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001

วิ สัยทั ศน์

เป็ นผู้ นำ�ในธุ รกิ จที่ ส่งมอบ
ประสบการณ์ อันยอดเยี่ ยม
เหนื อความคาดหมาย เพื่ อสร้ าง
ความพึ งพอใจสู งสุ ด และผลกระทบ
เชิ งบวกให้ กับลู กค้ าและทุ กฝ่ าย
ที่ มีส่วนในความสำ �เร็ จของเรา
ทุ กๆ ปี พนั กงานของเรากว่ า
64,000 คน พร้ อมที่ จะให้ บริ การ
ณ โรงแรม 527 แห่ ง
ร้ านอาหาร 2,389 ร้ าน
และร้ านค้ า 386 แห่ ง
ให้ ลูกค้ ากว่ า 148 ล้ านคน
ใน 63 ประเทศ

ค่ านิ ยมองค์ กร
มุ่ งเน้ นที่ ลู กค้ า

การทำ �งานต้ องมี ผล

มุ่ งมั่ นพั ฒนาคน

ปรั บเปลี่ ยนตน
ปรั บปรุ งงาน

ประสานพั น ธมิ ตร
เพื่ อธุ รกิ จที่ ยั่ งยื น

002

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด
การเปลี่ ยนแปลง
ทางดิ จิทัล
•
•
•
•

การส่งมอบประสบการณ์ อันราบรื่ นให้ กับลู กค้ า
ประสบการณ์ ส่วนบุ คคล
ระบบการจองห้ องพั กโดยตรงกั บโรงแรม
แพลตฟอร์ มบริ การจั ดส่งอาหารของบริ ษัทเอง

003

แนวโน้ มการฟื้ นตั วที่ ดีของ
สภาพแวดล้ อมการดำ �เนิ นงาน
• อั ตราการกระจายวั คซี นที่ สูงขึ้ นทั่ วโลก
• การผ่ อนคลายข้ อจำ�กั ดในการเดิ นทาง
• การกลั บมาเปิ ดพรมแดนระหว่ างประเทศ

การปรั บโครงสร้ าง
ธุ รกิ จ
• ความแข็ งแกร่ งของแบรนด์ ในเครื อ
• การดำ�เนิ นงานที่ เป็ นเลิ ศ
• ศั กยภาพการใช้ แรงงาน

จุ ดแข็ ง
ทางการเงิ น
•
•
•
•

โครงสร้ างต้ นทุ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
สภาพคล่ องที่ เพี ยงพอ
สถานะทางการเงิ นที่ แข็ งแกร่ งขึ้ น
การฟื้ นตั วของรายได้ อย่ างมี นัยสำ�คั ญ

004

อนั นตรา

จำ �นวนโรงแรม
2564

46

2563

46

2562

42

ทิ โวลี

โอ๊ คส์

จำ �นวนโรงแรม
2564

63

2563

63

2562

59

นาว

เอ็ นเอช

จำ �นวนโรงแรม
2564

7

2563

6

2562

5

นิ ยามา และนาลาดู

โรงแรมภายใต้ แบรนด์ อื่น (

จำ �นวนโรงแรม
2564

2

2563

2

2562

2

ศู นย์ การค้ า

ร้ านอาหารภายใต้ แบรนด์ ระดั บสากล

จำ �นวนศู นย์ การค้ า

ลงทุ นและเช่ าบริ หาร
รั บจ้ างบริ หาร

2564

3

2563

3

2562

3

005

อวานี

จำ �นวนโรงแรม
2564

35

2563

33

2562

32

เอ็ นเอช คอลเลคชั่ น

จำ �นวนโรงแรม

จำ �นวนโรงแรม

2564

15

2564

90

2563

16

2563

90

2562

16

2562

83

เอเลวาน่ า คอลเลคชั่ น และเคลิ แอนด์ พี ค็อก

จำ �นวนโรงแรม

จำ �นวนโรงแรม

2564

238

2564

16

2563

245

2563

16

2562

260

2562

16

(แมริ ออท, โฟร์ ซีซั่นส์ , เรดิ สัน บลู )

อนั นตรา เวเคชั่ น คลั บ

จำ �นวนโรงแรม

จำ �นวนยู นิต

2564

6

2564

265

2563

6

2563

250

2562

6

2562

239

(ซู ม่า, เทรเดอร์ วิ คส์ , บิ ล เบนท์ ลี่ ผั บ)

คอร์ บิน แอนด์ คิ ง

จำ �นวนร้ านอาหาร

จำ �นวนร้ านอาหาร

2564

9

2564

9

2563

12

2563

9

2562

13

2562

8

006

บอนชอน

เดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี

จำ �นวนสาขา

เบนิ ฮานา

จำ �นวนสาขา

2564

562

2564

103

2563

572

2563

89

2562

570

2562

46

ริ เวอร์ ไซด์

Impo rted premium beans

จำ �นวนสาขา

จำ �นวนสาขา

2564

17

2564

140

2563

19

2563

112

2562

19

2562

91

เดอะ คอฟฟี่ คลั บ

ไทย เอ็ กซ์ เพรส

จำ �นวนสาขา

จำ �นวนสาขา
415

2564

85

2564

29

2563

440

2563

82

2563

3

2562

481

2562

90

2562

แดรี่ ควี น

ซิ ซซ์ เลอร์

จำ �นวนสาขา

จำ �นวนสาขา

จำ �นวนสาขา

2564

323

2564

65

2564

490

2563

326

2563

63

2563

496

2562

322

2562

65

2562

522

ซี เลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
(ประเทศไทย)

เบอร์ เกอร์ คิ ง

จำ �นวนสาขา

แฟรนไชส์

จำ �นวนสาขา

2564

สเวนเซ่ นส์

ลงทุ นโดยตรง

คอฟฟี่ เจอนี่

แมนู แฟคเจอริ่ ง

จำ �นวนสาขา

กำ �ลั งการผลิ ต (พั นตั น)

2564

119

2564

34

2564

43

2563

118

2563

43

2563

43

2562

121

2562

43

2562

42

007

ชาร์ ล แอนด์ คี ธ

เอสปรี

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

บอสสิ นี่

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

2564

43

2564

67

2563

44

2563

78

2562

44

2562

85

แรทลี ย์

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

2564

78

2564

17

2563

80

2563

36

2562

80

2562

31

อเนลโล่

โจเซฟ โจเซฟ

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

2564

97

2564

26

2563

110

2563

25

2562

116

2562

28

สวิ ลลิ่ ง เจ.เอ. เฮ็ งเคิ ลส์

โบเดิ้ ม

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

เบิ ร์กฮอฟฟ์

ลงทุ นโดยตรง

28

2564

13

2563

27

2563

23

2562

29

2562

26

ไมเนอร์ สมาร์ ท คิ ดส์

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า
2564

จำ �นวนจุ ดจำ �หน่ ายสิ นค้ า

2564

นวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง

จำ �นวนพนั กงานขาย
17

กำ �ลั งการผลิ ต (พั นตั น)

2564

80

2564

60

2563

2563

157

2563

60

2562

2562

170

2562

55
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รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

