณาแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพื่อ ทดแทนกรรมการเดิม เป็ นต้น นอกจากนี ้ ยังมีการทบทวนนโยบายให้ มีความเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนจรรยาบรรณธุร กิจที่เกี่ ยวข้องกับพนักงานและที่เกี่ ยวข้องกับพันธมิตรทางธุร กิจ การ
ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส เป็ นต้น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบและ/หรืออนุมตั ิการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
อาทิ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิใช่บคุ คลเดียวกัน ไม่มีกรรมการอิสระที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเกินกว่า 9
ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมากกว่าร้อยละ 66 เป็ นต้น
6.3.2

เหตุผลที่บริษัทยังมิได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรื่องใดมาปฏิบตั ิ
ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนานโยบายและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบตั ทิ ่ยี งั ไม่สามารถนาไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็ นส่วนหนึ่งของ
รายงานคณะกรรมการบริษัท อาทิ ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ การกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่ง ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่าร้อยละ 50
เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ใิ นเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แล้ว การดาเนินการของบริษัทยังรองรับการประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทัง้ ใน
ประเทศอาทิ โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Corporate
Governance Report of Thai Institute of Directors) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทยอีกด้วย และในระดับสากล อาทิ ASEAN CG Scorecard, Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4GOOD Index เป็ นต้น

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

6.3.3

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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7
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอื่น ๆ
7.1

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารและ
กากับความเสี่ยง

ฝ่ ายตรวจสอบภายในและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกากับ
โครงการบริหารความเสี่ยง

ระ านคณะกรรมการจัดการ
ระ านเจาหนาที่บริหาร
กลุม่ บริษัท

ุกิจและผลลัพ ์

การเ ลี่ยนแ ลง

การเติบโต
ระ านเจาหนาที่
ฝ่ ายทรั ยากรบุคคล

ระ านเจาหนาที่บริหาร
มเนอร โ เทลส

ระ านเจาหนาที่การเงิน

ระ านเจาหนาที่บริหาร
มเนอร ูด

ระ านเจาหนาที่การเงิน
เอนเอ โ เทล กรุ

ระ านเจาหนาที่ฝ่าย ั นา
เ ิงกลยุท

ระ านเจาหนาที่บริหาร
มเนอร ล ส ตล

ระ านเจาหนาที่ฝ่ายการ าณิ ย
และกลุ่มงานก หมาย

ระ านเจาหนาที่ฝ่าย ั นา
เ ่อความยั่งยน

ระ านเจาหนาที่บริหาร
เอนเอ โ เทล กรุ

ระ านเจาหนาที่ฝ่ายการลงทุน

ระ านเจาหนาที่ฝ่ายสารสนเท
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7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำร

7.2.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน

โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินฐานในประเทศไทย และต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารจานวน
8 ท่าน ซึง่ มีสดั ส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงั นี ้
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 8 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 73 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 27 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 36 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายในด้านความรู เ้ ชิงอุตสาหกรรม การบัญชีแล ะการเงิน
การบริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การกากับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความ
แตกต่างในเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ ทัง้ นี ้ กรรมการที่เป็ นอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติท่ีบริษัทกาหนด และต้องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและข้อ บังคับตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้กาหนดคุณ สมบั ติข องกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้ม กว่า ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
กรรมการของบริษัทเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดย
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ จะเป็ นผู้
พิจารณารายละเอียดในเบือ้ งต้น ก่อนที่จะนาเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมเพื่อ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้เปิ ดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถือหุน้ ในบริษัทของกรรมการในรายงานประจาปี ซง่ึ ได้เปิ ดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
•

ควำมอิสระของประธำนกรรมกำร
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขึน้ ดารงตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค ที่ครบกาหนดตามสัญญา โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ส่งผลให้ตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากกัน

ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด และเพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจและ
หน้าที่ข องคณะกรรมการและอ านาจและหน้าที่ร ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้แ ต่งตัง้ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะตัวแทนกรรมการอิสระให้มีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
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นอกจากนี ้ นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค ยังคงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิได้เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี ้ โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็ นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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7.2.2

ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อ
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวคามิลล์ มา*

ประธานกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ

5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง

6. นายอานิล ธาดานี่
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
8. นายธีรพงศ์ จันศิริ
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง

10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง

* ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระแทนคุณหญิ งชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ระบุวา่ บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้ และในปี 2563 คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม มีอายุครบ 75 ปี ดังนัน้ บริษัทจึงไม่สามารถต่อวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการของคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ได้

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท
นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ
สองในสี่คนเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ การลงทุน
ในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบาย
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คัดสรร ประเมินผล และกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คาแนะนา และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกาหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
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3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัท ตามความเหมาะสม เพื่อให้
4.
5.
6.
7.
8.

บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
ประเมินความเสี่ยงสาคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้อมูลทางการเงิน
ความซื่อตรงในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคูค่ า้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผูถ้ ือหุน้
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
สร้างความมั่นใจว่าได้ป ฏิ บัติง านตามกฎหมายที่บัง คับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญ ญัติหลัก ทรัพ ย์แ ละ ตลาด
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัตทิ รัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้
ทัง้ นี ้ เรื่องที่เป็ นอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการดาเนินธุรกิจประจาปี และงบประมาณ นโยบายเงินปั นผล

แผนดาเนินการธุร กิจต่อ เนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กาหนดไว้ การได้มาและ
จาหน่ายไปของทรัพย์สินที่สาคัญ หรือการจาหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบริษัท เป็ นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั อิ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอานาจอนุมตั ทิ ่ไี ม่จากัด
ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทาหน้าที่
ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบไปด้วย

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่ วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็ นการ
ถ่วงดุลอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้แ ต่ง ตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบให้มีส่วนร่วมในการกาหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
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1. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดาเนินการประชุม การดูแลข้อมูล
สาหรับ การประชุมให้ถึงมื อ กรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กาหนดวาระการประชุม และดูแ ลให้การประชุมเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่ว
กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ
6. เป็ นประธานในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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• กำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้กาหนดตารางการปร ะชุมคณะกรรมการ
สาหรับปี 2563 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวตัง้ แต่ช่วงปลายปี ก่อ นเริ่มปี ใหม่ เพื่อให้
กรรมการทุกท่านสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งรวมถึงการประชุมประจาไตรมาสและการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและ
อนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปี ขา้ งหน้าเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุก
ครัง้ กรรมการและฝ่ ายจัดการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมีประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะตัวแทนกรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างน้อย 5 วันทาการให้คณะกรรมการพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนงานระยะ 5 ปี เป็ นประจาทุกปี ทาให้มีโอกาสในการทบทวน
และอนุมตั ิ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน กลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมของธุรกิจที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุร กิจ 5 ปี ขา้ งหน้าในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผู้บริหารมี ก าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย รวมทัง้ ปัจจัยต่าง
ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานไปใน
องค์กร โดยมีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์คอยทบทวน ติดตามและกากับการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน นอกจากนี ้ บริษัทส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
เสีย ทัง้ นี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเลื่อนการประชุมเพื่อวางแผน
กลยุทธ์และแผนงานระยะ 5 ปี ออกไป เพื่อความชัดเจนของสถานการณ์และสามารถวางแผนงานในอนาคตได้ถกู ต้อง
ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อ นการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรือ อย่างน้อ ย 5 วันทาการล่วงหน้า ในระหว่างการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ ายจัดการและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ มีการติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิและได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้สรุ ปผล
ประกอบการของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการ
ดาเนินงานให้มีความสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างใกล้ชิด
ในปี 2564 บริษัทจะดาเนินการตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาตัดสินใจในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ จานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการ อีกทัง้ เป็ นการเรียนรู ้
การทางานของกรรมการและนโยบายในการทางานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนสื บทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการยังสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จาก ฝ่ ายจัดการ เลขานุการบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารได้ร่วมประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จานวน 1 ครัง้
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เลขำนุกำรบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดาเนินการดังนี ้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือ หุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ และรายงานประจาปี ข องบริษัท รวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
3. แนะนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการทางานและความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจเกี่ ย วกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่
เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
4. ดาเนินการอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส ทัง้ นี ้ ข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ทางาน และประวัตกิ ารเข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องของผูท้ าหน้าที่สนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1
7.3
7.3.1

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรชุดย่อย
ให้แสดงข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รบั การแต่งตัง้
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
3. นางสาวคามิลล์ มา*

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส
รวมถึงพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่
จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชี อิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่ อพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านผลการดาเนินงานต่อ
สาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุมและ
งบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน
รวมถึงดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญ ชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนาเสนอรายงานการ
ตรวจสอบ หรือการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่น ๆ นอกจากนี ้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมติท่ี
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชี ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระและ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ต่อวาระได้อีกหลังจากครบกาหนดวาระ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

226

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

บริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีทกุ ๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอานาจในการ
อนุมตั ิเงื่อนไข และค่าบริการเบือ้ งต้นสาหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ
ของบริษัท รวมถึงค่าบริการตรวจสอบในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือข้อจากัดในการตรวจสอบ และ
การดาเนินการของฝ่ ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจากัดนัน้ ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัย สาคัญ และมาตรการของฝ่ ายบริหารในการควบคุมและลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
สอบทานรายงานทางการเงิ น ของบริษั ท และมาตรฐานบัญ ชี หลัก เกณฑ์ และการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคัญ ของมาตรฐานบัญชี
หลักเกณฑ์หรือ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญ ชี ท่ีสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ งบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือ ก ความ
สมเหตุสมผลของการตัดสินใจดังกล่าว
สอบทานและอนุมตั กิ ารทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่ รวมถึง
• วัตถุประสงค์ อานาจ และสายการบังคับบัญชา
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคคลากรประจาปี และ
• การแต่งตัง้ การกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผูบ้ ริหารงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารฝ่ ายอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน
สอบทานรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบภายในของ
บริษัท ตรวจสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาคัญที่ได้ถูกนาเสนอในช่วงเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ไม่
ว่าจะเป็ นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ผลการสอบ
ทาน เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่รอ้ งขอโดยหน่วยงานราชการหรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบซึ่งดาเนินการโดยบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ ตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบ
ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วข้า งต้น นอกจากนี ้ เพื่ อ สอบทานความเป็ น อิ ส ระของผู้ ตรวจสอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ รวจสอบบัญชีกบั บริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
กาหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานที่เคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผูบ้ ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการใดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ การดาเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
กาหนดและควบคุมขัน้ ตอนการรับเรื่องดูแล และดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการ
ตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รบั เป็ นความลับและไม่ระบุช่ือพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้ อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับข้อสงสัย
ด้านบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
ดาเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
สอบทานและอนุมตั ิ หรือให้สตั ยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึง่ เป็ นรายการที่ถกู กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลตาม
กฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
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15. จัดเตรียมและนาเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี ของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซ่งึ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
17. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.mimor.com)

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
นางสาวคามิลล์ มา*
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระ

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ ่ีจะดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึง่ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจาปี ของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
กาหนด โดยการประเมินในครัง้ นีจ้ ะเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึง
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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3. ทบทวนและอนุมตั ิขนั้ ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจาปี ของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนาเบือ้ งต้น
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดั บสูงของบริษัท และจะ
พิจารณาอนุมตั ิผลตอบแทนประจาปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุน้
และไม่ใช่หนุ้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
และค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาแนะนาในการปรับปรุ ง
แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดาเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ ริหารของบริษัทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ ริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็นของ
พนักงาน และการพิจารณาผลของขัน้ ตอนในการประเมินผูบ้ ริหารประจาปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ ริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัทและนาเสนอคาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษั ท
(www.minor.com)
คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายอานิล ธาดานี่
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา*

ประธานกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการ
ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทงั้ ในด้านส่วนตัวและ
ด้านการทางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทัง้ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกับ
กรรมการบริษัทท่านอื่น ๆ ทัง้ นี ้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้
2. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยทบทวนหลักเกณฑ์การ
สรรหาดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิและ
ประสบการณ์เพื่อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรร
หาและกากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิ กของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตาแหน่งที่
ว่างลงตามความจาเป็ น
4. กาหนดและให้คาแนะนาคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับ
ดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนาเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปี หรือตามความจาเป็ น
5. กาหนดและให้คาแนะนาเพื่ อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทางานประจาปี ข องคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจาปี ดงั กล่าว
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6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจาปี และแนะนาให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com)

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมกำรบริหำรและกำกับควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับโครงการบริหารความเสี่ยง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบตั ิและแนวทาง
นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดาเนินงานและความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง รวมถึงการกาหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกากับโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกากับ
โครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัท
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ และถอดถอนประธานคณะกรรมการกากับโครงการบริหารความเสี่ยง
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในรายงานประจาปี ของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็ นครัง้ คราว
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา
นายอานิล ธาดานี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ




คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน






คณะกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ





คณะกรรมการบริหาร
และกากับความเสี่ยง






รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

7.3.2

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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7.4

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร

7.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารของบริษัทมีดงั นี ้
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นายโกศิน ฉันธิกลุ
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
รองประธานฝ่ ายกากับดูแลกิจการ*
รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
รองประธานฝ่ ายการเงิน*

*แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ผูบ้ ริหารลาดับที่ 1 ถึง 8 คือผูบ้ ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การกาหนดอานาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอานาจภายใน
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู ปแบบกิจการของบริษัท
การเลิกกิจการ
การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเริ่มดาเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดาเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่งแทน
การอนุมตั งิ บประมาณประจาปี

ทัง้ นีใ้ นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอานาจอนุมัติการทารายการที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในส่วนของการอนุมตั กิ ารทารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 16/2541
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
การมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทาหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ท่ีได้รบั มอบอานาจในการอนุมัติ
ตามสายงานและมูลค่าของรายการซึง่ ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมตั ินโยบายในการ
มอบอานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมตั ริ ายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
คณะกรรมการจะไม่อนุมตั ิการมอบอานาจให้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
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(1) เข้าทารายการ อนุมตั ิ หรือตัดสินใจในการเข้าทารายการ ซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(3) เข้าทารายการซึง่ ไม่ใช่รายการที่มีลกั ษณะธุรกรรมปกติกบั บุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัท
7.4.2

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
บริษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิ ดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรี ยบเที ยบได้กับ
อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรู ปเบีย้ ประชุมกรรมการ บาเหน็จกรรมการและโบนัสประจาปี สาหรับกรรมการที่ ไม่ใ ช่
ผูบ้ ริหาร ซึง่ จะต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สาหรับในส่วนของผูบ้ ริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รบั ค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส โดยประเมินจาก
ตัวชีว้ ดั ผลงานหรือความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ในรู ปของตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงินและที่ไม่เป็ นตัวเงิน รวมถึง
ตัว ชี ้วัด ด้า นความยั่ง ยื น นอกจากนี ้ บริษั ท จัด ให้มี โ ครงการร่ว มลงทุน ระหว่า งนายจ้า งและลูก จ้า ง ( Employee Joint Investment
Program: “EJIP”) และแผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการ
เติบโตในระยะยาวให้กบั บริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริห าร
จะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่
ในรู ปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาแนะนาในการปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามที่เห็นสมควร
7.4.3
(ก)

ระบุจานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัท
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จานวน 280 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
• กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับผูบ้ ริหาร 7 ราย จานวน 1.9 ล้านบาท
• โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”)
บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้ แต่ปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจและความรู ส้ ึกมีส่วนร่วมใน
ความเป็ นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กบั บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
เป็ นรายเดือนตามร้อยละที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั อายุงาน และตาแหน่ง
งาน ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจานวนที่เท่ากัน เพื่อนาไปซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
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7.5

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน

สืบเนื่องจากมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดของบริษัท ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทและบริษัทย่อยมี
จานวนพนักงานที่บริษัทจ้างทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 66,451 คน ซึ่งในจานวนนีร้ วมถึงพนักงาน
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป เมื่อเทียบกับจานวนรวมทัง้ หมด 79,700 คน ณ สิน้ ปี ก่อน
โดยในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ 22,170 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจานวน 32,053 ล้านบาท ในปี 2562
รายละเอียดจานวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(1) มีดงั นี ้
ไมเนอร์ โฮเทลส์
รวม
พนักงานประจา
พนักงานชั่วคราว

29,849
89%
11%

(2)

ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

34,245
48%
52%

1,980
63%
37%

โกลบอล แชร์
เซอร์วสิ และ
สานักงานใหญ่
377
94%
6%

รวมทัง้ สิน้
66,451
67%
33%

หมายเหตุ:
(1) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร และ แฟรนไชส์
(2) รวมพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู ใ้ นทุกระดับของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทางานเพื่อให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นปัจจัยที่สาคัญสาหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึง่ นโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคล้อง
กับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร
7.6

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อผูท้ ่ีได้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษั ท
ผูต้ รวจสอบภายในและหน่วยงานสนับสนุนการกากับการปฏิบตั งิ าน
ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นาย ไบรอัน เจมส์ เดลานี่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ประวัตแิ ละคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
นาย อิสรา ศิรบิ ญ
ุ ฤทธิ์

รองประธานฝ่ ายการจัดการ (ประวัตแิ ละคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

เลขานุการบริษัท
นางสาวสรัญญา สุนทรส

ผูอ้ านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ ายเลขานุการบริษัท (ประวัตแิ ละคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

ผูต้ รวจสอบภายในและหน่วยงานสนับสนุนการกากับการปฏิบตั งิ าน
นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง (ประวัตแิ ละคุณสมบัติ ปรากฎใน
เอกสารแนบ 3)
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7.6.2

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผูด้ แู ลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ประวัตแิ ละคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3

จุฑำทิพ อดุลพันธุ ์
รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
jutatip_ad@minor.com
โทร: +662-365-7636; +662-365-7638

นมิดำ อธิศพงศ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
namida_ar@minor.com

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
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บริษัทและบริษัทย่อ ยจ่ายค่าสอบบัญ ชี ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จากัด และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ใน
ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นสานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัดอยู่ ในปี 2563 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 131 ล้านบาท แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจานวน 2.09 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ จานวน 128.12 ล้านบาท ไม่มีคา่ ตอบแทนสาหรับ
ค่าบริการอื่น ๆ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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8

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร

8.1

สรุปผลกำรปฏิบัตหิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

8.1.1

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คุณสมบัต/ิ กระบวนการสรรหา)
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ
• นิยำมควำมเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ี
อ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุน้ รายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจ
ควบคุม ของบริษั ท เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมี ลัก ษณะดังกล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า สองปี ก่ อ นวัน ที่ แต่งตั้ง เป็ น กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ี
ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่าทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระ
หนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทและ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือ หุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้อ งกับผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
8.1.1 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ขั้นตอนกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายในด้านความรู เ้ ชิงอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน
การบริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การกากับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความ

กากับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่าที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
กรรมการของบริษัทเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุ รกิจของบริษัท โดย
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ จะเป็ นผู้
พิจารณารายละเอียดในเบือ้ งต้น ก่อนที่จะนาเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมเพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้เปิ ดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถือหุน้ ในบริษัทของกรรมการใน เอกสารแนบ 1 และได้
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
นอกจากนี ้ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทัง้ การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ และส่งคาถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 บริษัทได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทัง้ การเสนอระเบีย บวาระต่าง ๆ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 16 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ราย
ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท
คณะกรรมการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่
จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่
ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระซึ่งได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร 2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย และ 3)
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการพิจารณาและมี มติให้เลื อกตัง้ นายจรัมพร โชติกเสถี ยร ซึ่งได้ร ับการเสนอชื่ อ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิ สระและมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย โดยปัจจุบนั นายจรัมพร โชติกเสถียร เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท สิงห์
เอสเตท จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ ลงทุ น พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประกอบธุรกิจโรงแรม ทัง้ นี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

แตกต่างในเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ ทัง้ นี ้ กรรมการและกรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติท่ีบริษัทกาหนด และต้องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อ งกับประกาศคณะกรรมการ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทและอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเป็ นที่
เรียบร้อยแล้วในเรื่องนี ้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24
และเนื่องด้วยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไม่สามารถต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ ตามแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการ อิสระ หรือต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่
ได้รบั แต่งตัง้ และใน ปี 2563 คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม มีอายุครบ 75 ปี ดงั นัน้ บริษัทจึงไม่สามารถต่อวาระการดารง ตาแหน่งกรรมการ
ของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้ คณะกรรมการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ และระมัดระวังในการเสนอชื่อ นางสาวคามิลล์ มา ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยนางสาวคามิลล์ มา สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
กระบวนการแต่งตัง้ ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ บริษัทให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนน
เสียงทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
ควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของกรรมกำรบริษัท

ด้านขนส่ง 1

ด้านอุปโภคและบริโภค 2

ด้านการค้าปลีก 2









กำรศึกษำและควำมเชี่ยวชำญ
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ด้านการเงิน 3

P

ด้านธนาคาร 3

P

P













































P

หมายเหตุ ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อ้างอิงตามการจัดหมวดของ GICS ระดับ 1
1
หมวดอุตสาหกรรม 2หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 3หมวดการเงิน 4หมวดการสื่อสาร
P

P

P

P

P

P

P

P

หมวดอสังหาริมทรัพย์

5
P

บริหารความเสี่ยง







วิศวกรรม / วิทยาการคอมพิวเตอร์



P















เศรษฐศาสตร์



กากับดูแลกิจการ



บริหารธุรกิจ



บัญชี



ด้านอสังหาริมทรัพย์ 5

11



ด้านสื่อและบันเทิง 4

10

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายอานิล ธาดานี่
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ด้านประกันภัย 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

P

กรรมการอิสระ

กรรมการ

P

P

ด้านบริการเชิงพาณิชย์และบริการเฉพาะกิจ 1

ประสบกำรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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• วิธีกำรคัดเลือกผู้บริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมาะสม
มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษั ท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้
• แผนสืบทอดงำน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผู้ท่ีจะดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ ืบทอดตาแหน่งสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั แิ ผนสืบทอดตาแหน่งดังกล่าวทุกปี
• กำรพัฒนำกรรมกำร
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ข้ องกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการ
บริษัทจะประสานงาน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั กรรมการ เพื่อเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู ต้ ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการได้เข้าร่วมโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู ต้ า่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ ดังนี ้

นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นางสาว คามิลล์ มา
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

สัมมมำและกิจกรรม
หลักสูตร Digital Leadership Bootcamp (DLB) รุน่ ที่ 2
Board War Room Series 2 # "Leading Your Business
Through Pandemic Time"
Board War Room Series 3 # "Key Business and Legal
Issues to Consider in Light of COVID-19"
Board War Room Series 6 # "People Readiness after
COVID-19”
Director Briefing 1 # COVID-19: Business implications and
the “new normal”
Director Briefing 10 # Driving Organizational Culture from
the Boardroom
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business
Sustainability”
GRC Series Ep. 5: Ten Years to Midnight - Four urgent
global crises and their strategic solutions
Independent Director Forum “Inside CEO Succession:
Essential Guide for Board"
PwC Fraud Model Service

จัดโดย
สคูลดิโอ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด
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ชื่อกรรมกำร
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นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่หลักปฏิบตั ทิ างจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในรู ปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับกรรมการทุกท่าน ผ่านช่องทางที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงได้ เพื่อกรรมการทุกท่านสามารถ
ทบทวนความรู เ้ กี่ยวกับจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันตามความเหมาะสม
• กำรประเมินผลกำรปฏิบัตหิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี 2563 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง ประกอบด้วย
3 หัวข้อ ได้แก่ (1) บทบาทด้านการกากับดูแล (2) ความรู เ้ กี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อม (3) ประสิทธิภาพและสัมพันธภาพผลการ
ประเมินพบว่า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการทัง้ คณะประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อื่น ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี
ทั้ง นี ้ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของคณะชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกากับความเสี่ยง ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี
8.1.2

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ตารางสรุ ปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

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

กรรมการ
นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม*
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา*
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายอานิล ธาดานี่
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

จานวนครัง้
ที่เข้าร่วมประชุม
9/9
5/5
9/9
9/9
4/4
9/9
8/9
9/9
8/9
9/9
9/9
9/9

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
89
100
89
100
100
100

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
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ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีรายละเอียดดังนี ้
(2)
(ก)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)*
กรรมกำร

คณะ
กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำรสรรหำ
และกำกับดูแล
กิจกำร

คณะ
กรรมกำร
บริหำรและ
กำกับควำม
เสี่ยง

รวม

1

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

ค่าตอบแทนรายปี

140,000

-

-

-

-

140,000

2

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ค่าตอบแทนรายปี

-

116,120

69,672

46,448

-

232,240

ค่าประชุม

577,500

102,000

50,000

25,000

-

754,500

รวมค่าตอบแทน

577,500

218,120

119,672

71,448

-

986,740

ค่าตอบแทนรายปี

-

191,940

100,000

150,000

-

441,940

ค่าประชุม

1,227,500

188,000

75,000

50,000

-

1,540,500

รวมค่าตอบแทน

1,227,500

379,940

175,000

200,000

-

1,982,440

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

100,000

100,000

425,000

ค่าประชุม

1,227,500

148,000

75,000

100,000

92,500

1,643,000

รวมค่าตอบแทน

1,227,500

273,000

175,000

200,000

192,500

2,068,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

66,940

80,328

53,552

-

200,820

ค่าประชุม

650,000

80,000

25,000

25,000

-

780,000

3

4

5

6

7

8

9

10

**
P

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวคามิลล์ มา

**
P

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นายอานิล ธาดานี่

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

รวมค่าตอบแทน

650,000

146,940

105,328

78,552

-

980,820

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

100,000

100,000

ค่าประชุม

1,227,500

-

-

-

92,500

1,320,000

รวมค่าตอบแทน

1,227,500

-

-

-

192,500

1,420,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

100,000

-

200,000

ค่าประชุม

927,500

-

50,000

25,000

-

1,002,500

รวมค่าตอบแทน

927,500

-

150,000

125,000

-

1,202,500

ค่าตอบแทนรายปี

70,000

-

-

-

-

70,000

ค่าประชุม

650,000

-

-

-

-

650,000

รวมค่าตอบแทน

720,000

-

-

-

-

720,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

-

-

100,000

ค่าประชุม

927,500

-

50,000

-

-

977,500

รวมค่าตอบแทน

927,500

-

150,000

-

-

1,077,500

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

100,000

100,000

ค่าประชุม

1,227,500

-

-

-

92,500

1,320,000

รวมค่าตอบแทน

1,227,500

-

-

-

192,500

1,420,000

11

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ
ราชากาเรีย

ค่าตอบแทนรายปี

140,000

-

-

-

-

140,000

12

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ค่าตอบแทนรายปี

140,000

-

-

-

-

140,000

* เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ผูบ้ ริหาร และพนักงาน แสดงความสมัครใจลดเงินเดือนในอัตรา
ก้าวหน้า ขึ้นอย่กู บั อัตราเงินเดือน ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบี้ยประชุมลงในอัตราร้อยละ 30
** ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
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ประเภทของ
ค่ำตอบแทน
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(ข)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รบั สิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการ โรงแรมใน

เครือของบริษัทตามที่กาหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อปี ตอ่ โรงแรม
8.1.3

การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.3 (1) กลไกในการกากับดูแล
กำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกาหนดนโยบาย
และดาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เป็ นขอบเขตอานาจขอ งฝ่ าย
จัดการ กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมตั ใิ นเรื่องที่สาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการนาหลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการได้มาและจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุม ทุก ๆ บริษัทในกลุ่ม
รวมถึงกากับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนไปเป็ นกรรมการจะเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8.1.3 (2) เปิ ดเผย shareholders’ agreement (ถ้ามี)
ไม่มี
8.1.4

การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการ

8.1.4 (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กาหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ในกรณีท่มี ีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ คณะกรรมการ
ได้กาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รบั ผิดชอบจะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทา
การวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้
ทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม
จากนั้นจึงนาเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือ กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็ นรายการที่มีความจาเป็ นและเป็ นไปใน
ราคาที่ยตุ ธิ รรมหรือไม่
ในปี ท่ผี ่านมาบริษัทไม่พบการกระทาที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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8.1.4 (2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน โดย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรร มการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทา
การนับจากวันที่มีการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ข องบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อ การ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นั้น ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทาธุรกรรมซือ้ ขายและโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย
และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัทให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อ ง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อ กาหนด หรือ กฎหมายระบุ ห้ามใช้ข ้อ มูลภายในซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั งิ านที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในปี ท่ผี ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกาหนดให้งดการซือ้ ขาย หรือนาข้อมูลที่
เป็ นความลับออกเผยแพร่
8.1.4 (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยดึ มั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ปี 2556 และได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC
Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2561
บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้าน
การทุจริต (Re-Certification) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการ
ยื่ น แบบ โดยบริษั ท ได้ร ับ การรับ รองการต่อ อายุส มาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นการทุจ ริต ( CAC ReCertification) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ในปี ท่ีผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชันในรู ปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพื่ อ เป็ นการทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบัติทาง
จริยธรรมประจาปี รวมถึงมีการทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึง่ พนักงานทุก
บริษัทยังใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกากับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รปั
ชันและรายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
ในปี 2563 พบว่ามี 5 กรณีท่มี ีการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

คนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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8.1.4 (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ในกรณี ท่ีพนักงานต้องการแจ้งข้อร้องเรียน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ การแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถกู ต้อง ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษัท ผิดจริยธรรม
บริษัทมีช่องทางให้พนักงานส่งเรื่องราวมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
1. อีเมล: whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์: www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถือเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถูกก่อกวนหรือถูกมุ่ง
ร้ายจากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรื่องที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทาด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทาลายบริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
ในปี ท่ีผ่านมา มีเบาะแสและข้อร้องเรียนทัง้ สิ น้ 6 กรณี พบว่ามี 5 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
8.2

รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

8.2.1

แสดงจานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรมP*

2/2

2

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง*

4/4

3

นายจรัมพร โชติกเสถียร

4/4

4

นางสาวคามิลล์ มาP*

2/2

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

8.2.2

อธิบายผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6
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8.3
8.3.1

สรุปผลกำรปฏิบัตหิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ
แสดงจานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

กรรมการ

คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารและ
กากับความเสี่ยง

1

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรมP*

2/2

1/1

-

2

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

3/3

2/2

-

3

นายจรัมพร โชติกเสถียร

3/3

2/2

4/4

4

นางสาวคามิลล์ มาP*

1/1

1/1

-

5

นายอานิล ธาดานี่

2/3

1/2

-

6

นายธีรพงศ์ จันศิริ

2/3

-

-

7

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

-

-

4/4

8

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

-

-

4/4

9

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

-

-

4/4

* ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นางสาวคามิลล์ มา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาและกรรมการกากับดูแลกิจการ แทนคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

อธิบายผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานไว้ในรายงานคณะกรรมการชุดย่อย ในเอกสารแนบ 6
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9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็ น อย่างยิ่ง ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกัน ความ
เสียหายที่จะเกิดขึน้ กับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล บริษัท
ได้กาํ หนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิ ดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ผูค้ วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทโดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สรุ ปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน ในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี าํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
9.1.2 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการจัดการได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขนึ ้ ตรงและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาํ คัญของบริษัท ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่
กําหนด รวมถึงได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในยังทํา
หน้าที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการกํากับการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริษัท (compliance unit) ซึ่งหากพบเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวที่ไม่เป็ นไป
ตามแนวทางที่ถกู ต้อง ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
9.1.3 บริษัทได้แต่งตั้งนายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมา นายต่อพงษ์เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ดา้ นงานตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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รายการระหว่างกัน
สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจําปี ยอ้ นหลังจากเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.minor.com/en/investor-relations/downloads/yearly-report
37T

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

2. บจก. ซีเลค
เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกัน และ
มี บมจ. เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
ถือหุน้ ร้อยละ 51

37T

ลักษณะรายการ
บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครือ่ งบินในลักษณะที่
เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ให้แก่บริษัท
และบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็ น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
แบ่งตามบริษัท ดังนี ้
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
- บจก. หัวหิน รีซอร์ท

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

9.20
-

เหตุผลและความจําเป็ น
บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครือ่ งบินเหมา
ลําให้แก่ผบู้ ริหาร เพื่อใช้เดินทางไป
ประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเป็ นการให้บริการตาม
ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

1.59

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จําหน่ายสินค้าให้กับ
บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรับรูเ้ ป็ น รายได้จากการขาย

0.07

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก.
ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย แยก
ตามบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

3.28
6.97
51.09
0.01
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9.2

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

3. MHG Deep Blue
Financing
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50
4. O Plus E Holding
Private Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
0.72
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรูเ้ ป็ นรายได้
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ค่าบริการจัดการ
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ได้รบั
เงินปั นผลจากการถือหุน้ ของ บจก. ซีเลค เซอร์วิส
พาร์ทเนอร์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงินปั นผล

40.80

เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็ นการ
ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue
Financing โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

20.34

การบริการจัดการทางการเงินเป็ นไปตาม
สัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Mauritius)
Limited ให้ O Plus E Holding Private Limited
กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผู้
ถือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E
Holding Private Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
584.72
37.16
11.73

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA
DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.72
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
บันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื

5. Harbour View
Corporation
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ
30.39 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้
Harbour View Corporation Limited กู้ยมื เงินตาม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผู้
ถือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour View
Corporation Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.18

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

84.57
6.35
0.83

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.16
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
โรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited.
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

6. Tanzania
Tourism and
Hospitality
Investment Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

7. Zanzibar
Tourism and Minor
Hotel Group MEA
DMCC
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

ลักษณะรายการ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

238.72
11.98
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

14.16
0.44
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8. Rocky Hill
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Rocky Hill Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดย
คิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

9. Sand River Eco
Camp Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

10. Elewana Afrika
(Z) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน
และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

83.50
3.92
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
48.69
2.65
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
216.99
13.39
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11. บจก. ซูมา่
กรุงเทพ
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 51
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

12. Arabian Spa
(Dubai) (LLC)
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้ ให้ บจก.
ซูมา่ กรุงเทพ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
40.38
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชีแก่ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ โดยคิดค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงาน

0.12

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์ จําหน่าย
สินค้าให้กับ บจก. ซูมา่ กรุงเทพ ซึ่งรับรูเ้ ป็ น รายได้
จากการขาย

0.42

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ MSpa Ventures Limited ให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการสปาแก่ Arabian Spa
(Dubai) (LLC) โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.39

เนื่องจาก MSpa Ventures Limited มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสปา และ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารจัดการสปาแก่ Arabian
Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.28

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA
DMCC มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
สปา และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
13. บจก. ศรีพฒ
ั น์ บริษัทย่อย คือ บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท เช่าที่ดิน
7.88
การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และ
การ์เด้น
ของ บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการ
ดําเนินกิจการโรงแรม เป็ นรายการค้า
ความสัมพันธ์: มี
โรงแรมโฟร์ซีซ่ นั ส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็ น
ตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ ค่าเช่า
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
(ไทย) เป็ นผูถ้ ือหุน้
เกิดขึน้ เป็ นธรรม และมีความ
รายใหญ่ ซึ่งถือหุน้ ใน
สมเหตุสมผล
บริษัท เป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 16.53 จึงมีผู้ บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.33
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ถือหุน้ ใหญ่รว่ มกัน ด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่ บจก.
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ
และมีกรรมการ
ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น โดยคิดอัตราค่าบริการตาม
จัดการภาษี และด้านการเงิน และเพื่อเป็ น
ร่วมกัน
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ค่าบริการจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
14. บจก. ภูเก็ต
เวสเซล โฮลดิง้
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล
โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

0.06

15. บจก. ไมเนอร์
โฮลดิง้ (ไทย)
ความสัมพันธ์: เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ โดยถือ
หุน้ ร้อยละ 16.50
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์
โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.55

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
ซึ่งบันทึกเป็ น รายได้คา่ เช่า

16. บมจ. เอส แอนด์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปั นผลจาก
พี ซินดิเคท
การลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย
ความสัมพันธ์: บริษัท บันทึกเป็ นรายได้เงินปั นผลรับ
ถือหุน้ ร้อยละ 35.8

บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ นรายการ
ซือ้ สินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ (ไทย คอนเซ๊ป)
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบริษัท
ย่อย คือ บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จํากัด โดยมี
กําหนดอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมี
กําหนดระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นรายได้ค่า
เช่า

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
0.10
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ น
ผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ใน ทําให้ได้ตน้ ทุนการเช่าที่ต่าํ กว่า ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
100.40

47.13
73.97
4.30
20.88
1.14
0.13
2.93

เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็ นการ
ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก บริษัท
1.08
สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด
ย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โดยมีกาํ หนด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มี
ระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า
ความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

17. บจก. ไมเนอร์
แอร์คราฟ โฮลดิง้
ความสัมพันธ์:มีผถู้ ือ
หุน้ ร่วมกับบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบัญชีและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดย
คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่
บันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

0.20

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
โซลูช่ นั ส์ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
และด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ
โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึก
เป็ นรายได้คา่ เช่า

0.02

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ น
ผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ทําให้มตี น้ ทุนการเช่าที่ต่าํ กว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.81

19. บจก. เอ็มดีเจ็ท บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ความสัมพันธ์: มี
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดย
ร่วมกับบริษัท

0.03

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
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18. บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่วมกับบริษัท

ลักษณะรายการ
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ลักษณะรายการ
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

20. บมจ. ไทยยูเนี่ยน
กรุป๊ และบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซือ้ ผลิตภัณฑ์
จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้ สินค้า แบ่งแยกตาม
รายบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

21. บจก. อินชัวร์
เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน
ชัวร์รนั ซ์ โบรกเกอร์ส
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย
จ่ายค่าประกันภัยให้ บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์
อินชัวร์รนั ซ์ โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็ น
อัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

22. MHG Signity
Asset Holding
(Mauritius) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset
Holding (Mauritius) Limited. กู้ยมื เงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน
และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

35.39
16.29
3.15
7.46
10.13
18.01

เหตุผลและความจําเป็ น
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยน์
สูงสุดของบริษัท

เนื่องจาก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน
ชัวร์รนั ซ์ โบรกเกอร์ส มีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจประกันภัย และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

71.03
12.65
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
23. Indigo Bay SA บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.29
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
Limited
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรูเ้ ป็ น
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
ความสัมพันธ์: บมจ. รายได้คา่ บริการจัดการ
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
ไมเนอร์ อินเตอร์
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
เนชั่นแนล ถือหุน้
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ทางอ้อมร้อยละ 25
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยคิดอัตราค่า
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับ
ราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.06

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม และด้าน
การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่
Indigo Bay SA Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

1.74

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA
DMCCมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีเป็ นธรรม และความ
สมเหตุสมผล

256.15

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

24. Rani Minor
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
Holding Limited
(Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor Holding
ความสัมพันธ์: บมจ. Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25
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25. Cabo Delgado
Hoteis & Resorts,
Lda.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis
& Resorts, Lda. โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
0.72
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis & Resorts,
Lda. โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.27

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการจัดการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู ้
เป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

11.41

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA
DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรม และการจัดการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์ จําหน่าย
สินค้าให้กับ บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรับรูเ้ ป็ น รายได้จาก
การขาย

0.09

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด
และเงื่อนไขการค้าตามปกติซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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26. Elewana Afrika
(T) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Elewana Afrika (T) Limited กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

27. บจก. เอ็มเอชจี
เอ็นพาร์ค ดีเวลอป
เม้นท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท จํากัด ให้ บจก.
เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
ปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป
เม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

27.03
2.02
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
20.00
0.87
0.80

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา
และการจัดการ และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

258

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

28. Liwa Minor
Food & Beverages
LLC
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49

บริษัทย่อย คือ Primacy Investment Limited ให้
Liwa Minor Food & Beverages LLC กู้ยมื เงิน
ตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

29. บจก. พลูหลวง
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับ
บริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

0.08

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
30. บจก. พีแคน เดอ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดยคิด
ลุกซ์
อัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า
(ประเทศไทย)
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49.9
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ
ไทย) ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

0.41

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ น
ผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ทําให้มตี น้ ทุนการเช่าที่ต่าํ กว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

0.36

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

180.60
4.70

259

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ให้บริการด้าน
บัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
2.02
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้าน
การจัดาการแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ

0.05

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ

2.04

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผลแล้ว

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ เช่าอาคารแก่
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยมีกาํ หนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนและบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า

3.46

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส เช่าอาคารแก่ บจก.
0.11
สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด
พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)โดยมีกาํ หนดอัตราค่า
และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
เช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
ระยะเวลาที่ชดั เจนและบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่าย
ส่วนประกอบอาหาร บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้
สินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. ไมเนอร์ แดรี่
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที

31. บจก. เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 43.8

46.19
3.85
16.97
0.05

เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าเช่า

0.18

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ น
ผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ทําให้มตี น้ ทุนการเช่าตํากว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
ปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึก
เป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

0.19

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บจก. พีแคน เดอลุกซ์
(ประเทศไทย) ให้บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการ
ตามลักษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)

32. MHG Lesotho
(Proprietary)
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 46.9
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

0.27
0.17
0.14
0.01
0.01

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

MHG International Holding (Mauritius) Limited
ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แก่ MHG Lesotho
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคา
ตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

4.87

เนื่องจาก MHG International Holding
(Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญ
และในการบริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho
(Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.35

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.35

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
18.70
เงินปั นผลซึ่งเกิดจากการถือหุน้ เป็ นการ
(Mauritius) ได้รบั เงินปั นผลจากการถือหุน้ ของ
ลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการ
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดยรับรูเ้ ป็ น
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายได้เงินปั นผล
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

33. Serendib Hotels
PCL
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการ
ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

0.10

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ Serendib Hotels PLC โดยรับรูเ้ ป็ น
รายได้คา่ บริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตรา
ค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

0.12

เนื่องจาก Lodging Management
(Labuan) Limited มีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการ
ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ ซึ่งเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด

0.68

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล

34. PH Resorts
(Private) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49.9

ลักษณะรายการ
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35. Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 25

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.20
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิดอัตรา
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
ค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียง
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
กับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการ
บริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd โดย
คิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และ
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อน่ื

8.50

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts
(Private) Ltd และรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริหารตามมาตรฐานสากลและ
อิงกับราคาตลาด

5.43

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA
DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการ
ออกแบบและตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel
Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วน
ของงานที่ทาํ เสร็จตามสัญญา ซึ่งรับรูเ้ ป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.87

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์
ในการบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม
และคําปรึกษา และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.11
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Bodhi Hotel Resort Pvt.
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
Ltd โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte.
Ltd.ให้บริการด้านเครือ่ งหมายการค้าแก่ Bodhi
Hotel Resort Pvt. Ltd ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า

36. บจก. นายณ์
แอนด์ อาร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 40

บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้
บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื
เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
จัดการ ด้านการบัญชี บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.15

MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltd
เป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้ายี่หอ้ อนัน
ตรา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

238.80
11.10
1.80

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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37. Rani Minor
Holding II Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 49
38. PT. WIKA
Realty Minor
Development
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล ถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 50