ฐานธุ รกิ จของ
ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล
อเมริ กา

ยุ โรป

อาร์ เจนติ นา

โคลอมเบี ย

เม็ กซิ โก

บราซิ ล

คิ วบา

อุ รุกวั ย

แคนาดา

เอกวาดอร์

สหรั ฐอเมริ กา

ชิ ลี

เฮติ

อั นดอร์ รา

ฮั งการี

โรมาเนี ย

ออสเตรี ย

ไอร์ แลนด์

สโลวาเกี ย

เบลเยี ยม

อิ ตาลี

สเปน

สาธารณรั ฐเช็ ก

ลั กเซมเบิ ร์ก

สวิ ตเซอร์ แลนด์

เดนมาร์ ก

เนเธอร์ แลนด์

สหราชอาณาจั กร

ฝรั่ งเศส

โปแลนด์

เยอรมนี

โปรตุ เกส

63
ประเทศ

527
โรงแรม

75,621
ห้ องโรงแรม

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report
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บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

แอฟริ กา

ตะวั นออกกลาง

เอเชี ยแปซิ ฟิก

บอตสวานา

มอริ เชี ยส

แทนซาเนี ย

อี ยิปต์

โมซั มบิ ก

ตู นิเซี ย

เคนยา

นามิ เบี ย

แซมเบี ย

เลโซโท

เซเชลส์

บาห์ เรน

โอมาน

คู เวต

กาตาร์

เลบานอน

ซาอุ ดีอาระเบี ย

ออสเตรเลี ย

ลาว

สิ งคโปร์

กั มพู ชา

มาเลเซี ย

เกาหลี ใต้

จี น

มั ลดี ฟส์

ศรี ลังกา

อิ นเดี ย

เมี ยนมา

ไทย

อิ นโดนี เซี ย

นิ วซี แลนด์

เวี ยดนาม

สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์

กว่ า

50

ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ ด
ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

แบรนด์

2,389
ร้ านอาหาร

386
จุ ดจำ �หน่ าย

กว่ า

100
รางวั ล

010

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

จุ ดเด่ นทางการเงิ น
2560

2561

2562

2563

2564

ขายสุ ทธิ

55,001

74,938

119,023

55,954

69,481

รายได้ รวม

58,644

78,620

129,889

58,232

76,003

(Post-TFRS 16) (Post-TFRS 16)

งบการเงิ นรวม (ล้ านบาท)

ก� ำไรขั้ นต้ น

32,355

42,171

53,829

8,700

38,183

ก� ำไรก่ อนดอกเบี้ ย ภาษี เงิ นได้ และค่ าเสื่ อมราคา

12,273

14,634

26,283

546

11

8,164

8,908

17,369

ก� ำไรก่ อนดอกเบี้ ยและภาษี เงิ นได้

(17,696)

(8,827)

ก� ำไรสุ ทธิ

5,415

4,508

10,698

(21,407)

(13,167)

ก� ำไรสุ ทธิ จากการด� ำเนิ นงาน

5,415

5,728

7,061

(19,389)

(9,314)

119,100

268,081

254,184

สิ นทรั พย์ รวม

362,327

369,633

หนี้ สินรวม

68,596

185,780

168,316

286,003

290,140

หนี้ สินเฉพาะที่ มีภาระดอกเบี้ ยจ่ าย

50,163

126,894

112,373

136,339

133,381

ส่ วนของผู้ ถือหุ้ นรวม

50,504

82,301

85,868

76,324

79,492

6,585

7,360

14,766

(2,500)

13,026

58.83

56.27

45.23

15.55

31.76

9.23

5.73

8.24

NM

NM

กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการด� ำเนิ นงาน
ความสามารถในการท� ำก� ำไร (ร้ อยละ)
อั ตราก� ำไรขั้ นต้ น
อั ตราก� ำไรสุ ทธิ
อั ตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ รวม
อั ตราผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

4.76

2.33

4.10

(6.94)

(3.60)

11.86

6.79

12.72

(26.40)

(16.90)

อั ตราส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (เท่ า)
หนี้ สินเฉพาะที่ มีภาระดอกเบี้ ยจ่ ายต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

0.99

1.54

1.31

1.79

1.68

สั ดส่ วนหนี้ สินระยะยาวต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

0.89

1.33

1.19

1.70

1.44

สั ดส่ วนหนี้ สินรวมต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

1.25

2.10

1.80

3.40

3.33

ข้ อมู ลต่ อหุ้ น (บาท)
ก� ำไรสุ ทธิ ต่อหุ้ นขั้ นพื้ นฐาน

1.22

0.93

2.04

(4.71)

(2.83)

ก� ำไรสุ ทธิ จากการด� ำเนิ นงานต่ อหุ้ นขั้ นพื้ นฐาน

1.22

1.19

1.25

(4.29)

(2.06)

10.93

17.82

18.59

14.73

15.25

มู ลค่ าตามบั ญชี ต่อหุ้ น
เงิ นปั นผลต่ อหุ้ น (หุ้ นสามั ญ)
อั ตราการจ่ ายเงิ นปั นผล (ร้ อยละ)

0.40

0.40

0.50

-

-

32.81

33.49

40.01

-

-

ทุ นเรื อนหุ้ น (พั นหุ้ น)
มู ลค่ าที่ ตราไว้ (บาทต่ อหุ้ น)
จ� ำนวนหุ้ นสามั ญจดทะเบี ยน
จ� ำนวนหุ้ นบุ ริมสิ ทธิ จดทะเบี ยน
จ� ำนวนหุ้ นสามั ญช� ำระแล้ ว
จ� ำนวนหุ้ นบุ ริมสิ ทธิ ช�ำระแล้ ว

1.00

1.00

1.00

1.00

4,618,914

4,849,860

5,887,816

5,997,928

-

-

-

-

-

4,618,914

4,618,914

4,619,005

5,182,335

5,213,770

-

-

-

-

-

4,441,818

4,618,914

4,618,942

4,857,563

5,263,156

จ� ำนวนหุ้ นบุ ริมสิ ทธิ ถัวเฉลี่ ย

-

-

-

-

-

จ� ำนวนใบส� ำคั ญแสดงสิ ทธิ
• จั ดสรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นเดิ ม
• จั ดสรรให้ แก่ กรรมการและพนั กงาน

-

-

230,849
-

466,389
-

545,663
-

จ� ำนวนหุ้ นสามั ญถั วเฉลี่ ย

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

1.00
4,621,828

หมายเหตุ:
1. อัตราการจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
2. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2564 และให้น�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ในวันที่ 22 เมษายน 2565
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สถานะทางการเงิ นโดยสั งเขป
งบกระแสเงิ นสดรวม

สำ�หรั บปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564		
เงิ นสดสุ ทธิ ได้ มาจากจากกิ จกรรมดำ�เนิ นงาน		

เงิ นสดสุ ทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมลงทุ น

(1)

เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมจั ดหาเงิ น

(2)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ 		

กำ�ไรจากอั ตราแลกเปลี่ ยนของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด		

25,097

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564

25,096

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด		
สิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยนอื่ น		

งบกำ�ไรขาดทุ น
(ล้ านบาท)
26,188
25,876

การลงทุ นและอื่ นๆ

187,544

รวมสิ นทรั พย์

362,327

122,718

41,238

หนี้ สิ นไม่ หมุ นเวี ยน

244,765

กำ�ไรสะสม (สุ ทธิ )

15,087

(ล้ านบาท)

  362,327

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564		

รายได้

76,211

สิ นทรั พย์

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

37,413

สิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยนอื่ น

กำ�ไรขั้ นต้ นจากการดำ�เนิ นงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนิ นงาน

ส่ วนแบ่ งกำ�ไรจากเงิ นลงทุ น

ในบริ ษัทร่ วมและกิ จการร่ วมค้ า

กำ�ไรก่ อนต้ นทุ นทางการเงิ น

28,794

(8,619)
(209)

และภาษี เงิ นได้

(8,827)

กำ�ไรก่ อนภาษี เงิ นได้

(17,813)

ภาษี เงิ นได้ 		

ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอำ�นาจควบคุ ม		

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด		
การลงทุ นและอื่ นๆ
สิ นทรั พย์ ถาวร

กำ�ไรสุ ทธิ

25,097
23,730

(3) 190,757
130,050

รวมสิ นทรั พย์

(3,638)
(1,009)

369,633

หนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
หนี้ สินหมุ นเวี ยน

หนี้ สินไม่ หมุ นเวี ยน

ทุ น, ส่ วนเกิ นทุ น และสำ�รอง
		

(ล้ านบาท)

8,986

51,894
9,343

(0)

งบแสดงฐานะการเงิ นรวม

สำ�หรั บปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564

ต้ นทุ นทางการเงิ น

รวมหนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

(22)

เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564		

สิ นทรั พย์

ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอำ�นาจควบคุ ม

405

26,166

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563		

ทุ น, ส่ วนเกิ นทุ น และสำ�รอง

(1,475)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563		

งบแสดงฐานะการเงิ นรวม

หนี้ สิ นหมุ นเวี ยน

9,210

(23,711)

26,188

เงิ นเบิ กเกิ นบั ญชี ธนาคาร		

หนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

13,026

เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563		

เงิ นเบิ กเกิ นบั ญชี ธนาคาร		

สิ นทรั พย์ ถาวร

(ล้ านบาท)

กำ�ไรสะสม (สุ ทธิ )

  (13,167)

ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอำ�นาจควบคุ ม

รวมหนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

58,058

(4) 232,082
(5)

68,753

(730)

11,470

   369,633

กำ�ไรสะสม

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564		

(ล้ านบาท)

ยอดยกมา ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563		

15,087

ยอดคงเหลื อที่ ปรั บปรุ งแล้ ว ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563		

15,087

ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี 		สำ�รองตามกฎหมาย		

กำ�ไรสุ ทธิ

การวั ดมู ลค่ าใหม่ ของภาระผู กพั นผลประโยชน์ หลั งออกจากงาน		

ดอกเบี้ ยจ่ ายสำ�หรั บหุ้ นกู้ ที่มีลักษณะคล้ ายทุ น		

ไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ที่มีลักษณะคล้ ายทุ น		

ยอดคงเหลื อ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564

(11)

(13,167)
(1,109)

(79)

(1,451)
(730)

หมายเหตุ:
(1) บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 9,210 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรม NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderon จ�ำนวน
4,870 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (2) เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและรับจ้างบริหารโรงแรม Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort และ Tivoli Carvoeiro Algarve Resort ในประเทศโปรตุเกส
จ�ำนวน 5,303 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และ (3) เงินสดรับจากธุรกรรมการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทยจ�ำนวน 3,384 ล้านบาท สุทธิด้วยการลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร และอื่นๆ
(2) บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 23,711 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การช�ำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าจ�ำนวน 13,969 ล้านบาท (2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
จ�ำนวน 1,451 ล้านบาท (3) การช�ำระคืนสุทธิเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูท้ มี่ ลี กั ษณะคล้ายทุนสุทธิจำ� นวน 8,968 ล้านบาท สุทธิดว้ ยเงินสดรับจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจำ� นวน 728 ล้านบาท
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจ�ำนวน 1,475 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2564
(3) การลงทุนและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3,213 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 2,345 ล้านบาท โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงิน
(4) หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 12,682 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 16,306 ล้านบาท จากการช�ำระเงินกู้ยืมเป็นหลัก
(5) ทุน, ส่วนเกินทุน และส�ำรองเพิ่มขึ้น 16,859 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 17,301 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลมาจากส่วนเพิ่มจากการตีราคา
สินทรัพย์และก�ำไรจากการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย
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รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

รายงานจาก
ประธานกรรมการ

วิ ลเลี ยม เอ็ ลล์ วู๊ด ไฮเน็ ค
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
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เรี ยน ท่ านผู้ มีส่วนได้ เสี ย

ปี 2564 เป็นอีกปีแห่งการท�ำงานหนัก ความทุ่มเท และ
การปรับตัวของพนักงานของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ทุกคน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ที่ยืดเยื้อและยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยใน
ช่วงเริ่มต้นของการระบาด ไม่มีใครทราบได้ว่าเศรษฐกิจ
จะกลับมาฟืน้ ตัวเมือ่ ใดและรวดเร็วเพียงใด ดังนัน้ บริษทั
จึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐาน
การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อ
ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท จะสามารถกลั บ มาฟื ้ น ตั ว ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว เมื่ อ สภาวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ เอื้ อ อ� ำ นวย
อย่างไรก็ตาม ในปีทผี่ า่ นมา จากอัตราการกระจายวัคซีน
ทีส่ งู ขึน้ และการกลับมาเปิดประเทศของหลายประเทศ
ทั่วโลก ส่งผลให้มีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในหลายภูมภิ าค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทวีปยุโรป ทั้งนี้ เมื่อมองไปในอนาคต แม้ว่า
จะมีอปุ สรรคทางธุรกิจมากมาย แต่ผมเชือ่ เป็นอย่างยิง่ ว่า
การมีธรุ กิจทีห่ ลากหลายและฐานการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ
จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ นีไ้ ปได้
โดยบริษัทได้มองข้ามผ่านช่วงเวลาของการฟื้นตัวและ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับโลก
ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19

ในปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ด�ำเนินการ
เพื่อยกระดับฐานการด�ำเนินงานของบริษัท โดยไมเนอร์
โฮเทลส์ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการเปิ ด ตั ว รู ป แบบใหม่ ข อง
โปรแกรม Discovery Loyalty Program ซึง่ เป็นโปรแกรม
ความภั ก ดี ที่ มี โ รงแรมเข้ า ร่ ว มมากกว่ า 500 แห่ ง
ในมากกว่า 85 ประเทศ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์
ได้เปิดตัวโรงแรม 5 แห่ง ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ NH Collection
Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในกลุ่ม
ประเทศนอร์ ดิ ก อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง เสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งให้กับเครือโรงแรมอนันตราในทวีปยุโรป
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการเปิดตัว Anantara Palazzo Naiadi
Rome Hotel และ Anantara New York Palace Budapest
Hotel และการประกาศรีแบรนด์ของ Anantara Grand
Hotel Krasnapolsky Amsterdam โดยโรงแรมดังกล่าว
ถือเป็นโรงแรมอนันตราแห่งแรกของเมืองและประเทศ
นัน้ ๆ นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารขยายธุรกิจในประเทศจีน
ผ่านการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กบั บริษทั ฟันยาร์ด
โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศจีน เพื่อร่วมกันดูแล
การพัฒนาธุรกิจ การด�ำเนินธุรกิจโรงแรม ตลอดจน
การขายและการตลาดของแบรนด์ท้ัง 7 ของไมเนอร์
โฮเทลส์ในประเทศจีน โดยปัจจุบันฟันยาร์ดมีโรงแรม
ระดับบนภายใต้การบริหารจัดการในประเทศจีนมากกว่า
200 แห่ง และห้องพักประมาณ 50,000 ห้อง