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II
Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty Minor
Development กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้าน
การตลาดแก่ PT. WIKA Realty Minor
Development โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

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

บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ ให้ บจก.
อวาดีนะ ฮิลส์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้
ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
2,167.37 เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
58.13
1.52
7.31

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

340.50
13.63
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ลักษณะรายการ
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. อวาดีนะ
ฮิลส์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

40. บจก. ลายัน
บางเทา
ดีเวลลอปเม้นท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

21.50
0.61

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การบริหารด้านการบัญชีแก่ บจก. อวาดี
นะ ฮิลส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.72

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต ให้บริการด้าน
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตรา
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.59

เนื่องจาก บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน
บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดย
คิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
185.00
7.43
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.29
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บางเทา
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ค่าบริการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว

41. บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล ถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน
ฮิลล์ เรสซิเดนท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้
ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

ลักษณะรายการ

42. บจก. เอชแอนด์
เอ พาร์ค
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอชแอนด์
เอ พาร์ค กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

232.50
15.09
1.58

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

208.80
12.36
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บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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43. Plexus
Maldives (Pvt) Ltd.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
6.65
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
พาร์ค โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ
พาร์ค โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.26

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์
จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. เอชแอนด์
เอ พาร์ค ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

0.31

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus
Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
120.15
9.11
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
2.40
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบัญชีแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. ซึ่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริการด้าน
บันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
เทคนิคโรงแรม และด้านการบริหารงาน
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
บริษัท เจ้าพระยา รีสอร์ท จํากัด ให้บริการด้านการ
บริหารโรงแรมแก่ Plexus Holding Private Limited
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

44. บจก. ภัทรา
ฟายน์ ไทยคูซีน
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50
และมีกรรมการ
ร่วมกับบริษัท

MFG International Holding (Singapore) Pte.
Ltd. ให้ บจก. ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

45. Breadtalk
Group Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 14.2

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
ให้บริการด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่
Breadtalk Group Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้อน่ื

0.03

เนื่องจาก บริษัท เจ้าพระยารีสอร์ท จํากัด
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

2.82
0.13
0.05

เนื่องจาก บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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46. Barbarons
Beach Hotel MHG
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 40

Minor Hotel Group MEA DMCC ให้ Barbarons
Beach Hotel MHG Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน
และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Barbarons Beach Hotel
MHG Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

47. บจก. อาร์ต ออฟ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบัญชี
เบคกิง้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้
ความสัมพันธ์: บมจ. โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 99

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

7.92
0.34
0.59

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
MEA DMCC มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารโรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท

0.90

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหาร และเพื่อ
เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2563
(ล้านบาท)
บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์ ให้บริการด้าน
0.03
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน
การบริหารโรงแรมแก่ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้ โดย
โซลูช่ นั ส์ มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
คิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และ
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้อน่ื
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. อาร์ต
ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

0.02

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์
จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. อาร์ต
ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

15.86

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส จําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบันทึก
เป็ นรายได้จากการขาย

3.50

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ซือ้
ผลิตภัณฑ์จาก บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้ บริษัท
บันทึกเป็ น รายการซือ้ สินค้า

0.18

เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยน์
สูงสุดของบริษัท
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48. บจก. เวอริตา
เอ็มเอชจี
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เวอริตา
เอ็มเอชจี กู้ยมื เงินตามสัญญาโดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชีแก่ บจก. เวอริตา เอ็มเอชจี โดยคิด
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เวอริตา เอ็มเอชจี ซึ่ง
บันทึกเป็ น รายได้คา่ เช่า

มูลค่ารายการ
ปี 2563
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้
และเงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคา
ตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

19.79
0.35
0.34

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่
เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

0.01

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ น
ผูเ้ ช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
จากบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ใน ทําให้ได้ตน้ ทุนการเช่าที่ต่าํ กว่า ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

273

ขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ จะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทําการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ ทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทําการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ จึงนําเสนอตามขั้นตอนและ
กระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่มสี ่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะ
ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็ นรายการที่มคี วามจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรือไม่
ในกรณี ที่ ข นาดของรายการมีส าระสําคัญและเป็ น รายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย บริษั ทได้
ดําเนินการให้ม่นั ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ิตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในกรณีที่เป็ นรายการที่ดาํ เนินการโดยบริษัทเองและการ
ดําเนินการของบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ ในการคํานวณขนาดรายการตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนP1P และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนP2P บริษัทจะไม่นาํ มูลค่าเครื่องหมายการค้า NH ที่เกิด
จากการที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการบริษัท NH Hotel Group, S.A. (“NH”) ไปหักออกจากการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ ที่ใช้เป็ น
ฐานในการคํานวณขนาดของรายการสําหรับการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
และบริษัทย่อย เนื่องจากการเข้าลงทุนใน NH สามารถสร้างประโยชน์จากการขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการจําหน่ายเพิ่มเติม รวมทัง้
เครือ่ งหมายการค้า NH มีความสําคัญอย่างมากสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างจากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น เนื่องจาก
เป็ นสินทรัพย์ที่สามารถระบุมลู ค่าได้ มีลกั ษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้ สามารถระบุตน้ ทุนการได้มา และสามารถแยก
ขายโดยไม่จาํ เป็ นต้องขายกิจการทัง้ หมด ซึ่งการคํานวณดังกล่าวได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือ่ วันที่
26 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้มีหนังสือขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สํานักงานฯ ได้มหี นังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าเหตุผลที่บริษัทชีแ้ จงมานั้นสามารถรับฟั งได้ โดยบริษัทได้รายงานการพิจารณา
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
1
ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มี นยั สํา คัญ ที่เข้าข่ ายเป็ น การได้ม าหรือจํา หน่ายไปซึ่ง ทรัพย์ สิน และ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มีความ
จําเป็ นและให้เป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรม ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและการซือ้ สินค้า

ราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก

รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าเช่า
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ

ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
อัตราที่กาํ หนดร่วมกันโดยผูถ้ ือหุน้ และอัตราซึ่งอิงจากอัตรา

ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิใ์ นการใช้เครือ่ งหมายการค้า

ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็ นราคาต้นทุนบวกกับค่าดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก

9.2.4

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มกี ารประเมินราคาและราคาประเมิน
-ไม่ม-ี
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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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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วย
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
• งบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน
• งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และ
• หมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่ง ประกอบด้วยนโยบำยกำรบัญ ชี ท่ี ส ำคัญ และหมำยเหตุ
เรื่องอื่นๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดเหล่ำนี ้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้ พเจ้ำได้ร ับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสำคัญ ในกำรตรวจสอบคือ เรื่อ งต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนีม้ ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้ นี ้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่องเหล่ำนี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืนของเครื่องหมายการค้ า
วิธีกำรตรวจสอบมีดงั นี ้

กลุ่มกิจกำรมีเครื่องหมำยกำรค้ำมูลค่ำ 45,800 ล้ำนบำท ณ วันที่
31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 ซึ่ ง รำยกำรหลั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงำนธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
และสปำ และธุ รกิ จร้ำนอำหำร กลุ่มกิ จกำรต้องท ำกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำอย่ำงน้อยเป็ นประจำทุกปี
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหำรได้จัดทำ
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำโดย
1. คำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดโดยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด วิ ธี ก ำร
ดังกล่ำวใช้กระแสเงินสด (รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย) สำหรับ
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อ ให้เกิดเงินสดในระยะเวลำ 5 ปี
และคิด มูลค่ำสุดท้ำยด้วยอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจคงที่
ตัง้ แต่ปีท่ี 5 หลังจำกนัน้ กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมำ
เป็ นมูลค่ำปั จจุบันโดยใช้อัตรำต้นทุนถัวเฉลี่ ยถ่วงนำ้ หนัก
ของเงินทุน ทัง้ นีก้ ลุ่มกิจกำรนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อน
ปรนชั่วครำวเพื่ อ ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19)
ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบตั ิในกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ

• ท ำควำมเข้ ำ ใจ และประเมิ น ข้ อ มู ล ส่ ว นประกอบ

ในประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนกำรที่ ใช้
ในกำรคำนวณ และทดสอบกำรคำนวณของผูบ้ ริหำร
• เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จริงในปี ปัจจุบนั
กั บ ตัว เลขที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ใ นปี ก่ อ นเพื่ อ พิ จ ำรณำว่ ำ
ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ใ นปี ก่ อ นเป็ นกำร
ประมำณกำรในแง่ บ วกเกิ น กว่ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำน
ที่เกิดขึน้ จริงหรือไม่
• ประเมิ น สมมติ ฐ ำนที่ ส ำคั ญ ของผู้ บ ริ ห ำรที่ ใช้ ใ น
กำรคำดกำรณ์ โ ดยกำรเปรี ยบเที ยบกับตัวเลขในอดี ต
และกำรคำดกำรณ์ สภำวะเศรษฐกิ จ และอุต สำหกรรม
สมมติฐำนดังกล่ ำวรวมถึงอัตรำกำรเติบ โตของธุรกิจ ,
ประมำณ กำรต้ น ทุ น และประมำณ กำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในอนำคต เป็ นต้น ตลอดจนกำรเลือกที่จะไม่นำข้อมูล
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ อ ำจจะกระทบต่ อ กำร
พยำกรณ์ ท ำงกำรเงิ น ในอนำคตมำใช้ป ระกอบกำร
ทดสอบกำรด้ อ ยค่ ำ ตำมแนวทำงข้ อ ยกเว้ น จำก
มำตรกำรผ่ อ นปรนชั่ ว ครำวเพื่ อ ลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี
• ทดสอบตัวแปรที่ นำมำใช้ใ นกำรพิ จำรณำอัต รำคิด ลด
และทดสอบกำรคำนวณของอัตรำดังกล่ำว
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ตำมที่ เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 22 ของงบกำรเงิ น รวมเกี่ ย วกั บ
กำรประมำณกำรทำงบั ญ ชี ท่ี ส ำคั ญ และกำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมำยกำรค้ำ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
2. เปรีย บเที ย บผลลัพ ธ์ข องมูล ค่ำ จำกกำรใช้สิ น ทรัพ ย์ข อง
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กับมูลค่ำตำมบัญชี ของ
หน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย
จำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำประจำปี ผูบ้ ริหำรสรุ ปว่ำไม่มีคำ่ เผื่อกำร
ด้อยค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
โดยสมมติ ฐ ำนที่ ส ำคัญ ที่ ใช้ได้มี ก ำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุ 22
ของงบกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญกับประเด็นดังกล่ำวเนื่องจำกมูลค่ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำมีมูลค่ำประมำณร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละปี มีควำมเกี่ยวข้อง
กับ กำรใช้ดุล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริห ำรอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ ซึ่งอ้ำ งอิ ง
สมมติฐำนต่ำงๆ ที่มีผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดและ
เศรษฐกิจในอนำคต

วิธีการตรวจสอบ
• ประเมินควำมพอเพียงของกำรคำนวณค่ำควำมอ่อนไหว

ในแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กำรประมำณ
มู ล ค่ ำ ของเครื่ อ งหมำยกำรค้ำ มี ค วำมอ่ อ นไหวตำม
กำรเปลี่ ย นแปลงของตัว แปรในสมมติ ฐ ำนที่ ส ำคัญ
ในกรณีท่อี ตั รำดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ จะเป็ นผลให้
คำดกำรณ์ได้ถงึ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต
• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิ น รวมถึ ง กำรเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ สมมติ ฐำนที่
สำคัญและควำมอ่อนไหวในสมมติฐำนนัน้ ๆ
จำกกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำข้อสมมติฐำน
ที่สำคัญที่ผูบ้ ริหำรใช้ในกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำมี ค วำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนที่มี อ ยู่ และเป็ นไป
ตำมแนวทำงภำยใต้ขอ้ ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
เพื่ อ ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ร ะบำดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี

การเริ่มใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
วิธีกำรตรวจสอบมีดงั นี ้
ตำมที่ เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 5 ของงบกำรเงิ น รวมเกี่ ย วกั บ
กำรเริ่ ม ใช้ ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริษัทได้เริ่มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
- สัญ ญำเช่ำ โดยเริ่มนำมำปฏิบัติวนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
สำหรับทุกสัญญำที่ถูกพิจำรณำเป็ นสัญญำเช่ำภำยใต้กรอบกำร
พิจำรณำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16

• ทำควำมเข้ำใจและประเมินนโยบำยกำรบัญชีท่ีผบ
ู้ ริหำร

ก ำหนดใช้ในกำรน ำมำตรฐำนดัง กล่ ำ วมำเริ่ม ปฏิ บัติ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
• ทดสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล และกำรรวมสัญ ญำ
เช่ำทัง้ หมดมำคำนวณผลกระทบจำกมำตรฐำนดังกล่ำว
• ประเมินควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนของผูบ
้ ริหำร
ในกำรประมำณกำรอัตรำคิดลด และอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่ใช้
คำนวณผลกระทบจำกสัญญำเช่ำที่ได้รบั ผลกระทบจำก
กำรเริ่มใช้มำตรฐำนดังกล่ำว
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ตำม ที่ เปิ ดเผ ยในหม ำยเหตุ 6.15 ของงบกำรเงิ น รวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 วำงหลักกำรใน
กำรรับรู ,้ กำรวัดมูลค่ำ, กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิ ดเผย
สัญ ญำเช่ำ มำตรฐำนดังกล่ำวกำหนดให้มีกำรรับรู ห้ นีส้ ิน ณ
วัน ที่เริ่มสัญ ญำเช่ำที่มูลค่ำปั จจุบันของค่ำเช่ำ จ่ำยตำมงวด
หนี ้สิ น ดัง กล่ ำ วรวมถึ ง ค่ ำ เช่ ำ คงที่ ท่ี ต ้อ งจ่ ำ ย และค่ ำ เช่ ำ ที่
พิจำรณำโดยสำระแล้วเป็ นค่ำเช่ำคงที่ท่ตี อ้ งจ่ำย รวมถึงค่ำเช่ำ
ผัน แปรที่ อ ้ำ งอิงกับ ดัช นี ห รือ อัต รำดอกเบี ย้ ในอี ก ด้ำ นหนึ่ง
จะมี ก ำรรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์ ซ่ึ ง แสดงถึ ง สิ ท ธิ ก ำรใช้ สิ น ทรัพ ย์
ที่เกี่ยวข้องตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มบริษัทนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำปฏิบตั ิภำยใต้วิธี ปรับปรุ ง
ย้อ นหลังโดยกำรรับรู ผ้ ลกระทบสะสม ณ วันที่ นำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีม้ ำปฏิบตั ิใช้ครัง้ แรก โดยมีกำร
รับรู ส้ ิทธิกำรใช้ ณ วันที่เริ่มนำมำปฏิบตั ิ ตำมที่ได้เปิ ดเผยใน
หมำยเหตุ 5 จ ำนวน 84,735 ล้ำ นบำท และรับ รู ห้ นี ้สิ นตำม
สัญญำเช่ำจำนวน 88,641 ล้ำนบำท

วิธีการตรวจสอบ
• ทดสอบรำยละเอียดของข้อมูลกำรเช่ำที่นำมำใช้คำนวณ

ผลกระทบโดยกำรสุ่ม ตัว อย่ ำ งทดสอบกับ สัญ ญำเช่ ำ
เพื่ อ ประเมินควำมมี ตัวตน กำรกำหนดอำยุสัญ ญำเช่ำ
และจำนวนเงิน ตำมกรอบกำรพิจำรณำของมำตรฐำน
ดังกล่ำว
• ประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของข้อมูลที่เปิ ดเผย
ในงบกำรเงิ น รวม ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรน ำมำตรฐำน
ดังกล่ำวมำเริ่มปฏิบตั ิ
จำกกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำ กำรรำยงำน
ข้อ มูลของผู้บ ริห ำรที่ เกี่ ยวข้อ งกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 ตลอดจนสมมติฐำนที่สำคัญ มีควำมครบถ้วน
และสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนที่มีอยู่

ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญ กับประเด็นดังกล่ำวเนื่ องจำกกำรนำ
มำตรฐำนใหม่ฉบับนี ม้ ำเริ่มปฏิบัติมีผลกระทบทำงบัญ ชีท่ีมี
สำระสำคัญ เป็ นอย่ำงมำกต่อกลุ่มบริษัทในแง่ของสินทรัพย์
และหนีส้ ินรวมที่มีกำรรับรู ้ นอกจำกนีย้ ังมีควำมเกี่ยวข้องกับ
สัญ ญำเช่ำจ ำนวนมำกที่ มีข ้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ำงกัน ซึ่งต้อ ง
มีกำรประเมินกำรใช้วิจำรณญำณของผูบ้ ริหำรในกำรตีควำม
ข้อกำหนดดังกล่ำว และกำรประเมินอัตรำคิดลดอีกด้วย
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ผู้บ ริห ำรได้ด ำเนิ น กำรน ำมำตรฐำนดังกล่ ำ วมำเริ่ม ปฏิ บัติ
โดยรวมถึ ง กำรวิ เครำะห์ สั ญ ญ ำทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 16 กำรพิ จำรณำ
นัยยะที่เฉพำะเจำะจงของสัญญำเช่ำแต่ละประเภท กำรกำหนด
อำยุ ข องสั ญ ญำเช่ ำ กำรประมำณ กำรอั ต รำคิ ด ลดและ
กำรปรับเปลี่ยนระบบข้อมูลเพื่อรับรู ร้ ำยกำรอย่ำงถูกต้องเมื่อ
เริ่มนำมำตรฐำนมำปฏิบตั ิ
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทเี่ น้น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.27 ที่อ ธิบำยถึงนโยบำยกำรบัญ ชีเกี่ยวกับกำรนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำร
ผ่ อ นปรนชั่ว ครำวเพื่ อ ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ร ะบำดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ อ อกโดย
สภำวิชำชี พ บัญ ชี มำถื อ ปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้ สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี ้ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่องที่ขำ้ พเจ้ำให้ขอ้ สังเกตนี ้
ข้อมูลอื่น
กรรมกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้ อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนนัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบั รำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีนี ้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อ มูลอื่ น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อ มั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่น
มี ควำมขัด แย้ง ที่ มี สำระส ำคัญ กับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร หรือกับควำมรู ท้ ่ี ได้ร ับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องสื่อสำร
เรื่องดังกล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมกำรมี หน้ำที่ ร ับ ผิ ดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเหล่ ำนี ้ โดยถู กต้อ งตำมที่ ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจำเป็ น เพื่ อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษัท หรือหยุดดำเนินงำน หรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อ มูล ที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สำระส ำคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ำ จะเกิ ด จำกกำรทุจ ริต หรื อ ข้อ ผิ ด พลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชีซ่งึ รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ เท็จจริง
อัน เป็ นสำระส ำคัญ ที่ มี อ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริงอำจเกิด จำกกำรทุจริต หรือ ข้อ ผิด พลำด และถื อ ว่ำมี ส ำระส ำคัญ
เมื่ อ คำดกำรณ์อ ย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ ขัดต่อ ข้อ เท็จจริงแต่ล ะรำยกำร หรือ ทุก รำยกำรรวมกันจะมี ผลต่อ กำรตัดสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้

•

•
•
•

•

•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำก
กำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ร้ ่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้น กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและบริษัท
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีกรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึง่ จัดทำขึน้ โดยกรรมกำร
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี
ที่ได้ร ับ สรุ ปว่ำมี ควำมไม่ แน่ นอนที่ มี สำระส ำคัญ ที่ เกี่ ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอน
ที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ ำวไม่ เพี ยงพอ ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึน้ อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ท่ีได้รบั จนถึงวันที่ ในรำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื อ้ หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ ในรู ปแบบที่ ท ำให้มี กำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพี ยงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่ม กิจกำรเพื่ อแสดงควำมเห็นต่อ งบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ
กำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ข้ำพเจ้ำได้ส่ื อ สำรกับ คณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกข้ำพเจ้ำได้พบ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บคุ คลภำยนอก
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่อ งที่ส่ือ สำรกับ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่อ งต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่องสำคัญ ในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่อ งเหล่ำนีใ้ นรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกที่จะเกิดขึน้
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผล
ว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3442
กรุ งเทพมหำนคร
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

11
12
14
15
8
16
17

26,188,115,177
12,285,893,681
3,682,607,692
1,957,656,021
136,369,251
3,670,620,477
4,143,208,288

13,330,821,335
15,554,016,990
4,139,131,141
1,427,789,963
2,665,312,921
1,481,717,622

10,645,335,382
4,778,266,452
3,187,774
136,369,251
79,701,170
-

302,184,102
1,626,296,403
4,455,702
42,107,098
-

52,064,470,587

38,598,789,972

15,642,860,029

1,975,043,305

2,238,025,949
8,413,477,152
2,437,174,867
5,201,233,785
1,286,543,740
122,718,224,797
89,076,419,349
67,232,896,238
559,775,675
7,731,939,377
3,366,336,923

3,087,693,029
25,631,724
6,359,569,618
2,614,326,059
166,326,237
5,677,839,953
1,252,329,153
123,129,060,909
59,706,815,690
2,174,694,504
5,503,259,677
5,887,430,494

241,557,170
8,102,339,365
2,787,458,871
127,012,395,852
151,323,248
383,362,105
23,314,109
559,775,675
36,158,625

23,661,565
8,071,408,665
2,783,765,824
113,868,224,914
164,876,724
26,151,575
9,240,000
2,167,485,131

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

310,262,047,852

215,584,977,047

139,297,685,020

127,114,814,398

รวมสินทรัพย์

362,326,518,439

254,183,767,019

154,940,545,049

129,089,857,703

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12
18
18
18
19
20
21
23
22
8
36
24

กรรมการ _____________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดรับรู ภ้ ายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

25
26
19, 25

140,440,279
15,310,437,933
-

300,000,000
20,036,179,357
-

681,785,891
5,379,401,907

300,000,000
713,649,472
4,338,917,425

25
25

1,705,669,746
4,596,224,129
353,730,137
430,302,737

5,659,718,000
4,000,000,000
251,942,817
1,859,595,861

4,596,224,129
178,600
-

2,935,438,202
4,000,000,000
120,538
-

12,782,363,002

-

170,802,720

-

1,044,482,878
4,874,349,707

11,500,436
3,472,707,737

963,409,113
32,783,420

28,824,148

41,238,000,548

35,591,644,208

11,824,585,780

12,316,949,785

70,097,857,804
59,798,677,975
81,819,643,110
1,407,946,345
3,492,479,390
25,122,429,640
3,025,579,841

39,010,772,801
63,375,519,560
15,841,420
1,322,469,480
24,144,264,318
4,855,410,499

25,351,716,289
46,665,828,580
548,106,084
28,032,394
3,465,462,817
203,221,909
6,368,649

16,268,952,920
51,064,612,531
17,613,950
200,138,201
5,146,756

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

244,764,614,105

132,724,278,078

76,268,736,722

67,556,464,358

รวมหนี้สิน

286,002,614,653

168,315,922,286

88,093,322,502

79,873,414,143

8
27

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

25
25

28
8
36
29

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้ำของ
30

5,887,815,947

4,849,860,006

5,887,815,947

4,849,860,006

5,182,334,589
24,195,693,420

4,619,004,550
15,018,400,595

5,182,334,589
24,170,041,044

4,619,004,550
14,992,748,219

104,788,723

104,788,723

-

-

588,781,595
15,087,318,549
(10,247,161,732)

484,986,001
40,916,449,877
(9,470,039,126)

588,781,595
6,775,514,981
(1,938,593,387)

484,986,001
5,916,609,913
(584,563,325)

34,911,755,144
32,069,143,725

51,673,590,620
23,787,658,202

34,778,078,822
32,069,143,725

25,428,785,358
23,787,658,202

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

66,980,898,869
9,343,004,917

75,461,248,822
10,406,595,911

66,847,222,547
-

49,216,443,560
-

รวมส่วนของเจ้ำของ

76,323,903,786

85,867,844,733

66,847,222,547

49,216,443,560

362,326,518,439

254,183,767,019

154,940,545,049

129,089,857,703

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 5,182,334,589 หุน้
จ่ายชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2562 : 4,619,004,550 หุน้
จ่ายชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ออก
โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวม
หุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

30
30

32

39

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 5,887,815,947 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2562 : 4,849,860,006 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ
รำยได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครือ่ งดืม่
รายได้จากการจัดจาหน่ายและการผลิตสินค้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อื่น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

10
30,749,218,993
2,077,714,937
19,474,448,092
3,652,594,396
701,700
576,293,763
2,164,663,174

85,550,647,727
5,889,120,670
22,665,775,128
4,917,109,983
2,016,240
721,974,306
9,314,957,011

192,481,321
129,030,749
4,307,746,852
26,915,884

608,293,580
2,458,006,000
4,035,684,539
564,590,457

58,695,635,055

129,061,601,065

4,656,174,806

7,666,574,576

38,190,441,891
698,841,047
6,020,272,440
2,344,425,172
15,571,714,309
12,476,934,963
625,215,095
7,452,436,707

53,573,740,969
2,267,462,854
6,581,115,203
2,771,653,077
23,802,014,964
22,631,813,694
892,767,946
4,081,485,853

152,717,620
68,822,747
370,774,445
363,334,330
2,235,140,515

220,131,606
100,878,850
633,899,048
778,449,170
1,998,208,723

83,380,281,624

116,602,054,560

3,190,789,657

3,731,567,397

(24,684,646,569)

12,459,546,505

1,465,385,149

3,935,007,179

18

(463,901,650)

827,509,233

-

-

36

(25,148,548,219)
2,445,312,131

13,287,055,738
(2,292,951,302)

1,465,385,149
84,334,413

3,935,007,179
(88,850,806)

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

(22,703,236,088)

10,994,104,436

1,549,719,562

3,846,156,373

กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(21,407,335,947)
(1,295,900,141)

10,697,926,668
296,177,768

1,549,719,562
-

3,846,156,373
-

(22,703,236,088)

10,994,104,436

1,549,719,562

3,846,156,373

(4.7077)
(4.7077)

2.0371
2.0371

0.0183
0.0183

0.5537
0.5537

33

รวมรำยได้
ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนขายอาหารและเครือ่ งดืม่
ต้นทุนขายการจัดจาหน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
(กาไร) ขาดทุนอื่น - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน

35

34

รวมค่ำใช้จำ่ ย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

37

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

(22,703,236,088)

10,994,104,436

1,549,719,562

3,846,156,373

(1,554,405)

-

(1,877,420)

-

46,509,293

-

(3,842,895)

-

44,954,888

-

(5,720,315)

-

(2,740,220)
(535,165,928)
300,031,856

(430,485)
(3,809,349,170)

(783,341,281)
(568,811,361)
-

(956,500)
-

รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

(237,874,292)

(3,809,779,655)

(1,352,152,642)

(956,500)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(192,919,404)

(3,809,779,655)

(1,357,872,957)

(956,500)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(22,896,155,492)

7,184,324,781

191,846,605

3,845,199,873

กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(22,096,274,260)
(799,881,232)

7,641,448,253
(457,123,472)

191,846,605
-

3,845,199,873
-

(22,896,155,492)

7,184,324,781

191,846,605

3,845,199,873

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
สารองต้นทุนของการป้องกันความเสีย่ ง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

7
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
.

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม (บำท)
ส่วนของผู้เป็ นเจ้ำของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ใบสำคัญแสดง
สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญ

ส่วนตำ่

ที่ออกโดย
ทุนที่ออก
หมำยเหตุ

ส่วนเกินมูลค่ำ

และชำระแล้ว

บริษัทย่อย

ทุนสำรอง กำไรสะสมที่ยงั

หุ้นสำมัญ ที่หมดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย

ผลกระทบ

กำรเปลี่ยนแปลง

รวม

จำกรวมกิจกำร ส่วนตำ่ จำกกำร

จำกสภำพ

ในมูลค่ำของ

องค์ประกอบอื่น

หุ้นกู้

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสีย

ลงทุนเพิม่

เศรษฐกิจที่มี

เงินลงทุนใน

กำรแปลงค่ำ

ของส่วนของ

ที่มีลักษณะ

ผู้เป็ นเจ้ำของ

ที่ไม่มีอำนำจ

รวมส่วนของ

ในบริษัทย่อย เงินเฟ้ อรุ นแรง หลักทรัพย์เผื่อขำย

งบกำรเงิน

เจ้ำของ

คล้ำยทุน ของบริษัทใหญ่

ควบคุม

เจ้ำของ

ภำยใต้กำร

ไม่ได้จดั สรร ควบคุมเดียวกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
4,618,914,291 15,014,609,717

(ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)

104,788,723 464,178,907 34,624,841,755 (755,412,590) (1,841,755,212)

-

4,497,090 (4,088,817,307) (6,681,488,019) 23,777,899,602 71,923,744,976 11,150,377,544 83,074,122,520

ผลกระทบหลังจากตีมลู ค่ายุตธิ รรมเสร็จสิน้

-

-

-

-

(708,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

(708,000,000)

(65,129,077)

(773,129,077)

รายการปรับปรุงจาก TAS 29

-

-

-

-

(229,102,812)

-

-

229,102,812

-

-

229,102,812

-

-

-

-

104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212)

229,102,812

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

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว (ปรับปรุ งใหม่)

4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

การปรับปรุงย้อนหลังจาก
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

-

-

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

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว

-

-

(288,721,383)

-

-

-

104,788,723 464,178,907 33,399,017,560 (755,412,590) (1,841,755,212)

229,102,812

-

-

-

-

(288,721,383)

(26,029,795)

(314,751,178)

4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 70,927,023,593 11,059,218,672 81,986,242,265

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
การใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนสารองตามกฎหมาย

32

90,259

3,790,878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,881,137

-

3,881,137

-

-

-

20,807,094

(20,807,094)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมจากการซือ้ บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,439,003

4,439,003

การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,915,760

48,915,760

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟ้อรุนแรง

-

-

-

-

-

-

-

38,824,496

-

-

38,824,496

-

38,824,496

26,209,064

65,033,560

เงินปั นผลจ่าย

38

-

-

-

- (1,847,544,926)

-

-

-

-

-

-

- (1,847,544,926)

(275,063,116) (2,122,608,042)

ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุน้ กูท้ มี่ ลี กั ษณะคล้ายทุน

39

-

-

-

- (1,312,142,331)

-

-

-

-

-

-

- (1,312,142,331)

- (1,312,142,331)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10,697,926,668

-

-

-

104,788,723 484,986,001 40,916,449,877 (755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

ส่วนลดของค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

4,619,004,550 15,018,400,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

(430,485) (3,056,047,930) (3,056,478,415)

9,758,600

9,758,600

-

9,758,600

- 7,641,448,253

(457,123,472)

7,184,324,781

4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202 75,461,248,822 10,406,595,911 85,867,844,733
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม (บำท)
ส่วนของผู้เป็ นเจ้ำของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำ
ใบสำคัญแสดง

เงินลงทุนใน

สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ

ส่วนตำ่

ทีอ่ อกโดย
ทุนทีอ่ อก

ส่วนเกินมูลค่ำ

หมำยเหตุ และชำระแล้ว

หุน้ สำมัญ

บริษัทย่อย

ตรำสำรทุนด้วย

จำกรวมกิจกำร ส่วนตำ่ จำกกำร
ทุนสำรอง

ทีห่ มดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย

กำไรสะสมทีย่ งั

ภำยใต้กำร

ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน

ลงทุนเพิ่ม

ผลกระทบจำก มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
สภำพเศรษฐกิจ

ในบริษัทย่อย ทีม่ ีเงินเฟ้ อรุ นแรง

กำไร (ขำดทุน)

รวม
กำรป้ องกัน

องค์ประกอบอื่น

หุน้ กู้

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสีย

กำรแปลงค่ำ

ของส่วนของ

ทีม่ ีลักษณะ

ผู้เป็ นเจ้ำของ

ทีไ่ ม่มีอำนำจ

รวมส่วนของ

ควำมเสี่ยง

งบกำรเงิน

เจ้ำของ

คล้ำยทุน

ของบริษัทใหญ่

ควบคุม

เจ้ำของ

สำรองต้นทุน

ควำมเสี่ยง ของกำรป้ องกัน

เบ็ดเสร็จอื่น กระแสเงินสด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
4,619,004,550 15,018,400,595

(ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

5

ยอดคงเหลือทีป่ รับปรุ งแล้ว

104,788,723

484,986,001

40,916,449,877

-

-

-

(2,909,458,826)

4,619,004,550 15,018,400,595

104,788,723

484,986,001

38,006,991,051

-

(755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

4,066,605

-

-

(7,144,865,237)

(9,470,039,126)

23,787,658,202

-

-

-

(41,675,000)

-

-

(41,675,000)

-

(755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

4,066,605

(41,675,000)

-

(7,144,865,237)

(9,511,714,126)

23,787,658,202

-

75,461,248,822 10,406,595,911

85,867,844,733

(2,951,133,826)

(216,519,000)

(3,167,652,826)

72,510,114,996 10,190,076,911

82,700,191,907

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ

30

563,330,039

9,177,292,825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,740,622,864

-

ทุนสารองตามกฎหมาย

32

-

-

-

103,795,594

(103,795,594)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ซือ้ ธุรกิจ

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(38,197,319)

(38,197,319)

ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมจากการซือ้ บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,355,487)

(2,355,487)

เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,637,956)

(6,637,956)

-

-

-

-

-

8,281,485,523

8,281,485,523

-

8,281,485,523

-

(1,455,050,254)

-

(1,455,050,254)

39

-

-

-

-

-

-

-

-

ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุน

39

-

-

-

-

(1,455,050,254)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (21,360,826,654)

-

-

-

(1,555,825)

(2,740,220)

(535,165,928)

(195,985,633)

(735,447,606)

5,182,334,589 24,195,693,420

104,788,723

(755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

2,510,780

(44,415,220)

(535,165,928)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

588,781,595

15,087,318,549

(7,340,850,870) (10,247,161,732)

- (22,096,274,260)
32,069,143,725

66,980,898,869

(799,881,232) (22,896,155,492)
9,343,004,917

76,323,903,786

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

หุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุน

9,740,622,864
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
.

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
การใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุน้ กูท้ มี่ ีลกั ษณะคล้ายทุน
ส่วนลดของค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กู้
ทีม่ ีลกั ษณะคล้ายทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

32
38
39

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนตำ่ จำก
ในมูลค่ำของ
กำไรสะสม กำรรวมกิจกำรภำยใต้
เงินลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น หุ้นกู้ที่มลี ักษณะ
ที่ยังไม่ได้จัดสรร กำรควบคุมเดียวกัน
หลักทรัพย์เผื่อขำย ของส่วนของเจ้ำของ
คล้ำยทุน

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย

4,618,914,291

14,988,957,341

464,178,907

5,250,947,891

(587,397,515)

3,790,690

(583,606,825)

23,777,899,602

48,517,291,207

90,259
-

3,790,878
-

20,807,094
-

(20,807,094)
(1,847,544,926)
(1,312,142,331)

-

-

-

-

3,881,137
(1,847,544,926)
(1,312,142,331)

-

-

-

3,846,156,373

-

(956,500)

(956,500)

9,758,600
-

9,758,600
3,845,199,873

4,619,004,550

14,992,748,219

484,986,001

5,916,609,913

(587,397,515)

2,834,190

(584,563,325)

23,787,658,202

49,216,443,560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รวมส่วนของ
เจ้ำของ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
(ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

5

ยอดคงเหลือทีป่ รับปรุ งแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
หุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุน้ กูท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

30
32
39
39

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้ สำมัญ

รวมส่วนของ
เจ้ำของ

4,619,004,550 14,992,748,219
-

484,986,001
-

5,916,609,913
871,874,249

(587,397,515)
-

2,834,190
-

-

-

(584,563,325)
-

23,787,658,202 49,216,443,560
871,874,249

4,619,004,550 14,992,748,219

484,986,001

6,788,484,162

(587,397,515)

2,834,190

-

-

(584,563,325)

23,787,658,202 50,088,317,809

9,177,292,825
-

103,795,594
-

(103,795,594)
(1,455,050,254)
1,545,876,667

-

(1,877,420)

(783,341,281)

(568,811,361)

(1,354,030,062)

- 9,740,622,864
8,281,485,523 8,281,485,523
- (1,455,050,254)
191,846,605

5,182,334,589 24,170,041,044

588,781,595

6,775,514,981

(587,397,515)

956,770

(783,341,281)

(568,811,361)

(1,938,593,387)

32,069,143,725 66,847,222,547

563,330,039
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

หมำยเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนใน
ส่วนตำ่ จำก
ตรำสำรทุนด้วย
กำรรวมกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
กำรป้ องกัน
สำรองต้นทุน
ทุนสำรอง
กำไรสะสม ภำยใต้กำรควบคุม ผ่ำนกำไร (ขำดทุน)
ควำมเสี่ยงใน ของกำรป้ องกัน รวมองค์ประกอบอื่น หุน้ กู้ทม่ี ีลักษณะ
ตำมกฎหมำย ทีย่ ังไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน
เบ็ดเสร็จอื่น กระแสเงินสด
ควำมเสี่ยง ของส่วนของเจ้ำของ
คล้ำยทุน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี ้ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพ (กลับรายการ)
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
การแปลงค่างบการเงิน
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
การกลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรจากการขายและเช่ากลับ
ขาดทุนจากการเปลีย่ นสถานะเงินลงทุนเป็ นบริษัทย่อย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
(กาไร) ขาดทุนจากการขาย การตัดจาหน่าย และการด้อยค่า
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาอนุพนั ธ์
กำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ทีด่ ินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

(25,148,548,219)

13,287,055,738

1,465,385,149

3,935,007,179

18,241,204,124
361,181,959
198,637,494
124,436,871

8,914,429,018
267,046,117
16,726,464
13,989,207

90,064,881
108,172,155
275,572
-

36,039,395
165,625,989
(12,023)
-

463,901,650
7,452,436,707
(576,293,763)
(701,700)
(6,829,760,288)
2,316,127,106
52,542,589

(827,509,233)
4,081,485,853
(721,974,306)
(2,016,240)
6,777,556,918
(4,258,934,038)
(29,750,152)
352,714,715
(4,743,436,894)
-

2,235,140,515
(4,307,746,852)
(129,030,749)
(3,695,387,779)
-

1,998,208,723
(4,035,684,539)
(2,458,006,000)
1,860,594,628

-

(1,350,340,011)

-

-

940,363,996
138,744,492

821,934,713
142,071,180

(196,767)
7,270,870

(5,437,511)
5,894,030

4,742,332,539

-

4,599,899,683

-

4,252,311,024
327,842,922
(534,652,504)
(91,106,385)
143,215,264
1,028,567,132
(3,510,906,547)
(1,626,084,309)
(86,668,753)
(325,253,283)

(729,735,400)
(426,114,490)
457,578,048
(42,975,592)
575,352,101
(1,116,408,942)
(2,282,488,616)
350,800,658
(74,885,257)
(229,730,849)

(3,014,645,001)
1,267,928
(133,614)
(3,437,065)
(67,127,691)
11,804,410
(1,656,045)
1,217,047

(80,741,691)
2,533,703
29,119,275
(151,872)
(72,260,564)
(10,452,691)
(4,597,790)
863,694

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
จ่ายดอกเบีย้
ภาษีเงินได้จ่าย

2,053,870,118
(4,078,164,915)
(475,381,431)

19,222,440,710
(3,456,676,228)
(1,000,007,321)

(2,698,863,353)
(2,255,051,307)
(18,290,234)

1,366,541,935
(1,750,602,435)
(59,791,072)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

(2,499,676,228)

14,765,757,161

(4,972,204,894)

(443,851,572)

20-23
25
14
18

18
33

28

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

-

-
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ บริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดทีจ่ ่าย)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ภายใต้การขาย
และการเช่ากลับ (สุทธิจากเงินทีไ่ ด้มา)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมเพือ่ ซือ้ กิจการ
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนเพิม่ ในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนเพิม่ ในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
และสินทรัพย์สิทธิ การใช้

19
19
40

18
18
18

22

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินสดจ่ายหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูท้ มี่ ีลกั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุน้ กูท้ มี่ ีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลจ่ายให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

19

25
25

25
30
39
39
38

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

(160,732,252)
342,374,443
253,121,277
(4,024,145,570)

(485,023,522)
224,574,276
95,537,145
(2,500,459,422)

(11,728,727,360)
4,586,044,854
(19,811,944)
-

(7,241,168,337)
26,997,452,615
(60,000)
-

(1,090,160,763)
(16,230,807)
613,058,573
160,602,512
(20,661,194)
(6,003,449,226)
(721,320,766)

9,544,612,082
(182,490,206)
(207,600)
(4,867,780)
(29,336,893)
1,350,323,530
85,212,890
331,847,806
721,974,306
1,459,061,876
(251,724,173)
(13,611,198,155)
(841,950,701)

(3,000,000)
(3,693,047)
4,059,857,872
101,100,049
(3,282,018)
(1,933,326)

(102,400)
(1,899,829,375)
(4,102,648)
4,035,684,539
2,458,006,000
(16,219,494)
(17,182,642)

136,306,939

313,285,742

274,238

22,101,660

(10,531,236,834)

(3,780,828,799)

(3,013,170,682)

24,334,579,918

35,730,521,876
(35,976,640,876)
30,457,389,799
(6,762,319,419)
(11,107,191,747)
(4,000,000,000)
9,787,729,539
8,281,485,523
(1,455,050,254)
(6,637,956)

52,397,768,414
(55,439,250,625)
19,883,384,288
(53,134,380,336)
(28,178,916)
32,894,070,000
(4,500,000,000)
3,881,137
(1,312,142,331)
(1,847,544,926)
(275,063,116)

1,065,426,420
35,641,329,668
(35,976,640,876)
8,056,865,615
(2,962,917,133)
(109,701,646)
(4,000,000,000)
9,787,729,539
8,281,485,523
(1,455,050,254)
-

2,276,435,570
52,397,768,414
(55,433,441,875)
4,588,452,254
(52,767,568,958)
32,894,070,000
(4,500,000,000)
3,881,137
(1,312,142,331)
(1,847,544,926)
-

24,949,286,485

(11,357,456,411)

18,328,526,856

(23,700,090,715)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

11,918,373,423
13,330,821,335
916,950,672

(372,528,049)
12,712,987,630
990,361,754

10,343,151,280
302,184,102
-

190,637,631
111,546,471
-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

26,166,145,430

13,330,821,335

10,645,335,382

302,184,102

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

26,188,115,177
(21,969,747)

13,330,821,335
-

10,645,335,382
-

302,184,102
-

26,166,145,430

13,330,821,335

10,645,335,382

302,184,102

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีม่ ีสาระสาคัญสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชาระเงิน
สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการปรับราคาซือ้ ขายเงินลงทุน