Anantara New York
Palace Budapest
Hotel, Hungary
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ส� ำ หรั บ ไมเนอร์ ฟู ้ ด นอกจากความก้ า วหน้ า ในการ
ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทีน่ งั่ รับประทานอาหาร
ภายในร้านและการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริการจัดส่งอาหาร ทั้งนี้
ด้ ว ยศั ก ยภาพในการเติ บ โตของบริ ก ารจั ด ส่ ง อาหาร
ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร
1112 Delivery ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยนอกเหนือจาก
ความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าแล้ว
แบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดตัวโปรแกรมความ
ภักดีแบบดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากความสามารถ
ในการจั ด การข้ อ มู ล ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ และจากความ
พยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ในปี 2564 โปรแกรม
ความภักดีของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีสมาชิก
มากถึง 1 ล้านคน ในขณะทีแ่ อปพลิเคชัน 1112 Delivery
มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 2 ล้านครั้ง ส่งผลให้ไมเนอร์
ฟู้ดมียอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น ไมเนอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนลได้ดำ� เนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบั ฐานะทางการเงินของบริษทั ด้วยการขยายระยะเวลา
การจ่ า ยคื น เงิ น กู ้ แ ละหุ ้ น กู ้ ข องบริ ษั ท อี ก ทั้ ง เพิ่ ม

ความแข็งแกร่งให้กับฐานส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วยการ
รีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่มีอยู่เดิม การออก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพิม่ เติม และการตีราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้
โดยบริษทั ได้คงสถานะเครดิตจากทริสเรทติง้ อยูท่ รี่ ะดับ A
นอกจากนี้ บริษทั ยังประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกรรม
การหมุนเวียนสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
ช่วยเพิม่ สภาพคล่องและลดภาระหนีส้ นิ ของบริษทั ให้อยู่
ที่ระดับต�่ำกว่าพันธสัญญาหนี้ ณ สิ้นปี 2564
แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายในอนาคต แต่สิ่งที่เรารู้ได้
แน่ชัดคือเมื่อเริ่มมีการฟื้นตัว การฟื้นตัวนั้นจะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้มีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว
โดยกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของไมเนอร์ ฟู้ด
เป็นธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 แต่ยงั เป็นธุรกิจแรก
ที่ มี ก ารฟื ้ น ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ตั้ ง แต่ ช ่ ว งกลางปี 2563
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในประเทศจี น มี
ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี ก ว่ า ระดั บ ก่ อ นการระบาดของ
โรคโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2564 อีกทั้งกลุ่มโรงแรม
ในประเทศมัลดีฟส์มีผลการด�ำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็วและแข็งแกร่ง โดยมีผลการด�ำเนินงานทีก่ ลับมาอยู่
ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
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คณะกรรมการจั ดการ

11

9

10

6

1. วิ ลเลี ยม เอ็ ลล์ วู๊ด ไฮเน็ ค
ประธานกรรมการ
2. เอ็ มมานู เอล จู๊ ด ดิ ลิปรั จ ราชากาเรี ย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ มบริ ษัท
ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
และรั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ไมเนอร์ ฟู้ ด
3. ไมคา ตามไท
รั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติการ
ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

1

2

3

4

5

4. ราโมน อะราโกเนส มาริ น
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
เอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป
5. จอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ ค
ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิ บัติการต่ างประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ ด
6. ไบรอั น เจมส์ เดลานี่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น
7. หลุ ยส์ มาติ เนส ฮู ราโด
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น
เอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป

8

7
8. สตี เฟ่ น แอนดรู ว์ ฮอยนาสกี้
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการพาณิ ชย์
และกลุ่ มงานกฎหมาย
9. สตี ฟ เดลาโน่ เฮิ ร์ นดอน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายสารสนเทศ
10. ชั ยพั ฒน์ ไพฑู รย์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายพั ฒนาเชิ งกลยุ ทธ์
11. โกศิ น ฉั นธิ กุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการลงทุ น

Oaks Cairns Hotel,
Australia
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ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี กลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ในประเทศ
ออสเตรเลี ย มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ห้ อ งต่ อ คื น (RevPar)
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ด้วย
การกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างรัฐอีกครั้ง นอกจากนี้
กลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปยังคงมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
จากอั ต ราการฉี ด วั ค ซี น ที่ สู ง ขึ้ น และการกลั บ มาเปิ ด
พรมแดนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
ความท้าทายครั้งใหม่จากการระบาดของโรคโควิด-19
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน
แต่เรามั่นใจว่าฐานการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้
อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ บริษัทมีความภูมิใจที่สามารถรักษามาตรฐาน
ด้านความยั่งยืนของเราไว้ได้แม้จะมีล�ำดับความส�ำคัญ
ด้านอื่นๆ ที่ต้องจัดการ โดยในปี 2564 บริษัทยังคง
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนี Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index, FTSE4Good
Emerging Index และหุน้ ยัง่ ยืน ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อีกทัง้ บริษทั ได้รบั การประเมินจาก MSCI
ESG Rating ในระดับ AA และได้รับรางวัล Highly
Commended in Sustainability Awards ประจ�ำปี 2564
ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท
จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนน
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ด้านการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9

ที มผู้ บริ หาร
ส่ วนกลาง

2

1

3

4

5

1. สมศรี รั ชฎาภรณ์ กุล
รองประธานฝ่ ายกำ �กั บดู แลกิ จการ
2. อิ สรา ศิ ริ บุญฤทธิ์
รองประธานฝ่ ายการจั ดการ
3. ชมพรรณ กุ ลนิ เทศ
รองประธานฝ่ ายการลงทุ น
และฝ่ ายพั ฒนาเพื่ อความยั่ งยื น
4. รวิ กานต์ อิ นชั ยวงศ์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น
5. พลพิ พัฒ อั ศวนิ ก  
รองประธานฝ่ ายจั ดซื้ อและกระจายสิ นค้ า

ผมใคร่ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียของเราทีใ่ ห้การสนับสนุน
และไว้วางใจในบริษัทและทีมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผมขอขอบคุ ณ พนั ก งานทุ ก คนส� ำ หรั บ
ความทุม่ เทและความอดทนเพือ่ ช่วยให้บริษทั ก้าวข้ามผ่าน
ช่ ว งเวลาอั น ท้ า ทายนี้ ไ ปได้ และผลั ก ดั น ให้ ไ มเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนลกลายเป็นบริษัทที่ดีขึ้น คล่องตัวขึ้น
และแข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับปี 2565
ที่ก�ำลังจะมาถึง แม้ว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ยังคงจะต้อง
เผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน แต่เราได้
ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปแล้ว และมีความพร้อม
เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างผลก�ำไรในปี 2565

วิ ลเลี ยม เอ็ ลล์ วู๊ด ไฮเน็ ค
ประธานกรรมการ
มี นาคม 2565

018

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

คณะกรรมการบริ ษัท

วิ ลเลี ยม เอ็ ลล์ วู๊ด ไฮเน็ ค
ประธานกรรมการ

สุ วภา เจริ ญยิ่ ง

จรั มพร โชติ กเสถี ยร

คามิ ลล์ มา

เอ็ ดเวิ ร์ด คี ธ ฮู เบนเน็ ท

กรรมการอิ สระ
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กรรมการอิ สระ

กรรมการอิ สระ

กรรมการอิ สระ
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อานิ ล ธาดานี่

พอล ชาลี ส์ เคนนี่

ธี รพงศ์ จั นศิ ริ

นิ ติ โอสถานุ เคราะห์

เอ็ มมานู เอล จู๊ ด ดิ ลิปรั จ ราชากาเรี ย

จอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ ค

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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ปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเผชิญ
กับความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อที่จะรับมือ
กับความผันผวนของสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทจึงยังคงด�ำเนินงานด้วยความคล่องตัว และมุ่งมั่น
พัฒนาฐานการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้แน่ใจว่าไมเนอร์
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลจะกลายเป็ น บริ ษั ท ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น
ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้สิ้นสุดลง
ในปี 2564 บริษทั ได้เห็นการฟืน้ ตัวในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การด� ำ เนิ น งานในทวี ป ยุ โ รป ประเทศมั ล ดี ฟ ส์
ตะวันออกกลาง ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง
แตกต่างจากในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ที่ลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญในทุกตลาดและทุกธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม
แม้การค่อยๆ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการใหม่เป็นระยะๆ
ได้สง่ ผลเชิงบวกต่อบริษทั เป็นการชัว่ คราว แต่มคี วามส�ำคัญ
อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เ ศรษฐกิ จ
และการท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์
การระบาดคลี่คลายลง
ในปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลมีรายงานรายได้จาก
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 74,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28
จากปี 2563 ทัง้ นี้ ด้วยมาตรการการลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ ข้มงวด

ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานลดลงอยู่ที่
จ�ำนวน 9,314 ล้านบาท ในปี 2564 เมือ่ เทียบกับผลขาดทุน
จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 19,389 ล้านบาท ในปี 2563
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีกำ� ไรสุทธิจากการด�ำเนินงานกลับมา
เป็ น บวกเป็ น ครั้ ง แรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ตั้ ง แต่ มี
การระบาดของโรคโควิด-19
ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีโรงแรมทั้งหมด
527 แห่งและห้องพัก 75,621 ห้อง ร้านอาหาร 2,389 สาขา
และจุดจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 386 แห่ง ใน 63 ประเทศ
ทั้งนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 68
ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้ทงั้ หมดในปี 2564 นอกจากนี้
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงรักษาสถานะความเป็น
บริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ
ในอัตราร้อยละ 75 ในปี 2564
ในปี 2564 การมีสว่ นร่วมของลูกค้าเป็นหนึง่ ในสิง่ ทีไ่ มเนอร์
ฟู้ดให้ความส�ำคัญสูงที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การฟื้นตัวของธุรกิจ ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ่ง
เน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112

nhow London,
The UK
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รายได้ รวมจากการด� ำเนิ นงาน
ล้ านบาท
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หมายเหตุ:
กราฟแสดงรายได้จากการด�ำเนินงาน
ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
รายได้ตามงบการเงิน ซึ่งรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวมีจ�ำนวน 56,973 ล้านบาท
ในปี 2559, 78,620 ล้านบาท ในปี 2561,
129,889 ล้านบาท ในปี 2562,
58,232 ล้านบาท ในปี 2563
และ 76,003 ล้านบาท ในปี 2564
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ก� ำไรสุ ทธิ จากการด� ำเนิ นงาน
หมายเหตุ:
กราฟแสดงก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ปี 2559 - 2562 แสดงก�ำไรสุทธิก่อนการบังคับ
ใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ในขณะที่
ปี 2563 - 2564 แสดงก�ำไรสุทธิภายหลัง
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวมีจ�ำนวน 6,590 ล้านบาท
ในปี 2559, 4,508 ล้านบาท ในปี 2561,
10,698 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่
ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจ�ำนวน
21,407 ล้านบาท ในปี 2563
และ -13,167 ล้านบาท ในปี 2564
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Delivery ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาด
การจัดส่งอาหาร จากมาตรการการปิดประเทศและการปิด
ให้บริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านในช่วงปี 2564
ด้วยเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากบริการจัดส่งอาหาร
บริษทั ได้เปิดตัวโปรแกรมความภักดีแบบดิจทิ ลั เพิม่ จ�ำนวน
แบรนด์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มมากกว่า 15 แบรนด์
และมุ่งเน้นที่การยกระดับประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
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7,061

การเปิดตัวสเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร์ ซึง่ เป็นบาร์ไอศกรีมคราฟต์
แห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย ที่ ต ่ อ ยอดจาก
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านไอศกรีมมากกว่า 35 ปี สะท้อน
ให้เห็นถึงแนวทางของบริษัทที่ยึดความต้องการของลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง ส่วนในประเทศจีน เพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น ไมเนอร์ ฟู้ด
จึงมุ่งขยายฐานการด�ำเนินงานร้านอาหาร ในขณะที่ยังคง
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของวัตถุดบิ

2560

2561

2562

อาหาร โดยการจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากฟาร์มเลี้ยงปลา
ขนาดใหญ่
ไมเนอร์ ฟู้ดได้ใช้โอกาสในปี 2564 เพื่อปรับโครงสร้าง
ร้านอาหารของบริษัท ด้วยการขยายธุรกิจในตลาดที่ก�ำลัง
มีการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิดสาขาร้านริเวอร์ไซด์
ในประเทศจีน และปิดสาขาทีไ่ ม่ทำ� ก�ำไร ซึง่ รวมถึงหลายสาขา
ของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทยและออสเตรเลีย
ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2564 ไมเนอร์ ฟูด้ มีรา้ นอาหารทัง้ หมด 2,389
สาขา เพิ่มขึ้น 19 สาขา เมื่อเทียบกับปี 2563
ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้มีการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจด้วยเช่นกัน ด้วยการยกเลิกสัญญาเช่าบริหารและ
สัญญารับจ้างบริหารของโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป
เพื่อหันมามุ่งเน้นไปที่โรงแรมที่สร้างผลก�ำไร ซึ่งรวมถึง
การเปิดตัวโรงแรมอนันตราเพิม่ อีก 3 แห่งในทวีปยุโรป และ
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การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างไมเนอร์ โฮเทลส์
และฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทเพือ่ ขยายการด�ำเนินงาน
ในประเทศจีน ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี รงแรม
ทั้งหมด 527 แห่ง ลดลงเล็กน้อยจากจ�ำนวน 532 แห่ง
ณ สิ้นปี 2563
ในส่วนของการด�ำเนินงาน ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั โปรแกรมความภักดีผา่ นความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับ Global Hotel Alliance Discovery
เพื่อเปิดตัวรูปแบบใหม่ของ Discovery Loyalty Program
ซึ่งสมาชิกสามารถสะสมและแลก Discovery Dollars
(D$) ทั้งจากการเข้าพักโรงแรม และจากการใช้บริการอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นบริการในโรงแรมหรือนอกโรงแรม ผ่านการ
สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบคนท้องถิน่ นอกจากนี้
ไมเนอร์ โฮเทลส์อยู่ในระหว่างเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ โปรแกรมดั ง กล่ า ว ด้ ว ยการเพิ่ ม โรงแรมภายใต้
การบริหารงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเข้าร่วมเป็นสมาชิก
Discovery ในปี 2565 ส่งผลให้ Discovery จะกลายเป็น
1 ใน 10 โปรแกรมความภักดีที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม
โรงแรม ด้วยจ�ำนวนโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า
1,000 แห่ง
ในด้ า นการเงิ น บริ ษั ท ยั ง คงเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ให้กับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง
โดยไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลประสบความส� ำ เร็ จ
ในการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้โดยเฉลี่ยผ่านการออก
หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน และการขยาย
ระยะเวลาการจ่ายคืนเงินกูย้ มื อีกทัง้ บริษทั ได้ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิเพิม่ เติมเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฐาน
ส่วนของผู้ถือหุ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัท

ยังได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ยกเว้นการทดสอบเงือ่ นไขในการรักษา
อัตราส่วนทางการเงินจนถึงสิ้นปี 2565 และแก้เงื่อนไข
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินโดยไม่นับรวมผลกระทบ
จากการด้อยค่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจนถึงสิ้นปี 2567 ในขณะที่บริษัทได้รับการอนุมัติ
จากผู้ให้เงินกู้ยืมทุกรายและผู้ถือหุ้นกู้ส่วนใหญ่ให้เปลี่ยน
ค�ำจ�ำกัดความของเงือ่ นไขการช�ำระหนีจ้ ากอัตราส่วนหนีส้ นิ
ส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วน
หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เช่นเดียวกันกับเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ปที่ประสบความส�ำเร็จในการขยายระยะเวลา
การช�ำระหนี้ การออกหุน้ เพิม่ ทุนซึง่ ช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่ง
ให้กับฐานส่วนของผู้ถือหุ้น และการยกเว้นการทดสอบ
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ด�ำเนินการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อ
ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนแม้ว่าบริษัทได้รับการยกเว้น
การทดสอบเงื่อนไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน
แล้วก็ตาม โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลประสบความส�ำเร็จ
ในการท� ำ ธุ ร กรรมการหมุ น เวี ย นสิ น ทรั พ ย์ 3 รายการ
ในปี 2564 ส่งผลให้บริษทั มีสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่งขึ้น จากระดับหนี้สินที่ลดลงและฐานส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ธุรกรรมการหมุนเวียนสินทรัพย์ดงั กล่าว
รวมถึงการขายและท�ำสัญญาบริหารโรงแรมทิโวลี 2 แห่ง
ในประเทศโปรตุเกส การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช
คอลเลคชัน่ ในประเทศสเปน และการขายสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 40 ในสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย รวมถึง
ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาที่ ดิ น ใหม่ ส ่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี
อัตราส่วนหนี้สินส่วนทีม่ ีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ลดลงอยู ่ ที่ 1.68 เท่ า ณ สิ้ น ปี 2564 ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า ระดั บ

Avani+ Koh Lanta Krabi
Resort, Thailand
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พันธสัญญาหนี้ที่ 1.75 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สิน
ส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่
1.36 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จาก 1.44 เท่า ณ สิ้นปี 2563
บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า ด้ ว ยโครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา จะช่วย
ให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อธุรกิจ
กลับมาเติบโตภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
บริษทั ได้เห็นตัวอย่างของธุรกิจทีม่ กี ารฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่ง
ภายหลังสถานการณ์การระบาดแล้ว ดังเช่นกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนของไมเนอร์ ฟู้ดเป็นธุรกิจแรกที่มี
การฟื้นตัวอย่างมีนัยส�ำคัญตั้งแต่กลับมาเปิดพื้นที่ภายใน
ประเทศในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 นอกจากนี้ ในช่วงครึง่ หลัง
ของปี 2564 ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารระบาดของโรคโควิ ด -19
สายพันธุเ์ ดลต้า กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขาย
ต่อร้านเดิมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโต
ที่สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
ส�ำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ ประเทศมัลดีฟส์และตะวันออกกลาง
เป็นผูน้ ำ� ในการเปิดประเทศด้วยนโยบายไม่กกั ตัวนักท่องเทีย่ ว
อีกทัง้ ความพยายามในการขายของไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมถึง
การให้บริการที่เป็นเลิศ ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน
ของกลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์อยู่ในระดับที่สูงกว่า
ปี 2562 ภายใน 10 เดือนนับตั้งแต่กลับมาเปิดโรงแรม
ในเดือนกันยายน 2563 เช่นเดียวกัน รายได้เฉลี่ยต่อห้อง
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สั ดส่ วนรายได้
จากการด� ำเนิ นงานปี 2564
68% ไมเนอร์ โฮเทลส์
28% ไมเนอร์ ฟู้ ด
4% ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

74,463
ล้ านบาท
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ต่อคืนของกลุ่มโรงแรมในประเทศออสเตรเลียกลับมาอยู่
ในระดับที่สูงกว่าในปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564
เมือ่ มีการกลับมาเปิดประเทศส�ำหรับการเดินทางระหว่างรัฐ
อีกครั้ง และช่วยผลักดันผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียของไมเนอร์ ฟู้ด จาก
การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การที่ทวีปยุโรปกลับมาเปิด
ประเทศอีกครั้งได้น�ำไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส�ำหรับ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดอิ ส ระที่ เ ป็ น บวกตั้ ง แต่
เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
เมื่อมองไปในปี 2565 แม้จะยังคงมีความท้าทายครั้งใหม่
จากการระบาดของโรคโควิ ด -19 สายพั น ธุ ์ โ อมิ ค รอน
แต่บริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวข้ามผ่าน
สถานการณ์ครัง้ นีไ้ ด้อย่างแข็งแกร่งขึน้ ด้วยฐานะทางการเงิน
และสภาพคล่ อ งที่ มั่ น คง รวมถึ ง ฐานการด� ำ เนิ น งาน
ทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลมีความพร้อม
ที่จะก้าวกระโดดแซงหน้าคู่แข่ง และน�ำพาให้บริษัทก้าว
ไปให้ไกลกว่าแค่การฟื้นตัวเมื่อสภาวะแวดล้อมภายนอก
ปรับตัวดีขนึ้ นอกจากนี้ บริษทั จะยังคงมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนา
ด้านความยั่งยืนของการด�ำเนินงานต่อไป โดยในปี 2564
นอกเหนือจากรางวัลที่บริษัทได้รับและการได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในดัชนีด้านความยั่งยืนแล้ว บริษัท
ได้ ท� ำ ธุ ร กรรมแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

กับสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (ESG)
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมของบริษัทอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายทีใ่ ห้การสนับสนุนไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลตลอด
ช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนส�ำหรับ
ความอดทนและการท�ำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้บริษัท
ก้าวข้ามผ่าน 18 เดือนทีย่ ากล�ำบากทีส่ ดุ ทีบ่ ริษทั เคยเผชิญมา
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ธนาคาร และผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษทั มาโดยตลอด ทัง้ นี้ ผมขอเน้นย�ำ้ ถึง
ความมุ่งมั่นของเราที่จะมองไปข้างหน้าและเร่งการเติบโต
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลไปสู่ระดับใหม่ที่สูงที่สุด
ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ก็ตาม

เอ็ มมานู เอล จู๊ ด ดิ ลิปรั จ ราชากาเรี ย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ มบริ ษัท
มี นาคม 2565
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Time to
Check-in

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ สร้ างความแข็ งแกร่ ง
ให้ กับฐานการด� ำเนิ นธุ รกิ จด้ วยการพั ฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการด� ำเนิ นงาน
ผ่ านการเปิ ดตั วรู ปแบบใหม่ ของโปรแกรม
ความภั กดี และการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื อโรงแรมเพื่ อการด� ำเนิ นงาน
ที่ รวดเร็ วและคล่ องตั วในโลกภายหลั ง
สถานการณ์ โรคโควิ ด-19

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

Anantara Maia
Seychelles Villas,
Seychelles
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Anantara Palazzo
Naiadi Rome Hotel,
Italy