883,941,689
253,115,460

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

111,249,023
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
18,918,655
-

1,356,315
-
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทมหำชนจำกัด และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และมีท่อี ยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี ้
กรุ งเทพฯ : 88 อำคำรเดอะปำร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110
พัทยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20260
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี ้
กลุ่มกิจกำรดำเนิ นธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัต ตำคำร และกำรจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ำ
กลุ่มกิ จกำรประกอบกิ จกำรส่ วนใหญ่ ในประเทศไทยและประกอบกิ จกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจี น ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลังกำ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ เป็ นต้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
เหตุกำรณ์สำคัญระหว่ำงงวดทีร่ ำยงำน
เมื่ อ ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิด กำรแพร่ร ะบำดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวมีผลต่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ในประเทศไทยและแต่ละภูมิภำคเริ่มกลับมำเปิ ดให้บริกำรในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่ทวีป
ยุโรปเกิดกำรแพร่ระบำดรอบสองของ COVID-19 ในเดือนกันยำยน ดังนัน้ โรงแรมที่กลับมำเปิ ดให้บริกำรต้องปิ ดให้บริกำรชั่วครำว
ตำมสถำนกำรณ์ ในขณะที่โรงแรมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยงั เปิ ดให้บริกำรตลอดช่วงกำรระบำดของโรค
ธุรกิจอำหำร
ในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยได้เริ่มกลับมำเปิ ดให้บริกำรเกื อบทัง้ หมด และยังคงมุ่งเน้น
กำรขำยผ่ำนบริกำรจัดส่งอำหำรและซือ้ กลับบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ปิดให้บริกำรชั่วครำวในเดือนกุมภำพันธ์ กลุ่มกิจกำรได้กลับมำ
เปิ ดร้ำนอำหำรส่วนใหญ่แล้วตัง้ แต่ตน้ เดือนมีนำคม เนื่องจำกสถำนกำรณ์ท่ีเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ แม้ว่ำยังมี กำรแพร่ระบำดรอบ
สองในบำงแห่ง กลุ่มกิจกำรยังคงขยำยสำขำใหม่ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
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เหตุกำรณ์สำคัญในระหว่ำงปี ทีร่ ำยงำน (ต่อ)
ธุรกิจจำหน่ำย
ธุร กิ จจ ำหน่ ำยสิ น ค้ำ กลับ มำเปิ ด ให้บ ริก ำรเกื อ บทั้งหมดในเดื อ นพฤษภำคม พ.ศ. 2563 ปั จจุบัน ร้ำ นค้ำทั้งหมดได้ก ลับ มำ
ดำเนินงำนตำมปกติ กลุ่มกิจกำรยังคงมุ่งเน้นที่กำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์
สำหรับทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรให้ควำมสนใจอย่ำงใกล้ชิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนรวมถึงวำงกลยุทธ์ท่เี หมำะสม

3

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อกำหนดภำยใต้
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินบำงประเภทซึง่ ใช้มลู ค่ำยุตธิ รรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญ ชี ท่ีร ับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญ ชี ท่ี สำคัญ
และกำรใช้ดุล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริห ำรซึ่ง จัด ท ำขึน้ ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญ ชี ข องกลุ่ม กิ จ กำรไปถื อ ปฏิ บัติ
และต้องเปิ ดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรหรือควำมซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญ
ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุ 9
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ท่ีมี
เนือ้ ควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

4.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมำถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีเ่ กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ ีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ท่เี กี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมีดงั นี ้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 19

กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรชำระหนีส้ ินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวกับเครื่อ งมือ ทำงกำรเงินได้กำหนดหลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภท และ
กำรวัดมูลค่ำของเครื่องมื อทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิ บัติส ำหรับกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี ้สิ นทำงกำรเงิ น และ
ให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตั กิ ำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลักกำรรับรู ้
รำยกำรระหว่ำ งรำยกำรที่ ถูก ป้อ งกัน ควำมเสี่ ย งและเครื่อ งมื อ ป้อ งกัน ควำมเสี่ ย ง (Accounting mismatch) และให้
แนวปฏิบัติในรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทเครื่อ งมื อ ทำงกำรเงินที่ อ อกโดยกิจกำรว่ำเป็ นหนี ้สินหรือ ทุน และ
กำหนดให้กิจกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในรำยละเอียด
หลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ กิจกำรต้อ งพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสำหรับ
กำรถื อสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญ ญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้
(SPPI) หรือ ไม่ ซึ่ง กำรจัด ประเภทนั้น จะมี ผ ลต่ อ กำรวัด มูล ค่ำ ของรำยกำรสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ด้วย หลัก กำรใหม่
ยังรวมถึง กำรพิ จ ำรณำค่ำ เผื่ อ ผลขำดทุน กำรด้อ ยค่ ำของสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน รวมทั้ง สิ น ทรัพ ย์ท่ี เกิ ด จำกสัญ ญำ
ซึง่ กิจกำรจะต้องพิจำรณำรับรู ผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วันที่รบั รู ร้ ำยกำรเริ่มแรก
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 5
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4

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ ช่ำรับรู ส้ ัญญำเช่ำเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจกำร
ต้องรับรู ส้ ินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อำ้ งอิง
มีมลู ค่ำต่ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำฉบับใหม่มำถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 5

ค)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรรับรู ผ้ ลกระทบทำงภำษี เงินได้
ของเงินปั นผลจำกตรำสำรทุน ให้รบั รู ภ้ ำษี เงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรับรู ร้ ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตที่ทำให้เกิด
กำไรที่นำมำจัดสรรเงินปันผล

ง)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีกำรบัญชีสำหรับกรณีท่ี มีกำรแก้ไขโครงกำร
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ ำยชำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ท่ี กำหนดไว้ โดยเมื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง
โครงกำรได้เกิดขึน้ กลุ่มกิจกำรจะต้องใช้ขอ้ สมมติท่ีเป็ นปั จจุบัน ณ วันที่ท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร
หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ในกำรคำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบีย้ สุทธิสำหรับระยะเวลำที่เหลือของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

จ)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำหำกสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข
ที่เกิดจำกเงินที่กูม้ ำโดยเฉพำะนัน้ อยู่ในสภำพพร้อมใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย ยอดคงเหลือของเงินที่กมู้ ำ
โดยเฉพำะดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรต้องนำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกูย้ ืมที่มีวตั ถุประสงค์ท่วั ไปด้วย

ฉ)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ได้อธิบำยให้ชดั เจนยิ่งขึน้ เกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยำวในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำซึ่งโดย
เนือ้ หำแล้วถื อเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ แต่ไม่ได้นำวิธีส่วนได้เสียมำถือ ปฏิบัติ
กลุ่มกิจกำรจะต้องถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรับรู ก้ ำรปั นส่วน
ผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ช)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ได้มำซึ่งกำรควบคุมของธุรกิจที่เป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ที่ถือเป็ นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่
ก่อนหน้ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่

ซ)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ได้มำซึง่ กำรควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้ำจะต้องไม่วดั มูลค่ำใหม่
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
ฌ)

4.2

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบั บที่ 23 เรื่อง ควำมไม่ แน่ นอนเกี่ยวกั บวิธีกำรทำงภำษีเงินได้
ได้อธิบำยวิธีกำรรับรู ร้ ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีและสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั ในกรณีท่มี ีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี ้

-

กลุ่ม กิจกำรต้อ งสมมติว่ำหน่วยงำนจัดเก็บภำษี จะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษี ท่ีมีควำมไม่ แน่นอน และมี ควำมรู ้
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็ นข้อในกำรพิจำรณำ

-

หำกกลุ่ม กิ จกำรสรุ ป ว่ำไม่ มี ควำมเป็ น ไปได้ค่อ นข้ำงแน่ ท่ี ห น่ วยงำนจัด เก็บ ภำษี จ ะยอมรับ วิธีก ำรทำงภำษี ท่ี มี
ควำมไม่แน่นอน กลุ่มกิจกำรต้องสะท้อนผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรคำนวณบัญชีภำษีเงินได้ดว้ ย

-

กลุ่มกิจกำรต้องประเมินกำรใช้ดลุ ยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่เี คยอ้ำงอิงในกำรใช้
ดุลยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ท่สี ่งผลกระทบต่อกำรใช้ดลุ ยพินิจหรือประมำณกำร

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีเ่ กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ ีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
กลุ่ม กิจกำรประเมิน ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุ ง ซึ่งยังไม่มี ผลบังคับ ใช้ใน
รอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนั มีดงั นี ้
ก)

กำรปรับปรุ งกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิ่มเติมหลักกำรใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี ้

-

กำรวัดมูลค่ำ ซึง่ รวมถึงปัจจัยที่ตอ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็ นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำร และ
กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ ิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุ งคำนิยำมของสินทรัพย์และหนีส้ ิน และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหนีส้ ินในงบกำรเงิน รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดั เจนขึน้ ถึง บทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร
ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข)

กำรปรับ ปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบั บ ที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุ รกิจ ได้ให้คำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่
ซึง่ กำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนำเข้ำและกระบวนกำรที่สำคัญเป็ นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อนำมำรวมกัน
มี ส่วนอย่ำงมี นัยสำคัญ ทำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุ งคำนิยำมของ “ผลผลิต ” โดยให้
ควำมสนใจในตัวของสิ น ค้ำ และบริก ำรที่ ให้กับ ลู ก ค้ำ และตัด เรื่ อ งกำรอ้ำงอิ งควำมสำมำรถในกำรลดต้น ทุน และ
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ออกไป
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
ค)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะ เพื่ อ บรรเทำผลกระทบที่ อ ำจเกิ ดขึ น้ จำกควำมไม่ แ น่ น อนที่ เกิ ด จำกกำรปฏิ รู ปอั ตรำดอกเบี ้ยอ้ำงอิ ง เช่ น
อัตรำดอกเบีย้ อ้ำงอิงที่กำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้ ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี ้ กำรปรับปรุ งได้กำหนดให้
กิจกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

ง)

กำรปรั บ ปรุ งมำตรฐำนกำรบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 1 เรื่อ ง กำรนำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุ งคำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระสำคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิด และอธิบำยถึงกำร
นำควำมมีสำระสำคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อมูลที่ไม่สำระสำคัญ

จ)

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ เกี่ยวกับกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏิบตั กิ รณีท่ีผเู้ ช่ำได้รบั กำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผูเ้ ช่ำสำมำรถเลือกที่จะไม่ประเมินว่ำกำรลด
ค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญำเช่ำ (Lease modification) สำหรับกำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
ในระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดังกล่ำวต้องนำมำถือปฏิบตั ิ
กับงบกำรเงินประจำปี ท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563 ทัง้ นี ้ กิจกำรสำมำรถถือปฏิบตั กิ ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่นำกำรผ่อนปรนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั สิ ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนปี ปัจจุบนั

4.3

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2565 ทีเ่ กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีม่ ีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับ ใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนั มีดงั นี ้
กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ เกี่ยวกับแนวผ่อนปรนในทำง
ปฏิบตั ิกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้ อ้ำงอิง (เช่น กำรทดแทน
อัตรำ THBFIX ด้วยอัตรำดอกเบีย้ อ้ำงอิงใหม่ซ่งึ เป็ นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผูเ้ ช่ำต้องวัดมูลค่ำหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ใหม่ โดยใช้อตั รำคิดลดที่ปรับปรุ งซึ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยอนุญำตให้ถือปฏิบตั กิ ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่นำแนวผ่อนปรนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั สิ ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนปี ปัจจุบนั
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ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครั้งแรก
หมำยเหตุนีอ้ ธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดง
รำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมื อทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
(TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กลุ่ม กิ จ กำรและบริษั ท ได้น ำนโยบำยกำรบัญ ชี ใหม่ ดังกล่ ำวมำถื อ ปฏิ บัติตั้ง แต่วัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธี ร ับ รู ้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นรำยกำรปรับปรุ งกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified
retrospective) โดยไม่ ป รับ ปรุ ง ข้อ มูล เปรีย บเที ย บ ดังนั้น กำรจัด ประเภทรำยกำรใหม่ แ ละรำยกำรปรับ ปรุ ง ที่ เกิ ด จำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีจะรับรู ใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
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ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครั้งแรก (ต่อ)
ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็ นครัง้ แรกที่มีตอ่ งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็ นดังนี ้

ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
กำรจัดประเภทใหม่ กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุ ง และรำยกำรปรับปรุ ง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ณ วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ที่ดินและโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

15,554

(492)

594

15,656

1,428
-

486

33
-

1,461
486

16,982

(6)

627

17,603

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,088
26
166

(727)
(26)
(166)

1,274
-

3,635
-

5,678
123,129
59,707
2,175
5,503
5,887

(284)
3,436
17
(1,964)

(44)
84,735
(1,002)
(2,175)
1,505
(379)

5,394
123,085
84,735
58,705
3,436
7,025
3,544

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

205,359

286

83,914

289,559

รวมสินทรัพย์

222,341

280

84,541

307,162
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ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครั้งแรก (ต่อ)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
กำรจัดประเภทใหม่ กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุ ง และรำยกำรปรับปรุ ง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ณ วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

หนีส้ ินและส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

20,036

2

(681)

19,357

-

-

14,944

14,944

12
3,473

9
(7)

(12)
-

9
3,466

23,521

4

14,251

37,776

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

16
24,144
4,855
29,015

883
94
(36)
941

73,697
(16)
699
(1,587)
72,793

73,697
883
24,937
3,232
102,749

รวมหนี้สิน

52,536

945

87,044

140,525

40,916
(9,470)

(623)
(42)

(2,286)
-

38,007
(9,512)

31,446
10,407

(665)
-

(2,286)
(217)

28,495
10,190

41,853

(665)

(2,503)

38,685

94,389

280

84,541

179,210

ส่วนของเจ้ำของ
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
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ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครั้งแรก (ต่อ)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
กำรจัดประเภทใหม่ กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุ ง และรำยกำรปรับปรุ ง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ณ วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

1,626
-

(5)
486

80
-

1,701
486

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,626

481

80

2,187

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

24
9
2,167

(24)
3,436
(2,132)

310
394
(9)
2
-

310
394
3,436
2
35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,200

1,280

697

4,177

รวมสินทรัพย์

3,826

1,761

777

6,364
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ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครั้งแรก (ต่อ)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
กำรจัดประเภทใหม่ กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุ ง และรำยกำรปรับปรุ ง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ณ วันที่
1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

หนีส้ ินและส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

714

2

(4)

712

29

9
(7)

159
-

159
9
22

743

4

155

902

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

200
200

788
94
882

626
626

626
788
294
1,708

รวมหนี้สิน

943

886

781

2,610

ส่วนของเจ้ำของ
กำไรสะสม
รวมส่วนของเจ้ำของ

5,917
5,917

875
875

(4)
(4)

6,788
6,788

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

6,860

1,761

777

9,398
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5.1

เครื่องมือทำงกำรเงิน
ผลกระทบที่มีตอ่ กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของกลุ่มกิจกำรและของบริษัท ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี ้

กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
รับรู ค้ ำ่ เผื่อกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
รับรู ค้ ำ่ เผื่อกำรด้อยค่ำของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รับรู ม้ ลู ค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
รับรู ส้ ินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี/หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกรำยกำรปรับปรุ งข้ำงต้น
รวมผลกำรปรับปรุ งกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรต้นปี จำกกำรนำ TFRS 9
มำถือปฏิบตั ิ
กำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลังปรับปรุ ง
ผลกระทบจำก TFRS 9 (ก่อนกำรปรับปรุ งผลกระทบจำก TFRS 16)

งบกำรเงินรวม
ล้ำนบำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ำนบำท

40,916
(1,219)
(284)
974

5,917
(5)
974

(94)

(94)

(623)

875

40,293

6,792

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครัง้ แรก) ผูบ้ ริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั กำรสินทรัพย์และ
หนีส้ ินทำงกำรเงิน และจัดประเภทรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินตำม TFRS 9 และมูลค่ำยุติธรรมที่เกี่ยวข้องตำมที่เปิ ดเผยไว้ใน
หมำยเหตุ 13
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ก)

กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผื่อขำยเป็ นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(FVOCI)
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้เลือกเปิ ดเผยกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนทุกประเภท
ที่เปิ ดเผยเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์เผื่ อ ขำยในปี ก่อ นในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น เนื่ อ งจำกเงินลงทุนเหล่ำนี เ้ ป็ นเงินลงทุน
ทำงกลยุทธ์ร ะยะยำว ทำให้สิน ทรัพ ย์ข องกลุ่มกิจกำรและบริษั ทซึ่ง มี มูลค่ำยุติธรรมจำนวน 26 ล้ำนบำท และ 24 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ถูกจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผื่อขำยเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ซึง่ แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ข)

กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนทั่วไปเป็ นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) และ
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทเงินลงทุนทั่วไปในตรำสำรทุนใหม่เป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน (FVPL) จำนวน 70 ล้ำนบำท และวัดมูลค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น (FVOCI) จำนวน
96 ล้ำนบำท เงินลงทุนดังกล่ำวแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รับรู้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินทีม่ ูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี ส้ ินอนุพันธ์ทำงกำรเงินสุทธิได้รบั รู ด้ ว้ ยมูลค่ำยุติธรรมจำนวน 3,030 ล้ำนบำท และ
3,125 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กลุ่มกิจกำรและบริษัทรับรู ต้ รำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่มลู ค่ำยุตธิ รรมในกำรปรับปรุ งกำไรสะสมต้นปี จำนวน 974 ล้ำนบำท
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ง)

กำรจัดประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงินจำกกำรนำ TFRS 9 มำถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครัง้ แรก) กำรวัดมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ทำงกำรเงินสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
(ตำม TAS 105 และ
TAS อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง)
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนทีถ่ ึง
กำหนดชำระในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
รำยงำนไว้ ปรับปรุ ง
ตำมทีป่ รับปรุ งใหม่
เดิม
ใหม่
ผลต่ำง
(ตำม TFRS 9) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

13,331
15,554

13,331
15,062

(492)

-

486

486

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVOCI
รำคำทุนหักกำรด้อยค่ำ
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVOCI
FVOCI/FVPL
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVPL

3,088
26
166
5,678
-

2,361
26
166
5,394
3,436

(727)
(284)
3,436

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

300
20,036

300
20,038

2

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

5,660
4,000

5,660
4,000

-

-

9

9

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

39,011
63,376

39,011
63,376

-

-

883

883

FVPL

FVPL

FVOCI/FVPL
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
ตำมที่
่
ตำมทีรำยงำนไว้เดิม
รำยงำนไว้ ปรับปรุ ง
(ตำม TAS 105 และ ตำมทีป่ รับปรุ งใหม่
เดิม
ใหม่
ผลต่ำง
TAS อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง)
(ตำม TFRS 9) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

หนี้สินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนทีถ่ ึง
กำหนดชำระในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

หนี้สินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVPL

302
1,626
-

302
1,621
486

(5)
486

FVOCI
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

FVOCI
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVPL

24
113,868
-

24
113,868
3,436

3,436

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

300

300

-

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

714
4,339
2,935

716
4,339
2,935

2
-

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVPL

4,000
-

4,000
9

9

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
บันทึกตำมอัตรำตลำด
ณ วันสิน้ ปี

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
FVPL

16,269
51,065
-

16,269
51,065
788

788
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จ)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เข้ำเงื่อนไขที่ตอ้ งพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ดังนี ้

- ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
- เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และกิจกำรอื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมวิธีอ ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ตลอดอำยุของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ลูกหนี ้กำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืนถูกจัดกลุ่มตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินกำหนดชำระ กลุ่มกิจกำรจึงได้ใช้อัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี ้ อัตรำ
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ พิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยชำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์
ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปัจจัยในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจ่ำยชำระของลูกหนี ้
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีประเมินกำรด้อยค่ำของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และกิจกำรอื่นโดยพิจำรณำข้อบ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำ
รวมถึงปัญหำทำงกำรเงินที่สำคัญของลูกหนี ้ กำรผิดนัดชำระหรือชำระล่ำช้ำ เป็ นต้น
ฉ)

อนุพันธ์ทำงกำรเงินและกิจกรรมป้ องกันควำมเสี่ยง
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรับรู อ้ นุพันธ์ทำงกำรเงินเป็ นลูกหนีแ้ ละเจ้ำหนีใ้ นงบกำรเงิน และบันทึก
กำรเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ำของอนุพันธ์ทำงกำรเงินดังกล่ำวโดยหักกลบกับรำยกำรกำไรหรือ ขำดทุนจำกอัต รำแลกเปลี่ ยนและ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้อง
ณ วัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิ จ กำรได้ร ับ รู ้สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ น อนุพั น ธ์ท ำงกำรเงิ น โดยได้ป รับ มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม
ที่เกี่ยวข้องในกำไรสะสมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และใช้กำรบัญ ชีป้องกันควำมเสี่ยงเป็ นครัง้ แรก โดยมี
สัญ ญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรเป็ นเครื่องมื อ
ป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดดังที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 7
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กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยกำรสัญญำอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินซึง่ ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมในสำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
และกำไรสะสมดังต่อไปนี ้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำรอง
สำรอง
กำรป้ องกัน
กำรป้ องกัน
ควำมเสี่ยงใน
ควำมเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
กำไรสะสม กระแสเงินสด
กำไรสะสม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

-

444

-

444

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

-

42

-

42

รวมสินทรัพย์อนุพันธ์ทำงกำรเงิน - หมุนเวียน

-

486

-

486

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

-

3,348

-

3,348

-

88
3,436

-

88
3,436

-

9
9

-

9
9

-

260

-

260

-

563

-

528

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
- ใช้กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

42

-

-

-

รวมหนี้สินอนุ พันธ์ทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน

42

823

-

788

รวมสินทรัพย์อนุพันธ์ทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
รวมหนี้สินอนุ พันธ์ทำงกำรเงิน - หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
- ไม่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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5.2

สัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรได้นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิ โดยกำรรับรู ห้ นีส้ ินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญำเช่ำ ทัง้ นี ้ หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำ TFRS 16 มำถือ
ปฏิบตั ิดงั กล่ำวจะรับรู ด้ ว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของหนี ้สินที่จะต้องชำระ คิดลดด้วยอัตรำกูย้ ืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
โดยอัตรำกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่กลุ่มกิจกำรนำมำใช้ในกำรคิดลดดังกล่ำว คือ ร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 12.76
กลุ่มกิจกำรรับรู ส้ ินทรัพย์สิทธิกำรใช้บำงสัญญำเสมือนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรได้นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั เริ่มต้นสัญญำเช่ำนัน้
ซึ่งคำนวณจำกอัตรำกำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มตำมอำยุทงั้ หมดของสัญญำ สำหรับสัญญำที่เหลือ กลุ่มกิจกำรรับรู ส้ ินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ด้วยจำนวนเดียวกับหนี ส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำปรับปรุ งด้วยยอดยกมำของจำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงชำระ
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี ้ กลุ่มกิจกำรไม่มีสัญ ญำเช่ำที่เป็ นสัญ ญำที่สร้ำงภำระ
ที่ตอ้ งนำมำปรับปรุ งกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
สำหรับสัญ ญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบั รู เ้ ป็ นสัญ ญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรับรู ด้ ว้ ยมูลค่ำคงเหลื อของสินทรัพย์ตำมสัญ ญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิครัง้ แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีส้ ิน
ตำมสัญ ญำเช่ำ ทัง้ นี ้ กลุ่มกิจกำรจะเริ่มนำข้อ กำหนดของกำรรับรู ร้ ำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิกับรำยกำรดังกล่ำว
ภำยหลังวันที่ถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ได้เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
หัก: ผลกระทบจำกอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่ำ
ณ วันที่นำใช้เป็ นครัง้ แรก
บวก: หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ได้รบั รู ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
หัก: สัญญำเช่ำระยะสัน้ ที่รบั รู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
หัก: สัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำที่รบั รู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำย
ตำมวิธีเส้นตรง
หัก: ส่วนของค่ำบริกำรที่ได้รวมอยู่ในค่ำเช่ำ
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนที่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
ล้ำนบำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ล้ำนบำท

96,754

852

(6,537)
27
(740)
(5)

(67)
-

(858)

-

88,641

785

14,944
73,697

159
626
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วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิท่ีกลุ่มกิจกำรเลือกใช้ ในกำรนำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกนัน้ กับสัญญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรมีอยู่
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วธิ ีผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนดังนี ้

- ใช้อตั รำคิดลดอัตรำเดียวสำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำสินทรัพย์อำ้ งอิงที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันอย่ำงสมเหตุสมผล
- พิจำรณำว่ำสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำที่สร้ำงภำระหรือไม่ตำมกำรประเมินก่อนนำ TFRS 16 มำถือปฏิบตั ิ
- ถือว่ำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่มีอำยุสญ
ั ญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้

- ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกในกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
- ใช้ขอ้ เท็จจริงที่ทรำบภำยหลังในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ในกรณี ท่ีสัญญำให้สิทธิเลือกขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือยกเลิก
สัญญำเช่ำ และ

- เลื อกที่ จะไม่พิ จำรณำใหม่ ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่ อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิ จำรณำของ
มำตรฐำนกำรบัญ ชี และกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับเดิม คื อ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมิ นว่ำข้อ ตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
6

นโยบำยกำรบัญชี

6.1

กำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวมและวิธีส่วนได้เสีย
ก)

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้ หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมเมื่ อกลุ่มกิจกำรรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั กำรลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจเหนือผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุมในบริษัทย่อยนัน้
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็ นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ แต่ไม่ถึงกับมีอำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู โ้ ดยใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน
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ค)

กำรร่วมกำรงำน
เงิน ลงทุน ในกำรร่วมกำรงำนจะถู ก จัด ประเภทเป็ น กำรด ำเนิ น งำนร่ว มกัน หรือ กำรร่ว มค้ำ โดยขึน้ อยู่ กับ สิ ท ธิ แ ละ
ภำระผูกพันตำมสัญญำของผูเ้ ข้ำร่วมกำรงำนนัน้ มำกกว่ำโครงสร้ำงรู ปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน
การร่วมค้า
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็ นกำรร่วมค้ำเมื่ อกลุ่มกิจกำรมี สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำรับรู โ้ ดยใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน

ง)

กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มกิจกำรรับรู เ้ งินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินที่จ่ำยซือ้ รวมกับต้นทุนทำงตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจะรับรู ม้ ลู ค่ำภำยหลังวันที่ได้มำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของ
ผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผูล้ งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุ งกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน
เมื่ อ ส่ วนแบ่งขำดทุน ของกลุ่ม กิจ กำรในบริษั ท ร่วมและกำรร่วมค้ำมี มูลค่ำเท่ำกับ หรือ เกิน กว่ำมูลค่ำส่ วนได้เสี ย ของ
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รู ส้ ่วนแบ่งขำดทุน
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือได้จ่ำยเงินเพื่อชำระภำระผูกพัน
แทนบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำ

จ)

กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือครองกิจกำร
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรยังคงมีอำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิต่อ รำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ ป็ นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้ หรือรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัด ส่ ว นในบริษั ท ย่ อ ยกับ รำคำตำมบัญ ชี ข องส่ ว นได้เสี ย ที่ ไม่ มี อ ำนำจควบคุ ม ที่ ล ดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ตำมสั ด ส่ ว นที่
เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู ใ้ นส่วนของเจ้ำของ
ถ้ำสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญหรือยังคงมีกำร
ควบคุมร่วม กำไรหรือ ขำดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือ
ขำดทุน กำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรับรู ใ้ นงบกำไรขำดทุน
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญ เสียอำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมี นัยสำคัญ ในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุน
ที่เหลื ออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึน้ จะถูกรับรู ใ้ นกำไรหรือ ขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ
เงิน ลงทุน จะกลำยเป็ น มูล ค่ำเริ่ม แรกในกำรบัน ทึก บัญ ชี เงิน ลงทุน และจะจัด ประเภทใหม่ ต ำมสัด ส่ วนกำรถื อ ครอง
ที่เหลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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ฉ)

รำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
รำยกำร ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสัดส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุน ที่ ยังไม่ เกิด ขึน้ จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่ม กิจ กำรจะถูก ตัด ออกเช่ น เดี ย วกัน ยกเว้น รำยกำรนั้น
จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีโอน

กำรรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตั ติ ำมวิธีซอื ้ สำหรับกำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับ
กำรซือ้ ธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่โี อนไป
หนีส้ ินที่ก่อขึน้ เพื่อจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร

สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มำ หนีส้ ิน และหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ซื อ้
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรือด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ กู ซือ้
ผลรวมของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียในผู้
ได้รบั กำรลงทุนซึง่ ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีท่เี ป็ นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ) ในจำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของ
สินทรัพย์สุท ธิ ท่ีร ะบุได้ท่ี ได้ม ำต้อ งรับรู เ้ ป็ น ค่ำควำมนิย ม แต่ห ำกน้อ ยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพ ย์สุทธิ ท่ี ระบุได้ท่ีได้ ม ำ
จะรับรู ส้ ่วนต่ำงโดยตรงไปยังกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ธุรกิจ
ต้นทุนที่เกี่ยวกับกำรซือ้ ธุรกิจจะถูกรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวม
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซือ้
หำกกำรรวมธุรกิจดำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซือ้ ถื ออยู่ในผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจจะถูก
วัดมูลค่ำใหม่ดว้ ยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ซอื ้ กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู ใ้ นกำไรหรือขำดทุน
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรือได้รบั ที่รบั รู ไ้ ว้เป็ นสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน จะรับรู ใ้ น
กำไรหรือขำดทุน สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ำของจะไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจกำรรับรู ร้ ำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยรับรู ส้ ินทรัพย์และหนีส้ ินของกิจกำรที่ถูกนำมำรว มด้วย
มูลค่ำตำมบัญ ชี ของกิจกำรที่ถูกนำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุดที่ตอ้ งจัดทำ
งบกำรเงินรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรับปรุ งรำยกำรเสมือ นว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ต้นงวดในงบกำรเงินงวดก่อ น
ที่นำมำแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้ แต่วนั ที่กิจกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึน้ หลังจำกวันต้นงวด
ของงบกำรเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเป็ นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีให้ไป หนีส้ ินที่เกิดขึน้ หรือรับมำ และ
ตรำสำรทุนที่ออกโดยผูซ้ อื ้ ณ วันที่มีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึง่ กำรควบคุม
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ ือ้ ในมูลค่ำตำมบัญ ชีของกิจกำรที่ถูก
นำมำรวมแสดงเป็ นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ” ในส่วนของเจ้ำของ โดยกลุ่มกิจกำร
จะตัดรำยกำรนีอ้ อกเมื่อขำยเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำไรสะสม

6.3

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
ของกลุ่มกิจกำรและบริษัท

ข)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รำยกำร
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู ร้ ำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ ประกอบของ
อัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรู ไ้ ว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู ก้ ำไร
หรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกำไรหรือ
ขำดทุนนัน้ จะรับรู ไ้ ว้ในกำไรขำดทุนด้วย
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ค)

กลุ่มกิจกำร
กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อ
รุ นแรง) ซึ่งมี สกุล เงินที่ ใช้ในกำรดำเนิน งำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน ได้ถูกแปลงค่ำเป็ น สกุลเงิน
ที่ใช้นำเสนองบกำรเงินดังนี ้
-

6.4

สินทรัพย์และหนีส้ ินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำด้วยอัตรำปิ ด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่ำด้วยอัตรำถัวเฉลี่ย และ
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดรับรู ใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนดำเนินงำนและตำมภูมิศำสตร์ของกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร
ส่วนงำนดำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนงำนดำเนินงำน ซึง่ พิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร

6.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสัน้ อื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
จะแสดงไว้ในส่วนของหนีส้ ินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำรับรู เ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี ้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้วยค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลื อ ณ วันสิน้ งวด ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลูกหนีก้ ำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั จำกลูกหนีก้ ำรค้ำ หนีส้ ูญ ที่ ถูกตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี จะรับรู ไ้ ว้ในกำไรหรือ
ขำดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลูก หนี ้ก ำรค้ำตำมสัญ ญำระยะยำวเป็ น ลูก หนี ้จ ำกกำรขำยสิ ท ธิ ในสถำนที่ พัก ผ่ อ นโดยแบ่ งเวลำ โดยรับ ช ำระคื น เป็ น งวด
ซึง่ ครอบคลุมระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี ลูกหนีก้ ำรค้ำวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินตำมสัญญำหักด้วยยอดผ่อนชำระที่ได้รบั แล้ว
และจะวัด มูล ค่ำต่อ มำด้วยจำนวนเงินที่ เหลื อ อยู่หัก ด้วยค่ำเผื่ อ หนี ส้ งสัยจะสูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลื อ
ณ วันสิน้ งวด ค่ำเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญ ชีของลูกหนี ก้ ำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รบั จำกลูกหนีก้ ำรค้ำ หนีส้ ญ
ู ที่เกิดขึน้ จะรับรู ไ้ ว้ในกำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

6.6

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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6.7

สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ แสดงด้วยรำคำทุนหรือ มูลค่ำสุทธิ ท่ีจะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่ อนไหว วัตถุดิบ และสินค้ำสำเร็จรู ปจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ำประเภทสปำ คำนวณ
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก ส่วนสินค้ำประเภทแฟชั่น คำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน ต้นทุนของกำรซือ้ ประกอบด้วยรำคำซือ้
และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกำรซือ้ สินค้ำนั้น เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เงื่อนไข ค่ำเผื่อ หรือส่วนลด (rebate) ต้นทุนของสินค้ำสำเร็จรู ปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำออกแบบ ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ ในกำรผลิตซึ่งปั นส่วนตำมเกณฑ์กำรดำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนกำรกูย้ ื ม
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั ประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำนัน้ สำเร็จรู ป
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีคำ่ เผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น

6.8

ทีด่ นิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพือ่ ขำย
ที่ ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่ อขำย แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิ ท่ี คำดว่ำจะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
รำคำทุนคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดนิ ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับโครงกำรและดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึง่ จะหยุดบันทึกดอกเบีย้ จ่ำยเข้ำมำเป็ นต้นทุนเมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

6.9

(กลุ่ม) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำยและกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ ตำมบัญชีท่ีจะ
ได้รบั คืนส่วนใหญ่ มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ มี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม
สินทรัพย์ท่จี ะจำหน่ำย) นัน้ จะวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรขำย

6.10 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ก)

กำรจัดประเภท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีต้ ำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำ
โดยพิ จ ำรณำจำก ก) โมเดลธุ ร กิ จ ในกำรบริห ำรสิ น ทรัพ ย์ดังกล่ ำ ว และ ข) ลัก ษณะกระแสเงิน สดตำมสัญ ญำว่ำ
เข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี ้
-

รำยกำรที่วดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่ำนกำไรหรือขำดทุน และ
รำยกำรที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
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กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนีใ้ หม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรัพย์เท่ำนัน้
สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลื อก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน ณ วันที่รบั รู เ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำจะวัดมูลค่ำด้วย FVPL เท่ำนัน้
ข)

กำรรับรู ร้ ำยกำรและกำรตัดรำยกำร
ในกำรซือ้ หรือได้มำหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรับรู ร้ ำยกำร ณ วันที่ทำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็ นวันที่
กลุ่มกิจกำรเข้ำทำรำยกำรซือ้ หรือขำยสินทรัพย์นนั้ โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกเมื่ อสิทธิ
ในกำรได้รบั กระแสเงินสดจำกสินทรัพย์นนั้ สิน้ สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ออกไป

ค)

กำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรับ รู ร้ ำยกำรเมื่ อ เริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้น ทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นนั้ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL กลุ่มกิจกำร
จะรับรู ต้ น้ ทุนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวข้องเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน
กลุ่ ม กิ จ กำรจะพิ จ ำรณำสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น ซึ่ง มี อ นุพั น ธ์ ท ำงกำรเงิ น แฝงในภำพรวมว่ำ ลัก ษณะกระแสเงิ น สด
ตำมสัญญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่

ง)

กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรทุน
กลุ่ม กิจกำรวัดมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณี ท่ีกลุ่มกิจกำรเลื อ กรับ รู ก้ ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขำดทุนที่รบั รู ส้ ะสมดังกล่ำวไปยังกำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวออกไป ทัง้ นี ้ เงินปั นผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำว
จะรับรู ใ้ นกำไรหรือขำดทุน และแสดงในรำยกำรเงินปันผลรับ เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิได้รบั เงินปันผลนัน้
กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู ใ้ นรำยกำรกำไร/ขำดทุนอื่ น
ในงบกำไรขำดทุน
ขำดทุน (กลับรำยกำรขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรม
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จ)

กำรด้อยค่ำ
ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิ จกำรใช้วิธีอ ย่ำ งง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรับ รู ก้ ำร
ด้อยค่ำของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตตลอดอำยุของสินทรัพย์ดงั กล่ำวตัง้ แต่
วันที่กลุ่มกิจกำรเริ่มรับรู ล้ กู หนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
ในกำรพิ จ ำรณำผลขำดทุน ด้ำนเครดิต ที่ ค ำดว่ำจะเกิด ขึน้ ผู้บ ริห ำรได้จัด กลุ่ม ลูก หนี ้ต ำมควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต ที่ มี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินกำหนดชำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ พิจำรณำจำก
ลักษณะกำรจ่ำยชำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปัจจัยในอนำคตที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจ่ำยชำระของลูกหนี ้
ประมำณกำรอัต รำผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่ ค ำดว่ำจะเกิ ด ขึน้ พิ จ ำรณำจำกประวัติก ำรชำระเงิน จำกกำรขำยในช่ว ง
ระยะเวลำ 36 เดือนและ 60 เดือนแปรผันตำมธุรกิจก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี ้ อัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั และกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั จจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระ
ของลูกค้ำ
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรทั่วไป (General
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสินทรัพย์ ขึน้ อยู่กบั ว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำง
มีนยั สำคัญหรือไม่ และรับรู ผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตัง้ แต่เริ่มรับรู ส้ ินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีกำร
เพิ่ ม ขึน้ อย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ นับ ตั้งแต่ก ำรรับ รู ร้ ำยกำรเมื่ อ แรกเริ่ม หรือ ไม่ โดยกำร 1) เปรีย บเที ย บควำมเสี่ ย งของกำร
ผิดสัญญำที่จะเกิดขึน้ ณ วันที่รำยงำน และ 2) ควำมเสี่ยงของกำรผิดสัญญำที่จะเกิดขึน้ ณ วันที่รบั รู ร้ ำยกำรเริ่มแรก
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรับรู ผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกับประสบกำรณ์ในอดีต โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รบั รู เ้ กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็ นของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (เช่น มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ทัง้ หมดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก)
โดยจำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญ ญำทัง้ หมดและกระแสเงินสดซึ่ง
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบั คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญำ
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรได้เลือกปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 6.27

323

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี ้
- จำนวนเงินที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ถ่วงนำ้ หนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็ น
- มูลค่ำเงินตำมเวลำ และ
- ข้อมูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำน เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปั จจุบนั และ
กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุน
กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ได้สรุ ปไว้ในหมำยเหตุ 5
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ละตรำสำรทุน
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รับรู ม้ ลู ค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึง่ หมำยถึงมูลค่ำ
ยุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่น ๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรู ใ้ นกำไรหรือขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู ใ้ นกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู ใ้ นกำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำยนัน้ ออกไป
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั จำกกำรจำหน่ำยกับรำคำตำมบัญ ชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมที่รบั รู ไ้ ว้ในส่วนของเจ้ำของ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไร
ขำดทุน กรณีท่จี ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนีห้ รือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน
ที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก
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6.11 อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ท่ีถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ ของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือ
ทั้งสองอย่ ำง และไม่ ได้มี ไว้ใช้งำนโดยกิ จ กำรในกลุ่ม กิ จ กำร จะถูก จัด ประเภทเป็ น อสังหำริม ทรัพ ย์เพื่ อ กำรลงทุน รวมถึ ง
อสังหำริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพื่อเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
กำรรับรู ร้ ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและต้นทุนกำรกูย้ ืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกิดขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนัน้ จะรวมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกูย้ ืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซือ้ หรือกำรก่อสร้ำงและจะหยุดพักทันที
เมื่อสินทรัพย์นนั้ ก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือระหว่ำงที่กำรดำเนินกำรพัฒนำสินทรัพย์ท่เี ข้ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจำกกำรรับรู เ้ มื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำ
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสัง หำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี ้
ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ 20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็ นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ตอ่ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ท่กี ลุ่มกิจกำรจะได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อ ย่ำงน่ำเชื่อ ถือ ค่ำซ่อ มแซมและบำรุ งรักษำ
ทัง้ หมดจะรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ ส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก
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6.12 ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ทงั้ หมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ สินทรัพย์นนั้ รวมถึงต้นทุนที่ประมำณในเบือ้ งต้นสำหรับกำรรือ้ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตงั้ ของ
สินทรัพย์ซง่ึ เป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์
ต้น ทุนที่ เกิด ขึน้ ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์ห รือ รับ รู แ้ ยกเป็ น อี ก สิน ทรัพ ย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม
เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ ส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ กลุ่มกิจกำร
จะรับรู ต้ น้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์ท่ปี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อำคำร และส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์อ่ืน
ยำนพำหนะ

อำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี
อำยุสญ
ั ญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี
3 - 15 ปี
4 - 5 ปี

กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสมทุกสิน้ รอบระยะเวลำ
รำยงำน
ในกรณีท่ีมลู ค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รบั คืนทันที
เครื่อ งใช้ในกำรดำเนิ นธุรกิ จโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่ อ มรำคำสะสม ส่ วนที่ซือ้ เพิ่ มเติม จะถื อ เป็ นเครื่อ งใช้
ในโรงแรมและถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีเมื่อมีกำรเบิกใช้

ในกรณี ท่ีมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนรู ปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จะบันทึกเป็ นค่ำปรับปรุ งอำคำรหรือค่ำปรับปรุ ง
สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุท่ีเหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 5 ปี
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสัน้ กว่ำ
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั จำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู ใ้ นงบกำไรขำดทุน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

เมื่อมีกำรซือ้ อุปกรณ์ในกำรดำเนินงำนและเครื่องใช้ในครัวของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงด้วยรำคำทุน โดยที่ยงั ไม่มีกำรคิด
ค่ำเสื่ อมรำคำจนกระทั่งเมื่ อมี กำรเบิ กครัง้ แรกเพื่ อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตำมวิธี เส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มใช้ครัง้ แรก กำรเบิกใช้ครัง้ ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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6.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
สิ ทธิ ในกำรบริหำรสิ นทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ำ ต้น ทุน ของสิ ท ธิ ดังกล่ ำ ว
ตัดจำหน่ำยโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำหรืออำยุกำรใช้งำนของอำคำรที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ 40 ปี
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมูลค่ำเนื่องจำกไม่ได้มีตลำดซือ้ ขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำร
ทบทวนทุกสิน้ งวดบัญชี
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ทรัพ ย์สินทำงปั ญ ญำวัดมูลค่ำด้วยรำคำซือ้ และประกอบด้วยสิทธิ กำรใช้ร ะบบสำรสนเทศเพื่ อ บริห ำรจัดกำรสิน ทรัพ ย์ และ
ดำเนิน กำรเกี่ ย วกับ สิท ธิ ในกำรบริห ำรสิ นทรัพ ย์อ ย่ำงมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ และสูต รอำหำรและอุปกรณ์ท่ี พัฒ นำขึน้ เอง ซึ่งทำให้
กลุ่มกิจกำรได้เปรียบกว่ำคูแ่ ข่ง ทรัพย์สินทำงปัญญำตัดจำหน่ำยที่ระยะเวลำระหว่ำง 10 - 40 ปี
ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนไชส์
ต้นทุนที่เกิดขึน้ เพื่อกำรพัฒนำแฟรนไชส์ใหม่ ซึง่ เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่นรับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ต้นทุนกำรพัฒนำที่ได้รบั รู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์ในงวดถัดไป
กำรทยอยตัดจำหน่ำยต้นทุน กำรพัฒ นำที่บันทึกเป็ นสินทรัพย์จะเริ่มต้น ตัง้ แต่เมื่ อ เริ่มดำเนิ นงำนแฟรนไชส์เพื่ อ กำรพำณิ ชย์
โดยตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์เป็ นระยะเวลำประมำณ 3 - 30 ปี ต้นทุนกำรพัฒนำที่บนั ทึก
เป็ นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่เป็ นประจำทุกปี และปรับปรุ งหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้
ค่ำลิขสิทธิแ์ ฟรนไชส์
รำยจ่ำยที่เกิดขึน้ เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิบตั ร เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ และใบอนุญ ำตของแฟรนไชส์ต่ำง ๆ บันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนและตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสัญ ญำเป็ นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวจะไม่มี
กำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่เป็ นประจำทุกปี และปรับปรุ งหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สงู กว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ณ วันที่ได้มำซึ่งบริษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็ นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ จะรวมไว้ในบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ

327

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
ค่ำควำมนิยมที่ร ับรู จ้ ะต้อ งถูกทดสอบกำรด้อ ยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ำ ค่ำเผื่ อ กำรด้อยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมที่รบั รู แ้ ล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทัง้ นีม้ ลู ค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในงบกำไรขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อำจจะเป็ นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รบั ประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึน้ และระบุ
ส่วนงำนดำเนินงำนได้
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ตรำสินค้ำ ชื่อทำงกำรค้ำหรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรที่ได้รบั ควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลูกค้ำในเชิงพำณิชย์
ไม่มีกำรตัดจำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่เป็ นประจำทุกปี และปรับปรุ งหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์โดยที่ซือ้ มำมี ลักษณะเฉพำะบัน ทึกเป็ นสินทรัพ ย์โดยคำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ
กำรดำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สำมำรถนำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในกำรบำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกั ษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็ นผูด้ แู ล จะรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี ้
-

มีควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้
ผูบ้ ริหำรมีควำมตัง้ ใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรือขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ มำใช้ประโยชน์หรือขำย
สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นได้เพียงพอที่จะนำมำใช้เพื่อทำให้กำรพัฒนำ
เสร็จสิน้ สมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์หรือนำมำขำยได้ และ
- กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรพัฒนำได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ
ต้น ทุน โดยตรงที่ ร ับ รู ้เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จะรวมถึ ง ต้น ทุน พนัก งำนที่ ท ำงำนในที ม พั ฒ นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้น ทุน กำรพัฒ นำอื่ น ที่ ไม่ เข้ำ เงื่ อ นไขเหล่ ำ นี ้จ ะรับ รู ้เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเมื่ อ เกิ ด ขึน้ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรพัฒ นำหำกก่ อ นหน้ำ นี ้ร ับ รู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
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6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สินทรัพ ย์ท่ี มีอ ำยุกำรให้ป ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยมและเครื่อ งหมำยกำรค้ำ ) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ ำยจะถูก
ทดสอบกำรด้อยค่ำเป็ นประจำทุกปี สินทรัพย์อ่ืนที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
บ่งชีว้ ่ำรำคำตำมบัญ ชี อำจสูงกว่ำ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อ ยค่ำจะรับรู เ้ มื่ อรำคำตำมบัญ ชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สงู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรู ร้ ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้
ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
6.15 สัญญำเช่ำ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
สัญญำเช่ำ - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ำ
กลุ่ม กิ จ กำรรับ รู ้สัญ ญำเช่ ำเมื่ อ กลุ่ ม กิ จ กำรสำมำรถเข้ำ ถึง สิ น ทรัพ ย์ต ำมสัญ ญำเช่ ำ เป็ น สิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้แ ละหนี ้สิ น
ตำมสัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ชำระจะปันส่วนเป็ นกำรจ่ำยชำระหนีส้ ินและต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรับรู ใ้ นกำไร
หรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญ ญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบีย้ คงที่จำกยอดหนี ส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำที่คงเหลื อ อยู่ กลุ่มกิจกำรคิด
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุท่สี นั้ กว่ำระหว่ำงอำยุสินทรัพย์และระยะเวลำกำรเช่ำ
กลุ่มกิจกำรปั นส่วนสิ่งตอบแทนในสัญ ญำไปยังส่วนประกอบของสัญ ญำที่เป็ นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสัญ ญำที่ไม่เป็ น
กำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ
สินทรัพย์และหนีส้ ินตำมสัญ ญำเช่ ำรับรู เ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ำปั จจุบนั หนีส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำร
จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ดังนี ้
-

ค่ำเช่ำคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนือ้ หำ) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้ำงรับ
ค่ำเช่ำผันแปรที่อำ้ งอิงจำกอัตรำหรือดัชนี
มูลค่ำที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
รำคำสิทธิเลือกซือ้ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจกำรจะใช้สิทธิ และ
ค่ำปรับจำกกำรยกเลิกสัญญำ หำกอำยุของสัญญำเช่ำสะท้อนถึงกำรที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสัญญำนัน้

กำรจ่ำยชำระตำมสัญ ญำเช่ำในช่วงกำรต่อ อำยุสัญ ญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรคำนวณหนี ส้ ินตำมสัญ ญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร
มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใช้สิทธิตอ่ อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่ ม กิ จกำรจะคิ ด ลดค่ ำเช่ ำจ่ ำยข้ำงต้น ด้วยอัต รำดอกเบี ้ย โดยนัย ตำมสัญ ญำ หำกไม่ ส ำมำรถหำอัต รำดอกเบี ้ย โดยนัย ได้
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดด้วยอัตรำกำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำที่สะท้อนถึงกำรกูย้ ืมเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีมลู ค่ำ
ใกล้เคียงกัน ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยุสญ
ั ญำ และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
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สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะรับรู ด้ ว้ ยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วย
-

จำนวนที่รบั รู เ้ ริ่มแรกของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญำ สุทธิจำกเงินจูงใจที่ได้รบั ตำมสัญญำเช่ำ
ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และ
ต้นทุนกำรปรับสภำพสินทรัพย์

ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่ีมีมลู ค่ำต่ำจะรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง สัญญำเช่ำระยะสัน้ คื อ
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสญ
ั ญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่ีมีมลู ค่ำต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สำนักงำน
ขนำดเล็ก
สัญญำเช่ำ - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญ ญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี ส้ ัญ ญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบันของจำนวนเงินที่จ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีท้ ่ียงั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนีจ้ ะทยอยรับรู เ้ ป็ นรำยได้ทำงกำรเงิน
โดยใช้วิธี เงินลงทุนสุทธิ ซ่ึงสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่ รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี ้สัญ ญำเช่ ำ
ทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู โ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรู ด้ ว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ ำ
กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จำกกำรได้มำซึ่งสัญญำเช่ำดำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์อำ้ งอิง และ
รับรู ต้ น้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรำยได้จำกสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำได้รวมอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลักษณะของสินทรัพย์
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
สัญญำเช่ำ - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ำ
สัญญำเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซ่งึ ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ บั ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนัน้ ถือเป็ น
สัญ ญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ต ้อ งจ่ำยภำยใต้สัญ ญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิ จำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ร ับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึก
ในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
สัญ ญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่งึ ผู้เช่ำเป็ นผูร้ บั ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกื อบทัง้ หมดถื อเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ หรือมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่วนระหว่ำงหนีส้ ินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบีย้ คงที่ต่อหนีส้ ินคงค้ำงอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนีส้ ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้ จ่ำย
จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่ อทำให้อัตรำดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของ
หนีส้ ินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่เี ช่ำหรืออำยุของ
สัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
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สัญญำเช่ำ - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนีส้ ญ
ั ญำเช่ำกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีเ้ บือ้ งต้นกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนีบ้ นั ทึกเป็ นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำ
รับรู ต้ ลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วธิ ีเงินลงทุนสุทธิซง่ึ สะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทกุ งวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำร
วัดมูลค่ำลูกหนีส้ ญ
ั ญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู โ้ ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ท่ี ให้เช่ ำตำมสัญ ญำเช่ ำด ำเนิ นงำนรวมแสดงอยู่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นในส่ วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน
และตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผูใ้ ห้เช่ำ) รับรู ด้ ว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ

6.16 หนีส้ ินทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ก)

กำรจัดประเภท
กลุ่มกิจกำรจะพิ จำรณำจัดประเภทเครื่องมื อทำงกำรเงินที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้ออกเป็ นหนี ้สินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน
โดยพิจำรณำภำระผูกพันตำมสัญญำ ดังนี ้
-

-

หำกกลุ่ม กิจกำรมี ภ ำระผูกพันตำมสัญ ญำที่จะต้อ งส่งมอบเงินสดหรือ สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่ นให้กับกิจกำรอื่ น
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรชำระหรือ เลื่ อ นกำรชำระออกไปอย่ำงไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่อ งมื อ ทำงกำรเงินนั้นจะ
จัดประเภทเป็ นหนีส้ ินทำงกำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรชำระนัน้ สำมำรถชำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ด้วยจำนวนตรำสำรทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสัญ ญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรชำระภำระผูกพันตำมสัญ ญำไปได้ เครื่องมื อ
ทำงกำรเงินดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็ นตรำสำรทุน

เงิน กู้ยืม จัดประเภทเป็ น หนี ้สิ น หมุนเวีย นเมื่ อ กลุ่ม กิ จกำรไม่ มี สิท ธิ อัน ปรำศจำกเงื่ อ นไขให้เลื่ อ นชำระหนี ้อ อกไปอี ก
เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนุ้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ำยทุนจำนวน 23,788 ล้ำนบำท ซึ่งปั จจุบนั ได้แสดงอยู่
ในส่วนของเจ้ำของ ซึ่งตำมเงื่อนไขของมำตรฐำนกำรบัญ ชีฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมื อทำงกำรเงินนั้น
กลุ่มกิจกำรจะต้องแสดงรำยกำรหุน้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ำยทุนจำนวนดังกล่ำวเป็ นหนีส้ ินทำงกำรเงิน ทัง้ นีส้ ภำวิชำชีพบัญชี
ได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญ ชีท่ี 95/2562 เพื่ อเป็ นกำรผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้ กูท้ ่ีมีลักษณะคล้ำยทุนที่อ อกและ
ได้รบั ชำระก่อนวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้ำของได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565
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ข)

กำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรับ รู ร้ ำยกำรเมื่ อ เริ่ม แรกกลุ่ม กิจกำรต้อ งวัดมูลค่ำหนี ้สิน ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธ รรม และวัดมูลค่ำหนี ้สิ น
ทำงกำรเงินทัง้ หมดภำยหลังกำรรับรู ร้ ำยกำรด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและมูลค่ำยุตธิ รรม

ค)

กำรตัดรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำ
กลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรหนีส้ ินทำงกำรเงินเมื่อภำระผูกพันที่ระบุในสัญญำได้มีกำรปฏิบตั ิตำมแล้ว หรือได้มีกำรยกเลิกไป
หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หำกกลุ่มกิ จกำรมี กำรเจรจำต่อ รองหรือ เปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขของหนี ้สินทำงกำรเงิน กลุ่ม กิจกำรจะต้อ งพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรือไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรับรู ห้ นีส้ ิน
ทำงกำรเงิน ใหม่ ด ้วยมูล ค่ำยุ ติ ธรรมของหนี ้สิ น ใหม่ นั้น และตัด รำยกำรหนี ้สิ น ทำงกำรเงิ น นั้น ด้วยมูล ค่ำ ตำมบัญ ชี
ที่เหลืออยู่ และรับรู ส้ ่วนต่ำงในรำยกำรกำไรหรือขำดทุน
หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดังกล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะปรับปรุ ง
มูลค่ำของหนี ส้ ิน ทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ต ำมสัญ ญำด้วยอัตรำดอกเบีย้ ที่แ ท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนีส้ ินทำงกำรเงินนัน้ และรับรู ส้ ่วนต่ำงในรำยกำรกำไรหรือขำดทุน

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เงินกู้ยมื
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนีส้ ินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนีอ้ อกไปอีกเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ
12 เดือนนับจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
เงินกูย้ ืมรับรู เ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึน้ เงินกูย้ ืมวัดมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักด้ วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำร
ที่เกิดขึน้ ) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนีน้ นั้ จะรับรู ใ้ นงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ ืม

ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที่กมู้ ำโดยทั่วไปและที่กมู้ ำเป็ นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิต
สินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อ นไข ต้อ งนำมำรวมเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรนำ
เงินกูย้ ืมที่กูม้ ำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกูย้ ืมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์สิน้ สุดลงเมื่อกำรดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรเตรียม
สินทรัพย์ท่เี ข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำยได้เสร็จสิน้ ลง
ต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่น ๆ รับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึน้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

6.17 ต้นทุนกำรกู้ยมื
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6.18 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนีส้ ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็ นภำระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรือ ตำมข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรชำระภำระผูกพันนั้น
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ ินเป็ นรำยจ่ำยที่จะได้รบั คืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะได้รบั รำยจ่ำยนัน้ คืนอย่ำงแน่นอน
6.19 ผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มกิจกำรได้กำหนดโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในหลำยรู ปแบบ ซึง่ มีทงั้ โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงิน บริษั ทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุน ในจำนวนเงินที่ค งที่ บริษัท ไม่ มีภ ำระผูก พัน ทำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูก พัน จำกกำรอนุม ำนที่จะต้อ งจ่ำยเงินเพิ่ ม ถึงแม้กองทุน ไม่ มีสิ นทรัพ ย์เพี ย งพอที่จะจ่ำยให้พ นัก งำนทั้งหมดสำหรับ
กำรให้บริกำรจำกพนักงำนทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ
สำหรับ โครงกำรผลประโยชน์คื อ โครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยที่ ไม่ ใช่ โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ี พนักงำนจะได้รบั เมื่ อ เกษี ย ณอำยุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึน้ อยู่กับ หลำยปั จ จัย เช่น อำยุจำนวนปี ท่ีให้บ ริก ำรและ
ค่ำตอบแทน
หนี ส้ ินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู ใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่สิน้ รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยงั ไม่รบั รู ้ ภำระผูกพันนีค้ ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ดว้ ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออก
ในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และ
วันครบกำหนดของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระภำระผูกพันบำนำญ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยเกิดขึน้ จำกกำรปรับปรุ งหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู ใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของเจ้ำของในงวดที่เกิด
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6.20 ภำษีเงินได้งวดปั จจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษี เงินได้ข องงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชี ภำษี เงินได้จะรับรู ้
ในกำไรหรือขำดทุน ยกเว้นส่วนที่รบั รู ใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู โ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษี ตำมกฎหมำยภำษี อำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผล
บังคับใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้ดำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี เป็ นงวด ๆ ในกรณีท่มี ีสถำนกำรณ์ท่ีกำรนำกฎหมำยภำษี
ไปปฏิบัติขึน้ อยู่กับกำรตีควำม และจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี ท่ีเหมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้อ งจ่ำยชำระภำษี
แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีตงั้ เต็มจำนวนตำมวิธีหนีส้ ิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ิน และ
รำคำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รู ภ้ ำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู เ้ ริ่มแรก
ของรำยกำรสิน ทรัพ ย์หรื อ รำยกำรหนี ้สิน ที่ เกิ ดจำกรำยกำรที่ ไม่ ใช่ กำรรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่ เกิ ด รำยกำร รำยกำรนั้น ไม่ มี
ผลกระทบต่อกำไรหรือขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีและทำงภำษี ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษี
อำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษี
ดังกล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีได้
มีกำรจ่ำยชำระ

สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนีส้ ินภำษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำร
ตัดบัญ ชีและหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีเกี่ยวข้องกับภำษี เงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี หน่วยงำนเดียวกัน
โดยกำรเรียกเก็บเป็ นหน่วยภำษี เดียวกันหรือหน่วยภำษี ต่ำงกันซึ่งตัง้ ใจจะจ่ำยหนีส้ ินและสินทรัพย์ภำษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั
ด้วยยอดสุทธิ

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

สินทรัพย์ภ ำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีจะรับรู ห้ ำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมี กำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตงั้ ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อ ย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษี เว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจัง หวะเวลำของกำร
กลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำ
ที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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6.21 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สำมัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้ หุน้ ซึ่งสุทธิจำกภำษี จะถูกแสดงในส่วนของเจ้ำของโดยนำไป
หักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รบั จำกกำรออกตรำสำรทุนดังกล่ำว
กรณีท่บี ริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้ คืนหุน้ สำมัญของบริษัทกลับคืน (หุน้ ทุนซือ้ คืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ำยไว้รวมถึงต้นทุนเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำกภำษี เงินได้) จะรับรู เ้ ป็ นหุน้ ทุนซือ้ คืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของ
ของบริษัทจนกว่ำหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รบั จำกกำรขำยห รือนำหุน้ ทุน
ซือ้ คืนออกจำหน่ำยใหม่สทุ ธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้อง จะแสดงรวม
ไว้ในส่วนของเจ้ำของ
6.22 หุ้นกู้ทมี่ ีลักษณะคล้ำยทุน
หุ้น กู้ท่ี มี ลัก ษณะคล้ำยทุน รับ รู ้ในส่ ว นของเจ้ำของ เมื่ อ กลุ่ม กิ จ กำรมี สิ ท ธิ แ ละดุล ยพิ นิ จ แต่เพี ยงผู้เดี ยวในกำรไถ่ ถอนหุ้น กู้
ก่อนกำหนดตำมเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดหุน้ กู้ และมี สิทธิ เลื่ อนกำรจ่ำยชำระดอกเบีย้ และดอกเบี ย้ สะสมค้ำงชำระ โดย
ไม่จำกัดระยะเวลำและจำนวนครัง้ และกำรจ่ำยชำระดอกเบีย้ นัน้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดังนัน้ กำรจ่ำยชำระดอกเบีย้
จะถือเสมือนกำรจ่ำยเงินปั นผลและจะรับรู โ้ ดยตรงในส่วนของเจ้ำของ เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยชำระดอกเบีย้ เกิดขึน้ กำรจ่ำยชำระ
ดอกเบีย้ รับรู ใ้ นงบกระแสเงินสดในลักษณะเดียวกันกับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทใช้ขอ้ ผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6.16
6.23 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำห้องพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำร
ที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนที่พกั อำศัย จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรง รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ประเภทคงที่ จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้ตำมสัดส่วนที่ตกลงในสัญญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ประเภทผันแปร จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อขำยสินค้ำหรือได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อส่งของและให้บริกำรแล้ว ที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำ
จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้ในจำนวนที่เท่ำ ๆ กัน ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
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รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และรำยได้จำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตัง้ รับรู เ้ มื่อผูซ้ ือ้ ได้โอนกำรควบคุมในอสังหำริมทรัพย์
เครื่องตกแต่งและติดตัง้ แก่ผซู้ อื ้
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อได้โอนกำรควบคุมในกำรเป็ นเจ้ำของสิทธิดงั กล่ำวไปให้กบั
ผูซ้ ือ้ สิทธิ และสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำนแล้ว กลุ่มกิจกำรจะยังไม่รบั รู ้
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิดงั กล่ำวถ้ำสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้
รำยได้จำกกำรผลิ ตและจัดจ ำหน่ ำย จะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่ อส่ งมอบสิ นค้ำให้แก่ ลู กค้ำ และรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำให้แก่
ห้ำงสรรพสินค้ำตำมจำนวนสินค้ำที่หำ้ งสรรพสินค้ำขำยได้ รำยได้จำกกำรขำยเป็ นจำนวนที่สทุ ธิจำกภำษีขำยและส่วนลด
รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำร จะรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว
รำยได้อ่ืนรับรู ต้ ำมเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
- รำยได้คำ่ สิทธิและแฟรนไชส์
- รำยได้ดอกเบีย้ และค่ำนำยหน้ำ
- รำยได้เงินปันผล

- รับรู แ้ บบต่อเนื่องตำมวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของสัญญำ
- รับรู ต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับชำระ
- รับรู เ้ มื่อผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

6.24 ภำวะเศรษฐกิจทีม่ ีอัตรำเงินเฟ้ อรุนแรง
กลุ่มกิจกำรรับรู ผ้ ลกระทบสะสมทัง้ หมดของภำวะเศรษฐกิจที่มีอตั รำเงินเฟ้อรุ นแรงจำกกำรปรับปรุ งรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินเป็ น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรที่เกิดจำกกำรซือ้ กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจที่มีอตั รำเงินเฟ้อรุ นแรงหลังจำกกำรซือ้ กิจกำรจะถูก
รับรู ใ้ นงบกำไรขำดทุนและองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรที่ตงั้ อยู่ในประเทศอำร์เจนตินำได้ประสบภำวะเศรษฐกิจที่มีอัตรำเงินเฟ้อรุ นแรง
ซึง่ เป็ นสำเหตุท่ีทำให้อตั รำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกว่ำร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลำสำมปี ท่ีผ่ำนมำ ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรจึงได้นำ
TAS 29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่รุนแรง มำใช้กบั งบกำรเงินของบริษัทในประเทศอำร์เจนตินำ

เงินปั นผลที่จ่ำยประจำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซ่งึ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
และบริษัทย่อยได้อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยระหว่ ำ งกำล บัน ทึ ก ในงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรในรอบระยะเวลำบัญ ชี ซ่ึง ที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
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6.26 อนุพันธ์ทำงกำรเงินและกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
ก)

อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินแฝงและอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสี่ยง
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินแฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรับรู ร้ ำยกำร และอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
จะรับรู เ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และจะรับรู ก้ ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่น
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุตธิ รรมของอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเป็ นรำยกำรหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตำมวันครบกำหนดของอนุพนั ธ์
ทำงกำรเงินนัน้

ข)

กำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรรับรู ร้ ำยกำรสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่เข้ำทำสัญ ญำและวัดมูลค่ำ
ต่อมำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรกำหนดให้สญ
ั ญำอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ปอ้ งกันควำมเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
- กำรป้อ งกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรมของ 1) สิน ทรัพย์หรือ หนี ส้ ินที่ร ับรู ้ หรือ 2) สัญ ญำผูกมัดที่ยังไม่ได้รบั รู ้
รำยกำร (กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุตธิ รรม)
- กำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย งที่ เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น สดของ 1) รำยกำรสิ น ทรัพ ย์ห รือ หนี ้สิ น ที่ ร ับ รู ้ หรื อ 2) รำยกำรที่
คำดกำรณ์ท่มี ีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ในระดับสูงมำก (กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในกำรดำเนินงำนต่ำงประเทศ (กำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ)
ณ วันที่เริ่มต้นควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจัดทำเอกสำร 1) ที่ระบุถึงควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด
ของเครื่อ งมื อที่ใช้ป้อ งกันควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรที่มีกำรป้อ งกัน
ควำมเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ท่ีนำมำใช้ในกำรจัดกำรกับรำยกำรที่มีควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ ทำงกำรเงินที่ใช้ป้อ งกันควำมเสี่ ยงทัง้ จำนวนเป็ นรำยกำรหมุนเวียนหรือ
ไม่หมุนเวียนตำมวันครบกำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่อยู่ในควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 8
และกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสำรองกำรบัญ ชีป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนของเจ้ำของได้เปิ ดเผยไว้ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
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ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของควำมสัมพันธ์ปอ้ งกันควำมเสี่ยงและ
ตลอดระยะเวลำที่ เหลื อ อยู่ เพื่ อ พิ จำรณำถึงควำมคงอยู่ในควำมสัม พัน ธ์เชิ งเศรษฐกิ จของรำยกำรที่ มี ก ำรป้ อ งกัน
ควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ กลุ่มกิจกำรเข้ำทำรำยกำรป้องกันควำมเสี่ยง
เมื่อข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีควำมสอดคล้องเข้ำคู่ กนั
และทำกำรประเมินเชิงคุณภำพถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ในกรณีท่ีมีควำมเปลี่ยนแปลง
ในสถำนกำรณ์ท่ีกระทบต่อข้อกำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งทำให้ขอ้ กำหนดที่สำคัญ ของเครื่องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยงไม่มีควำมสอดคล้องเข้ำคู่กนั อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะใช้วิธีกำร
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเสมือน (Hypothetical derivative) ในกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผล
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ ควำมไม่มีประสิทธิผลอำจเกิดจำกระยะเวลำกำรเกิด
ของรำยกำรที่คำดกำรณ์ ที่คลำดเคลื่อนไปจำกที่คำดกำรณ์ไว้ หรืออำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ของคูส่ ญ
ั ญำ
กลุ่มกิจกำรเข้ำทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ซึ่งมีขอ้ กำหนดที่สำคัญคล้ำยคลึงกับข้อกำหนดที่สำคัญของรำยกำร
ที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง เช่น อัตรำอ้ำงอิง วันที่กำหนดอัตรำใหม่ วันที่ถงึ กำหนดชำระ วันสิน้ สุดสัญญำ และจำนวนเงิน
ที่กำหนดไว้ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรไม่ได้ทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินกูย้ ืมทัง้ หมด ดังนัน้ รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
จึงได้ก ำหนดเป็ น สัด ส่วนของรำยกำรเงินกู้ยืม คงค้ำง เทีย บกับ จำนวนเงินที่ กำหนดไว้ข องสัญ ญำแลกเปลี่ ยนอัต รำ
ดอกเบี ย้ และเนื่ อ งจำกข้อ กำหนดที่ ส ำคัญ ของรำยกำรที่ มี ก ำรป้อ งกัน ควำมเสี่ ยงและเครื่อ งมื อ ป้อ งกัน ควำมเสี่ ย ง
ควำมสอดคล้องเข้ำคูก่ นั ตลอดปี จึงสรุ ปได้วำ่ รำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมไม่มีประสิทธิผลของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ โดยใช้หลักกำรเดียวกับกำรพิจำรณำ
ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี ้
- มูลค่ำเครดิตของคูส่ ญ
ั ญำของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และ
- ควำมต่ำงในข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ และเงินกูย้ ืม
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กำรป้ องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่ม กิ จกำรรับ รู ส้ ่ วนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกำรเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ำยุติธ รรมของอนุพัน ธ์ ท ำงกำรเงิน ซึ่งกำหนดและ
เข้ำเงื่อ นไขของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในรำยกำรสำรองกำรบัญ ชีป้อ งกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
ในส่วนของเจ้ำของ สำหรับกำไรหรือขำดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู ใ้ นกำไรหรือขำดทุนทันทีซง่ึ แสดง
ไว้ในรำยกำรกำไร (ขำดทุน) อื่น
กลุ่มกิจกำรจะโอนจำนวนที่รบั รู ส้ ะสมในส่วนของเจ้ำของดังกล่ำวมำยังกำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำเดียวกับที่รบั รู ้
รำยกำรที่ปอ้ งกันควำมเสี่ยงในกำไรหรือขำดทุน ดังนี ้
- กำไรหรือขำดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ที่ใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ของอัตรำดอกเบี ย้ ผัน แปรในเงิน กู้ยืม ของกลุ่มกิจ กำร จะรับ รู ใ้ นก ำไรหรือ ขำดทุน ในรำยกำรต้น ทุน ทำงกำรเงิน
ณ ช่วงเวลำเดียวกับที่กิจกำรรับรู ค้ ำ่ ใช้จ่ำยดอกเบีย้ ของเงินกูย้ ืมนัน้

6.27 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19
กลุ่มกิจกำรได้เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็ นข้อบ่งชีใ้ นกำรด้อยค่ำและไม่นำมำกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินใน
อนำคตที่ใช้ประกอบกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ ภำยใต้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

(ข)

ไม่ น ำข้อ มูล ที่ มี ก ำรคำดกำรณ์ ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรพิ จ ำรณำรับ รู ผ้ ลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำที่ใช้กำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตภำยใต้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำย

(ค)

ส ำหรับ กำรยกเว้น และส่ ว นลดค่ ำ เช่ ำ ที่ ได้ร ับ จำกเหตุก ำรณ์ COVID-19 กลุ่ ม กิ จ กำรลดหนี ้สิ น ภำยใต้สั ญ ญำเช่ ำ
ตำมสัดส่วนระหว่ำงปี ท่กี ลุ่มกิจกำรได้รบั กำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำ นอกจำกนี ้ กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรค่ำตัดจำหน่ำย
ของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ของหนีส้ ินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ
และกำรกลับรำยกำรรับรู ใ้ นงบกำไรขำดทุน แทนกำรปรับปรุ งมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนีส้ ินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำใหม่

(ง)

วัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อ ยู่ในควำมต้อ งกำรของตลำด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญ ชีดว้ ยมูลค่ำเดียวกับ
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่ำว ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

(จ)

ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบเทคนิคกำร
วัดมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่วดั ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
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6

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
(ฉ)

ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็ นสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำประมำณ
กำรควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษี ท่ีจะเกิดขึน้ ในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
แต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่ำไม่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ท่ี
จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีดงั กล่ำว

กลุ่มกิจกำรคำดกำรณ์ว่ำภำยหลังจำกที่ยุติกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว ซึ่งสิน้ สุดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
อำจมี ผ ลกระทบต่อ มูล ค่ำตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ในงบกำรเงิน ที่ มี ก ำรใช้ข ้อ ผ่ อ นปรนดังกล่ ำว ผู้บ ริห ำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบ ซึง่ จะบันทึกในรอบระยะเวลำรำยงำนงวดถัดไป อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้
ไม่ตอ้ งรวมผลผลกระทบจำกกำรด้อยค่ำในกำรคำนวณสัดส่วนทำงกำรเงินในรอบระยะเวลำ 4 ปี ขำ้ งหน้ำ
7

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน

7.1

ปั จจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและผลกระทบที่อำจมีตอ่ ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต มีดงั นี ้
ควำมเสี่ยงเกิดจำก

กำรวัดมูลค่ำ

บริหำรควำมเสี่ยงโดย

ควำมเสี่ยงจำกตลำด อัตรำแลกเปลี่ยน

รำยกำรทำงกำรค้ำในอนำคต
ประมำณกำรกระแสเงินสด สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่ไม่ได้ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ล่วงหน้ำ
เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินบำท
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้

ควำมเสี่ยงจำกตลำด อัตรำดอกเบีย้

เงินกูย้ ืมระยะยำวด้วยอัตรำดอกเบีย้
ผันแปร

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้

ควำมเสี่ยงจำกตลำด รำคำตรำสำรทุน

เงินลงทุนในตรำสำรทุน

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว มีควำมหลำกหลำยของตรำสำรทุน
ในพอร์ตกำรลงทุน

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้
สินเชื่อ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด,
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น,
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

กำรวิเครำะห์อำยุ
กำรจำกัดวงเงิน, และกำรขอ
ข้อมูลกำรจัดลำดับด้ำนเครดิต จดหมำยคำ้ ประกัน

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง เงินกูย้ ืมและหนีส้ ินอื่นๆ

กำรประมำณกระแสเงินสด
หมุนเวียน

กำรจัดให้มีวงเงินด้ำนสินเชื่อและ
กำรกูย้ ืมที่สำมำรถเปิ ดใช้ได้

หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรขึน้ ตรงกับแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูอ้ นุมัติ
นโยบำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ซึง่ แผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็ นผูก้ ำหนด ประเมิน และบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน โดยจะ
ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทจะกำหนดหลักกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในภำพรวม รวมถึงกำหนดนโยบำยเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนอัตรำดอกเบีย้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ กำรเข้ำทำตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินและเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น รวมทัง้
กำรลงทุนในกรณีท่มี ีสภำพคล่องส่วนเกิน
ในกรณี ท่ีเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กลุ่มกิ จกำรจะถือปฏิบตั ิตำมกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของ
ควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงหลักกำรรับรู ร้ ำยกำรของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง ซึง่ จะเป็ น
ผลให้กลุ่มกิจกำรรับรู ก้ ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแลกเปลี่ยนตำมอัตรำคงที่ตำมสัญญำ และรับรู ค้ ่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ตำมอัตรำที่ระบุ
ตำมสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
สำรองกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
สำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมที่ แสดงในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย
เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงต่อไปนี ้

สำรองต้นทุน
กำรป้ องกัน
ควำมเสี่ยง
ล้ำนบำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
- ตำมทีป่ รับใหม่
บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่ งมือป้องกัน
ควำมเสี่ยงรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บวก: ต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยงรอรับรู ้
ที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หัก: ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีป่ รับใหม่
บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่ งมือป้องกัน
ควำมเสี่ยงรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บวก: ต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยงรอรับรู ้
ที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

งบกำรเงินรวม
สำรองกำรป้ องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
สัญญำ
แลกเปลี่ยน
เงินตรำ
สัญญำ
รวมสำรอง
ต่ำงประเทศและ
แลกเปลี่ยน
กำรป้ องกัน
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ยง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

-

-

(42)

(42)

-

10

(20)

(10)

(535)
-

-

8

8

(535)

10

(54)

(44)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำรองกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
สัญญำ
แลกเปลี่ยน
สำรองต้นทุน
เงินตรำ
รวมสำรอง
กำรป้ องกัน ต่ำงประเทศและ
กำรป้ องกัน
่
้
ควำมเสียง อัตรำดอกเบีย
ควำมเสี่ยง
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
-

(783)

(783)

(569)

-

-

(569)

(783)

(783)

ในระหว่ำงปี กลุ่มกิ จกำรและบริษั ทไม่ มีกำรโอนระหว่ำงสำรองกำรป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดและก ำไรหรือขำดทุน
ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
7.1.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด
ก)

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต เงินลงทุนสุทธิในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
และสินทรัพย์และหนีส้ ินสุทธิซง่ึ เป็ นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำร
กลุ่มกิจกำรใช้สญ
ั ญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ และสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(สัญญำฟอร์เวิรด์ ) ในลักษณะที่สอดคล้องกัน เพื่ อป้องกันควำมเสี่ยงและภำระผูกพันจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่คำดกำรณ์ไว้
และเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึน้ จำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต โดยทั่วไป กลุ่มกิจกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน โดยกำรกู้ยืมที่เป็ น เงิน ตรำต่ำงประเทศจะถูก
เปลี่ยนเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้สญ
ั ญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ยกเว้นสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินกูท้ ่ีคำดว่ำจะมีกำรรับชำระด้วยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเดียวกัน กำรป้องกัน ควำมเสี่ยง
เหล่ำนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศต่อสินทรัพย์ หนีส้ ิน และ
กำไรขำดทุนของกลุ่มกิจกำร
กลุ่มกิจกำรใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรเข้ำทำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กลุ่มกิจกำรกำหนดนโยบำยว่ำเงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว
จะต้องเป็ นไปในแนวทำงเดียวกับควำมเสี่ยงของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยงนัน้

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

7

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

342

7

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
ควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมี ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีสำระสำคัญ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุ ปเป็ น
สกุลเงินบำท ดังนี ้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื่น

985
510
749
130

8
-

-

หนีส้ ิน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้

10,138
1,502

13,474
2,950

742
-

ส่วนของเจ้ำของ
หุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน

17,165

-

-
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิน
เงินกูย้ ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
ส่วนของเจ้ำของ
หุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน

985
10,519

69,657

3,238

3,467
8,050
1,502

13,474
2,950

742
-

17,165

-

-

กลุ่มกิจกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยละเอียดได้เปิ ดเผยในส่วนถัดไป
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
ผลกระทบจำกกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชี (หนีส้ ิน)
จำนวนเงินตำมสัญญำ
วันครบกำหนด
ค่ำอัตรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio)
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ ณ ปัจจุบนั (Spot value) ของเครื่องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ ที่ใช้ปอ้ งกันควำมเสี่ยงสำหรับปี
- อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ต่อ 1 ยูโร)
- อัตรำดอกเบีย้

(63)
24,000
มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง
มีนำคม พ.ศ. 2577
1:1
(2,406)
(1,143)
(69)
35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.1 - 4.62
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชี (หนีส้ ิน)
จำนวนเงินตำมสัญญำ
วันครบกำหนด
ค่ำอัตรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio)
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ ณ ปัจจุบนั (Spot value) ของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงที่คง
เหลืออยู่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ ที่ใช้ปอ้ งกันควำมเสี่ยงสำหรับปี
- อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ต่อ 1 ยูโร)
- อัตรำดอกเบีย้

(63)
24,000
มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง
มีนำคม พ.ศ. 2577
1:1
(2,406)
(1,649)
(148)
35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.1 - 4.62
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ดังที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและ
เงิ น เหรีย ญสหรัฐ ฯ ยู โร และเหรีย ญออสเตรเลี ย ควำมอ่ อ นไหวในก ำไรหรือ ขำดทุน ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงในอัต รำ
แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำกสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ
อัตรำแลกเปลี่ยน บำท - เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1
อัตรำแลกเปลี่ยน บำท - ลดลงร้อยละ 1

(93)
93

(164)
164

(7)
7

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ
อัตรำแลกเปลี่ยน บำท - เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1
อัตรำแลกเปลี่ยน บำท - ลดลงร้อยละ 1

(15)
15

283
(283)

25
(25)
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
ข)

ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดและอัตรำดอกเบีย้
กลุ่ม กิ จ กำรมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี ย้ ที่ เกิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำดอกเบี ้ย ในหนี ้สิ น และสิ น ทรัพ ย์
ที่มีภำระดอกเบีย้ ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้บริหำรควำมเสี่ยงโดยเข้ำทำสัญญำอนุพันธ์ ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง เช่น
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหำรได้พิจำรณำ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ เป็ นรำยเดือนตำมสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยคำนึงถึงกำรจัดหำเงินทุนประกอบกับกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง
ผลกระทบจำกเครื่องมื อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร
และบริษัท มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
รำคำตำมบัญชี (หนีส้ ิน)
จำนวนเงินตำมสัญญำ
วันครบกำหนด
ค่ำอัตรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio)
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำที่แท้จริง (Intrinsic value) ของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง
ที่คงเหลืออยู่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของรำยกำรที่ถกู ป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับกำรกำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
อัตรำดอกเบีย้ ที่ใช้ปอ้ งกันควำมเสี่ยง

(81)
2,292
15 ธันวำคม
พ.ศ. 2565
1:1
22
22
ร้อยละ 1.90

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ให้เป็ นอัตรำคงที่จำนวนร้อยละ 3 ของ
เงินกูย้ ืมรวม ซึง่ มีอำยุเฉลี่ย 6 ปี
ควำมเสี่ ย งจำกกระแสเงิน สดของอัต รำดอกเบี ย้ คือ ควำมเสี่ ยงที่ กำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำดอกเบี ย้ ในตลำดจะส่ ง
ผลกระทบต่อ กระแสเงิน สดที่เกิด จำกสิ นทรัพ ย์ห รือ หนี ้สิน ที่มี อัต รำดอกเบีย้ ผัน แปร ดังนั้นกำรกู้ยืม บำงรำยกำรที่ มี
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวจึงทำให้กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดของอัตรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงนี ้
โดยกำรใช้สญ
ั ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวให้เป็ นอัตรำดอกเบีย้ คงที่ดงั ที่กล่ำวข้ำงต้น
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำยุติธรรมของอัตรำดอกเบีย้ คือควำมเสี่ยงที่มลู ค่ำของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินทำงกำรเงินและตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงิน จะเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ อ งจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของอัต รำดอกเบีย้ ในตลำด กลุ่มกิจกำรได้บริหำร
ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำยุติธรรมของอัตรำดอกเบีย้ โดยกำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ซึ่งมีผลกระทบกำรในแปลง
เงินกูย้ ืมจำกอัตรำดอกเบีย้ คงที่เป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวเพื่อรักษำอัตรำดอกเบีย้ คงที่ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกลุ่มดังที่กล่ำวข้ำงต้น
ค)

ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกรำคำของหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL) เงินลงทุนในประเภทนี ้
มีจำนวน 183 ล้ำนบำท และ 21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ แสดงกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมในหมำยเหตุ 13

7.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อแก่ลกู ค้ำและลูกหนีค้ งค้ำง
ก)

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง สำหรับเงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรจะเลือกทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือที่เป็ นอิสระ
สำหรับกำรทำธุรกรรมกับลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสี่ยงจำกคุณภำพเครดิตของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ท่ี ผ่ ำนมำ และปั จ จัย อื่ น ๆ และกำหนดกำรให้วงเงิน สิน เชื่ อ จำกผลกำรประเมิ น ดังกล่ำ ว
ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของบริษัท ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะทำกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ด้ำนวงเงินเครดิตของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
ข)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุน สำหรับลูกหนี ก้ ำรค้ำและลูกหนี อ้ ่ืน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มีดงั นี ้

ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม - คำนวณตำม TFRS 9
(พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101)
รับรู ค้ ำ่ เผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตเพิ่มขึน้ ในกำไรหรือขำดทุนในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - คำนวณตำม TFRS 9

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท

(1,762)
(200)

(5)
-

(1,962)

(5)

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืนจะแสดงเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิในกำไรจำกกำร
ดำเนินงำน กำรได้รบั ชำระหนี ค้ ืนจำกจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ำยไปจะถูกบันทึกกลับรำยกำรในรำยกำรเดียวกันกับที่ได้
บันทึกผลขำดทุนไป
นโยบำยกำรบัญชีสำหรับกำรกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ ำรค้ำสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเปรียบเทียบ
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรประเมินกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ ำรค้ำจะพิจำรณำจำกโมเดลผลขำดทุนที่เกิดขึน้ แล้ว ลูกหนี ้
ส่วนบุคคลที่กลุ่มกิจกำรทรำบว่ำไม่สำมำรถเก็บหนีไ้ ด้นนั้ จะถูกตัดจำหน่ำยโดยกำรลดมูลค่ำตำมบัญชีโดยตรง ลูกหนีอ้ ่ืน
จะได้รบั กำรประเมินแบบรวมเพื่อพิจำรณำว่ำมีหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้ระบุหรือไม่ สำหรับ
ลูกหนีเ้ หล่ำนีป้ ระมำณกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะบันทึกในค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำแยกต่ำงหำก กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำ
ข้อบ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำมีดงั ต่อไปนี ้
- ปัญหำทำงกำรเงินที่สำคัญของลูกหนี ้
- ควำมน่ำจะเป็ นที่ลกู หนีจ้ ะเข้ำสู่กระบวนกำรล้มละลำยหรือกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน และ
- กำรผิดนัดชำระหรือชำระล่ำช้ำ
ลูกหนีท้ ่มี ีกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจะถูกตัดจำหน่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบั ชำระเงินเพิ่มเติม
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
เงินให้กู้ยมื แก่กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันและเงินให้กู้ยมื แก่กิจกำรอื่น
เงินให้กู้ยืม แก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้อ งกันเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรอื่ นที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยรับ รู ผ้ ลขำดทุน
ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึน้ ใน 12 เดื อ นข้ำ งหน้ำ ส ำหรับ ลู ก หนี ้ท่ี ไม่ ได้มี ก ำรเพิ่ ม ขึน้ ของควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต
ที่มีนยั สำคัญ และรับรู ผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุสำหรับเงินให้กยู้ ืมที่มีกำรเพิ่มขึน้ ของควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตที่มีนยั สำคัญ
7.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคือกำรมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำดอย่ำงเพียงพอ และกำรมีแหล่งเงินทุนที่สำมำรถเบิกใช้ได้จำกวงเงินด้ำนสินเชื่อที่เพียงพอต่อกำรชำระภำระผูกพัน
เมื่อถึงกำหนด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชี กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนั ทีจำนวน 24,757 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2562 : 12,289 ล้ำนบำท) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลักษณะของกำรดำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
ได้คงไว้ซง่ึ ควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยกำรคงไว้ซง่ึ วงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ
ผู้บ ริห ำรได้พิ จ ำรณำจำก ก) เงินส ำรองหมุนเวีย น (จำกวงเงิน สิน เชื่ อ ที่ยังไม่ ได้เบิกใช้) และ ข) เงิน สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือ จำกนี ้ กลุ่มกิจกำรยังได้ทำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำงๆ พิจำรณำ
สินทรัพย์ท่มี ีสภำพคล่องสูงและอัตรำส่วนสภำพคล่องตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ และคงไว้ซง่ึ แผนกำรจัดหำเงิน
ก)

กำรจัดกำรด้ำนกำรจัดหำเงิน
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูท้ ่ยี งั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 25

ข)

วันครบกำหนดของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
ตำรำงที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 25 แสดงให้เห็นถึงหนีส้ ินทำงกำรเงินที่จดั ประเภทตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดตำมสัญญำ
ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตำมสัญ ญำที่ ไม่ ได้มี กำรคิดลด ทั้งนี ้ ยอดคงเหลื อ ที่ ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดื อ น
จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี ของหนี ส้ ินที่เกี่ยวข้องเนื่ องกำรกำรคิดลดไม่มีนัยสำคัญ กระแสเงิ นสดที่แสดงภำยใต้สัญญำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ นัน้ เป็ นกระแสเงินสดโดยประมำณ
จำกอัตรำดอกเบีย้ ล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)

7.2

กำรบริหำรส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรส่วนของทุน คือ
-

รัก ษำไว้ซ่ึ ง กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งและเพื่ อ ที่ จ ะสำมำรถก่ อ ให้เกิ ด ผลตอบแทนแก่ ผู้ ถื อ หุ้น และยั ง ประโยชน์ ให้แ ก่
ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
รักษำโครงสร้ำงเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในกำรที่จะรักษำหรือปรับระดับโครงสร้ำงของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจต้องปรับจำนวนเงินปั นผลจ่ำย ปรับกำรคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
กำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรขำยสินทรัพย์เพื่อลดภำระหนีส้ ิน
เช่ น เดี ย วกับ กิ จ กำรอื่ น ในอุ ต สำหกรรมเดี ย วกัน กลุ่ ม กิ จ กำรพิ จ ำรณำระดับ เงิ น ทุน อย่ ำ งสม่ ำ เสมอจำกอัต รำส่ ว นหนี ้สิ น
ต่อทุน ซึง่ คำนวณจำกหนีส้ ินสุทธิหำรส่วนของเจ้ำของ
กำรคงไว้ซงึ่ อัตรำส่วนตำมสัญญำเงินกู้ (Loan covenants)
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงินกูห้ ลักของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องคงไว้ซง่ึ อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุนที่ไม่เกิน 1.75
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรได้รบั กำรยกเว้นกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญำเงินกู้ และข้อกำหนด
สิทธิของหุน้ กูจ้ นถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำยุตธิ รรม
ตำรำงแสดงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณี ท่ีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี
เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 13
สัดส่วนกำรทำธุรกรรมแบ่งตำมประเภทของคูส่ ญ
ั ญำโดยพิจำรณำจำกจำนวนเงินตำมสัญญำ
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ
สถำบันกำรเงิน

100

100
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มูลค่ำยุตธิ รรม (ต่อ)
ตำรำงต่อไปนีแ้ สดงสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำหรือเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมตำมลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)
ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม

ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
สินรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่ใช้สำหรับป้ องกัน
ควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
หุน้ กูจ้ ดทะเบียน
ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่ใช้สำหรับป้ องกัน
ควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
รวมหนี้สิน

รำคำตำมบัญชี

-

153

73
-

73
153

73
153

-

307

-

307

307

21

-

89

110

110

-

236

-

236

236

21

696

162

879

879

-

22
854
3,283

-

22
854
3,283

22
854
3,283

-

11,665

-

11,665

11,665

-

80

-

80

80

-

298

-

298

298

-

16,202

-

16,202

16,202
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มูลค่ำยุตธิ รรม (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท)
ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม

ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
สินรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนจดทะเบียน
ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่ใช้สำหรับป้ องกัน
ควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
และอัตรำดอกเบีย้
ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่ใช้สำหรับป้ องกัน
ควำมเสี่ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบีย้
รวมหนี้สิน

รำคำตำมบัญชี

-

153
307

-

153
307

153
307

21

-

-

21

21

-

236

-

236

236

21

696

-

717

717

-

22
826
3,283

-

22
826
3,283

22
826
3,283

-

298

-

298

298

-

4,429

-

4,429

4,429

มูลค่ำยุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลำดับชัน้ ตำมข้อมูลที่ใช้ดงั นี ้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกรำคำปิ ด ที่อำ้ งอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้
อย่ำงมีนยั สำคัญและอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้นอ้ ยที่สดุ เท่ำที่เป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้
ในตลำด
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มูลค่ำยุตธิ รรม (ต่อ)
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
กำรประชุมระหว่ำงผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงิน และคณะทำงำนเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมิน
และผลลัพธ์จะจัดขึน้ อย่ำงน้อยทุกไตรมำส
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมีสำระสำคัญของลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรมที่ 3 คืออัตรำคิดลดที่ปรับด้วยควำมเสี่ยง ประมำณ
โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ซึง่ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีสถำนะทำงกำรเงินที่เทียบเคียงได้กบั คูส่ ญ
ั ญำที่เป็ นผูอ้ อกตรำสำรนั้น

9

ประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
ก)

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือ ทำงกำรเงิน ซึ่งไม่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยคล่อ งวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน
มูลค่ำ กลุ่มกิจกำรใช้ดลุ ยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตัง้ ข้อสมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่ อำ้ งอิงจำกสถำนะของตลำดที่มีอยู่
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน

ข)

กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณนี ้
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดซึง่ อ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ำกผูบ้ ริหำร
กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวตำมหมำยเหตุ 22 อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำว
สอดคล้อ งกับ กำรคำดกำรณ์ อัต รำกำรเติบ โตที่ ร วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของหน่ วยสิ น ทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่

355

ประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ค)

กำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อ เท็จจริงและสภำพแวดล้อ มที่เกี่ ยวข้องทัง้ หมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่ำ
ในกำรใช้สิท ธิ ข ยำยอำยุสัญ ญำเช่ำหรือ ไม่ ใช้สิ ทธิ ในกำรยกเลิกสัญ ญำเช่ำ เพื่ อ กำหนดอำยุสัญ ญำเช่ำ กลุ่ม กิจกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอำยุสัญ ญำเช่ ำก็ ต่อ เมื่ อ สัญ ญำเช่ำนั้นมี ควำมแน่น อนอย่ำงสมเหตุส มผลที่ ระยะเวลำกำรเช่ ำ
จะถูกขยำยหรือถูกยกเลิก
สำหรับกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้อ งมำกที่สุด คือ ระยะสัญ ญำเช่ำในอดีต ค่ำใช้จ่ำย และสภำพของ
สินทรัพย์ท่เี ช่ำ
สิทธิขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำส่วนใหญ่ในสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
เนื่ อ งจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก) สภำพของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ และ ข) กำรเปลี่ ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อ ให้เกิดต้นทุน
อย่ำงมีสำระสำคัญ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)
กำรประเมิ น ควำมแน่ น อนอย่ ำ งสมเหตุส มผลจะเกิ ด ขึน้ เมื่ อ เกิ ด เหตุก ำรณ์ ท่ี มี นัย ส ำคัญ หรือ กำรเปลี่ ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมที่มีนยั สำคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรประเมินอำยุสญ
ั ญำเช่ำและอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มกิจกำร

ง)

กำรกำหนดอัตรำกำรคิดลดของสัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรประเมินอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มดังนี ้

จ)

-

ใช้ขอ้ มูลที่กำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็ นผูเ้ ช่ำและปรับปรุ งข้อมูลที่ได้รบั ให้สะท้อนกับกำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยทำงด้ำนกำรเงินของผูเ้ ช่ำหำกเป็ นไปได้

-

ปรับปรุ งสัญญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญ
ั ญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระหนีแ้ ละ
อัตรำกำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดลุ ยพินิจในกำรประเมินข้อสมมติฐำนเหล่ำนี ้ และพิจำรณำเลือกปั จจัย
ที่ส่งผลต่อกำรคำนวณกำรด้อยค่ำบนพืน้ ฐำนของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึน้
รวมทัง้ กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
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ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่ ม กิ จ กำรเปิ ดเผยส่ ว นงำนที่ ร ำยงำนสี่ ส่ ว นงำน ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ โรงแรมและสปำ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ โรงแรม
ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจค้ำปลี ก สี่ ส่วนงำนที่รำยงำนในปี ปัจจุบัน แบ่งตำมส่วนงำนที่นำเสนอและได้รบั กำรสอบทำนโดย
ผูม้ ี อำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน ซึ่งได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร โดยรวมส่วนงำน
ที่มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และบริกำรที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกันตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6.4 ข้อมูลที่แสดงด้ำนล่ำงเป็ นข้อมูลที่
ผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนใช้ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน
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ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)

10.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท)
ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธุรกิจร้ำนอำหำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธุรกิจค้ำปลีก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รำยได้
รวมรำยได้

31,323

92,939

3,003

7,305

20,923

24,082

3,647

4,932

(200)

(196)

58,696

129,062

ต้นทุน
รวมต้นทุน

(24,197)

(46,679)

(689)

(2,413)

(5,958)

(6,533)

(2,309)

(2,733)

-

-

(33,153)

(58,358)

7,126
(10,348)

46,260
(25,881)

2,314
(2,017)

4,892
(3,179)

14,965
(10,818)

17,549
(14,442)

1,338
(1,551)

2,199
(1,901)

(200)
200

(196)
196

25,543
(24,534)

70,704
(45,207)

(3,222)
(14,698)
(6,472)
(348)

20,379
(7,005)
(3,406)
621

297
(241)
(311)
68

1,713
(170)
(247)
(36)

4,147
(3,004)
(617)
(184)

3,107
(1,587)
(391)
243

(213)
(298)
(52)
-

298
(195)
(37)
-

-

-

1,009
(18,241)
(7,452)
(464)

25,497
(8,957)
(4,081)
828

(24,740)
2,653

10,589
(1,851)

(187)
(65)

1,260
(144)

342
(174)

1,372
(292)

(563)
31

66
(6)

-

-

(25,148)
2,445

13,287
(2,293)

(22,087)

8,738

(252)

1,116

168

1,080

(532)

60

-

-

(22,703)

10,994

66
31,257

4,884
88,055

1,942
1,061

5,584
1,721

18,332
2,591

21,274
2,808

3,647
-

4,917
15

(200)

(196)

23,987
34,709

36,659
92,403

31,323

92,939

3,003

7,305

20,923

24,082

3,647

4,932

(200)

(196)

58,696

129,062

กำไรขั้นต้นและรำยได้อนื่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
กำไร (ขำดทุน) ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภำษี เงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำรรับรู้รำยได้
เมื่อปฏิบตั ติ ำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตั ติ ำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
รวมรำยได้
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ธุรกิจโรงแรมและสปำ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

.
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ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)

10.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท)
ธุรกิจโรงแรมและสปำ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
รำยได้
ประเทศไทย
ทวีปยุโรป
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกำ

ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธุรกิจร้ำนอำหำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธุรกิจค้ำปลีก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

รวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อื่น ๆ

3,472
19,937
4,028
1,124
11
1,681
1,070

9,791
65,863
5,596
1,945
23
5,884
3,837

803
12
2,188

3,050
17
4,238

13,952
224
2,090
166
2,817
1,674

15,485
334
2,563
438
3,392
1,870

3,647
-

4,932
-

(200)
-

(196)
-

21,674
20,161
6,118
1,290
2,840
1,681
4,932

33,062
66,197
8,159
2,383
3,432
5,884
9,945

รวม

31,323

92,939

3,003

7,305

20,923

24,082

3,647

4,932

(200)

(196)

58,696

129,062

อื่น ๆ

(1,892)
(16,657)
(622)
120
(5)
(1,484)
(1,547)

157
6,510
45
836
28
116
1,046

283
3
(538)

897
9
210

287
2
52
6
(106)
(73)

1,031
(57)
117
26
138
(175)

(532)
-

60
-

-

-

(1,854)
(16,655)
(570)
126
(108)
(1,484)
(2,158)

2,145
6,453
162
862
175
116
1,081

รวม

(22,087)

8,738

(252)

1,116

168

1,080

(532)

60

-

-

(22,703)

10,994

รวมสินทรัพย์

362,327

254,184

รวมหนีส้ ิน

286,003

168,316

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ประเทศไทย
ทวีปยุโรป
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกำ
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ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกันและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้ ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตร์หลัก
มีดงั นี ้
ประเทศไทย เป็ นประเทศแม่ท่ี บ ริษั ท ใหญ่ ตงั้ อยู่แ ละด ำเนิ นงำนทำงธุรกิ จเป็ น หลักของบริษั ท ขอบเขตกำรด ำเนิ นงำนหลัก
ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ธุรกิจจัดจำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต
ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจัดกำร
ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และภัตตำคำร
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจ
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน - กิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ - กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
อื่น ๆ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรดำเนินงำนอยู่คือ
ประเทศศรีลงั กำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ เป็ นต้น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

เงินฝำกประจำ (อำยุไม่เกิน 3 เดือน)

231,460,302
449,424,590
24,756,653,857 12,288,550,950
1,200,001,018
592,845,795

629,324
9,444,705,040
1,200,001,018

189,042
301,995,060
-

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382

302,184,102

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริงเฉลี่ยของเงินฝำกประจำคือ อัตรำร้อยละ 0.4 ต่อปี และครบกำหนดภำยใน
3 เดือน (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.8 ต่อปี และครบกำหนดภำยใน 3 เดือน)
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

360

12

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ
ส่วนของลูกหนีก้ ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว
ที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี - สุทธิ
ส่วนของลูกหนีส้ ญ
ั ญำเช่ำ
ที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี - สุทธิ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนีอ้ ่ืน
ลูกหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมำยเหตุ 19)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

3,999,583,278
(822,491,590)

7,077,631,596
(420,000,909)

3,732,787
(796,387)

14,512,279
(92,352)

3,177,091,688

6,657,630,687

2,936,400

14,419,927

3,512,996,812

3,301,521,326

-

-

562,217,233
900,247,941
3,218,970,654

1,104,857,750
3,501,144,443

16,463,456
9,724,062

9,472,333
28,105,125

914,369,353
988,862,784
12,285,893,681 15,554,016,990

4,749,142,534
4,778,266,452

1,574,299,018
1,626,296,403

ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนีท้ ่คี ำ้ งชำระได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
น้อยกว่ำ 90 วัน
91 ถึง 180 วัน
181 ถึง 365 วัน
มำกกว่ำ 365 วัน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรอื่น - ยอดรวม
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

2,303,638,682

4,805,122,447

3,412,957

13,964,164

1,021,142,419
186,661,132
234,876,760
253,264,285

1,681,115,545
256,897,807
149,897,257
184,598,540

12,786
950
3,688
302,406

46,223
196,802
3,879
301,211

3,999,583,278
(822,491,590)

7,077,631,596
(420,000,909)

3,732,787
(796,387)

14,512,279
(92,352)

ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น - สุทธิ

3,177,091,688

6,657,630,687

2,936,400

14,419,927

361

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว
หัก รำยได้ดอกเบีย้ รอกำรรับรู ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

ลูกหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19)

2,355,049,751
(192,138,069)
(870,373,147)
1,292,538,535
945,487,414
-

3,467,516,612
(256,337,188)
(123,486,395)
3,087,693,029
-

241,557,170

-

รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน

2,238,025,949

3,087,693,029

241,557,170

-

หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว - สุทธิ
ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำ

-
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

362

13

สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน
สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์วธิ ีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
หัก: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
หัก: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ ืมกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนระยะยำว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท

1 มกรำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

136
-

-

26,188
13,328
(1,042)
3,671

26,188
13,328
(1,042)
136
3,671

26,188
13,328
(1,042)
136
3,671

486
-

-

13,331
16,568
(912)
2,665

13,331
16,568
(912)
486
2,665

13,331
16,568
(912)
486
2,665

324

236

3,108
(870)
5,485
(284)
-

3,108
(870)
5,485
(284)
560

3,108
(870)
5,485
(284)
560

3,436

-

4,485
(850)
5,678
(284)
-

4,485
(850)
5,678
(284)
3,436

4,485
(850)
5,678
(284)
3,436

73
-

110
-

3,183

183
3,183

183
3,183

70
-

122
-

3,352

192
3,352

192
3,352

363

สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษี เงินได้คำ้ งจ่ำย
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
- รับรู ผ้ ่ำนกำไรหรือขำดทุน
- รับรู ด้ ว้ ยรำคำทุนตัดหน่ำย
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท

1 มกรำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

-

-

140
15,310

140
15,310

140
15,310

-

-

300
19,357

300
19,357

300
19,357

964
-

80
-

1,706
4,596
430
4,874

1,706
4,596
430
1,044
4,874

1,706
4,596
430
1,044
4,874

9
-

-

5,660
4,000
1,860
3,466

5,660
4,000
1,860
9
3,466

5,660
4,000
1,860
9
3,466

-

-

70,098

70,098

70,098

-

-

39,011

39,011

39,011

11,665
3,195
-

298
-

48,134
3,026

11,665
48,134
3,493
3,026

11,665
48,134
3,493
3,026

883
-

-

63,376
3,232

63,376
883
3,232

63,376
883
3,232
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สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
หัก: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
เงินให้กยู้ ืมกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนระยะยำวอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท

1 มกรำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

136
-

-

10,645
4,783
(5)
80

10,645
4,783
(5)
136
80

10,645
4,783
(5)
136
80

486
-

-

302
1,706
(5)
42

302
1,706
(5)
486
42

302
1,706
(5)
486
42

324

236

242
127,012
-

242
127,012
560

242
127,012
560

3,436

-

113,868
-

113,868
3,436

113,868
3,436

-

21
-

15

21
15

21
15

-

24
-

11

24
11

24
11
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สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
ล้ำนบำท

1 มกรำคม พ.ศ. 2563
มูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
รวมรำคำ
เบ็ดเสร็จอืน่
ตัดจำหน่ำย
ตำมบัญชี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

มูลค่ำ
ยุตธิ รรม
ล้ำนบำท

-

-

682
5,379

682
5,379

682
5,379

-

-

300
712
4,339

300
712
4,339

300
712
4,339

964
-

-

4,596
33

4,596
964
33

4,596
964
33

9
-

-

2,935
4,000
22

2,935
4,000
9
22

2,935
4,000
9
22

3,167
-

298
-

25,352
46,666
6

25,352
46,666
3,465
6

25,352
46,666
3,465
6

788
-

-

16,269
51,056
5

16,269
51,056
788
5

16,269
51,056
788
5
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สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงิน (ต่อ)
รำยกำรทีร่ ับรู้ในกำไรหรือขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
กำไรหรือ กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
กำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVOCI (พ.ศ. 2562:
จำกเงินลงทุนเผื่อขำย)
กำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVPL (พ.ศ. 2562:
เงินลงทุนทั่วไป)
รับรูเ้ งินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำ
ด้วย FVOCI ในกำไรหรือขำดทุน
- จำกเงินลงทุนที่ยงั คงเหลือ ณ วันสิน้ ปี

พ.ศ. 2562
กำไรหรือ กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

-

(2)

-

(1)

3

-

11

-

1

-

2

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
กำไรหรือ กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
กำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVOCI (พ.ศ. 2562:
จำกเงินลงทุนเผื่อขำย)
รับรูเ้ งินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำ
ด้วย FVOCI ในกำไรหรือขำดทุน
- จำกเงินลงทุนที่ยงั คงเหลือ ณ วันสิน้ ปี

พ.ศ. 2562
กำไรหรือ กำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

-

(2)

-

(1)

1

-

2

-

การซือ้ และขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทีส่ าคัญระหว่างปี
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีรำยกำรซือ้ และขำยหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ สำหรับปี
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรับรู ก้ ำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 5 สำหรับเงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และหมำยเหตุ 7 สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่ืน
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สินค้ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
อำหำรและเครื่องดื่ม
สินค้ำสำเร็จรู ป (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
วัตถุดิบ (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำระหว่ำงทำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

วัสดุสิน้ เปลืองและอื่น ๆ

469,543,708
1,426,096,992
1,253,891,445
12,561,953
113,428,290
407,085,304

564,876,219
1,878,143,114
1,001,325,894
13,852,529
221,244,116
459,689,269

1,747,073
81,299
1,359,402

2,954,139
89,602
1,411,961

รวมสินค้ำคงเหลือ

3,682,607,692

4,139,131,141

3,187,774

4,455,702

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รบั รู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็ นจำนวน 10,968 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 15,299 ล้ำนบำท)
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเสียหำยในงบกำไรขำดทุนเป็ นจำนวน 124 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :
14 ล้ำนบำท)
ทีด่ นิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพือ่ ขำย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
อสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย
สถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำ

1,919,150,021
38,506,000

1,293,988,105
133,801,858

รวมที่ดนิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย

1,957,656,021

1,427,789,963

ต้นทุนของที่ ดิ น และโครงกำรพั ฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์เพื่ อ ขำยที่ ร ับรู ้เป็ นต้นทุนขำยในระหว่ ำงปี เป็ นจ ำนวน 467 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2562 : 2,032 ล้ำนบำท)
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ภำษีรอขอคืน
เงินมัดจำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื่นที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

17

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

3,187,754,120
38,220,936
9,943,617

2,325,393,686
49,403,237
7,262,074

58,572,531
-

40,924,017
-

102,071,305
332,630,499
3,670,620,477

86,153,450
197,100,474
2,665,312,921

20,451,944
676,695
79,701,170

1,183,081
42,107,098

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขำย
สินทรัพย์และหนีส้ ินของกลุ่มที่จำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เพื่อขำยมีรำยละเอียด ดังนี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุน
อื่น ๆ

3,959,581,172
84,961,874
98,665,242
4,143,208,288

354,007,894
1,125,989,442
1,720,286
1,481,717,622

อื่น ๆ

100,697,832
326,301,637
194,286,633

87,161,162
-

รวมหนีส้ ิน

621,286,102

87,161,162

รวมสินทรัพย์
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน
เงินกูย้ ืมระยะยำว

ขำดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกเป็ นจำนวน 2.4 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : กำไร 1.7 ล้ำนบำท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่ อ ขำยระหว่ำงปี ถูกวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญ ชีกับมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำยเมื่อมีกำรจัดประเภทใหม่ กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมเป็ นกำรวัดมูลค่ำที่ไม่เกิดขึน้ เป็ นประจำโดยใช้วธิ ีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
ก)

8,413,477,152
2,437,174,867
10,850,652,019

6,359,569,618
2,614,326,059

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
8,102,339,365
2,787,458,871
-

8,071,408,665
2,783,765,824
-

8,973,895,677 10,889,798,236 10,855,174,489

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
ลดเงินลงทุนจำกกำรชำระบัญชีของบริษัทย่อย

8,071,408,665
80,930,700
(50,000,000)

6,171,579,290
1,899,829,375
-

วันที่ 31 ธันวำคม

8,102,339,365

8,071,408,665
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทย่อยที่ถกู ถือหุน้ ทำงตรงโดยบริษัท มีดงั นี ้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท
บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จำกัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำกัด
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จำกัด (“MTR”)
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด
บริษัท โรงแรมรำชดำริ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด
บริษัท บ้ำนโบรำณเชียงรำย จำกัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จำกัด
บริษัท โคโค้ ปำล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จำกัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
บริษัท รอยัลกำร์เด้น พลำซ่ำ จำกัด
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำกัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จำกัด
(1)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
โดยบริษัท
(ร้อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

โรงแรมและศูนย์กำรค้ำ
ขำยอสังหำริมทรัพย์
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงแรม
โรงแรม
อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงแรม
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

โรงแรมและพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ศูนย์กำรค้ำ

ประเทศไทย

ธุรกิจสปำ
ขำยอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

81.2
100
45.3(1)
100
99.2
100
100
100
100
100
100
100

81.2
100
45.3(1)
100
99.2
100
100
100
100
100
100
100

99.7
100
100
100
100

99.7
100
100
100
100

สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 45.3 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงตรงใน MTR อีกร้อยละ 25.7 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ จำกัด (“MHG”)
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลำยเชน โซลูช่นั จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่นั จำกัด
บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท แอนด์
เรสซิเด้นท์ จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
(“MINOR”)
RGR International Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M&H Management Limited
Lodging Investment (Labuan) Limited
Minor International (Labuan) Limited
AVC Club Developer Limited
AVC Vacation Club Limited
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด (“MHGP”)
บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จำกัด
Minor Continental Holding (Mauritius)

(2)
(3)
(4)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนของกำรถือหุ้น
โดยบริษัท
(ร้อยละ)
จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100

27.8(2)
100
100
100

ประเทศไทย

91.4(3)

91.4(3)

บริหำรจัดกำร หมูเ่ กำะบริติชเวอร์จิน
บริหำรจัดกำร เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
บริหำรจัดกำร
ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศมำเลเชีย
โรงแรม
ประเทศมำเลเชีย
ขำยหน่วยกำรเข้ำพัก
ประเทศสำธำรณรัฐ
ในสถำนที่พกั ผ่อน
มอริเชียส
ขำยหน่วยกำรเข้ำพัก
ประเทศสำธำรณรัฐ
ในสถำนที่พกั ผ่อน
มอริเชียส
บริหำรจัดกำร
ประเทศไทย
โรงแรม
ประเทศไทย
ธุรกิจบันเทิง
ประเทศไทย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100
96.9(4)
100
100

100
96.9(4)
100
100

บริหำรโรงแรม
บริหำรงำนจัดซือ้
ชำระบัญชี
โรงเรียนกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม
จำหน่ำยสินค้ำ

สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 27.8 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.2 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 91.4 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.6 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 96.9 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงตรงใน MHGP อีกร้อยละ 3.1 เป็ นกำรถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

18

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

372

18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่สำคัญที่ไม่ได้ถูกถือหุน้ ทำงตรงที่รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม มีดงั ต่อไปนี ้
งบกำรเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
บริษัท
MHG Continental Holding (Singapore)
Pte. Ltd.
Lodging Management (Mauritius)
Limited
Minor Hotel Group MEA DMCC
NH Hotel Group S.A.
และบริษัทย่อย(1)
Minor Hotels Portugal, S.A.
และบริษัทย่อย
บริษัท รำชดำริ ลอดจ์จงิ ้ จำกัด
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอล อำร์ ที จำกัด
Over Success Enterprise
Pte. Ltd. และบริษัทย่อย
Minor Food Group (Singapore)
Pte. Ltd. และบริษัทย่อย
Oaks Hotels & Resorts Limited
(“OAKS”) และบริษัทย่อย
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ โฮลดิง้ จำกัด
(1)

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์

100

100

บริหำรโรงแรม

ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศในทวีปยุโรป
และละตินอเมริกำ
ประเทศสำธำรณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศไทย

100

100

100

100

94.1

94.1

100

100

100

100

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
ประเทศสิงคโปร์

100
100
100
100
97
100
100

100
100
100
100
97
100
100

92

92

ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์
ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศไทย

100

100

70

70

100

100

บริหำรโรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรมและขำย
อสังหำริมทรัพย์
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ผลิตและขำยชีส
ผลิตและขำยไอศกรีม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
บริหำรด้ำนที่พกั อำศัย

NH Hotel Group S.A. ได้เปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
Espresso Pty. Ltd.
The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
The Coffee Club Franchising
Company Pty. Ltd.
The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd.
First Avenue Company Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
Minor DKL Construction Pty. Ltd.
Minor DKL Management Pty. Ltd.
Minor DKL Stores Pty. Ltd.
Nomad Coffee Group Pty. Ltd.
บริษัทย่อยของ Espresso Pty. Ltd.
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.
The Coffee Club Properties (NSW)
Pty. Ltd.

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
เจ้ำของแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

ลงทุนในบริษัทอื่น
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหำรจัดกำร
บริหำรจัดกำร
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100
100
70

100
100
100
100
100
100
70

ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Operating
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
Company Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
Ribs and Rumps International Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.
เจ้ำของแฟรนไชส์

จัดตัง้ ขึน้ 31 ธันวำคม
ในประเทศ พ.ศ. 2563

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562

ประเทศออสเตรเลีย

-

100

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

-

100
100
100

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่อยของ The Coffee Club Pty. Ltd (as trustee for the Coffee Club Unit Trust)
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
เจ้ำของแฟรนไชส์ ประเทศออสเตรเลีย

100

100

100
100
100

100
100
100

บริษัทย่อยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.
TCC Operations Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
TGT Operations Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
บริษัทย่อยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee
เจ้ำของแฟรนไชส์
for The Coffee Club Unit Trust)

บริษัทย่อยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd..
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
เจ้ำของแฟรนไชส์
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
เจ้ำของแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.

ประเทศออสเตรเลีย

เจ้ำของแฟรนไชส์
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหำรจัดกำร
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์

100
100
70

100
100
70

ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม

ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์

100
100
100

100
100
100

บริษัทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.
Veneziano (SA) Pty Ltd.
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.
ลงทุนในสินทรัพย์
Black Bag Roasters Pty Ltd.
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
Nitro Coffee Pty. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

57.5
100
100
100
70

57.5
100
100
100
70

บริษัทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.
Coffee Hit System Pty. Ltd.
เจ้ำของแฟรนไชส์
Coffee Hit Properties Pty. Ltd.
ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริษัทย่อยของ บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ โฮลดิง้ จำกัด
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100

100

70

-

บริษัท
บริษัทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd.
Veneziano Coffee Roasters
Holdings Pty. Ltd.
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.
Nomad Coffee management Pty. Ltd.
Inigo Montoya Limited
บริษัทย่อยของ Inigo Montoya Limited
Flight Coffee Limited
The Hanger Limited
Good Time Gang Limited

กลุ่มกิจกำรได้ใช้หนุ้ ของบริษัทย่อยและอสังหำริมทรัพย์ของโรงแรม รำคำตำมบัญชีประมำณ 12,514 ล้ำนบำท เพื่อเป็ น
หลักประกันสำหรับเงินกูย้ ืมและกำรทำหน้ำที่ผคู้ ำ้ ประกันหุน้ กูโ้ ดยสถำบันกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 25
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้ กิจกำรของ Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพู นฟูล (ประเทศไทย)
จำกัด รำยละเอียดอธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 40
- บริษั ท ย่ อ ยแห่งหนึ่งของกลุ่ม กิจ กำรได้เข้ำซื อ้ กิ จกำรของ Roco Hospitality Group S.r.l, New York Palace Kft
และ AGAGA s.r.o. รำยละเอียดอธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 40
- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กำรชำระบัญ ชีของบริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่ นั จำกัด (“MGS”) ได้เสร็จสิน้ ลง บริษัท
ตัดจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่รำคำทุนจำนวน 50 ล้ำนบำท และได้รบั คืนหุน้ สำมัญของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล
กรุ ๊ป จำกัด (“MHG”) ซึ่งถือโดย MGS จำนวน 779,305 หุน้ คิดเป็ นมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 78 ล้ำนบำท ทำให้
สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 27.8 เป็ นร้อยละ 100
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทย่อย
รำยละเอี ยดด้ำนล่ ำงแสดงข้อ มูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป ของบริษั ทย่ อ ยแต่ละรำยที่ มีส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอ ำนำจควบคุม
ที่มีสำระสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ตัวเลขที่เปิ ดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
NH Hotel Minor DKL Food
Group S.A. Group Pty. Ltd.
รวม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ส่วนทีห่ มุนเวียน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม

16,064
19,287
(3,223)

1,210
1,043
167

17,274
20,330
(3,056)

146,156
111,389
34,767

3,285
2,814
471

149,441
114,203
35,238

31,544

638

32,182

7,086

1,076

8,162
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
NH Hotel Minor DKL Food
Group S.A. Group Pty. Ltd.
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
รำยได้
กำไร (ขำดทุน) หลังภำษี จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

รวม
ล้ำนบำท

18,950
(13,765)
(13,765)

2,085
82
82

21,035
(13,683)
(13,683)

(967)

31

(936)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
งบกระแสเงินสดโดยสรุป
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
NH Hotel Minor DKL Food
Group S.A. Group Pty. Ltd.
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(8,344)
(8,703)
19,119
2,072

338
(171)
(80)
87

รวม
ล้ำนบำท
(8,006)
(8,874)
19,039
2,159
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
ลงทุนเพิ่ม
โอนมำจำกบัญชีอ่ืน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
กำรด้อยค่ำ
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม

6,359,569,618
1,090,160,763
1,224,618,622

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

7,159,591,855
4,867,780
-

2,783,765,824
3,693,047
-

2,779,663,176
4,102,648
-

(329,425,281)
984,928,899
(159,900,812) (1,432,045,636)
- (352,714,715)
228,454,242
(5,058,565)
8,413,477,152 6,359,569,618

2,787,458,871

2,783,765,824

เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดงั ต่อไปนี ้
งบกำรเงินรวม

บริษัท
Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
จัดตั้งขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ธุรกิจสปำ

ประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์
ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน

Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality
ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน
Investment Limited
Sizzler China Pte. Ltd.
ประเทศสิงคโปร์
เจ้ำของแฟรนไชส์
บริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จำกัด ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
Harbour View Corporation Limited
โรงแรม
ประเทศเวียดนำม
บริษัท ซูม่ำ กรุ งเทพ จำกัด
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
(1)

(2)

49

49

50

50

50

50

50

50

50
51(1)
30.4
51(2)

50
51(1)
30.4
51(2)

กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนื อ บริษั ท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถื อ หุน้ ในบริษั ท
ดังกล่ ำวในอัตรำร้อ ยละ 51 จึงถื อ ว่ำบริษั ทดังกล่ ำวเป็ นบริษั ทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสี ย ในกำรบันทึกเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม
สัดส่วนของกำรถือหุน้ ในบริษัท ซูม่ำ กรุ งเทพ จำกัด เท่ำกับร้อยละ 51 กลุ่มกิจกำรมีสิทธิออกเสียงเพียงร้อยละ 35
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
(มหำชน)
Rani Minor Holding Limited

ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม

ประเทศไทย

35.9

35.9

โรงแรม

25

25

Serendib Hotels PLC
MHG Lesotho (Proprietary)
Limited
บริษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Breadtalk Group Limited
BTG Holding Company Pte. Ltd.
Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
Borakay Beach, S.L.

โรงแรม
โรงแรม

ประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศศรีลงั กำ
ประเทศเลโซโท

25
46.9

25
46.9

ขำยอสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย

40

40

ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ประเทศสิงคโปร์
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสิงคโปร์
โรงแรม
ประเทศกัมพูชำ
โรงแรม ประเทศรำชอำณำจักร
สเปน
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก

25.1
35
50

14.2(3)
35
50

10

10

20

20

27
25
35.5

27
25
35.5

บริษัท

Consorcio Grupo Hotelero T2,
S.A. de C.V.
Hotelera del Mar, S.A.
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V.
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V.
Sotocaribe SI

(3)

โรงแรม

ประเทศสำธำรณรัฐ
อำร์เจนตินำ
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
โรงแรม ประเทศรำชอำณำจักร
สเปน

สัดส่วนของกำรถือหุน้ ในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกับร้อยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล
อย่ำงมีสำระสำคัญในบริษัทร่วมดังกล่ำว
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม

ประเทศไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
35.9

35.9

กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
- ในระหว่ำ งปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่ง เป็ น บริษั ท ร่ว มของกลุ่ม กิ จ กำรเสร็จ สิ ้น กำรท ำ
คำเสนอซือ้ หุน้ ทัง้ หมดโดยสมัครใจอย่ำงมี เงื่อ นไขด้วยเงินสดของ Breadtalk Group Limited ท ำให้กลุ่มกิจกำร
มี สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น เพิ่ ม ในบริ ษั ท Breadtalk Group Limited ผ่ ำ นบริ ษั ท BTG Holding Company Pte. Ltd.
จำกร้อยละ 14.2 เป็ นร้อยละ 25.1 ทัง้ นีก้ ำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่กระทบต่อกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดประเภทจำกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่ อ ขำยที่ เกี่ ย วกับ Sotocaribe Sl เป็ น เงิ น ลงทุน ในบริษั ท ร่ว มมูล ค่ ำ 1,245 ล้ำ นบำท โดยมี สัด ส่ ว นกำรลงทุน
ร้อยละ 35.5
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูล ถัดไปได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป สำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ กับกลุ่มกิจกำร ข้อมูลทำงกำรเงินนี ้
ปฏิบตั ติ ำมวิธีส่วนได้เสีย ซึง่ รวมกำรปรับปรุ งให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
บริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จำกัด
BTG Holding
(มหำชน) Company Pte. Ltd.

รวม

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

577
971

2,372
2,118

2,949
3,089

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

1,548

4,490

6,038

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,841

25,238

29,079

สินทรัพย์รวม

5,389

29,728

35,117

647
89
550

2,367
2,119
6,031

3,014
2,208
6,581

1,286

10,517

11,803

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

93
1,615

5,136
4,863

5,229
6,478

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนรวม

1,708

9,999

11,707

หนีส้ ินรวม

2,994

20,516

23,510

สินทรัพย์สุทธิ

2,395

9,212

11,607

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 มูล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของหุ้น บริษั ท เอส แอนด์ พี ซิน ดิ เคท จ ำกัด (มหำชน) ที่ ถื อ โดย
กลุ่มกิจกำรคำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 2,256 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :
จำนวน 2,762 ล้ำนบำท)
ทัง้ นีบ้ ริษัทอื่นเป็ นบริษัทจำกัดและหุน้ ของบริษัทเหล่ำนีไ้ ม่มีรำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำด
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
บริษัท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จำกัด
BTG Holding
(มหำชน) Company Pte. Ltd.
รวม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
รำยได้

5,199

10,411

15,610

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

182
3
185

(672)
14
(658)

(490)
17
(473)

เงินปันผลได้รบั จำกบริษัทร่วม

100

-

100

กำไร (ขำดทุน) หลังภำษี
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
บริษัท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จำกัด
BTG Holding
(มหำชน) Company Pte. Ltd.
รวม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
กำรออกหุน้ สำมัญ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับงวด
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน
จ่ำยเงินปันผล
สินทรัพย์สทุ ธิ
สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
ค่ำควำมนิยม
รำคำตำมบัญชี

2,536
(45)
182
3
(281)
2,395
ร้อยละ 35.9
861
2,099

9,844
(672)
26
14
9,212
ร้อยละ 25.1
2,312
-

2,536
(45)
9,844
(490)
29
14
(281)
11,607

2,960

2,312

5,272

3,173
2,099

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

18

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

384

18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ
อีกจำนวนหนึ่ง ซึง่ ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
รำคำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึง่ กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสียแต่ละรำยที่ไม่มีสำระสำคัญ
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :

3,141
(328)

กำไร (ขำดทุน) หลังภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

(328)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ค)

ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
2,614,326,059 2,801,463,271
ลงทุนเพิ่ม
16,230,807
29,336,893
กำรเปลี่ยนสถำนะเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (56,408,782)
จำหน่ำยเงินลงทุน
- (85,212,890)
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ในกิจกำรร่วมค้ำ
(134,476,369) (157,419,666)
กำรปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรม
55,487,531
เงินปันผลรับ
- (25,000,000)
(2,496,848)
(4,329,080)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
2,437,174,867 2,614,326,059
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
-

-

-

-
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กิจกำรร่วมค้ำ มีดงั ต่อไปนี ้
งบกำรเงินรวม

บริษัท
PH Resorts (Private) Ltd.
MHG Deep Blue Financing
O Plus E Holdings Private Limited
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Liwa Minor Food & Beverage LLC
Rani Minor Holding II Limited

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

โรงแรม
ประเทศศรีลงั กำ
บริหำรจัดกำร ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส

49.9
50

49.9
50

ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรัฐ
มัลดีฟส์

50

50

ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ประเทศไทย
ประเทศไทย

49.9
49

49.9
49

49

49

50
50

43.8
50

ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรัฐ
มอริเชียส

50

50

50
50
50

50
50
50

ผลิตส่วนผสมอำหำร
ขำยอำหำรและ
เครือ่ งดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
MHG Signity Assets Holding
(Mauritius) Limited

โรงเรียนสอนทำอำหำร
ขำยอสังหำริมทรัพย์

บริษัท ภัทรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน จำกัด
PT Wika Realty Minor Development
MHG GP Pte. Ltd.

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น

สหรำชอำณำจักร
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศสิงคโปร์
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จำกัด

ขำยอสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย

บริษัท ลำยัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จำกัด
บริษัท ลำยัน บำงเทำ
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Plexus Maldives Private Limited
บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จำกัด
บริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิง้ จำกัด
Ya Hua International Pte. Ltd.
Barbarons Beach Hotel MHG Limited

ขำยอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริษัท

TCC Holding Joint Stock Company

โรงแรม สำธำรณรัฐมัลดีฟส์
โรงแรม
ประเทศไทย
ผลิตส่วนประกอบอำหำร
ประเทศไทย
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ประเทศสิงคโปร์
แอร์พอร์ตเล้ำจ์ ประเทศสำธำรณรัฐ
เซเชลส์
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม ประเทศเวียดนำม

Dining Collective Pte. Ltd.
Le Kein Investment Co., Ltd.
City Donut Pte. Ltd.
บริษัท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จำกัด

ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ขำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ธุรกิจบริกำรด้ำนสุขภำพ

(1)

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจกำร
(ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

50
50
50

50
50
50

50
50
51(1)
40

50
50
51(1)
50
40

50
50
50
50
50

50
50
50
-

แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถื อ หุน้ ในบริษั ทดังกล่ำวในร้อ ยละ 51 เนื่ อ งจำกกลุ่มกิจกำรมี กำรควบคุมร่วม ตำมที่ได้ตกลง
ในสัญญำ ดังนัน้ จึงทำให้บริษัทดังกล่ำวยังคงจัดประเภทเป็ นกิจกำรร่วมค้ำ

387

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สำมัญ ของ Ya Hua International Pte. Ltd. (“Ya Hua”) จำนวน
350,000 หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน 1 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่ำ 23 บำท สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่ มจำกร้อยละ 50 เป็ น
ร้อยละ 100 เงินลงทุนใน Ya Hua เปลี่ยนสถำนะจำก “เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ” เป็ น “เงินลงทุนในบริษัทย่อย” ณ วันที่
กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมอย่ำงมีสำระสำคัญใน Ya Hua กลุ่มกิจกำรได้ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนนีแ้ ละรับรู ้
ขำดทุนจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุติธรรมจำนวน 56 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับกิจกำรร่วมค้ำ
ข้อ มูล ถัด ไปได้แ สดงข้อ มูล ทำงกำรเงิน โดยสรุ ป ส ำหรับ กิ จ กำรร่วมค้ำ ที่ ในควำมเห็น ของผู้บ ริห ำรมี ส ำระส ำคัญ กับ
กลุ่มกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลทำงกำรเงินนีป้ ฏิบตั ติ ำมวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมกำรปรับปรุ งให้เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
บริษัททัง้ หมดเป็ นบริษัทจำกัดและหุน้ ของบริษัทเหล่ำนีไ้ ม่มีรำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำด
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
PT Wika
PH Resorts
Realty Minor
(Private) Ltd.
Development
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

รวม
ล้ำนบำท

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

107
20
127

15
52
67

122
72
194

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

920

1,089

2,009

1,047

1,156

2,203

หนีส้ ินหมุนเวียนรวม

139
6
145

223
1
224

362
7
369

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

635
15

571
-

1,206
15

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนรวม

650

571

1,221

หนีส้ ินรวม

795

795

1,590

สินทรัพย์สุทธิ

252

361

613

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

รำยได้
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) หลังภำษี
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
PT Wika
PH Resorts
Realty Minor
(Private) Ltd.
Development
รวม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
127
127
38
38
(76)
(1)
(77)
(4)
(4)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(80)
(12)

(1)
-

(81)
(12)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

(92)

(1)

(93)

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
PT Wika
PH Resorts
Realty Minor
(Private) Ltd.
Development
รวม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ขำดทุนในระหว่ำงปี
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ
รำคำตำมบัญชี
ค่ำควำมนิยม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

344
(80)
(12)
252
ร้อยละ 50
126
158

362
(1)
361
ร้อยละ 50
181
44

706
(81)
(12)
613

284

225

509

307
202

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

18

่ แนล จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
กิจกำรร่วมค้ำทีแ่ ต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มี
สำระสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึง่ ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
รำคำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำซึง่ กิจกำร
บันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสียแต่ละรำยที่ไม่มีสำระสำคัญ
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจกำรร่วมค้ำ :
กำไร (ขำดทุน) หลังภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

19

1,928
(113)
(113)

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กิจกำรและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่ว่ำ
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็ นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับ ถัด ไป บริษั ทร่วมและบุ ค คลที่ เป็ น เจ้ำของส่ วนได้เสี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของบริษั ท ซึ่งมี อิ ทธิ พ ลอย่ ำงเป็ น สำระส ำคัญ
เหนื อกิจกำร ผูบ้ ริหำรสำคัญรวมทัง้ กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น
กิจกำรและบุคคลทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขนึ ้ ได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริษัทเป็ นบริษัทใหญ่ขนั้ สุดท้ำย
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็ นบริษัทย่อย
ดังนัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มกิจกำร
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รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

19.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้ สินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
บริษัทย่อย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
เงินปันผล
ดอกเบีย้ รับ
รำยได้อ่ืน
กำรซือ้ สินค้ำ
ค่ำบริกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ จ่ำย

-

บริษัทร่วม
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
รำยได้อ่ืน
กำรซือ้ สินค้ำ

89,512,474
51,850,903
993,942
(48,687,884)

440,723,473
58,390,788
2,268,275
(87,912,340)

100,398,284
-

126,486,374
-

กิจกำรร่วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
ดอกเบีย้ รับ
รำยได้อ่ืน
กำรซือ้ สินค้ำ
ค่ำบริกำร

89,031,015
115,947,491
11,889,199
(67,233,959)
(598,380)

119,851,277
107,635,988
1,437,246
(89,052,459)
-

7,361,175
44,945,375
8,502,291
-

23,651,028
39,138,834
-

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
รำยได้อ่ืน
กำรซือ้ สินค้ำ
ค่ำบริกำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

3,874,306
(72,417,736)
(7,882,694)
(27,312,701)

3,708,834
234,262
(78,835,888)
(25,196,356)
(37,157,720)

(9,227,150)

(21,751,917)
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36,248,496
66,160,359
27,930,764 2,329,518,091
- 3,981,779,775 3,993,092,315
19,787,195
1,440,000
(304,262)
(1,048,136)
- (45,137,841) (87,062,704)
- (67,978,357) (58,484,419)
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รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ ำ ตอบแทนผู้ บ ริ ห ำรของกลุ่ ม กิ จ กำรและบริ ษั ท ส ำหรับ ปี สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 มี จ ำนวน 280 ล้ ำ นบำท
และ 121 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2562 : 349 ล้ำนบำท และ 143 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ซึง่ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรอื่น

19.2 ยอดค้ำงชำระทีเ่ กิดจำกกำรขำยและซือ้ สินค้ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

401,283,453
512,484,276
601,624

464,794,814
521,594,226
2,473,744

4,902,057,759
88,609,918
32,027

1,506,826,226
3,972,574
62,534,456
965,762

914,369,353

988,862,784

4,990,699,704

1,574,299,018

7,496,339
31,358,167
5,020,569

16,630,692
15,676,408
32,475,418

42,887,273
3,162
32
-

21,580,860
3,162
161,465
13,454,855

43,875,075

64,782,518

42,890,467

35,200,342

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ก) ลูกหนีก้ ิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมำยเหตุ 12)
ข) เจ้ำหนีก้ ิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 26)
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รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

19.3 เงินให้กู้ยมื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เงินให้กู้ยมื ระยะยำวแก่
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กิจกำรร่วมค้ำ
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

1,164,433,964
4,036,799,821

- 126,224,653,759 113,003,327,166
1,268,639,086
4,409,200,867
787,742,093
864,897,748

5,201,233,785

5,677,839,953 127,012,395,852 113,868,224,914

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้

พ.ศ. 2563
บำท
บริษัทย่อย
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึน้
รับชำระคืน
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
วันที่ 31 ธันวำคม
บริษัทร่วม
วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

-

- 113,003,327,166 140,904,047,306
- 11,617,915,415
6,984,168,337
- (4,398,544,854) (26,997,452,615)

-

6,001,956,032 (7,887,435,862)
- 126,224,653,759 113,003,327,166

1,268,639,086

1,172,642,707

-

-

(100,800,000)

-

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

1,167,839,086
(3,405,122)

1,172,642,707
193,116,951
(7,959,737)
(89,160,835)

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

1,164,433,964

1,268,639,086

-

-

นโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
ยอดยกมำหลังปรับปรุ ง
เพิ่มขึน้
รับชำระคืน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

งบกำรเงินรวม

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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งบกำรเงินรวม

กิจกำรร่วมค้ำ
วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
ยอดยกมำหลังปรับปรุ ง
เพิ่มขึน้
รับชำระคืน
กำไร (ขำดทุน) จำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

4,409,200,867

4,587,185,099

864,897,748

617,080,948

(183,346,000)

-

-

-

4,225,854,867
160,732,252
(342,374,443)

4,587,185,099
291,906,571
(216,614,539)

864,897,748
110,811,945
(187,500,000)

617,080,948
257,000,000
-

(467,600)
(6,945,255)
4,036,799,821

(9,183,200)
(244,093,064)
4,409,200,867

(467,600)
787,742,093

(9,183,200)
864,897,748

เงิน ให้กู้ยื ม ระยะยำวแก่ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เป็ น เงิ น ให้กู้ยื ม ที่ ไม่ มี ห ลัก ประกัน ในสกุ ล เงิ น บำทและสกุล เงิน ต่ ำงประเทศ
มีอตั รำดอกเบีย้ ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
แต่ก ลุ่ม กิจ กำรจะไม่ เรีย กชำระคื นเงินให้กู้ยืม ดังกล่ำวในอี ก 12 เดือ นข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืม แก่ บริษั ท ร่วมและกิจ กำรร่วมค้ำ
เป็ นไปตำมสัญญำผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ศูนย์บริหำรเงิน
บริษัทซึง่ เป็ นศูนย์บริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเงิน รวมถึงกำรกูย้ ืม
และให้ยืมเงินเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรเป็ นตัวแทนรับจ่ำยเงินแก่กลุ่มกิจกำรทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
ในปี พ.ศ. 2563 ธุร กิจ ศูน ย์บริห ำรเงิน ของบริษั ท มี ข ้อ มูลกำรให้กู้ยื มแก่ก ลุ่ม กิจ กำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญ ญำเงินกู้เป็ น
สกุลบำทจำนวน 49 ล้ำนบำท หรือ เทียบเท่ำ 1.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ทัง้ นี ้ กำรอนุญ ำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ให้ศูน ย์บ ริห ำรเงิน สำมำรถให้กู้ยืม แก่ กลุ่ม กิ จกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญ ญำเงิน กู้เป็ น สกุล บำทนั้น ได้สิ น้ สุด ลงแล้ว เมื่ อ
15 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยมีจำนวนเงินให้กยู้ ืมสะสมคงเหลือทัง้ หมดเป็ นจำนวน 1,696 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 51 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเงินกูย้ ืมสะสมคงเหลือดังกล่ำวจะถูกชำระคืนตำมเงื่ อนไขในสัญญำเงินกู้ ทัง้ นี ้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยยังคง
ให้บริษัทสำมำรถให้กยู้ ืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศได้โดยทำสัญญำเงินกูเ้ ป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
เงินกูด้ งั กล่ำวไม่ได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
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รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

19.4 เงินกู้ยมื จำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจำก
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวมเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 25)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

-

- 5,379,401,907 4,338,917,425

-

- 5,379,401,907 4,338,917,425

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
บำท
บริษัทย่อย
วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึน้
จ่ำยชำระคืน
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

-

- 4,338,917,425 2,089,180,139
- 1,761,657,717 2,427,394,263
- (696,231,297) (150,958,693)

ที่ยงั ไม่เกิดขึน้

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

-

- 5,379,401,907 4,338,917,425

(24,941,938)

(26,698,284)
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เงิน กู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อ ยเป็ นเงิน กู้ยืมที่ไม่มีห ลักประกันในสกุล เงิน บำท มี กำหนดชำระคืนเมื่ อ ทวงถำม และมี อัตรำ
ดอกเบีย้ ตำมอัตรำตลำดซึง่ อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ ธนำคำรพำณิชย์

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

396

20

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ทีด่ นิ และ
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
บำท

งบกำรเงินรวม
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร
บำท

รวม
บำท

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

24,360,515
(1,261,576)

2,470,589,789
(1,307,443,814)

2,494,950,304
(1,308,705,390)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

23,098,939

1,163,145,975

1,186,244,914

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน

1,372,195,000

มูลค่ำยุตธิ รรม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

23,098,939
43,617,316
(9,712)
(1,284,786)
65,421,757

1,163,145,975
208,106,857
(337,326)
(90,845)
(69,574,313)
(109,288,764)
(5,054,188)
1,186,907,396

1,186,244,914
251,724,173
(337,326)
(90,845)
(69,584,025)
(109,288,764)
(6,338,974)
1,252,329,153

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

66,693,045
(1,271,288)
-

2,671,118,758
(1,374,922,598)
(109,288,764)

2,737,811,803
(1,376,193,886)
(109,288,764)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

65,421,757

1,186,907,396

1,252,329,153

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

มูลค่ำยุตธิ รรม

1,347,339,320
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อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน (ต่อ)

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรจัดประเภทใหม่
โอนมำจำกบัญชีอ่ืน
ค่ำเสื่อมรำคำ
กลับรำยกำรกำรด้อยค่ำ
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
มูลค่ำยุตธิ รรม

ทีด่ นิ และ
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
บำท

งบกำรเงินรวม
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร
บำท

รวม
บำท

65,421,757
176,000
44,337,508
(11,796)
3,947,353

1,186,907,396
20,485,194
(613,703)
(44,337,508)
80,097,827
(78,280,005)
3,171,370
5,242,347

1,252,329,153
20,661,194
(613,703)
80,097,827
(78,291,801)
3,171,370
9,189,700

113,870,822

1,172,672,918

1,286,543,740

182,102,618
(68,231,796)
113,870,822

2,670,765,976
(1,381,784,892)
(116,308,166)
1,172,672,918

2,852,868,594
(1,450,016,688)
(116,308,166)
1,286,543,740
1,424,022,538

รำคำยุติธ รรมถู ก ประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ น อิ ส ระ ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ข องผู้เชี่ ย วชำญในวิช ำชี พ และมี ป ระสบกำรณ์ ในท ำเลที่ ตั้ง
และประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่มีกำรประเมินนัน้
กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนโดยใช้วิธีรำยได้และวิธีร ำคำตลำด ซึ่งถือเป็ นกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิ รรมระดับที่ 3
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน (ต่อ)
กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมซึง่ ใช้ข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระสำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรเปิ ดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งเป็ นข้อมูลระดับที่ 3 กลุ่มกิจกำรได้ว่ำจ้ำง
ผูป้ ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเป็ นระยะตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่นำข้อ มูลที่เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อกำรพยำกรณ์
ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบเทคนิคกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่วดั ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมระหว่ำงปี
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของกลุ่มกิจกำร
ฝ่ ำยบัญ ชี แ ละกำรเงิน ของกลุ่ ม กิ จ กำรร่วมกับ ผู้ป ระเมิ น อิ ส ระ ได้ท ำกำรประเมิ น มูล ค่ ำยุติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ส ำหรับ กำร
รำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับ ที่ 3 คณะท ำงำนนี ้ได้ร ำยงำนโดยตรงต่อ ผู้บ ริห ำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
(Chief Financial Officer) กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ ริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน และคณะทำงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ
ยุตธิ รรมได้จดั ขึน้ อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ ในแต่ละปี ซึง่ สอดคล้องกับวันที่รำยงำนประจำปี ของกลุ่มกิจกำร
ข้อ มูลหลัก ที่กลุ่มกิ จกำรใช้ในกำรประเมิ นมูล ค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 ได้แ ก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำก
สัญ ญำเช่ำในปั จจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อ นไขของตลำดที่มีอ ยู่ในปั จจุบัน สุทธิ จำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ
ที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึน้ เนื่ อ งจำกอสังหำริม ทรัพ ย์ และอัต รำคิด ลดอ้ำงอิ งจำกสัด ส่ ว นโครงสร้ำงเงิน ทุน และต้น ทุน ทำงกำรเงิ น
ของบริษัทซึ่งผูบ้ ริหำรเห็นสมควร บวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อัตรำคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำด
ปัจจุบนั ในเรื่องมูลค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตั รำคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบั รู ใ้ นงบกำไรขำดทุน มีดงั นี ้

รำยได้ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึง่ ก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำ

พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

136,069,979

304,978,543

78,291,801

69,584,025
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ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม (บำท)
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์อนื่
ยำนพำหนะ

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุ งทีด่ นิ

อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

51,600,777,239
(370,780,681)
51,229,996,558

116,009,193,036
(51,203,983,372)
(452,968,950)
64,352,240,714

37,951,009,338
(26,553,247,034)
(104,169,641)
11,293,592,663

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ปรับปรุ งงบกำรเงินย้อนหลังจำกมูลค่ำยุตธิ รรม
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
จำหน่ำยสินทรัพย์ภำยใต้กำรขำยและเช่ำกลับ
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอ่ืน
ค่ำเสื่อมรำคำ
กลับรำยกำร (กำรด้อยค่ำ)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

51,229,996,558
51,229,996,558
39,825,698
(1,511,649,075)
(1,763,280)
787,735,348
(879,773)
(18,437,564)
(160,655,260)
(4,360,260,989)
46,003,911,663

64,352,240,714
64,352,240,714
5,384,175,091
315,770,752
(3,719,415,667)
(940,752,561)
(281,425,893)
3,520,600,005
99,609,878
(4,568,313,712)
75,871,766
(4,594,984,175)
59,643,376,198

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

46,538,088,441
(378,253,756)
(155,923,022)
46,003,911,663

108,330,846,707
(48,342,364,612)
(345,105,897)
59,643,376,198

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

458,947,569
(336,338,549)
122,609,020

6,048,711,213
6,048,711,213

212,068,638,395
(78,464,349,636)
(557,138,591)
133,047,150,168

11,371,341,711
(77,749,048)
11,293,592,663
2,961,600,023
87,244,746
(348,626,817)
(163,459,407)
(123,349,239)
1,304,872,853
(102,306,175)
(2,702,862,166)
(139,552,536)
(593,520,255)
11,473,633,690

122,609,020
122,609,020
45,867,765
2,320,700
(1,216,135)
(927,217)
11,696,381
(41,799,485)
(2,264,133)
136,286,896

6,048,711,213
6,048,711,213
5,827,188,644
8,033,441
(3,128,818)
(1,109,057)
(5,624,904,587)
(37,083,447)
(345,854,927)
5,871,852,462

133,124,899,216
(77,749,048)
133,047,150,168
14,258,657,221
413,369,639
(5,579,691,559)
(1,110,320,201)
(406,811,406)
(40,659,517)
(7,331,412,927)
(224,336,030)
(9,896,884,479)
123,129,060,909

36,469,890,499
(24,764,510,635)
(231,746,174)
11,473,633,690

482,166,906
(345,880,010)
136,286,896

5,871,852,462
5,871,852,462

197,692,845,015
(73,831,009,013)
(732,775,093)
123,129,060,909
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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21

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุ งทีด่ นิ

อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร

งบกำรเงินรวม (บำท)
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์อนื่
ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (หมำยเหตุ 40)
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอ่ืน
ค่ำเสื่อมรำคำ
กลับรำยกำร (กำรด้อยค่ำ)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

46,003,911,663
-

59,643,376,198
(149,567,537)

11,473,633,690
-

136,286,896
-

5,871,852,462
105,445,418

123,129,060,909
(44,122,119)

46,003,911,663
522,374
(308,212,595)
(87,073,790)
546,903,868
(1,823,345,784)
(14,481,948)
968,850,596

59,493,808,661
2,082,798,524
8,495,882
(168,223,691)
(435,196,423)
766,052,054
(1,841,517,862)
(4,641,629,007)
(31,303,241)
4,131,498,950

11,473,633,690
1,535,181,695
47,126,208
(88,951,235)
(26,837,228)
826,705,192
(487,526,815)
(2,879,955,266)
165,732,380
1,058,289,364

136,286,896
5,819,773
3,359,003
(164,160)
(519,809)
35,329,494
127,705
(47,704,658)
(2,265,931)

5,977,297,880
2,585,600,064
15,115,889
(2,346,172)
(70,203,327)
(2,174,990,608)
(536,424,421)
518,650,963

123,084,938,790
6,209,922,430
74,096,982
(567,897,853)
(619,830,577)
(4,688,687,177)
(7,583,770,879)
134,429,139
6,675,023,942

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

45,287,074,384

59,364,783,847

11,623,397,985

130,268,313

6,312,700,268

122,718,224,797

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

45,797,842,707
(340,306,058)
(170,462,265)

112,613,620,208
(53,106,962,893)
(141,873,468)

38,574,022,165
(26,583,823,725)
(366,800,455)

501,118,368
(370,850,055)
-

6,312,855,739
(155,471)

203,799,459,187
(80,401,942,731)
(679,291,659)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

45,287,074,384

59,364,783,847

11,623,397,985

130,268,313

6,312,700,268

122,718,224,797

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 5,696 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 5,733 ล้ำนบำท) ไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 1,299 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1,343 ล้ำนบำท) และไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจำนวน 589 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 255 ล้ำนบำท)

401

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

ทีด่ ินและส่วน
ปรับปรุ งทีด่ ิน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน

เครื่องจักร
่
อำคำรและส่วน เครืองตกแต่งและ
ปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์อ่นื

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

10,034,983
(486,177)

757,509,178
(705,137,110)

667,593,139
(544,957,302)

19,747,739
(13,146,773)

5,631,669
-

1,460,516,708
(1,263,727,362)

9,548,806

52,372,068

122,635,837

6,600,966

5,631,669

196,789,346

กำรด้อยค่ำ

9,548,806
99,899
(13,701)
-

52,372,068
5,458,646
(10,040)
(4,463,390)
285,000
(8,918,312)
-

122,635,837
10,660,949
(135,136)
(11,437,875)
1,796,020
(19,491,942)
(264,709)

6,600,966
(3,044,012)
-

5,631,669
(352,999)
(2,081,020)
-

196,789,346
16,219,494
(145,176)
(16,254,264)
(31,467,967)
(264,709)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,635,004

44,723,972

103,763,144

3,556,954

3,197,650

164,876,724

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

10,134,883
(499,879)
-

695,067,750
(650,343,778)
-

523,505,064
(419,477,211)
(264,709)

19,747,739
(16,190,785)
-

3,197,650
-

1,251,653,086
(1,086,511,653)
(264,709)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,635,004

44,723,972

103,763,144

3,556,954

3,197,650

164,876,724

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

ทีด่ ินและส่วน
ปรับปรุ งทีด่ ิน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ

เครือ่ งจักร
อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ
ปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์อ่นื

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

ค่ำเสื่อมรำคำ

9,635,004
(24,762)

44,723,972
9,226,814
(56,099)
(68)
(10,190,838)

103,763,144
11,656,427
(5)
(21,299)
(21,099,634)

3,556,954
(3,044,012)

3,197,650
-

164,876,724
20,883,241
(56,104)
(21,367)
(34,359,246)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,610,242

43,703,781

94,298,633

512,942

3,197,650

151,323,248

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

10,134,883
(524,641)
-

667,931,845
(624,228,064)
-

523,226,449
(428,663,107)
(264,709)

19,747,739
(19,234,797)
-

3,197,650
-

1,224,238,566
(1,072,650,609)
(264,709)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,610,242

43,703,781

94,298,633

512,942

3,197,650

151,323,248

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
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ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ต้นทุนกำรกูย้ ื มจำนวน 507 ล้ำนบำท มำจำกเงินกู้ยืมเพื่ อ ใช้ในกำรก่อ สร้ำงอำคำร และได้บันทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์ซ่ึง
รวมอยู่ในรำยกำรซือ้ สินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรใช้อตั รำกำรตัง้ ขึน้ เป็ นทุนร้อยละ 3 ต่อปี ในกำรคำนวณต้นทุนที่รวมเป็ นรำคำทุนของ
สินทรัพย์
บริษั ท ย่ อ ยของกลุ่มกิ จกำรได้ใช้ท่ี ดิน และอำคำรซึ่งมี มูล ค่ำ 15,520 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 8,747 ล้ำนบำท)
เพื่อคำ้ ประกันเงินกูย้ ืมจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 25)
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
งบกำรเงินรวม
ล้ำนบำท
ล้ำนยูโร
ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งและกำรก่อสร้ำงอำคำรและ
กำรซือ้ สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

312

17

ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งและกำรก่อสร้ำงอำคำรและ
กำรซือ้ สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

634

38
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบกำรเงินรวม (บำท)

ค่ำควำมนิยม

เครื่องหมำย
กำรค้ำ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

240,903,297
(158,260,676)
(2,646,334)

8,522,475,650
(396,493,478)
-

46,313,478,908
(35,439,131)

4,663,905,482
(2,771,093,180)
(396,139,683)

321,101,513
-

70,537,085,303
(6,868,986,670)
(440,418,615)

2,803,610

79,996,287

8,125,982,172

46,278,039,777

1,496,672,619

321,101,513

63,227,680,018

468,840,433
-

2,803,610
-

79,996,287
-

7,383,394,841
742,587,331

45,865,745,546
412,294,231

1,496,672,619
-

321,101,513
-

62,321,296,375
906,383,643

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

6,454,243,607
47,414,844
412,540,958
(39,709,157)
(394,726,492)
41,304,371
(575,900,253)
(855,894,623)

468,840,433
5,060,899
(2,073,545)
(1,865,155)
2,137,397
(40,472,462)

2,803,610
4,688,654
(276,829)
(286,135)
1,204,710

79,996,287
10,119,901
6,926,120
(4,945,596)
(11,669,649)
818,279
1,432,196

8,125,982,172
1,840,479,311
(58,149,129)
(350,363,577)

46,278,039,777
13,931,760
(142,502,223)
(3,825,805,574)

1,496,672,619
575,808,544
6,069,454
(4,982,475)
(3,465,041)
553,933,504
5,288,616
(731,596,792)
810,505
13,973,742

321,101,513
147,556,614
(204,125)
(40,624)
(159,207,012)
(6,150,791)
(2,077,448)

63,227,680,018
790,649,456
2,266,015,843
(44,217,369)
(46,969,302)
(8,728,090)
40,442,196
(1,321,317,984)
(138,736,042)
(5,058,003,036)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

5,089,273,255

431,627,567

8,134,010

82,677,538

9,557,948,777

42,323,663,740

1,912,512,676

300,978,127

59,706,815,690

7,986,780,665
(2,894,771,014)
(2,736,396)

540,432,920
(107,793,707)
(1,011,646)

171,343,593
(163,209,583)
-

253,003,721
(168,498,128)
(1,828,055)

9,954,442,255
(396,493,478)
-

42,468,608,101
(144,944,361)

5,088,875,673
(3,175,760,311)
(602,686)

300,978,127
-

66,764,465,055
(6,906,526,221)
(151,123,144)

5,089,273,255

431,627,567

8,134,010

82,677,538

9,557,948,777

42,323,663,740

1,912,512,676

300,978,127

59,706,815,690

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม่)
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังจำกมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนบริษัทย่อย
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซือ้ กิจกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรจัดประเภทใหม่
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำย
กลับรำยกำร (กำรด้อยค่ำ)

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย์

ทรัพย์สิน
ทำงปั ญญำ

ต้นทุน
กำรพัฒนำ
แฟรนไชส์

ค่ำลิขสิทธิ์
แฟรนไชส์

9,721,927,070
(3,264,714,120)
(2,969,343)

586,361,615
(114,297,058)
(3,224,124)

166,931,768
(164,128,158)
-

6,454,243,607

468,840,433

6,702,741,526
(248,497,919)
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม (บำท)
สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย์

ทรัพย์สิน
ทำงปั ญญำ

ต้นทุน
กำรพัฒนำ
แฟรนไชส์

5,089,273,255
(1,002,186,101)

431,627,567
-

8,134,010
-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

4,087,087,154
91,841,826
1,890,919,220
(27,920,235)
(1,081,913)
41,455,599
(393,868,542)
481,362,553

431,627,567
68,527,175
(903,916)
(20,787,924)
903,920
29,326,745

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

6,169,795,662

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ ที่ปรับปรุงแล้ว
ซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทุนบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 40)
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซือ้ กิจกำร (หมำยเหตุ 40)
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรจัดประเภทใหม่
โอนมำจำก (ไป) บัญชีอื่น
ค่ำตัดจำหน่ำย
กลับรำยกำร (กำรด้อยค่ำ)

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ค่ำควำมนิยม

เครื่องหมำย
กำรค้ำ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

82,677,538
-

9,557,948,777
-

42,323,663,740
-

1,912,512,676
-

300,978,127
-

59,706,815,690
(1,002,186,101)

8,134,010
1,340,352
(320,054)
(3,500,702)

82,677,538
9,217,250
(6,939,964)
(15,494,402)
1,828,055
4,967,029

9,557,948,777
3,002,593,754
(293,361,390)
311,647,815

42,323,663,740
3,475,844,486

1,912,512,676
477,803,775
590,001
(2,324,868)
(4,463,030)
118,274,933
32,469,372
(744,797,345)
(809,842)
77,210,487

300,978,127
72,590,388
(395,050)
(26,993,771)
(118,274,933)
(478,470)
268,265

58,704,629,589
721,320,766
4,894,102,975
(293,361,390)
(30,640,153)
(40,382,594)
73,446,501
(1,175,268,267)
1,922,133
4,377,126,678

508,693,567

5,653,606

76,255,506

12,578,828,956

45,799,508,226

1,866,466,159

227,694,556

67,232,896,238

7,955,112,379
(1,782,337,273)
(2,979,444)

614,723,552
(106,029,985)
-

8,655,659
(3,002,053)
-

264,666,537
(188,411,031)
-

12,945,195,364
(366,366,408)
-

45,946,651,636
(147,143,410)

5,816,629,528
(3,948,750,841)
(1,412,528)

227,694,556
-

73,779,329,211
(6,394,897,591)
(151,535,382)

6,169,795,662

508,693,567

5,653,606

76,255,506

12,578,828,956

45,799,508,226

1,866,466,159

227,694,556

67,232,896,238

ค่ำลิขสิทธิ์
แฟรนไชส์

ค่ำตัดจำหน่ำยแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำรจำนวน 889 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 854 ล้ำนบำท) ไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 53 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 49 ล้ำนบำท) และไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จำนวน 233 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 418 ล้ำนบำท)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน

รวม

44,478,716
(41,341,000)

19,642,645
-

64,121,361
(41,341,000)

3,137,716

19,642,645

22,780,361

ค่ำตัดจำหน่ำย

3,137,716
3,748,622
21,988,665
(2,723,428)

19,642,645
2,346,020
(21,988,665)
-

22,780,361
6,094,642
(2,723,428)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

26,151,575

-

26,151,575

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

72,120,745
(45,969,170)

-

72,120,745
(45,969,170)

26,151,575

-

26,151,575

26,151,575
1,933,326
(4,770,792)
23,314,109

-

26,151,575
1,933,326
(4,770,792)
23,314,109

72,645,539
(49,331,430)

-

72,645,539
(49,331,430)

23,314,109

-

23,314,109

หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจัดประเภทใหม่

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้นำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์จำนวน 152 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,493
ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 162 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ล้ำนบำท) ได้นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจำก
ธนำคำร (หมำยเหตุ 25)
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ
มูล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ร ับ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ท่ี ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สด (CGUs) พิ จ ำรณำจำกกำรค ำนวณมู ล ค่ ำ จำกกำรใช้
กำรคำนวณดังกล่ำวใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษี ซ่ึงอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี
ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ำกผูบ้ ริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปี ท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำร
เติบโตดังกล่ำวไม่สงู กว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนที่หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดำเนินงำนอยู่
ค่ำควำมนิยมและเครื่อ งหมำยกำรค้ำได้ถูกปั นส่วนให้แ ก่หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อ ให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจกำร ที่ถูกกำหนดตำม
ส่วนงำน
กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำให้แก่หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจ
และสปำ ร้ำนอำหำร
ค้ำปลีก
ค่ำควำมนิยม
เครื่องหมำยกำรค้ำ

3,697
39,242

8,826
6,558

56
-

31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจ
รวม
และสปำ ร้ำนอำหำร
ค้ำปลีก
12,579
45,800

3,043
36,148

6,514
6,176

-

รวม
9,557
42,324

ส ำหรับ ปี สิ ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิ จ กำรใช้ข ้อ ผ่ อ นปรนผลกระทบจำก COVID-19 ตำมที่ ได้ป ระกำศโดย
สภำวิชำชีพบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับกำรด้อยค่ำ ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6.27
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
ธุรกิจโรงแรมและสปำ
กำไรขัน้ ต้น1
อัตรำกำรเติบโต2
อัตรำคิดลด3
1
2

3

ธุรกิจร้ำนอำหำร

ร้อยละ 29 - ร้อยละ 68 ร้อยละ 39 - ร้อยละ 67
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 20 ร้อยละ 2 - ร้อยละ 19
ร้อยละ 5 - ร้อยละ 12 ร้อยละ 5 - ร้อยละ 12

กำไรขัน้ ต้นจำกงบประมำณ
อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักเพื่อใช้ในกำรประมำณกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลำหลังจำกประมำณกำรกระแส
เงินสดตำมระยะเวลำในงบประมำณ
อัตรำคิดลดก่อนภำษีท่ใี ช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ข้อสมมติฐำนเหล่ำนีไ้ ด้ถกู ใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ
ฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำกำไรขัน้ ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่ใช้สอดคล้องกับประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอัตรำคิดลด
ต้องเป็ นอัตรำก่อนหักภำษีท่สี ะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนัน้ ๆ
ข้อ สมมติฐ ำนที่ ส ำคัญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่อ มูล ค่ำ กำรใช้ ได้แ ก่ อัต รำคิด ลด ซึ่งฝ่ ำยบริห ำรได้พิ จ ำรณำควำมอ่ อนไหวของ
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำคิดลดที่มีต่อหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดบำงแห่งภำยใต้ธุรกิจโรงแรมและสปำและธุรกิจร้ำนอำหำร
ซึง่ มีมลู ค่ำจำกกำรใช้มำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีรวมกันประมำณ 2,492 ล้ำนบำท ในกรณีนี ้ หำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษี เพิ่มขึน้ อีก
ร้อยละ 1 ต่อปี จำกประมำณกำรของผูบ้ ริหำรจะทำให้กลุ่มกิจกำรเกิดกำรด้อยค่ำประมำณ 480 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม สำหรับ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดอื่นยังคงมีมลู ค่ำจำกกำรใช้ซง่ึ มำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเพียงพอ

23

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มียอดคงเหลือสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ดงั นี ้

ที่ดนิ และอสังหำริมทรัพย์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ
รวม

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

88,938,087,182
108,904,361
29,427,806
89,076,419,349

377,243,309
459,744
5,659,052
383,362,105
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สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนที่รบั รู ไ้ ปยังกำไรขำดทุน และกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำดังนี ้

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

รวม

9,362,065,222
18,146,821
23,661,134
9,403,873,177

48,785,053
253,987
1,895,803
50,934,843

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึน้ ระหว่ำงปี

9,192,704,043

73,951,739

กระแสเงินสดไหลออกสำหรับกำรเช่ำ

11,107,191,747

109,701,646

132,386,092
8,126,644
365,340,464

-

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ :
ที่ดนิ และอสังหำริมทรัพย์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำสินทรัพย์มลู ค่ำน้อย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำผันแปร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื่น
เงินมัดจำ
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

977,889,691 1,240,863,823
1,886,181,281 1,788,990,285
100,459,738 108,256,422
73,274,322

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
11,988,551
218,276

10,868,546
538,641

-

-

109,544,392
218,987,499 2,749,319,964

21,314,790
2,637,008 2,156,077,944

3,366,336,923 5,887,430,494

36,158,625 2,167,485,131
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เงินกู้ยมื
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

21,969,747
118,470,532

300,000,000

-

300,000,000

รวม

140,440,279

300,000,000

-

300,000,000

-

-

5,379,401,907

4,338,917,425

1,705,669,746

5,659,718,000

-

2,935,438,202

4,596,224,129

4,000,000,000

4,596,224,129

4,000,000,000

6,442,334,154

9,959,718,000

9,975,626,036 11,574,355,627

เงินกูย้ ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 19)
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี จำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหุน้ กูท้ ่ถี งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ ืมหมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ ืมไม่หมุนเวียน

70,097,857,804 39,010,772,801 25,351,716,289 16,268,952,920
59,798,677,975 63,375,519,560 46,665,828,580 51,064,612,531
129,896,535,779 102,386,292,361 72,017,544,869 67,333,565,451

รวมเงินกู้ยืม

136,338,869,933 112,346,010,361 81,993,170,905 78,907,921,078

411

เงินกู้ยมื (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำรกูย้ ืมเพิ่ม
กำรจ่ำยชำระคืน
โอนไปยังบัญชีอ่ืน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

44,670,490,801
30,457,389,799
(6,762,319,419)
(326,301,637)
229,728,047
994,367,533
2,540,172,426

19,204,391,122
8,056,865,615
(2,962,917,133)
53,600,856
999,775,829
-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

71,803,527,550

25,351,716,289
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
เงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มีสำระสำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษัท ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563
ล้ำน

พ.ศ. 2563
ล้ำน

กำหนดชำระคืน

สกุลเงิน

ในระหว่ำงปี 2566 - 2568

บำท

ในปี พ.ศ. 2565

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

30.0

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

238.0

ในปี พ.ศ. 2566

ยูโร

168.9

ในปี พ.ศ. 2569

ยูโร

196.5

ในระหว่ำงปี 2561-2565

เหรียญออสเตรเลีย

32.4

ในปี พ.ศ. 2564

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

19.5

ในระหว่ำงปี 2564-2565
ในปี พ.ศ. 2565

รูปีศรีลงั กำ
เหรียญออสเตรเลีย

50.0
171.8

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญออสเตรเลีย

18.7

ในระหว่ำงปี 2561-2582

ยูโร

10.9

ในระหว่ำงปี 2562-2568

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

4.4

ในระหว่ำงปี 2564-2569

มำเลเซียริงกิต

132.8

ในระหว่ำงปี 2563-2566

มำเลเซียริงกิต

50.9

ในระหว่ำงปี 2563-2579

ยูโร

263.8

ในระหว่ำงปี 2563-2580
ในปี พ.ศ. 2567

ยูโร
ยูโร

381.1
345.3

ในระหว่ำงปี 2565 - 2574

บำท

1,007.8

ในระหว่ำงปี 2564-2568

ปอนด์สเตอร์ลิง

4.0

- มีหลักประกัน

ในระหว่ำงปี 2563-2564

เหรียญออสเตรเลีย

9.6

- มีหลักประกัน

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญสิงคโปร์

42.2

- มีหลักประกัน

4,000.0

เงื่อนไข

อัตรำดอกเบีย้

4,000.0 มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว BIBOR บวกด้วยอัตรำ
อสังหำริมทรัพย์ของโรงแรมและหลักทรัพย์เพื่อ
ร้อยละคงที่ต่อปี
คำ้ ประกัน (หมำยเหตุ 18 และหมำยเหตุ 21)
30.0 ไม่มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
238.0 ไม่มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
168.9 ไม่มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
196.5 ไม่มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้สินทรัพย์
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรำ
เพื่อคำ้ ประกัน (หมำยเหตุ 21 และ
ร้อยละคงที่ต่อปี
หมำยเหตุ 22)
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหำริมทรัพย์ อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรำ
ของโรงแรมเพื่อคำ้ ประกัน (หมำยเหตุ 21)
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วย
อัตรำร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว KLIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว KLIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหำริมทรัพย์ อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัวและคงที่
ของโรงแรมเพื่อคำ้ ประกัน (หมำยเหตุ 21)
- ไม่มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
- มีหลักประกัน
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหำริมทรัพย์ อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว MLR บวกด้วยอัตรำ
ของโรงแรมเพื่อคำ้ ประกัน (หมำยเหตุ 21)
ร้อยละคงที่ต่อปี
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว LIBOR บวกด้วย
อัตรำร้อยละคงที่ต่อปี
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี
อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว SOR บวกด้วยอัตรำ
ร้อยละคงที่ต่อปี

รำคำตำมบัญชีของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
หุ้นกู้
หุน้ กูป้ ระกอบด้วย

วันทีอ่ อก

กำหนดชำระคืน

ระยะเวลำ
(ปี )

ตุลำคม 2554
สิงหำคม 2555
พฤษภำคม 2558
มีนำคม 2559
มีนำคม 2559
เมษำยน 2560
กรกฎำคม 2560
กันยำยน 2560
กันยำยน 2560
มีนำคม 2561
ตุลำคม 2561
มีนำคม 2562
มีนำคม 2562
มีนำคม 2562
มีนำคม 2562
มีนำคม 2562
มีนำคม 2562

ตุลำคม 2564
สิงหำคม 2565
พฤษภำคม 2568
มีนำคม 2564
มีนำคม 2574
ตุลำคม 2566
กรกฎำคม 2570
กันยำยน 2567
กันยำยน 2575
มีนำคม 2571
ตุลำคม 2576
มีนำคม 2564
มีนำคม 2565
มีนำคม 2567
มีนำคม 2572
มีนำคม 2574
มีนำคม 2577

10
10
10
5
15
6
10
7
15
10
15
2
3
5
10
12
15

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
300
2,700
4,000
2,800
1,200
13,590
1,502
1,000
1,000
1,000
2,950
1,500
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500

300
2,700
4,000
2,800
1,200
12,311
1,508
1,000
1,000
1,000
2,698
1,500
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
300
2,700
4,000
2,800
1,200
1,502
1,000
1,000
1,000
2,950
1,500
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500

300
2,700
4,000
2,800
1,200
1,508
1,000
1,000
1,000
2,698
1,500
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500

อัตรำ
ดอกเบีย้

เงือ่ นไข

ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่
ร้อยละคงที่

ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ ำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้

งบกำรเงินรวม
บำท
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำรจ่ำยชำระคืน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรมจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

67,375,519,560 55,064,612,531
(4,000,000,000) (4,000,000,000)
131,453,912
54,571,299
142,868,880
142,868,879
(335,024,535)
1,080,084,287
64,394,902,104 51,262,052,709
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25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
หุน้ กูท้ งั้ หมดดังกล่ำวข้ำงต้นมีเงื่อนไขของข้อกำหนดและสิทธิของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่งึ ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจำกัดบำงประกำร เช่น กำรดำรง
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ กำรจ่ำยเงินปั นผลและกำรจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจำนำทรัพย์สินอันเป็ นสำระสำคัญที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจหลัก
จำนวนรวมกับหุน้ กูเ้ ดิมของบริษัทที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทัง้ หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้ำนบำท
(ตำมหลักเกณฑ์เงินทุนหมุนเวียน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมี หนุ้ กูท้ ่ียังไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็ นจำนวนเงิน
35,526 ล้ำนบำท ตำมมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ข้ำงต้น
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิ รรมของหุน้ กูข้ องกลุ่มกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
หุน้ กู้

64,395

67,376

มูลค่ำยุติธรรม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
65,525

71,390

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
หุน้ กู้

51,262

55,065

52,452

59,039

มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตั รำตลำดที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซึง่ ถือเป็ นกำรวัดเป็ นมูลค่ำระดับที่ 2
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ ของเงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
เงินกูย้ ืม
- อัตรำดอกเบีย้ คงที่
- อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
รวมเงินกูย้ ืม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

64,866
71,473

54,810
57,536

51,452
30,541

45,922
32,986

136,339

112,346

81,993

78,908

อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
หุน้ กู้

2.05
3.80

2.36
3.17 - 3.76

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
1.95
3.81

2.99
3.76

มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ ืมระยะยำวคำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมถือกำรวัดเป็ นมูลค่ำระดับที่ 2
ส่วนมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว
ระยะเวลำกำรครบกำหนดของเงินกูย้ ืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดภำยในระหว่ำง 2 - 5 ปี
ครบกำหนดมำกกว่ำ 5 ปี

1,706
60,474
9,624

5,660
32,567
6,443

18,122
7,230

2,935
13,626
2,643

รวมเงินกูย้ ืมระยะยำว

71,804

44,670

25,352

19,204
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกู้ยมื
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั ต่อไปนี ้

ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

ล้ำนยูโร

248
-

18
3

50
-

5
-

4
10

248

21

50

5

14

อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
ระยะสัน้
ระยะยำว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ล้ำนบำท

ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

ล้ำนบำท

6

8,920
692

248
-

8,700
-

6

9,612

248

8,700

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
งบกำรเงินรวม
ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย
ล้ำนเหรียญ
ล้ำนหยวน
เรียล
อินเดีย
ริงกิต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ

ล้ำนยูโร

339
-

15
121

125
-

5
-

65
-

3

8,200
1,028

339
-

8,200
4,097

339

136

125

5

65

3

9,228

339

12,297

อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
ระยะสัน้
ระยะยำว

26

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม
ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนมำเลเซีย
ล้ำนหยวน
เรียล ออสเตรเลีย
ริงกิต

ล้ำนเหรียญ
ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ

ล้ำนบำท

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - บริษัทอื่น
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 19)
เจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนีค้ ่ำก่อสร้ำง
เจ้ำหนีอ้ ่ืน
รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน

8,486,579,718 11,242,774,344

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
2,241,855

8,187,742

45,685,687
19,096,831
6,831,586,650
286,783,023
1,610,252,822

11,822,512
31,067,955
588,783,250
38,884
47,831,435

24,817,993
10,382,349
657,212,788
38,884
13,009,716

15,310,437,933 20,036,179,357

681,785,891

713,649,472

40,038,689
3,836,386
4,986,888,391
202,138,653
1,590,956,096
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หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินมัดจำค่ำห้องพัก
เจ้ำหนีก้ รมสรรพำกร

28

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

อื่น ๆ

1,387,891,196
860,381,246
2,626,077,265

774,675,094
351,766,510
2,346,266,133

16,294,051
1,724,126
14,765,243

16,466,170
1,520,987
10,836,991

รวมหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

4,874,349,707

3,472,707,737

32,783,420

28,824,148

ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำน
โครงกำรเป็ น โครงกำรเกษี ย ณอำยุ ตำมอัต รำเงิ น เดื อ นเดื อ นสุด ท้ำ ยซึ่งให้ผ ลประโยชน์แ ก่ ส มำชิ ก ในรู ป กำรประกัน ระดับ
เงินเกษี ยณอำยุท่ีจะได้รบั โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรทำงำนและเงินเดือนในปี สุดท้ำยของสมำชิกก่อ น
ที่จะเกษียณอำยุ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

1,407,946,345

1,322,469,480

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
28,032,394

17,613,950

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ท่กี ำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ต้นทุนบริกำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
กำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

1,322,469,480

1,367,807,578

17,613,950

16,317,710

(58,136,616)
132,028,126
6,716,366
(86,668,753)
91,537,742

47,802,962
85,982,529
8,285,689
(74,885,257)
(112,524,021)

4,803,619
6,808,467
462,403
(1,656,045)
-

3,554,720
1,854,258
485,052
(4,597,790)
-

1,407,946,345

1,322,469,480

28,032,394

17,613,950
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ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
จำนวนที่รบั รู ใ้ นงบกำไรขำดทุนสำหรับแต่ละรำยกำรมีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ต้นทุนบริกำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

132,028,126
6,716,366

47,802,962
85,982,529
8,285,689

6,808,467
462,403

3,554,720
1,854,258
485,052

138,744,492

142,071,180

7,270,870

5,894,030

ภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว้โดยแยกแสดงเป็ นแต่ละประเทศ มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)
พ.ศ. 2563

ไทย

พ.ศ. 2562

สหรัฐ
อำหรับ
เอมิเรตส์ แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ

ทวีป
ยุโรป

รวม

ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ

ทวีป
ยุโรป

รวม

มูลค่ำปั จจุบนั
ของภำระผูกพัน

303

9

6

8

3

1,079

1,408

324

9

8

3

978

1,322

รวม

303

9

6

8

3

1,079

1,408

324

9

8

3

978

1,322

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำกำรเพิ่มขึน้
ของเงินเดือนที่คำดไว้

พ.ศ. 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 1.4 - ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 1.2 - ร้อยละ 4.0
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 1.4 - ร้อยละ 4.0
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 0.5 - ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 3.0 - ร้อยละ 7.0
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ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

กำรเปลี่ยนแปลง
ของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
อัตรำกำรลำออก

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่กี ำหนดไว้
กำรเพิ่มขึน้ ของข้อสมมติ
กำรลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.0 ลดลง ร้อยละ 15.88
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.67
ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 20.0 ลดลง ร้อยละ 8.94

ลดลง ร้อยละ 31.19
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.30
ลดลง ร้อยละ 15.95

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.62
ลดลง ร้อยละ 2.53
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.44

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.17
ลดลง ร้อยละ 5.32
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.36

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนีอ้ ำ้ งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอ่ืนคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว้ท่มี ีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกัน (มูลค่ำปัจจุ บนั ของภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชน์ท่กี ำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรคำนวณหนีส้ ินบำเหน็จบำนำญที่รบั รู ใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ธุรกิจโรงแรม
และสปำ
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์

9 ปี

ธุรกิจ
ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก
11 ปี

10 ปี

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ท่ียงั ไม่ได้คดิ ลดสำหรับกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย สำมำรถวิเครำะห์ตำมกำหนดชำระ
มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

20
20

18
18

78
78

13
13

22
22

121
121
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หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจำค่ำเช่ำ
ค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรรือ้ ถอน

30

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

อื่น ๆ

315,962,018 351,432,632
134,314,076 114,813,023
- 453,432,729
332,933,351 359,560,054
2,242,370,396 3,576,172,061

419,905
2,181,455
887,672
2,879,617

38,680
2,233,305
2,874,771

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

3,025,579,841 4,855,410,499

6,368,649

5,146,756

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้น
สำมัญ

หุ้นสำมัญ
บำท

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น
บำท

รวม
บำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรออกหุน้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เพิ่มทุนหุน้ สำมัญ
กำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008
90,259
90,259
3,790,878
3,881,137

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

5,182,334,589 5,182,334,589 24,195,693,420 29,378,028,009

4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145
563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557
36,883
36,883
766,424
803,307

จำนวนหุ้น
สำมัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนเกิน
หุ้นสำมัญ
มูลค่ำหุ้น
บำท
บำท

รวม
บำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
กำรออกหุน้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
เพิ่มทุนหุน้ สำมัญ
กำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632
90,259
90,259
3,790,878
3,881,137

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563

5,182,334,589 5,182,334,589 24,170,041,044 29,352,375,633

4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769
563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557
36,883
36,883
766,424
803,307
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ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ)
เมื่ อ วัน ที่ 19 มิ ถุน ำยน พ.ศ. 2563 ที่ ป ระชุม สำมัญ ประจ ำปี ข องผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ได้มี ม ติอ นุมัติก ำรจัด สรรหุ้น ที่ อ อกใหม่
เพื่อเสนอขำยให้กับผูถ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริษัท บริษัทได้มีกำรจัดสรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยให้กับผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offerings) จำนวน 563,293,276 หุน้ ในอัตรำส่วนหุน้ สำมัญเดิม 8.2 หุน้ ต่อ 1 หุน้ สำมัญ
ที่ออกใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 17.50 บำท โดยเสนอขำยวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
(รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร) ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รำยงำนผลกำรขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ดงั กล่ำวโดยมี
จำนวนหุน้ ที่ขำยได้ทงั้ หมด 563,293,156 หุน้ คิดเป็ นจำนวนเงินสุทธิ 9,739.8 ล้ำนบำท กำรออกหุน้ แสดงสุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรออกหุน้ จำนวน 117.81 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 หุน้ จดทะเบียนทัง้ หมดประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 5,887,815,947 หุน้ (พ.ศ. 2562 : จำนวน
4,849,860,006 หุ้น) ซึ่งมี มู ลค่ ำหุ้นละ 1 บำท โดยมี หุ้นสำมั ญ ที่ ได้อ อกและช ำระเต็ ม มูล ค่ ำ แล้ว จ ำนวน 5,182,334,589 หุ้น
(พ.ศ. 2562 : จำนวน 4,619,004,550 หุน้ )
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31

ใบสำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุ้นสำมัญ
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้บนั ทึกต้นทุนสำหรับมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำที่แท้จริงของใบสำคัญ
แสดงสิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวในงบกำรเงินนี ้
ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562

ออกโดย

จัดสรรให้แก่

วันทีอ่ นุมัติ

กำหนดวันทีใ่ ช้สิทธิ
ครัง้ แรก
ครัง้ สุดท้ำย

บริษัท

ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT – W6)

4 มิถนุ ำยน 2562

15 สิงหำคม 2562

30 กันยำยน 2564

บริษัท

ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT – W7)

19 มิถนุ ำยน 2563

16 พฤศจิกำยน 2563

31 กรกฎำคม 2566

รวมกำรออกโดยบริษัท

เพิม่ ขึน้
ระหว่ำงปี

ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563

ลดลงระหว่ำงปี

จำนวนคงเหลือ
ล้ำนหน่วย

จำนวน
ล้ำนหน่วย

ใช้สิทธิ
ล้ำนหน่วย

231
-

236

0.0003
0.0366

231

236

0.0369

อัตรำกำรใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สำมัญ
ต่อใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
1 หน่วย
1
1

หุน้ สำมัญ
ออกเพิม่
ระหว่ำงงวด
หุน้

รำคำในกำร
ใช้สิทธิซือ้
หุน้ สำมัญ
บำท

310
36,573

43

36,883

21.6

จำนวนเงิน
บำท

จำนวนคงเหลือ
ล้ำนหน่วย

13,330
789,977

231
236

803,307
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ที่ประชุมสำมัญ ประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเมื่ อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก และมีอตั รำกำรใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ ที่รำคำใช้สิทธิ 43 บำทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทได้แจ้งปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จำกรำคำหุน้ ละ 43 บำท เป็ น 41.878 บำทต่อหุน้ และอัตรำ
1 หุน้ สำมัญ เป็ น 1.027 หุน้ สำมัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำรปรับสิทธินีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 26 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2563
ที่ประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมตั ใิ ห้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก และมีอตั รำกำรใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ ที่รำคำใช้สิทธิ 21.6 บำทต่อหุน้
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สำรองตำมกฎหมำย
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี

484,986,001
103,795,594

464,178,907
20,807,094

วันที่ 31 ธันวำคม

588,781,595

484,986,001

ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหัก
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำสำรองนี จ้ ะมี จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่ำว
เป็ นสำรองที่ไม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
รำยได้อ่นื
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้จำกกำรขำยของสมนำคุณ
รำยได้ค่ำขนส่ง
เงินสนับสนุน
รำยได้ค่ำที่ปรึกษำ
ขำยวัตถุดบิ ให้แฟรนไชส์
รำยได้ค่ำซ่อมบำรุ ง
รำยได้ภำษีโรงเรือน
รำยได้จำกเครื่องหมำยกำรค้ำ
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับ
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวมรำยได้อ่ืน

85,833,359
124,085,939
191,890,966
147,238,880
113,112,849
58,335,154
67,341,039
24,539,757
98,074,492
1,254,210,739
2,164,663,174

255,571,676
163,540,321
200,418,875
177,507,930
133,144,205
27,248,025
61,316,967
13,787,586
109,992,303
4,743,436,894
1,350,340,011
2,078,652,218
9,314,957,011

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
26,915,884
26,915,884

564,590,457
564,590,457
รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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(กำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงิน - สุทธิ
รวม (กำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ

35

(3,554,997,131)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

892,767,946 (3,654,098,708)

778,449,170

4,180,212,226

-

4,017,433,038

-

625,215,095

892,767,946

363,334,330

778,449,170

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลักษณะได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 20)
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 21)
กำรด้อยค่ำ (กลับรำยกำร) ของที่ดนิ
อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 21)
กำรตัดจำหน่ำยของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 21)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หมำยเหตุ 22)
กำรด้อยค่ำ (กลับรำยกำร)
ของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมำยเหตุ 22)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 23)
ค่ำตัดจำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หมำยเหตุ 18)
หนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

78,291,801

69,584,025

-

-

7,583,770,879

7,331,412,927

34,359,246

31,467,967

(134,429,139)

224,336,030

-

264,709

619,830,577

406,811,406

56,104

145,176

1,175,268,267

1,321,317,984

4,770,792

2,723,428

(1,922,133)

138,736,042

-

-

9,403,873,177
-

192,114,082

50,934,843
-

1,848,000

352,714,715
198,637,494
16,726,464
22,169,850,822 32,053,420,438

275,572
324,700,205

(12,023)
407,545,194
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

7,731,939,377 5,503,259,677
(25,122,429,640) (24,144,264,318)

(203,221,909)

(200,138,201)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(17,390,490,263) (18,641,004,641)

(203,221,909)

(200,138,201)

สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชี และหนีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันได้เมื่อสินทรัพย์และ
หนีส้ ินภำษี เงินได้ดงั กล่ำวเกี่ยวข้องกับ หน่วยงำนจัดเก็บภำษี เดียวกัน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัด
บัญชีและหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์และหนีส้ ินสุทธิในแต่ละบริษัท
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี ้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรขำยสินค้ำฝำกขำย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์
พนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
ผลขำดทุนสะสมยกไป
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
อื่น ๆ

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
รำยได้ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
ระหว่ำงกลุม่ กิจกำรที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ณ วันที่ซอื ้ กิจกำร
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
อื่น ๆ

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
เพิ่ม / (ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำรซื้อธุรกิจ
บำท
บำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2562
บำท

เพิ่ม / (ลด)
ในกำไรหรือ
ขำดทุน
บำท

88,705,660
158,679,601

14,551,793
53,567,257

-

287,285,970
64,133,146
66,632,228
7,710,013
16,634,215
3,500,565
3,738,280,201 (537,528,535)
329,991,354
(67,600)
4,686,141,629 (394,065,761)

กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
บำท

-

-

103,257,453
212,246,858

-

-

117,585,456
-

351,419,116
74,342,241
20,134,780
3,200,751,666
447,576,810
(67,600)

-

-

117,585,456

4,409,661,324

(168,810,363)
(1,102,557,806)
(622,652,233)
(211,161,547)

168,754,696
52,386,834
21,870,735
-

184,661

-

-

(55,667)
(1,050,170,972)
(600,781,498)
(210,976,886)

(26,842,591)

(1,576,709)

-

-

-

(28,419,300)

(24,212,546,690) 347,593,593
1,070,731,559
235,657,652 (294,530,871)

-

102,511,825
-

1,590,321,290
-

(23,762,441,272)
2,661,052,849
(58,873,219)

(25,038,182,019)

294,498,278

184,661

102,511,825

1,590,321,290

(23,050,665,965)

(20,352,040,390)

(99,567,483)

184,661

102,511,825

1,707,906,746

(18,641,004,641)
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรขำยสินค้ำฝำกขำย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์
พนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
ผลขำดทุนสะสมยกไป
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สำรองต้นทุนของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
อื่น ๆ

1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
บำท

เพิ่ม / (ลด)
ในกำไรหรือ
ขำดทุน
บำท

103,257,453
212,246,858

(7,294,581)
129,268,353

-

351,419,116
74,342,241
20,134,780
3,200,751,666
804,343,009
447,576,810

7,428,820
7,730,754
1,862,671
2,168,042,275
1,106,062,872
-

17,860,642
(67,600)
5,231,864,975

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
(55,667)
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
(1,050,170,972)
รำยได้ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
(600,781,498)
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้
(210,976,886)
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
ระหว่ำงกลุม่ กิจกำรที่ยงั ไม่เกิดขึน้
(28,419,300)
กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ณ วันที่ซอื ้ กิจกำร
(23,762,441,272)
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
อนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึน้
(93,735,689)
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
2,661,052,849
(58,873,219)
อื่น ๆ

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
เพิ่ม / (ลด)
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น กำรซื้อธุรกิจ
บำท
บำท

กำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
บำท

-

-

95,962,872
341,515,211

(11,627,323)
-

-

(143,663,863)

347,220,613
82,072,995
21,997,451
5,368,793,941
1,910,405,881
303,912,947

-

6,461,488
-

-

-

24,322,130
(67,600)

3,413,101,164

(5,165,835)

-

(143,663,863)

8,496,136,441

(13,190,193)
(46,221,058)
10,891,595
-

403,195

-

-

(13,245,860)
(1,096,392,030)
(589,889,903)
(210,573,691)

4,253,412

-

-

-

(24,165,888)

- (220,834,068)

-

(23,058,733,286)

- (3,512,662,134)
-

(6,081,143)
(851,609,285)
(35,935,618)

924,542,054
87,654,546
22,937,601

-

(23,144,401,654)

990,867,957

403,195 (220,834,068) (3,512,662,134)

(25,886,626,704)

(17,912,536,679)

4,403,969,121

(4,762,640) (220,834,068) (3,656,325,997)

(17,390,490,263)
รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

36

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

428

36

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)

1 มกรำคม
พ.ศ. 2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ / (ลด)
เพิม่ / (ลด)
ในกำไร
ในกำไรหรือ
ขำดทุน
ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

1,399,960
3,263,542
65,480,609
2,470,240

18,470
2,382,780
(61,162,914)
(2,470,240)

-

1,418,430
5,646,322
4,317,695
-

72,614,351

(61,231,904)

-

11,382,447

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้

(211,759,773)

-

239,125 (211,520,648)

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(139,145,422)

(61,231,904)

239,125 (200,138,201)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประมำณกำรหนีส้ ิน
ผลขำดทุนสะสมยกไป
อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2562
บำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2563
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ / (ลด)
เพิม่ / (ลด)
ในกำไร
ในกำไรหรือ
ขำดทุน
ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

1,418,430
5,646,322
4,317,695
1,892,200

1,095,232
(1,597,979)
91,482
3,022,722
1,660,095

960,724
-

2,513,662
5,009,067
91,482
7,340,417
3,552,295

13,274,647

4,271,552

960,724

18,506,923

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรจำกหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมอนุพนั ธ์ท่ยี งั ไม่เกิดขึน้

(211,520,648)
(93,735,690)

83,058,151

469,355 (211,051,293)
- (10,677,539)

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(305,256,338)
(291,981,691)

83,058,151
87,329,703

469,355 (221,728,832)
1,430,079 (203,221,909)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กำรประมำณกำรหนีส้ ิน
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
ผลขำดทุนสะสมยกไป
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
บำท
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ท่ยี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ไ้ ด้ไม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้คอ่ นข้ำง
แน่วำ่ จะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนนั้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ท่ยี งั ไม่ได้ใช้ยกไป
จำนวน 2,472 ล้ำนบำท ที่จะหมดอำยุในช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 และจำนวน 4,115 ล้ำนบำท ที่จะหมดอำยุหลังจำกปี
พ.ศ. 2568 เป็ นต้นไป ตำมกฎหมำยทำงภำษี ในประเทศที่เกี่ยวข้อ ง และบริษัท มี รำยกำรขำดทุนทำงภำษี ท่ียังไม่ได้ใช้ยกไป
จำนวน 1,680 ล้ำนบำท ที่จะหมดอำยุในช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568
ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ภำษีเงินได้ :
ภำษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ของปี ก่อนที่รบั รู ใ้ นปี ปัจจุบนั
รวมภำษีเงินได้

1,974,862,089 2,230,497,004
(16,205,099) (37,113,185)
1,958,656,990 2,193,383,819

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
2,995,290
2,995,290

24,315,722
3,303,180
27,618,902

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร
ที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(4,403,969,121)
(4,403,969,121)

99,567,483
99,567,483

(87,329,703)
(87,329,703)

61,231,904
61,231,904

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

(2,445,312,131) 2,292,951,302

(84,334,413)

88,850,806
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษี เงินได้ส ำหรับก ำไรก่ อนหักภำษี ของกลุ่มกิ จกำรมี ยอดจ ำนวนเงินที่ แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญ ชี คูณ กับภำษี
ของประเทศที่บริษัทใหญ่ตงั้ อยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี

(25,148,548,219) 13,287,055,738

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
1,465,385,149

3,935,007,179

2,657,411,148

293,077,030

787,001,436

92,780,330 (736,255,423)
(1,211,273,643) (2,586,501,750)
(100,260,105)
(41,046,753)
3,004,463,767 4,634,322,632
(45,561,400) (1,878,971,049)
(16,205,099)
(37,113,185)
(160,182,795)
(41,771,830)

(267,456,534)
(100,260,105)
1,867,996
(25,806,150)
2,995,290
(2,984,353)

(178,286,190)
(41,046,753)
1,517,351
(491,601,200)
3,303,181
(1,770,822)

ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ :
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมสุทธิ
จำกภำษี
ผลกระทบของอัตรำภำษีท่แี ตกต่ำง
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ท่หี กั ได้เพิ่มเติม
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
รำยได้ท่ีไม่ตอ้ งเสียภำษี
กำรปรับปรุ งจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จำกกำรหักภำษี ได้เพิ่มเติม
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว
ที่ไม่ได้รบั รู ้
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรขำดทุน
ปี ก่อนที่ไม่ได้รบั รู ้
กำรปรับปรุ งขำดทุนทำงภำษี จำกปี ก่อน
กำรรับรู ข้ ำดทุนทำงภำษีปีก่อนที่ไม่ได้รบั รู ้
กำรปรับปรุ งเกี่ยวกับมูลค่ำยุตธิ รรมของ
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
ขำดทุนทำงภำษี ท่ไี ม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(5,029,709,644)

ภำษีเงินได้

(25,817,042)

(32,956,079)

-

-

36,187,929
(3,186,319)

(5,727,316)
165,515,729
-

3,817,556
(6,840,278)

-

(83,058,151)

-

(83,058,151)

-

1,096,510,041

196,045,178

100,313,286

9,733,803

(2,445,312,131)

2,292,951,302

(84,334,413)

88,850,806
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้ท่เี พิ่มที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม

กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกหลักทรัพย์
เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้
สำรองต้นทุนของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษีเพิ่ม
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษีเพิ่ม
บำท

หลังภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

58,136,616

(11,627,323)

46,509,293

-

-

-

(1,957,600)

403,195

(1,554,405)

(615,146)

184,661

(430,485)

(9,201,708)

6,461,488

(2,740,220)

-

-

-

46,977,308

(4,762,640)

42,214,668

(615,146)

184,661

(430,485)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกหลักทรัพย์
เผื่อขำยที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษีเพิ่ม
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษีเพิ่ม
บำท

หลังภำษี
บำท

(4,803,619)

960,724

(3,842,895)

-

-

-

(2,346,775)

469,355

(1,877,420)

(1,195,625)

239,125

(956,500)

(7,150,394)

1,430,079

(5,720,315)

(1,195,625)

239,125

(956,500)
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กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่ชำระแล้ว
และออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี
ในกำรค ำนวณกำไรต่อ หุน้ ปรับ ลด จำนวนหุน้ สำมัญ ถัวเฉลี่ ยได้ป รับ ปรุ งด้วยจ ำนวนหุ้น สำมัญ เที ย บเท่ำปรับ ลดโดยถื อ ว่ำ
หุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ หมด
ในกำรคำนวณจำนวนหุน้ สำมัญ ที่เพิ่มขึน้ หำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทคำนวณว่ำหำกนำเงินที่ได้รบั จำกกำรใช้สิทธิจำกใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงั กล่ำวมำซือ้ หุน้ สำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำหนดจำนวนหุน้ สำมัญที่ ตอ้ งออกเพิ่ม
แล้วนำจำนวนหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มดังกล่ำวมำรวมกับหุน้ สำมัญที่มีอยู่ ทัง้ นีไ้ ม่มีกำรปรับปรุ งใด ๆ ในกำไรสุทธิ
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หุ้น
หุ้น
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุน้ - สุทธิ
หุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลด

4,857,562,529

4,618,941,721

-

-

4,857,562,529

4,618,941,721

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักที่ใช้ในกำรคำนวณ
กำไรต่อหุน้ ปรับลด

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ท่เี ป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
ดอกเบีย้ จ่ำยสะสมสำหรับหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน (สุทธิจำกภำษี )

(21,407,335,947)
(1,460,595,046)

10,697,926,668
(1,288,685,030)

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ท่ใี ช้คำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด

(22,867,930,993)

9,409,241,638

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน

(4.7077)

2.0371

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

(4.7077)

2.0371
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กำไรต่อหุ้น (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
กำไรสำหรับปี ท่เี ป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
ดอกเบีย้ จ่ำยสะสมสำหรับหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน (สุทธิจำกภำษี )

1,549,719,562
(1,460,595,046)

3,846,156,373
(1,288,685,030)

89,124,516

2,557,471,343

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน

0.0183

0.5537

กำไรต่อหุน้ ปรับลด

0.0183

0.5537

กำไรสำหรับปี ท่ีใช้คำนวณกำไรต่อหุน้ ปรับลด

38

เงินปั นผล
เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญ ประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ได้มีกำรอนุมัติ งดกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนปี พ.ศ. 2562
เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ ป ระชุม สำมัญ ประจ ำปี ของผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ได้มี ก ำรอนุมัติก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลเป็ น
เงิ น สด ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถื อหุ้นเดิ มจ ำนวนรวมไม่ เกิ น 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลรวมทั้งสิ ้นไม่ เกิ น
1,848 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562
หุ้นกู้ทมี่ ีลักษณะคล้ำยทุน
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน จำนวนเงินรวม 300 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่ำ 9,269 ล้ำนบำท ก่อ นหักค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 988 ล้ำนบำท ซึ่งรับรู เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้ำของ
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอัตรำดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 3.10 ต่อปี ใน 3 ปี แรก และสำหรับกำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้ ในทุก ๆ 3 ปี ถดั ไปจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุน้ กูด้ งั กล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรทำหน้ำที่
ผูค้ ำ้ ประกันหุน้ กูโ้ ดยสถำบันกำรเงิน ซึง่ สถำบันกำรเงินดังกล่ำวรับประกันกำรซือ้ คืนตำมข้อกำหนดสิทธิของหุน้ กู้
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมี ยอดคงเหลื อ หุน้ กู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจำนวน 34,091 ล้ำนบำทก่อ นหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน 2,022 ล้ำนบำท ซึง่ แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้ำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้จ่ำยดอกเบีย้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ล้วเป็ นจำนวนเงิน 1,455 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1,312 ล้ำนบำท)
กลุ่มกิจกำรและบริษัทใช้ขอ้ ผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ำยทุน ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 6.16
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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กำรซือ้ ธุรกิจ

40.1 กำรซือ้ ธุรกิจใหม่
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษั ทย่ อยของกลุ่มกิ จกำรได้เข้ำซื ้อกิ จกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษั ท สพู นฟู ล
(ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ด้วยมูลค่ำตกลงซื อ้ เริ่มแรกที่ 2,575 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้ เริ่มแรกถูกกำหนด
โดยกำรประมำณกำรและจะมีกำรปรับปรุ งในภำยหลังที่งบกำรเงินของบริ ษัทเสร็จสิน้ รำยกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำร
รวมธุรกิจ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

2,575
38

ค่ำควำมนิยม

2,537

ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้

เงินสด
ลูกหนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ำหนี ้
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำม
สัดส่วนของกำรลงทุน

Spoonful
ล้ำนบำท

สพูนฟูล
(ประเทศไทย)
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

39
9
8
(5)
(1)

36
2
8
(37)
(5)

75
9
10
8
(42)
(6)

50

4

54
(16)
38

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดย
จะปรับปรุ งรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ ินให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมและรำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเมื่อขัน้ ตอนเหล่ำนีเ้ สร็จสิน้
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษั ทย่อ ยของกลุ่ม กิจกำรได้เข้ำซือ้ กิจกำร บริษั ท สโกมำดิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษั ท สโกมำดิ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก จ ำกัด และ Scomadi Worldwide Holding Limited รวมเรี ย กว่ ำ “กลุ่ ม กิ จ กำรสโกมำดิ ”
ในสัดส่วนร้อยละ 55 และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49.5 โดยไม่มีมูลค่ำเงินลงทุน รำยกำรซือ้ กิจกำร
ดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรรวมธุรกิจ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน

(56)

ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

56

ค่ำควำมนิยม
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้

เงินสด
ลูกหนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี ้
เงินกู้
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำม
สัดส่วนของกำรลงทุน

กลุ่มกิจกำร
สโกมำดิ
ล้ำนบำท

มำริน
เอ็นจิเนียริ่ง
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

5
8
1
7
1
(27)
(16)

24
37
19
28
35
(29)
(118)
(82)
(3)

29
45
20
35
36
(29)
(145)
(82)
(19)

(21)
10

(89)
44

(110)
54
(56)

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิ จ กำรอยู่ ร ะหว่ ำงกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ท่ี ได้ม ำให้เสร็จ สิ ้น
โดยจะปรับปรุ งรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ ินให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมเมื่อขัน้ ตอนเหล่ำนีเ้ สร็จสิน้
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)
Roco Hospitality Group S.r.l. New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o.
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้ หุน้ ใน Roco Hospitality Group S.r.l. New York
Palace Kft และ AGAGA s.r.o. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่ำตกลงซือ้ เริ่มแรกถูกกำหนดโดยกำรประมำณกำรและจะมีกำร
ปรับปรุ งในภำยหลังเมื่อเสร็จสิน้ ข้อตกลงกำรซือ้ กิจกำร รำยกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรรวมธุรกิจ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
ประมำณกำรกำรปรับรำคำซือ้ ขำยเงินลงทุน
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม

1,931
(253)
1,268
410

ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
ล้ำนบำท
เงินสด
ลูกหนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี ้
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน

100
58
19
31
1,891
1,931
211
(424)
(165)
(1,931)
(453)
1,268

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิ จ กำรอยู่ ร ะหว่ ำงกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ท่ี ได้ม ำให้เสร็จ สิ ้น
โดยจะปรับปรุ งรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ ินให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมและรำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเมื่อขัน้ ตอนเหล่ำนีเ้ สร็จสิน้
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)

40.2 กำรซือ้ ธุรกิจในปี ก่อน
Elysia Retreat
ส ำหรับกำรซือ้ กิ จกำร Elysia Retreat ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิ จกำรได้ด ำเนิ นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำสุทธิ เสร็จสิน้ แล้วในปี ปัจจุบัน โดยรำยละเอี ยดกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรได้กำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ี ระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำ
และพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรม

106
96
10
10
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
ล้ำนบำท
6
68
32
(10)
96

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

สินค้ำคงเหลือ
อำคำร
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด
กลุ่มกิจกำรได้ดำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำสุทธิของบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด
เสร็จสิน้ แล้วภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2563 ใน
กำรพิ จำรณำมูล ค่ำยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ กลุ่ม กิ จกำรได้กำหนดวิธีก ำรวัด มูล ค่ำของสิ น ทรัพ ย์ท่ี ร ะบุได้ท่ี ได้ม ำและหนี ้สิ น
ที่รบั มำ และพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่กี ลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
ปรับปรุ งรำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
รวมรำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม

1,931
(293)
1,638
120

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม

1,518
1,811

ปรับปรุ งค่ำควำมนิยมจำกกำรปรับปรุ งรำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน

(293)

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
ล้ำนบำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อ่ืน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ

78
26
196
13
78
(66)
(205)
120
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)
Crowne Plaza
สำหรับกำรซือ้ กิ จกำร Crowne Plaza ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนิ นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำสุทธิ เสร็จสิน้ แล้วในปี ปัจจุบัน โดยรำยละเอี ยดกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรได้กำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ี ระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำ
และพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรม

82
62
20
20
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
ล้ำนบำท
ที่ดนิ
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ

15
66
(19)
62
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กำรซือ้ ธุรกิจ (ต่อ)
GCS Hotel Limited
สำหรับกำรซือ้ กิจกำร GCS Hotel Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ดำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำสุทธิ เสร็จสิน้ แล้วในปี ปัจจุบัน โดยรำยละเอี ยดกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจกำรได้กำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ี ระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ ินที่รบั มำ
และพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี ้
ล้ำนบำท
รำคำที่ตกลงซือ้ ขำยเงินลงทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัดส่วนของกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ปรับปรุ งมูลค่ำยุตธิ รรม

455
455
-

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ได้มำจำกกำรลงทุน มีดงั นี ้
ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ

75
134
314
(68)
455
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ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันดังต่อไปนี ้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

บริษัทได้ทำสัญ ญำกำรใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำและสัญ ญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี ้
บริษัทผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำ และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็ นอัตรำร้อยละของ
รำยได้ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำนีม้ ีกำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้ สุดในปี พ.ศ. 2569

-

บริษัทได้ทำสัญญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและสัญญำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำกับบริษัทแห่ง
หนึ่ งในต่ ำงประเทศ โดยบริษั ทจะต้องจ่ ำยค่ ำธรรมเนี ยมซึ่งค ำนวณเป็ นอัตรำร้อยละของยอดขำยตำมที่ ระบุ ไว้ในสัญ ญำ
โดยสั ญ ญำแรกมี ผ ลตั้ งแต่ กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2537 โดยสั ญ ญำจะมี ผ ลจนกว่ ำบริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ งจะยกเลิ ก สั ญ ญำ
ตำมสัญญำ บริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำร้อยละของยอดขำย และปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำ

งบกำรเงินรวม
ธุรกิจโรงแรม
-

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำรทำสัญญำกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและกำรบริหำรโรงแรมเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ซึ่งมีระยะเวลำสัญญำตัง้ แต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในอัตรำ ระยะเวลำ
และวิธีกำรคำนวณตำมที่กำหนดในแต่ละสัญญำ

ธุรกิจแฟรนไชส์อำหำร
-

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์อำหำรมีกำรทำสัญญำแฟรนไชส์ เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ
ซึง่ มีระยะเวลำสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 10 ปี และมีเงื่อนไขกำรต่ออำยุ โดยจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้อยละของ
ยอดขำยและปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
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ภำระผูกพัน (ต่อ)
ธุรกิจค้ำปลีก
-

บริษัทย่อ ยในธุรกิจค้ำปลี ก มี กำรทำสัญ ญำภำยใต้สัญ ญำกำรจัดจำหน่ำยเพื่ อ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ ซึง่ มีระยะเวลำสัญญำตัง้ แต่ 2 ปี ถึง 10 ปี โดยต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ

ภำระผูกพันภำยใต้สัญญำอื่นๆ
-

ภำระผูกพันหลักอื่ น ๆ เกี่ ยวข้องกับกำรบริกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ ำพื ้นที่ ส ำนักงำน ร้ำนอำหำร และร้ำนขำยสินค้ำ ซึ่งเป็ น
ค่ำธรรมเนียมคงที่ตอ่ เดือน ระยะเวลำสัญญำมีตงั้ แต่ 2 ปี ถึง 30 ปี รำยละเอียดของภำระผูกพันสำมำรถแสดงได้ดงั นี ้
พ.ศ. 2563

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดภำยในระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี
ครบกำหนดมำกกว่ำ 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2562

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย

771
537
50

1,695
1,322
4

35
76
20

1,358

3,021

131
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หนังสือคำ้ ประกัน
หนังสือคำ้ ประกันเพื่อกำรดำเนินธุรกิจปกติ มีดงั นี ้
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวม
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
ปอนด์
เหรียญ
บำท สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

หนังสือคำ้ ประกันที่ธนำคำร
ออกให้บคุ คลภำยนอก
หนังสือคำ้ ประกัน ที่กลุม่ กิจกำร
ออกให้แก่สถำบันกำรเงิน
เพื่อคำ้ ประกันสินเชื่อ
ของกลุม่ กิจกำร

ล้ำน
ยูโร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน เหรียญ เหรียญ
หยวน เอมิเรตส์ สิงคโปร์

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
ล้ำน
เหรียญ มำเลเซีย
รูปี
เรียล
ริงกิต ศรีลังกำ

ล้ำน
บำท

ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
เหรียญ ปอนด์
เหรียญ
สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
ยูโร สิงคโปร์

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
ล้ำน
เหรียญ มำเลเซีย
รูปี
เรียล
ริงกิต ศรีลังกำ

1,410.4

-

-

20.9

32.2

-

30.0

-

-

0.5

-

908.8

-

-

-

-

-

-

0.5

-

6,367.6

121.1

6.2

138.7

604.2

125.0

-

55.0

5.0

100.2

50.0

3,499.5

121.1

6.1

138.7

603.0

55.0

5.0

100.2

50.0

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562

ล้ำน
บำท
หนังสือคำ้ ประกันที่ธนำคำรออกให้บคุ คลภำยนอก
หนังสือคำ้ ประกันที่กลุม่ กิจกำรออกให้แก่สถำบันกำรเงิน
เพื่อคำ้ ประกันสินเชื่อของกลุม่ กิจกำร

ล้ำน
ล้ำน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย

ล้ำน
ยูโร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
หยวน เอมิเรตส์

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
เหรียญ มำเลเซีย
เรียล
ริงกิต

ล้ำน
บำท

ล้ำน
ล้ำน
เหรียญ
เหรียญ
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
ยูโร เอมิเรตส์

ล้ำน
ล้ำน เหรียญ
เหรียญ มำเลเซีย
เรียล
ริงกิต

1,174.4

4.0

13.7

31.7

-

26.0

-

0.6

797.0

-

-

-

26.0

-

0.6

5,336.1

124.6

138.9

604.2

125.0

-

5.0

100.2

3,499.5

124.6

138.7

400.0

-

5.0

100.2
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เหตุกำรณ์ภำยหลังวันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
- เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมในประเทศสเปนได้ประกำศต่อพนักงำนถึงควำมตัง้ ใจใน
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรที่มีพนักงำนโดยรวมมำกเกินควำมจำเป็ นในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยเอกสำรเกี่ยวกับแผนกำร
จัดกำรจะถูกนำส่งให้กบั หน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนแรงงำนในท้องถิ่น และคณะกรรมกำรที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อกำรเจรจำเกี่ยวกับกำร
จ่ำยค่ำชดเชย เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่นที่มีผลใช้บงั คับ
- เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทออกหุน้ สำมัญจำนวน 9,262,841 หุน้ จำกกำรใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญ MINT-W6 และ MINT-W7 รวมเป็ นเงินจำนวน 200 ล้ำนบำท
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เอกสารแนบ 1

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกั บ กรรมการ ผู้ บ ริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุ ม ผู้ ที่ได้รับ มอบหมายให้รับ ผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบั ญ ชีและการเงิน ผู้ ที่ได้รับ มอบหมายให้รับ ผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
- ประธานกรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
- ประธานคณะกรรมการจัดการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
- อายุ 71 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊อต
ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการ
จัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

MINT:
170,327,319 หุน้

(ร้อยละ 3.29 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
7,473,895 หน่วย
MINT-W7:
7,737,276 หน่วย
คูส่ มรส
MINT:
5,834 หุน้

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2538-ปั จจุบนั
2550-2553
2540-2555
2531-2544
2516-2523

ตําแหน่ง
- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
เครือ
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- บจก. ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ
- บมจ. เสริมสุข
- บจก. โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท (เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
• บริษัททั่วไป
41 บริษัท

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
260 หน่วย
MINT-W7:
265 หน่วย
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MINT:
33,600 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
-

2563-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

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

- บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
- บจก. อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย)
- บจก. กูรเ์ มต์ เอ็นเตอร์ไพรส์
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-

ประธานกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ
- อายุ 57 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- หลักสูตร Families in Business from Generation
to Generation, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร TLCA Leadership Development
Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM)
รุน่ ที่ 7/2562 และรุน่ ที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP) รุ น่ 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

MINT-W7:
1,527 หน่วย

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2559-ปั จจุบนั
- 2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
-

ตําแหน่ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- อุปนายก

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บจก. กูรเ์ มต์ เอเชีย
- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิ ศ
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
•

บริษัททั่วไป

6 บริษัท
2 องค์กร

รายงานประจําปี 2563 - แบบ 56-1 One Report

ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- ประธานกรรมการบริหารและ
กํากับความเสี่ยง
- อายุ 63 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

4. นาวสาวคามิลล์ มา
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2663)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด
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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-

- MM, SASIN Graduate School of Business
Administration
- BA Political Science and East Asian Studies,
Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Advanced Audit Committee program
(AACP) รุน่ ที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
-

ตําแหน่ง

2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั

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

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

- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
- กรรมการ
- กรรมการ

2563-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บจก. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม
- บจก. คลินิเซอร์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บมจ. สิงห์ เอสเตท
- บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์ สัน)
- สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- มูลนิธิศกึ ษาพัฒน์
- มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
•

- 2547-2558

บริษัททั่วไป

3 บริษัท
6 องค์กร

- Financial Advisor to Chairman,
Finance Committee Member and
Investment Committee Member
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
•

บริษัททั่วไป

- บริษัท

- เครือเจริญโภคภัณฑ์
-
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5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง
- อายุ 69 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD)
รุน่ ที่ 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing
and Investment (BFI) ปี 2559 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Certificate, Executive Coaching, Cambridge
University สหราชอาณาจักร
- 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

-

- 2558-ปั จจุบนั

- Managing Director
- Trustee
- Chapter Member of the Board

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

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
•

บริษัททั่วไป

1 บริษัท
2563 - แบบ 56-1 One Report

อายุ 63 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

รายงานประจําปี

ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
6. นายอานิล ธาดานี่
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- ปริญ ญาโท สาขาบริห าร University of California,
Berkeley สหรัฐอเมริกา
- ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ท ยาศาสตร์ University of
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา

MINT:
48,273,823 หุน้

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

(ร้อยละ 0.93 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
5,470,584
หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

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

- สมาชิก

MINT-W7:
2,468,887
หน่วย

- General Management Program, Ashridge
Management College สหราชอาณาจักร
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุ ่ น ที่ 28/2546 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

MINT:
9,574,171 หุน้
(ร้อยละ 0.18 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
383,603 หน่วย
MINT-W7:
26,734 หน่วย

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้
- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ ส์
(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)
- SMU Committee for Institutional
Advancement, Singapore Management
University
- International Institute for Strategic
Studies

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท (เป็ นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 1 บริษัท)
•

7. นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)
- กรรมการ
- อายุ 71 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

บริษัททั่วไป

50 บริษัท

- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- Seafood Alliance Limited
- บจก. ดับเบิล พี คอนซัลแท็นท์

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
•

บริษัททั่วไป

42 บริษัท
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9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
- กรรมการ
- กรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง
- อายุ 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ น่ ที่ 62
วิ ท ยาลัย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร สถาบั น วิ ช าการ
ป้องกันประเทศ
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุ ่ น ที่ 10/2544 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

คูส่ มรส
MINT:
14,400 หุน้

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

ตําแหน่ง
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท

MINT-W6:
715 หน่วย

•

บริษัททั่วไป

MINT-W7:
-

MINT:
- ศิล ปศาสตร์มหาบัณ ฑิ ต สาขากฎหมายเศรษฐกิ จ
495,800,851 หุน้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิ ล ปศาสตร์บั ณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์แ ละ (ร้อยละ 9.57 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)
การเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา
- มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา
MINT-W6:
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 4,411,942 หน่วย
(วตท.) รุน่ ที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Global Business Leader รุน่ ที่ 1 (GBL 1), Lead
MINT-W7:
Business Institute
22,393,220 หน่วย
- หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร รุ น่ ที่ 9
(พสบ.บก.ทท.9), กองบัญชาการกองทัพไทย
- หลักสูตร Top Executive Program for Creative
and Amazing Thai Services (TopCATS)
รุน่ ที่ 1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- ปั จจุบนั

38 บริษัท
2 องค์กร

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหากําหนดค่ าตอบแทนและบรรษั ท
ภิบาล
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายใน คณะกรรม
การกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

2534-ปั จจุบนั

- กรรมการ

2560-ปั จจุบนั

- บมจ. โอสถสภา

- หอการค้าไทย

-

บจก. บางกอกรินเวสท์
บจก. พิชยั สวัสดิ์
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย
(ประเทศไทย)
- บจก. โอสถานุเคราะห์โฮลดิง้

2563 - แบบ 56-1 One Report

8. นายธีรพงศ์ จันศิริ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- อายุ 55 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

รายงานประจําปี

ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis &
Design ประเทศศรีลงั กา
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุ ่น ที่ 103/2551 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์
(TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลัก สูต รผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ด้า นวิ ท ยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 15/2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุ ่น ที่ 253/2561 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน่ ที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
รุน่ ที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย
- กรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551)
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
บริษัท
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
- อายุ 55 ปี

ตําแหน่ง

•

MINT:
14,848,624 หุน้
(ร้อยละ 0.32 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
MINT-W7:
668,726 หน่วย

ปั จจุบนั

บริษัททั่วไป

4 บริษัท
2 องค์กร

- กรรมการบริษัทในเครือ

- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท (เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลงั กา 1 บริษัท
และประเทศสเปน 1 บริษัท)
•

บริษัททั่วไป

82 บริษัท
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

- 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

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั ิการ
ต่างประเทศ
- กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- Trustee
- กรรมการ

(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
19 หน่วย

-

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

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท

MINT-W7:
122,825 หน่วย

MINT:
275,125 หุน้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊

•

-

บริษัททั่วไป

22 บริษัท
1 องค์กร

2559-ปั จจุบนั
2558-2559
2555-2558

- กรรมการบริษัทในเครือ
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

2553-2555
-

- หัวหน้าฝ่ ายการบัญชี

-

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊
- โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด
ประเทศออสเตรเลีย
- เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย

2563 - แบบ 56-1 One Report

12. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(แต่งตัง้ ปี 2559)
- ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน
- อายุ 44 ปี

MINT:
- 2558-ปั จจุบนั
3,775,292 หุน้ (ร้อยละ 0.08 ของทุนที่
2556-ปั จจุบนั
ออกและเรียกชําระแล้ว)
2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
MINT-W6:
2555-2562
-

รายงานประจําปี

11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
Washington State University, Pullman, WA,
2556)
สหรัฐอเมริกา
- กรรมการ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
- กรรมการบริหารและกํากับความ
Washington State University, Pullman, WA,
เสี่ยง
สหรัฐอเมริกา
- อายุ 49 ปี
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
รุน่ ที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ผู้บริหาร
บริษัทไทย (IOD)
- บุตรนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการจัดการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)

454

ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 235/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
การพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ปี 2563

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท

MINT-W7:
15,787 หน่วย

•

บริษัททั่วไป

3 บริษัท

(หลักสูตรและจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับด้าน
บัญชี)

หลักสูตร
Update TFRS 2020: TFRS 13 & TAS 36
Update TFRS 16 & TAS 37

13. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนา
เชิงกลยุทธ์
(แต่งตัง้ ปี 2563)
- อายุ 49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

ชั่วโมง
3.30
3.30

- ปริญญาโท สาขา Finance and International
Business, University of Notre Dame, Indiana,
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program รุน่ ที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุ ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย และสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
รุ ่น ที่ 176/2556 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

MINT:
884,804 หุน้
(ร้อยละ 0.02 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
28,679 หน่วย
MINT-W7:
38,897 หน่วย

ปั จจุบนั
2562-2563

- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
•

บริษัททั่วไป

25 บริษัท

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

14. นายโกศิน ฉันธิกุล
- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุน
University สหรัฐอเมริกา
(แต่งตัง้ ปี 2563)
- หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP)
- อายุ 38 ปี
รุ ่น ที่ 192/2557 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
บริษัทไทย (IOD)
ผู้บริหาร
- ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ช่วงเวลา

MINT:
108,211 หุน้

ปั จจุบนั
2020-ปั จจุบนั
-

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

ตําแหน่ง
- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท (เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน)
• บริษัททั่วไป
8 บริษัท

MINT-W6:
61 หน่วย
MINT-W7:
9,309 หน่วย
(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่ ออกและเรียกชําระแล้ว)
MINT-W6: 26,965 หน่วย MINT:
712,482 หุน้

MINT-W7:
31,398 หน่วย

-

ปั จจุบนั
2555-2563
2555-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัทในเครือ
- รองประธานฝ่ ายการเงินและฝ่ าย
เลขานุการบริษัท
- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย
- กรรมการและเหรัญญิก
- กรรมการและเหรัญญิก
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
•

บริษัททั่วไป

1 บริษัท
3 องค์กร

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- มูลนิธิไมเนอร์
- มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น
2563 - แบบ 56-1 One Report

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ น่ ที่ 62
วิ ท ยาลัย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร สถาบัน วิ ช าการ
ป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริห ารการท่องเที่ย วสําหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุน่ ที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

รายงานประจําปี

15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
- รองประธานฝ่ ายกํากับดูแล
กิจการ
(แต่งตัง้ ปี 2564)*
อายุ 56 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP) รุ ่น ที่ 7/2554 ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศ
ไทย (TLCA)
- ห ลั ก สู ต ร Chief Financial Officer Certification
Program รุ ่น ที่ 10/2552 สภาวิ ชาชี พบัญ ชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
16. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม
- รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
(แต่งตัง้ ปี 2557)
- อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

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

MINT:
321,003 หุน้

ปั จจุบนั

(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

- กรรมการบริษัทในเครือ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป
14 บริษัท

MINT-W6:
11,012 หน่วย
MINT-W7:
12,270 หน่วย

17. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ ์
- รองประธานฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์
(แต่งตัง้ ปี 2559)
- อายุ 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- 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

MINT:
219,708 หุน้
(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
6,480 หน่วย

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

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายเลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์
- ผูอ้ าํ นวยการ สํานักประธาน
- Associate, Investment Banking
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
•

บริษัททั่วไป

2 บริษัท

- บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
- บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
Program รุน่ ที่ 7/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 20/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

MINT-W7:
9,167 หน่วย

- ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10762
- Master of Business Administration, University of
Leeds สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี Major in
Auditing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MINT:
10,525 หุน้
(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
-

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2562-2563
2560-2562
2559-2560
2557-2559
2555-2557

(ข้อมูล ณ วันที่ได้รบั
แต่งตัง้ )*

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ปี 2563

(หลักสูตรและจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี)

หลักสูตร

ชั่วโมง

Update TFRS 2020: TFRS 13 และ TAS 36

3.30

MINT:
61,199 หุน้
(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
685 หน่วย

- Structured Finance Director
- Senior Finance Manager
- Senior Associate – Capital Markets
Division, Investment Banking Group
- Senior Manager - Investment and
Investor Relations Division
- Deputy Manager - Strategy &
Finance Analyst and Investor
Relations Division

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- บมจ. คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
• บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
• บริษัททั่วไป
- บริษัท

MINT-W7:
595 หน่วย

19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์
- รองประธานฝ่ ายการจัดการ
(แต่งตัง้ ปี 2556)
- ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ทําบัญชี

ตําแหน่ง

2556-ปั จจุบนั

- รองประธานฝ่ ายการจัดการ

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊

2563 - แบบ 56-1 One Report

18. นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
รองประธานฝ่ ายการเงิน
(แต่งตัง้ ปี 2564)*
อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

รายงานประจําปี

ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช�ันแนล จํากัด (มหาชน)
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

เป็ นผูท้ าํ บัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- อายุ 51 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

20. นางสาวสรัญญา สุนทรส
- เลขานุการบริษัท
(แต่งตัง้ ปี 2554)
- อายุ 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม
Update TFRS 16 และ TAS 37
Update TFRS 13,9 และ TAS 32
Workshop: สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคาร
กลาง (Central Bank Digital Currency:
CBDC) by BOT
TFAC Facebook live: TFRS 15
TFAC Facebook live: Transfer Pricing
TFAC Facebook live: Fraud Risk and
Control in the new Normal Age
TFAC Facebook live: TFRS 9-Simplified
Approved
TFAC Facebook live: TFRS 16

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)
3.30
7

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

MINT-W7:
-

3
2
2
2
2
2

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University
Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุน่ ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุน่ ที่ 17/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

MINT:
151,880 หุน้
(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแล้ว)

MINT-W6:
MINT-W7:
101 หน่วย

2554-ปั จจุบนั

- Group Director of Corporate Secretary

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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ชือ่ -สกุล / ตําแหน่ง / อายุ /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด /
ประวัติการอบรม

การถือหุน้
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุน่ ที่ 29/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS) รุน่ ที่ 25/2555 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย (TLCA)

รายงานประจําปี

นอกจากนี ้ ในปี 2563 นางสาวสรัญญา สุนทรส เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมมนาออนไลน์ ดังต่อไปนี ้
• AGM in Pandemic Time GM in Pandemic Time: จัดงานอย่างไร ตอบนักลงทุนอย่างไร จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Forum “แนวปฏิบตั ิท่ดี ีสาํ หรับคณะกรรมการในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• แบบ 56-1 One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน (early adoption) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
• Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
• Impact of COVID-19 on Annual General Meetings in Asia-Pacific, with specific reference to ASEAN จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• งานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2563 จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิว้ “Power of Data” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)

2563 - แบบ 56-1 One Report

*แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2564

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เอกสารแนบ 2
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∗

∗



นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์

นายนิติ โอสถานุเคราะห์



นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นายธีรพงศ์ จันศิริ



นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่



นายโกศิน ฉันธิกุล

นายอานิล ธาดานี่



นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท



นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นางสาวคามิลล์ มา



นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายจรัมพร โชติกเสถียร

X

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง















































รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

บริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์
จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท เอชแอนด์เอ พาร์ค จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์
จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิ
เด้นท์ จํากัด

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง































































นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายโกศิน ฉันธิกุล

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายอานิล ธาดานี่

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นางสาวคามิลล์ มา

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

บริษัท
Eutopia Private Holding Limited
Harbour View Corporation Limited
Serendib Hotels Pcl.
Anantara Vacation Club (HK) Limited
Sanya Anantara Consulting Limited
บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้ จํากัด
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด
บริษัท ซูม่า กรุ งเทพ จํากัด
Corbin and King Limited
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด
Arabian Spas (Dubai)
บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จํากัด
Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
PT Lodging Management (Indonesia)
Limited
Jada Resort and Spa (Private)
Limited
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

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์

นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายโกศิน ฉันธิกุล

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายอานิล ธาดานี่

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นางสาวคามิลล์ มา

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง








































































รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

บริษัท
Bai Dai Tourism Company Limited
Hoi An Riverpark Hotel Company
Limited
MHG Management (India) Private
Limited
Rani Minor Holding Limited
MHG Australia Investments Pty. Ltd.
PT Wika Realty Minor Development
Plexus Maldives Private Limited
NH Hotel Group S.A.
Sands Hotels (Pty) Limited
Minor Hotel Group Gaborone
(Proprietary) Limited
Minor Hotel Group MEA DMCC
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.
MHG Lesotho (Proprietary) Limited
Minor Hotels Zambia Limited
Rani Minor Holding II Limited
Barbarons Beach Hotel MHG Limited
บริษัท เวอริตา เอ็มเอ็ชจี จํากัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด
บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิง้ จํากัด

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
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บริษัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด
บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มาริน เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
X = ประธานกรรการ • = กรรมการ * = กรรมการบริหาร
















นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์



นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์



นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

นายโกศิน ฉันธิกุล



นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายอานิล ธาดานี่

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นางสาวคามิลล์ มา

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

บริษัท
บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ โฮลดิง้ จํากัด
Sizzler China Pte. Ltd.
The Minor (Beijing) Restaurant
Management Co., Ltd.
Minor Food Group (Singapore) Pte.
Ltd.
Liwa Minor Food & Beverage LLC
Minor Food (Seychelles) Limited
Oaks Hotels & Resorts Limited
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
The Minor Food Group (India) Private
Limited
Patara Fine Thai Cuisine Limited
The Minor Food Group (Myanmar)
Limited
TCC Holding Joint Stock Company
Benihana Holding Pte. Ltd.
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด
Spoonful Pte. Ltd.
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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เอกสารแนบ 3

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

466

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล การปฏิบัตงิ านของบริษัท
(compliance)

ชื่อ

นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ

ตําแหน่ง

ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง

ประวัตกิ ารศึกษา

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

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เอกสารแนบ 4
(1)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยแยกเป็ นธุรกิจได้ดงั นี ้
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท
บมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

ขนาดที่ดิน
(ไร่)
11
-

ที่ตงั้
218/2-3 หมู่ 10
เมืองพัทยา

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 6 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

88 ถ. รัชดาภิเษก แขวง สิทธิการเช่า

ทรัพย์สินถาวรหลัก

- อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชัน้

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563
ณ 31 ธ.ค. 2562

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

44.42

53.21

-ไม่ม-ี

8.89

-

-ไม่ม-ี

127.67

137.21

-ไม่ม-ี

67.65

92.03

-ไม่ม-ี

- เต้นท์แคมป์ 15 หลัง

20.23

30.26

-ไม่ม-ี

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
- ห้องพัก 106 ห้อง

337.78

355.38

-ไม่ม-ี

และ 10 ชัน้ จํานวน 298 ห้อง

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
บริษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ
บจก. บ้านโบราณ เชียงราย

36
800

43/1 ถนนเพชรเกษม
หัวหิน

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2573)

14

จํานวน 187 ห้อง

229 หมู่ 1 ต.เวียง
สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 5 ปี - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง มี
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (สิน้ สุดปี 2566)
ห้องพัก 61 ห้อง
499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

บจก. สมุย รีซอร์ท แอนด์
สปา

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง

99/9 หาดบ่อผุด
เกาะสมุย

เป็ นเจ้าของ
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บริษัท

ขนาดที่ดิน

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)
บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท
(เฉพาะส่วนของโรงแรม)

บมจ. โรงแรมราชดําริ

27

10

257/1-3 ถ.เจริญนคร สิทธิการเช่า 38 ปี
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี (สิน้ สุดปี 2592)
กรุงเทพฯ

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง

257 ถ.เจริญนคร แขวง
สําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

- อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลัง

ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

(ล้านบาท)

341.66

339.38

-ไม่ม-ี

1,185.54

1,204.43

-ไม่ม-ี

393.04

428.32

-ไม่ม-ี

313.83

367.84

-ไม่ม-ี

1,183.67

1,212.45

1,183.67

703.07

726.95

-ไม่ม-ี

12.11

24.54

-ไม่ม-ี

1,089.83

1,131.93

-ไม่ม-ี

จํานวน 408 ห้อง และอาคารที่
จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 248 ห้อง

ชัน้ 1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง

- จํานวน 354 ห้อง

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

37

46
37

Minor International
(Labuan) Ltd.

-

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

- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง

หาดไม้ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้ 83

หาดไม้ขาว อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

และอาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง
จํานวน 76 ห้อง
หลัง

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
8 หลัง จํานวน 265 หลัง และ
อาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง

เกาะ Kihavah

สิทธิการเช่า 23 ปี

Huravlhu

(สิน้ สุดปี 2573)

- สํานักงานขาย
- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลัง
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บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัท

ขนาดที่ดิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ตงั้

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)
21

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้

3

159 ถ.ราชดําริ
สิทธิการเช่า 30 ปี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (สิน้ สุดปี 2584)

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้
- จํานวน 224 ห้อง

72

หาดแหลมใหญ่
เกาะสมุย

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน

-

ประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า

- ที่ดิน อาคารโรงแรม ห้องพัก

Oaks Hotels & Resort
Limited และบริษัทย่อย

ประเทศศรีลงั กา

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ และ 3 ชัน้

Jada Resort and Spa
(Private) Ltd.

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

(ล้านบาท)

972.09

1,100.67

-ไม่ม-ี

1,666.26

1,742.15

-ไม่ม-ี

11.56

12.69

-ไม่ม-ี

2,675.30

2,492.54

2,085

1,656.17

1,922.13

-ไม่ม-ี

266.98
750.23

267.12
788.65

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

624.70

664.04

624.70

315.24

323.11

-ไม่ม-ี

จํานวน 6 หลัง จํานวน 105
ห้อง

อาศัย สํานักงาน

- ส่วนปรับปรุงอาคาร และ

ออสเตรเลีย

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

-

หาดไม้ขาว อ.ถลาง

เป็ นเจ้าของ

จ.ภูเก็ต
บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

- สํานักงานขาย สํานักงาน
ต้อนรับร้านอาหาร และสระ
ว่ายนํา้

68

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

1

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

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินเปล่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้อง
- ทีด่ ิน และอาคารวิลล่า 1 ชัน้
60 หลัง

- อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้อง
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บริษัท

ขนาดที่ดิน

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

(ล้านบาท)

บจก. โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท

60

ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่ า เป็ นเจ้าของ
จ. พังงา

- ที่ดินเปล่า

286.30

286.30

153

MHG Australia Investment
Pty. Ltd

-

ประเทศออสเตรเลีย

- อาคารโรงแรม จํานวน 301

916.38

865.90

-ไม่ม-ี

Hoi An Riverpark Hotel
Company Limited

-

239.77

261.24

-ไม่ม-ี

Bai Dai Tourism Company
Limited

-

441.89

473.17

-ไม่ม-ี

Sothea Pte. Ltd

-

168.45

179.29

-ไม่ม-ี

549.62

633.80

-ไม่ม-ี

1,731.18

1,794.36

-ไม่ม-ี

1,057.19

1,394.52

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

ห้อง
ประเทศเวียดนาม

เป็ นเจ้าของ

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
- จํานวน 94 ห้อง

ประเทศเวียดนาม

เป็ นเจ้าของ

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 3 หลัง
จํานวน 63 ห้อง

ประเทศกัมพูชา

เป็ นเจ้าของ

- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 39 ห้อง

-

ประเทศนามิเบีย

เป็ นเจ้าของ

- อาคารโรงแรม จํานวน 173 ห้อง

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม

Minor Hotel Group
Gaborone (Proprietary)
Limited

12.3088 ประเทศบอสวานา
เอเคอร์

เป็ นเจ้าของ

Pojuca S.A

291,400 ประเทศบราซิล
ตารางเมตร

เป็ นเจ้าของ

Minor Hotels Portugal, S.A.

จํานวน 196 ห้อง

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2
แห่ง จํานวน 504 ห้อง

-

ประเทศโปรตุเกส

เป็ นเจ้าจอง

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม

2,746.69

5,756.93

-ไม่ม-ี

-

ประเทศอังกฤษ

เป็ นเจ้าของ

- ร้านอาหาร

571.62

610.16

- ไม่ม-ี

และบริษัทย่อย
Corbin & King Limited
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Sands Hotels Holdings
(Namibia) (Proprietary)
Limited

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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บริษัท

ขนาดที่ดิน

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)
Minor Hotels Zambia
Limited

-

บจก. โกโก้ รีครีเอชั่น

-

MHG Desaru Hotel Sdn.
Bhd and MHG Desaru
Villas Sdn. Bhd.

ประเทศแซมเบีย

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

(ล้านบาท)

934.34

1,467.11

-ไม่ม-ี

แห่งจํานวน 385 ห้อง
ตําบลบ่อผุด
อ.เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

100,368 ประเทศมาเลเซีย
ตาราง
เมตร

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2593)

- ร้านอาหาร

70.72

67.54

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 99 ปี

- ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ

832.24

757.14

-ไม่ม-ี

209.80

220.17

-ไม่ม-ี

76,209.02

72,002.82

7,095

21.65

-

-ไม่ม-ี

23.19

-

-ไม่ม-ี

101,777.97
37.24

102,187.48
15.70

101,815.21

102,187.48

อาคารโรงแรม จํานวน 90 ห้อง

Rajadamri Residence Co., Ltd. -

แขวงลุมพินี
เป็ นเจ้าของ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

- ส่วนปรับปรุงอาคาร

NH Hotel Group S.A. และ
บริษัทย่อย

-

ประเทศในยุโรปและ
ละตินอเมริกา

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม และ

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊

-

88 ถ. รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย

สิทธิการเช่า 3 ปี
(สิน้ สุดปี 2566)

เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท และ
เรสซิเด้นท์
รวม
อื่นๆ
รวม

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

-

ประเทศไทย

ส่วนปรับปรุงอาคาร

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
-

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊

ที่ตงั้
ขนาดที่ดิน
(ไร่)
3,188 ตร.ม. ชัน้ 15 – 17 อาคาร
เบอร์ล่ยี คุ เกอร์
คลองเตย กรุงเทพฯ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

ทรัพย์สินถาวรหลัก
- สิทธิการเช่าพืน้ ที่และส่วนปรับปรุง

สิทธิการเช่า

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
67.20

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

-

25.96

-ไม่มี-

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

578.19

706.00

-ไม่ม-ี

- ที่ดินและอาคาร 4 ชัน้

70.75

70.03

-ไม่ม-ี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

11.08
113.77

9.86
183.66

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

3.63
220.26

6.28
302.53

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

- สิทธิการเช่าพื้นที�
45 ตรว

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

-

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที

-

สิทธิการเช่า
ร้านอาหาร

สิทธิการเช่า 3-30 ปี

66/71-73 หมูท่ ี่ 2
เป็ นเจ้าของ
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
สุราษฏร์ธานี
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า 3-28 ปี
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า 3-22 ปี
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
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บริษัท
บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย

บจก. ไมเนอร์ ชีส
บจก. ไมเนอร์ แดรี่
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
29
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
อ. ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
ประเทศไทย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
23.34
37.15
439.93
521.71

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงงาน และ ส่วน
ปรับปรุงอาคาร
- อาคารโรงงาน

39.75

25.31

-ไม่ม-ี

92.98

99.76

-ไม่ม-ี

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

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

39.25

69.01

-ไม่ม-ี

- สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

6.21
187.53

13.75
246.39

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

46.19

68.61

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

-

ประเทศไทย

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

-

ประเทศสิงคโปร์

-

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

88.28

112.12

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
The Minor Food Group
(Myanmar) Limited
Primacy Investment Limited

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศพม่า

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

สิทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

350.47
98.58
2.31

3.11
254.68
133.43
10.95

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-

ประเทศมัลดิฟส์

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

30.46

37.74

-ไม่ม-ี

-

475

บริษัท
Minor Food (Seychelles)
Limited
Benihana (U.K.) Limited
บจก ชิคเก้น ไทม์
บจก. สพูนฟูล (ประเทศไทย)
รวม
อื่นๆ
รวมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
ประเทศเซเชลส์
-

ประเทศอังกฤษ
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
8.20
9.37

เป็ นเจ้าของ
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ร้านอาหาร

16.98
101.20
104.22
2,673.56
2,673.56

22.80
142.41
3,179.82
51.43
3,231.25

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

ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
ขนาดที่ดิน

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

(ล้านบาท)

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

-

ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิตี ้ สิทธิการเช่า 16 ปี 10
บางนา ห้องเลขที่ 117 เดือน (สิน้ สุดปี 2566)

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่

-

0.24

-ไม่ม-ี

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริง่

-

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 เป็ นเจ้าของ
นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร อําเภอคลอง
หลวง จ. ปทุมธานี

- ที่ดินและอาคาร

74.36

79.12

-ไม่ม-ี

บจก. เอสมิโด แฟชั่น

-

ศูนย์การค้า เอ็มโพเรีย่ ม สิทธิการเช่า 24 ปี

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

1.14

2.05

-ไม่ม-ี

16.4

21.70

-ไม่ม-ี

ห้องเลขที่ 2S23 และ
2P24

(สิน้ สุดปี 2564)

ศูนย์การค้า

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

บริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

476

บริษัท

ณ 31 ธ.ค. 2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

-

219.31

-ไม่ม-ี

97.40

-

-ไม่ม-ี

7.34

12.58

-ไม่ม-ี

1.27

-

-ไม่ม-ี

8.26

-

-ไม่ม-ี

2.32

4.28

-ไม่ม-ี

รวม

208.49

339.28

อื่นๆ

-

0.71

208.49

339.99

-

-

บจก. ไมเนอร์ แฟชั่น

บจก. สโกมาดิ (ประเทศไทย)

บจก. มาริน เอ็นจิเนียริง
บจก. ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

-

-

-

รวมธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

บจก. อาร์มนิ ซิสเท็มส์

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

ทรัพย์สินถาวรหลัก

99 อาคาร เบอร์ลี่ยคุ
สิทธิการเช่า
เกอร์ ชัน้ 16 ซ. รูเบีย ถ.
สุขมุ วิท 42 แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

88 ถ. รัชดาภิเษก แขวง สิทธิการเช่า
คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

38,39 หมู6่ , ถ.บางนา- สิทธิการเช่า
ตราด ต.บางแก้ว อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ

- สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

2467-2461/1 ถ.
เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง

สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

371/1 หมูท่ ี่ 6 ต.บ่อวิน
อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

สิทธิการเช่า

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า

88 ถ. รัชดาภิเษก แขวง สิทธิการเช่า
คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า
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บริษัท
บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ณ 31 ธ.ค. 2562

สิทธิการเช่า 6 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง 3
ชัน้

54.38

60.30

-ไม่ม-ี

2

889 หมู่ 3 หาดไม้ขาว

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง 2
ชัน้

78.73

86.66

-ไม่ม-ี

- ที่ดินและอาคาร

7.99

7.99

-ไม่ม-ี

101/97 นิคมอุตสาหกรรม เป็ นเจ้าของ
นวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง
3 ไร่ 30 ตรว. อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

218 หมู่ 10 เมืองพัทยา

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ดิน และ
อาคาร

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

8

จ.ภูเก็ต

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท
ส่วนอาคารศูนย์การค้า

ทรัพย์สินถาวรหลัก

-

257/6 ถ.เจริญนคร แขวง
สําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

873.91

906.54

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

86.08

90.87

-ไม่ม-ี

239-239/1 หมู่ 3 ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

76.68

-

-ไม่ม-ี

ประเทศสเปน

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

108.77

99.98

-ไม่ม-ี

1,286.54

1,252.34

1 ไร่ 122 889/1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
ตรว. จ.ภูเก็ต
20 ไร่

NH Hotel Group S.A.
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

478

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
ทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งจักร เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และอุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใช้งาน*
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
(ปี )
45,797.84
46,538.09
112,613.62
108,330.85 อายุสญ
ั ญาเช่า
และ 5-60 ปี
38,574.02
36,469.89
3-15 ปี
501.12
6,312.86
203,799.46

482.17
5,871.85
197,692.85

4-5 ปี
-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
45,287.07
46,003.91
59,364.78
59,643.38
11,623.40

11,473.63

130.27
6,312.70
122,718.22

136.29
5,871.85
123,129.06

* ยกเว้นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
ทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
182.10
66.69
2,670.77

2,671.12

อายุการใช้งาน
(ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
113.87
65.42
1,172.67

1,186.91

1,286.54

1,252.33

และ 20 ปี
รวม

2,852.87

2,737.81
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(2) ทรัพย์สินทีไ่ ม่มตี ัวตนทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทรัพย์สินที่ไม่มตี วั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
ทรัพย์สินทีไ่ ม่มตี ัวตน
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
ทรัพย์สินทางปั ญญา

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62
7,955.11
11,889.57

หน่วย : ล้านบาท

อายุการใช้งาน
(ปี )
ไม่มากกว่า 40 ปี

614.72

540.43

10 ปี และ 40 ปี

8.66

171.34

264.67

ค่าความนิยม
เครือ่ งหมายการค้า

ต้นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
ค่าลิขสิทธิแ์ ฟรนไชส์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ติดตัง้
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
6,169.80
8,992.06
508.69

431.63

3-30 ปี

5.65

8.13

253.00

10-20 ปี

76.26

82.68

12,945.20

9,954.44

-

12,578.83

9,557.95

45,946.65

38,565.82

-

45,799.51

38,420.88

5,816.63

5,088.88

3-10 ปี

1,866.47

1,912.51

227.69

300.98

-

227.69

300.98

73,779.33

66,764.47

67,232.90

59,706.82

(3) นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิ จการร่วมค้า ใน
ธุรกิจโรงแรม อาหารและเครือ่ งดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็ นจํานวนรวม 10,890 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.03 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี ้
บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถ
พัฒนารู ปแบบสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั สินค้าและบริการในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึง
พอใจของลูกค้า
สําหรับการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษั ท
ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยังมอบหมายให้ตวั แทนของบริษัทในฐานะผู้
ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายและหลักการของบริษัท

(4) การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

ไม่มี

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท:
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เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เอกสารแนบ 7

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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เอกสารแนบ 7 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ไมเนอร์ โฮเทลส์
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

4

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

5
6
7

1
2
3

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

โรงแรมและศูนย์การค้า
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศไทย
12,000,000
ประเทศไทย
2,000,000
ประเทศไทย
10,000,000

MINT
MINT
HHR

81.2%
100.0%
50.0%

ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

500,000

บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด

โรงแรม

ประเทศไทย

3,000,000

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

โรงแรม
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100,000
45,000,000

HHR
50.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย PBCO
MINT
71.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย RHC
MINT 100.0%
MINT
99.2%

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
โรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100,000
3,500,000
1,650,000
4,000,000
375,000
1,730,000

MINT
MINT
MINT
BBC
MINT
MINT

100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
100%
100.0%

โรงแรม
โรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้า
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย

40,000
10,000

MINT
MINT

100.0%
100.0%

ประเทศไทย
ประเทศไทย

750,000
100,000

MINT
RGP

100.0%
40.0%

ธุรกิจสปา

ประเทศไทย

410,000

MINT

100.0%

ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย

10,000
500,000

ขายอสังหาริมทรัพย์
บริหารโรงแรม
บริหารงานจัดซือ้
โรงเรียนการบริหาร
จัดการโรงแรม
บริหารจัดการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

หมูเ่ กาะบริติช เวอร์จิน

100,000

บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ("RGP")
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(“MST”)
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด ("SBR")
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
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")

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

100.0%
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26

Eutopia Private Holding Limited

โรงแรม

27
28
29

Harbour View Corporation Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M & H Management Limited

โรงแรม
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ

30

ลงทุนในบริษัทอื่น

31
32
33

Lodging Investment (Labuan) Limited
("LIL")
Serendib Hotels Pcl.
Minor International (Labuan) Limited
AVC Club Developer Limited

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศสาธารณรัฐ
1,000,000
มัลดีฟส์
ประเทศเวียดนาม
11,000,000
ประเทศฮ่องกง
100,000
ประเทศสาธารณรัฐ
1,000
มอริเชียส
ประเทศมาเลเซีย
1,000

34

AVC Vacation Club Limited ("AVC V")

35

Anantara Vacation Club (HK) Limited
("AVC (HK)")
Sanya Anantara Consulting Limited

โรงแรม
โรงแรม
ขายหน่วยการเข้าพัก
ในสถานที่พกั ผ่อน
ขายหน่วยการเข้าพัก
ในสถานที่พกั ผ่อน
บริการด้านการตลาด

ประเทศศรีลงั กา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศฮ่องกง

บริการให้คาํ ปรึกษา

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศไทย

36
37

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

RGRI

50.0%

RGRI
MINT
MINT

30.4%
100.0%
100.0%

MINT

100.0%

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

LIL
MINT
MINT

25.0%
100.0%
100.0%

1,000

MINT

100.0%

10,000

AVC V

100.0%

USD 500,000 AVC (HK)

100.0%

บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
("PBCO")
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด

บริหารจัดการ

ประเทศไทย

17,443,000

ธุรกิจบันเทิง
ประเทศไทย
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ประเทศไทย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศ
ลักเซมเบิรก์
โรงแรม
ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล

290,000
490,408,365
EUR 13,500

43

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

44

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

โรงแรม

45

Marinoteis S.A.

โรงแรม

46

Coimbra Jardim Hotel S.A.

โรงแรม

38
39
40
41
42

โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส

10,000

MINT

100.0%

MINT
100%
รวมหุน้ ที่ถือโดย SV
MINT 100.0%
MINT
35.9%
MINT 100.0%

EUR 12,500

MCHM

100.0%

หุน้ สามัญ
91,138,377
หุน้ บุรมิ สิทธิ
68,505,744
1,000,000

MCHL

100.0%

MCHL

100.0%

6,300,000

MHP

100.0%

3,650,000

MHP

100.0%

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report
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่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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47
48
49

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ("RRL")
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้ จํากัด (“RLL”)
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด

50

บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด

51
52

Corbin and King Limited และบริษัทย่อย
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด

ขายอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
ขายอาหารและ
เครือ่ งดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอสังหาริมทรัพย์

53

Arabian Spas (Dubai) (LLC)

ธุรกิจสปา

54

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

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

โรงแรม
บริหารโรงแรม
บริหารโรงแรม

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศไทย
5,000,000
ประเทศไทย
300,000
ประเทศไทย
10,000
ประเทศไทย

160,000

สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

23,335,391
50,000

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
หมูเ่ กาะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์

300

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

MI
MI
MI

100.0%
100.0%
49.0%

RLL

51.0%

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%

โรงแรม

ประเทสสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ประเทศศรีลงั กา

412,877,494

HIIL

87.0%

โรงแรม
โรงแรม

ประเทศศรีลงั กา
ประเทศศรีลงั กา

6,000,000
193,709,415

Jada
Jada

100.0%
100.0%

ประเทศศรีลงั กา
หมูเ่ กาะบริติช
เวอร์จิน
หมูเ่ กาะบริติช
เวอร์จิน
ราชอาณาจักรกัมพูชา

271,767
2

HIIL
HIIL

49.9%
50.0%

2

HIIL

50.0%

1,450

LMM

80.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหารจัดการ

บริหารโรงแรม

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม

บริษัท
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บริหารจัดการ

71

Minor Hotel Group South Africa (PTY)
Limited
O Plus E Holdings Private Limited

72
73

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

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

74

Bai Dai Tourism Company Limited

โรงแรม

75
76

Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม
MHG Management (India) Private Limited โรงแรม

77

Rani Minor Holding Limited ("Rani")

โรงแรม

78

บริหารจัดการ

79
80

MHG Australia Holding Pte. Ltd.
("MHGAH")
MHG Australia Investments Pty. Ltd.
PT Wika Realty Minor Development

81
82

MHG GP Pte. Ltd.
Plexus Maldives Private Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม

83

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

ลงทุนในบริษัทอื่น

โรงแรม
โรงแรม

88

Sands Hotels (Pty) Limited
Minor Hotel Group Gaborone
(Proprietary) Limited ("Gaborone")
Minor Hotel Group MEA DMCC ("MHG
DMCC")
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd.

89

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.

ขายอสังหาริมทรัพย์

70

84
85
86
87

ลงทุนในบริษัทอื่น

บริหารสินทรัพย์
โรงแรม

โรงแรม

บริหารโรงแรม
โรงแรม

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศสาธารณรัฐ
1,000
แอฟริกาใต้
ประเทศ
1,050,000
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสิงคโปร์
1
ราชอาณาจักร
EUR 22,863
เนเธอร์แลนด์
ประเทศเวียดนาม
VND
282,761,507,975

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

LMM

100.0%

LMM

50.0%

MHGIH
MHGIH

100.0%
100.0%

VHP

100.0%

ประเทศเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์

USD 1,080,000
10,000

VHP
MHGIH

91.0%
100.0%

50,000,000

MHGIH

25.0%

1

MHGIH

100.0%

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
ประเทศสิงคโปร์

100
170,000

MHGAH
MHGIH

100.0%
50.0%

5,150,002
471,600

MHGIH
MHGIH

50.0%
50.0%

3,518,000

MHGIH

100.0%

ประเทศในยุโรปและ
ละตินอเมริกา
ประเทศนามิเบีย
ประเทศบอตสวานา

392,180,243

94.1%

NAD 100
500,000

MHGCH
S
MHGIHM
MHGIHM

100.0%
80.0%

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศมาเลเซีย

50

MHGIHM

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

MHGIHM

60.0%

MHGIHM

60.0%
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น

92
93

MHG Lesotho (Proprietary) Limited
MHG Signity Assets Holding (Mauritius)
Limited
Minor Hotels Zambia Limited
Rani Minor Holding II Limited

94

Barbarons Beach Hotel MHG Limited

แอร์พอร์ตเล้าจ์

95

บริษัท เวอริตา เอ็มเอ็ชจี จํากัด

ธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพ

90
91

โรงแรม
ลงทุนในบริษัทอื่น

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศเลโซโท
12,628
ประเทศสาธารณรัฐ
100,000
มอริเชียส
ประเทศแซมเบีย
50,000
ประเทศ
50,000
สาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ประเทศสาธารณรัฐ
100
เซเชลส์
ประเทศไทย
50,000

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

MHGIHM
MHGIHM

46.9%
50.0%

MHGIHM
MHGIHM

100.0%
49%

MHG
DMCC
MST

40.0%

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

MINT

99.7%

50%

ไมเนอร์ ฟู้ด

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ผลิตและขายชีส
ผลิตและขายไอศครีม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

1,000,000
600,000
600,000
160,000
3,700,000
4,000,000
5,220,000

MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
97.0%
100.0%
100.0%

ผลิตส่วนผสมอาหาร
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
โรงเรียนสอนทําอาหาร
เจ้าของลิขสิทธิ์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย

1,050,000
450,000
800,000
1,800,000

MFG
MFG
MFG
MFG

49.9%
51.0%
50.0%
100.0%

13

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ 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")
Primacy Investment Limited ("Primacy")

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศไทย
32,730,684

134,069,606

MFG

100.0%

14

The Pizza Company Ltd.

เจ้าของลิขสิทธิ์

ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส

1

MFG

100.0%

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

ลงทุนในบริษัทอื่น
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ประเภทธุรกิจ

15
16

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

ผลิตส่วนประกอบอาหาร
เจ้าของลิขสิทธิ์

17

บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ โฮลดิง้ จํากัด ("MF
Holding")
Franchise Investment Corporation of
Asia Ltd. ("FICA")
Sizzler China Pte. Ltd.
The Minor (Beijing) Restaurant
Management Co., Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น

24

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

Minor Food (Seychelles) Limited

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

26

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

18
19
20

21
22
23

27
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 และ
บริษัทย่อย

เจ้าของลิขสิทธิ์

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

MFG
MFG

51.0%
100.0%

MFG

100.0%

22,387,802

IFH

100.0%

2
RMB
135,000,000

IFH
FICA

50.0%
100.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น

หมูเ่ กาะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสิงคโปร์

9,201,000

Primacy

100.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์

73,823,745

Primacy

100.0%

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

ประเทศสิงคโปร์

326,086

Primacy

92.0%

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

ประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ประเทศ
สาธารณรัฐเชเชลส์
ประเทศสิงคโปร์

3,000

Primacy

49.0%

2,400,000

Primacy

100.0%

338,000

MFGS

100.0%

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

200,000
700,000

50.0%
100.0%

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศ
นิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศ
นิวซีแลนด์

59,000,100

MFGS
Food
Theory
DFHS

15,300,100

DFHS

100.0%

10

DFHS

100.0%

189,131,898

MHH

100.0%

46,000,000

DFHA

70.0%

เจ้าของลิขสิทธิ์
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหารด้านที่พกั อาศัย

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

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
(หุน้ )
ประเทศไทย
3,100,000
ประเทศสิงคโปร์
SGD 1
USD 63,500
ประเทศไทย
2,000,000

100.0%
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

The Minor Food Group (India) Private
Limited
Over Success Enterprise Pte. Ltd. และ
บริษัทย่อย

ขายอาหารและครือ่ งดื่ม

36
37

Patara Fine Thai Cuisine Limited
The Minor Food Group (Myanmar)
Limited

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

38
39
40
41

TCC Holding Joint Stock Company
Benihana Holding Pte. Ltd.
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

42
43

Spoonful Pte. Ltd. (“SPS”)
Le Kein Investment Co., Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

44

City Donut Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

34
35

45

ขายอาหารและเครือ่ งดื่ม

จัดตัง้ ขึน้ ใน
จํานวนหุน้ ที่ ถือหุน้ โดย
สัดส่วน
ประเทศ ออกจําหน่ายแล้ว
การถือหุน้
(หุน้ )
ประเทศ
24,077,144 MFGIHS
70.0%
สาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศ
10,000 MFGIHS 100.0%
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สหราชอาณาจักร
13,700,000 MFGIHS
50.0%
ประเทศ
2,000,000 MFGIHS
100.0%
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
ประเทศเวียดนาม
2,500,000 MFGIHS
50.0%
ประเทศสิงคโปร์
23,085,331 MFGIHS
75.0%
ประเทศไทย
1,000,000 MF Holding 100.0%
ประเทศไทย
50,000 MF Holding
70.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย SPS
ประเทศสิงคโปร์
21,000 Primacy
70.0%
ประเทศสิงคโปร์
VND
MFGS
50%
2000,000,000
ประเทศสิงคโปร์
100,000
Food
50%
Theory
ประเทศสิงคโปร์
79,955,600 Primacy 100.0%

Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น
(“Minor BT”)
46 BTG Holding Company Pte. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสิงคโปร์
(“BTG”)
หมายเหตุ:
สามารถค้นหาบริษัทในกลุม่ DKL เพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

1,000

Minor BT

25.1%
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ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

1

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
("MCL")
2 บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
3 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
4 บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
5 บริษัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จํากัด
(“GLG”)
6 บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด ("MLL")
7 บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จํากัด
8 บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด
9 บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัทย่อย
10 บริษัท มาริน เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

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

จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

350,000
13,000,000
300,000
200,000

ผลิตรถจักรยานยนต์

ประเทศไทย

200,000

ถือหุน้ โดย

สัดส่วน
การถือหุน้

MINT
99.9%
รวมหุน้ ที่ถือโดย MFG
MCL
100.0%
MCL
100.0%
MCL
100.0%
MCL
100.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย MLL
MCL
100.0%
MCL
90.8%
MCL
100.0%
GLG
55.0%
GLG

49.5%
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บริษัท

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

498

เอกสารแนบ 8
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เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและ รักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี
รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั 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
และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

/
/

/
/

0

/
/

/
/
/

/
/
/

คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อาํ นาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงาน
1

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

ใช่
/
/

ไม่ใช่
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

500

2.3

2.4
2.5

2.6

คําถาม
คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู เ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆได้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินจิ และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

/

3. ฝ่ ายบริหารได้จัดให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่วนงานที่สาํ คัญ ซึง่ ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขนึ ้ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
4.

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความสามารถ
คําถาม
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู แ้ ละความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนั้ อย่างสมํ่าเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทราบ
บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู แ้ ละความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ

ใช่
/
/

/
/
/

ไม่ใช่
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5. วัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)

6.1

6.2
6.3
6.4
7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รบั รองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดง
ได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มี
มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
คําถาม
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน
และหน้าที่งานต่าง ๆ
บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึน้
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยงนัน้
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing)

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/
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8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
8.1

8.2

8.3
8.4

คําถาม
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการ
เงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์รปั ชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรือใช้ไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่กาํ หนด
แล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั้ เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงู เกินความเป็ นจริง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม
ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการ
บริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับชัน้ การอนุมตั ิของผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพือ่ ให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซือ้ และวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ

ใช่
/

/

ไม่ใช่
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คําถาม
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ ืม การคํา้ ประกัน บริษัทได้ติดตามให้ม่นั ใจ
แล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น
ติดตามการชําระคืนหนีต้ ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา 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) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่

ไม่ใช่

/

/
/
/

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
11.1
11.2
11.3
11.4

คําถาม
บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

12. องค์กรจัดให้มีกจิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํ หนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ ให้
นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้

12.2
12.3
12.4

12.5

ใช่
/

/
/
/

/

ไม่ใช่
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12.1

คําถาม
บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของ
บริษัทไปใช้สว่ นตัว
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสําคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ กําหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถื อปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
บริษัทกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริหารและ
พนักงาน

่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน
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คําถาม
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่
/

ไม่ใช่

/

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีก่ าํ หนดไว้
13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

คําถาม
บริษัทกําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน
บริษัทพิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่าง ๆ
บริษัทดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่
จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่
กฎหมายกําหนด
บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย
กับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

/

/

/
/

14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
คําถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การ
กําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/
/

/

ไม่ใช่
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15. องค์กรได้สอื่ สารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพือ่ ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
16.1

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

คําถาม
บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตาม
การปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู แ้ ละความสามารถ
บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/
/

17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ใช่
/

ไม่ใช่

/

/

/

รายงานประจําปี 2563 – แบบ 56-1 One Report

คําถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึง่ อาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริม่ ดําเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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