ตลอดทั้งปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบั ฐานการด�ำเนินงานของบริษทั ด้วยการด�ำเนินกลยุทธ์
ที่หลากหลาย โดยกุญแจสู่ความส�ำเร็จคือการด�ำเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มการด�ำเนินงาน
รวมถึงการเปิดตัวโปรแกรมความภักดีรปู แบบใหม่ และเพิม่
ประสิทธิภาพของโรงแรมในเครือเพื่อความรวดเร็วและ
คล่องตัวส�ำหรับการด�ำเนินงานในโลกภายหลังสถานการณ์
โรคโควิด-19
เมื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไปในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ มี
ผลการด�ำเนินงานทีป่ รับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยสัดส่วน
โรงแรมทีเ่ ปิดให้บริการเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 68 ณ สิน้ ปี 2563
เป็ น ร้ อ ยละ 97 ณ สิ้ น ปี 2564 แม้ ว ่ า จะมี ก ารระบาด
ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนก็ตาม
โดยการฟืน้ ตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้
และการกลับมาด�ำเนินธุรกิจตามปกติตามอัตราการกระจาย
ของวัคซีนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัว่ โลก อีกทัง้ หลายประเทศได้เปลีย่ น
นโยบายของประเทศจาก “นโยบายการแพร่เชือ้ ทีเ่ ป็นศูนย์”
ด้ ว ยมาตรการการปิ ด ประเทศและจ� ำ กั ด เวลาเคอร์ ฟ ิ ว
สู่การเร่งอัตราการฉีดวัคซีน การบริหารจัดการการรักษา
ภายในโรงพยาบาล และ “นโยบายการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต
อยู่กับโรคโควิด-19” ส่งผลให้ประเทศต่างๆ กลับมาเปิด
ประเทศได้อีกครั้ง
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ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าคที่ โ รงแรมกลั บ มาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารอี ก ครั้ ง
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว แคมเปญการขายและการ
ตลาดแบบระบุเป้าหมายเพือ่ ผลักดันการเติบโตของรายได้

ผ่านการเพิ่มอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักเฉลี่ย
โดยภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังจากทีไ่ ม่สามารถเดินทางได้เป็น
เวลานานในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้อัตราการเข้าพัก
และราคาค่าห้องพักสูงขึ้นอยู่ที่ระดับที่สูงกว่าระดับก่อน
การระบาดของโรคโควิ ด -19 ประเทศมั ล ดี ฟ ส์ จึ ง เป็ น
ตลาดที่มีการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดของบริษัท ส่วนทวีปยุโรปมี
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกลับมาเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและภายในทวีปยุโรปอีกครั้งจากอัตรา
การฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษัท
ในการขึน้ ราคาค่าห้องพักเฉลีย่ ในขณะทีผ่ ลการด�ำเนินงาน
ของโรงแรมในประเทศออสเตรเลียมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยกลับมาสูร่ ะดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แม้วา่ จะมีการปิดพืน้ ทีใ่ นบางเมือง
และบางรัฐของประเทศอยู่หลายครั้งก็ตาม
อี ก ก้ า วส� ำ คั ญ ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ใ นปี 2564 คื อ
การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรม GHA DISCOVERY
ภายหลังจากท�ำการศึกษามาเป็นเวลาหลายปี ภายใต้ชื่อ
GHA DISCOVERY 2.0 โดยโปรแกรมรูปแบบใหม่ดงั กล่าว
เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนระดับโลกทีม่ ฟี งั ก์ชนั หลากหลาย
ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มอัตราการรักษา
ลูกค้าเดิม และยกระดับความพึงพอใจของแขกที่เข้าพัก
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับ
โปรแกรมความภักดีใหม่ แต่ยงั รวมถึงการเปลีย่ นแอปพลิเคชัน
มือถือ เว็บไซต์ โลโก้ ศูนย์บริการลูกค้า ข้อเสนอลูกค้าใหม่
และรางวัลในสกุลเงิน DISCOVERY Dollars อีกด้วย

การเปิดตัวรูปแบบใหม่ของโปรแกรมความภักดีดังกล่าว
ช่ ว ยให้ ไ มเนอร์ โฮเทลส์ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการผลั ก ดั น
การเติ บ โตของรายได้ ผ ่ า นการจองห้ อ งพั ก โดยตรงกั บ
โรงแรม ช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจาก
สมาชิก DISCOVERY ทีม่ จี ำ� นวนมากถึง 21 ล้านคน รวมถึง
ผลักดันการสนับสนุนของแบรนด์ในเครือ และการเข้าถึง
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับพฤติกรรมของลูกค้า โดยไม่เพียงแต่
เป็ น ประโยชน์ กั บ เจ้ า ของโรงแรมจากการมี อิ ส ระจาก
ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็น
ประโยชน์กับสมาชิก ซึ่งจะได้รับการบริการที่แตกต่างกัน
ตามความเหมาสมของแต่ละคน และการเข้าถึงแบรนด์
พันธมิตรทั่วโลกอีกด้วย
นอกเหนือจากความมุง่ มัน่ ในการสร้างการเติบโตของรายได้
จากธุรกิจทีม่ อี ยูเ่ ดิมและพิจารณาโอกาสในการสร้างรายได้

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 527 แห่ง
และห้องพัก 75,621 ห้อง ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์
เปิดโรงแรมใหม่ทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งได้แก่ NH Collection
Copenhagen ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในกลุ่ม
ประเทศนอร์ดกิ อีกทัง้ บริษทั ยังคงมุง่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับเครือโรงแรมอนันตราในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเปิดตัว Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel
และ Anantara New York Palace Budapest Hotel และ
การรีแบรนด์ของ Anantara Grand Hotel Krasnapolsky
Amsterdam
ด้วยการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงมีความพร้อมส�ำหรับการฟื้นตัวอย่าง
ก้ า วกระโดดในทั น ที ที่ ส ภาวะแวดล้ อ มปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับระบบการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ซึ่งช่วยให้
โรงแรมสามารถติดต่อกับแขกที่เข้าพักได้โดยตรงเพื่อน�ำ
เสนอประสบการณ์ทเี่ ป็นส่วนตัวยิง่ ขึน้ และช่วยในการพัฒนา
กลยุทธ์ส�ำหรับโปรแกรมความภักดีของโรงแรม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และน�ำไปสู่รายได้ท่ียั่งยืน
ของโรงแรม

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

GHA DISCOVERY เป็นพันธมิตรของแบรนด์โรงแรมอิสระ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวม 35 แบรนด์ที่มีโรงแรมมากกว่า
500 แห่ง และมีสมาชิกมากกว่า 11 ล้านคน ใน 85 ประเทศ
ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2564 แบรนด์ โ รงแรมระดั บ โลก
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรม
ดังกล่าว และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปคาดว่าจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกภายในกลางปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ DISCOVERY
มีจ�ำนวนสมาชิกมากถึง 21 ล้านคน และมีจ�ำนวนโรงแรม
มากกว่ า 1,000 แห่ ง ปู ท างให้ GHA DISCOVERY
ติด 10 อันดับแรกของโปรแกรมความภักดีที่ใหญ่ที่สุดของ
อุตสาหกรรมการโรงแรม

การหมุนเวียนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการฐานะทางการเงินของไมเนอร์
โฮเทลส์ โดยในปี 2564 บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กรรม
การหมุนเวียนสินทรัพย์แล้วเสร็จทัง้ สิน้ 3 รายการ ซึง่ รวมถึง
การขายและเช่ากลับของโรงแรม NH Collection Barcelona
Gran Hotel Calderon การขายและรับจ้างบริหารของ
โรงแรม Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort และ
Tivoli Carvoeiro Algarve Resort ในประเทศโปรตุเกส
และการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในสินทรัพย์
5 แห่ ง ในประเทศไทย โดยธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเน้ น ย�้ ำ ถึ ง
ความสามารถของบริ ษั ท ในการพิ จ ารณาทรั พ ย์ สิ น ที่ มี
คุ ณ ภาพ ลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และท� ำ การรั บ รู ้ มู ล ค่ า
ดังกล่าวในเวลาต่อมา ทัง้ นี้ แม้วา่ อุตสาหกรรมการโรงแรม
จะชะลอตั วในช่ วงที่ มีการระบาดของโรคโควิ ด-19 แต่
สินทรัพย์ของบริษัทยังคงได้รับการประเมินมูลค่าในราคา
ที่ สู ง ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น
ในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของของไมเนอร์ โฮเทลส์ และ
ความสามารถของบริษัทในการพลิกฟื้นการด�ำเนินงาน
จากภาวะวิ ก ฤต และกลั บ มาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ใหม่แล้ว ไมเนอร์ โฮเทลส์ยงั คงด�ำเนินมาตรการการควบคุม
ค่าใช้จา่ ย ลดการใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุน และการบริหารจัดการ
ฐานะทางการเงินอย่างมีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการรับมือวิกฤตฉุกเฉินโดยบริษัทได้ด�ำเนินมาตรการ
การควบคุมค่าใช้จา่ ยในทุกหน่วยธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการร่วมมือ
อย่างใกล้ชดิ กับรัฐบาลท้องถิน่ เพือ่ ขอรับเงินสนับสนุน ทัง้ นี้
ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงมีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
โดยลงทุนในโครงการที่จ�ำเป็นเท่านั้น ในขณะที่การบ�ำรุง
รักษา การปรับปรุง และแผนโครงการสร้างโรงแรมใหม่
หลายโครงการได้ถูกชะลอลงในระหว่างปี 2564

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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ที มผู้ บริ หารไมเนอร์ โฮเทลส์

6

14

13

15

2

1. เอ็ มมานู เอล จู๊ ด ดิ ลิปรั จ ราชากาเรี ย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ไมเนอร์ โฮเทลส์
2. ไมเคิ ล เดวิ ด มาร์ แชล
		 ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิ บัติการเชิ งพาณิ ชย์
3. แคโรไลน์ สตี เฟ่ น
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายทรั พยากรบุ คคล
4. เวย์ น วิ ลเลี่ ยมส์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น
5. เจสซี่ ลี เบอร์ แมน
รองประธานฝ่ ายกฎหมาย
6. รอส คราวเดอร์
รองประธานอาวุ โสฝ่ ายพั ฒนาโครงการ

1

9

7

8

10

7. ไมคา ตามไท
รองประธานฝ่ ายอสั งหาริ มทรั พย์
8. มาเรี ยน อี เมอร์ วอลซ์
รองประธานฝ่ ายประชาสั มพั นธ์
และการสื่ อสาร
9. ไบรอั น โทมั ส ไบเล่ ย์
รองประธานฝ่ ายบริ หารรายได้
10. แอนโทนี่ เดวิ ด กรี น
รองประธานฝ่ ายดิ จิทัล
11. ทรงชั ย ชวะโนทั ย
รองประธานฝ่ ายพั ฒนาโครงการ
12. ไมค์ สต๊ อคแมน  
รองประธานฝ่ ายบริ หาร
และพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

11

4

3

16

5

13. เอริ ค เหลี ยง
รองประธานฝ่ ายควบคุ มการออกแบบ
เพื่ อพั ฒนาโครงการ
14. ไคล์ ฟ โฮเวิ ร์ด เลก
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายบริ หารรายได้
อนั นตรา เวเคชั่ น คลั บ
15. วิ นส์ ตั น วอลเลซ ฮอน เคื อน ซาง
รองประธานอาวุ โสฝ่ ายปฏิ บัติการ
เชิ งพาณิ ชย์ อนั นตรา เวเคชั่ น คลั บ
16. ที โมธี บู โล่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติการ
ไมเนอร์ เอ็ ดดู เคชั่ น

กลุ่ มธุ รกิ จตะวั นออกกลาง

3

4

5

1. Amir Golbarg
SVP Operations - Middle East
2. David Garner
VP Sales and Marketing Middle East, North Africa,
Sri Lanka and Seychelles

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

2

1

6

7

3. Ramine Behnam
VP Development EMEA
4. Natasha Rhymes
Group Director of
PR and Communications
5. Rachid Benwahmane
Group Director of
Finance - Middle East

12

6. Stefan Geyser
Group Director of
People and Culture Middle East and Africa
7. Bruno Pessoa
Group Director of Design
and Technical Services Middle East and Africa
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กลุ่ มธุ รกิ จยุ โรปและอเมริ กา

3

5

7

2

8

6

4

9

4. Laia Lahoz Malpartida
Chief Assets and Development
Officer
5. Isidoro Martínez de la Escalera
Alvarez
Chief Marketing Officer
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 Operations and Development Europe and South America

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

1. Ramón Aragonés Marin
Chief Executive Officer
2. Luis Martínez Jurado
Chief Financial Officer
3. Rufino Pérez Fernandez
Chief Operations Officer
and Global Transformation Leader

1

2

1

3

1. Craig Hooley
Chief Operating Officer
2. John Thompson
Head of Commercial
3. Lachlan Hoswell
General Counsel
and Commercial Officer
4. Greg Dunn*
Head of Technical Services

* ไม่ อยู่ ในรู ป

กลุ่ มธุ รกิ จแอฟริ กา

1

2

3

1. Ashleigh Christie
Regional People
and Culture Director - Africa
2. Dewald Olivier
Area IT Manager - Hotels
and Gaming
3. Lindi Mthethwa
Regional Director of
Sales & Marketing

กลุ่ มธุ รกิ จเอเชี ยและจี น

4

5

1

2

3

1. Manuel Melenchon
VP Operations - Asia
2. Eddy Tiftik
VP Development - China
3. Charles Clinton
VP People & Culture - Asia
4. Chunxia Gao
Group Director Spa and Wellness
5. Pieter Van Der Hoeven
Regional General Manager
Indochina

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

กลุ่ มธุ รกิ จออสเตรเลี ย
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Avani+ Samui Resort,
Thailand

ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่ งขั น

ในปี 2564 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มเห็นถึง
สัญญาณการฟืน้ ตัว อย่างไรก็ตาม การฟืน้ ตัวยังคงมีความ
ผันผวน จากข้อมูลล่าสุดขององค์การการท่องเที่ยวโลก
(UNWTO) จ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ลดลง
ร้อยละ 72 เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทัง้ นี้ แต่ละภูมภิ าคมีอตั รา
การฟื้นตัวที่แตกต่างกันตามอัตราการกระจายของวัคซีน
ข้อจ�ำกัดในการเดินทาง และความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ ว
โดยทวีปยุโรปมีการฟื้นตัวของผลการด�ำเนินงานในอัตรา
ที่เร็วกว่าในทวีปเอเชีย เนื่องจากหลายประเทศในทวีป
เอเชียยังคงปิดพรมแดนส�ำหรับการเดินทางที่ไม่จ�ำเป็น

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ปัจจุบันไมเนอร์ โฮเทลส์มีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก และ
มีตลาดหลัก ได้แก่ ทวีปยุโรป ประเทศไทย ออสเตรเลีย
มัลดีฟส์ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดย
ในส่ ว นต่ อ ไปนี้ จ ะสรุ ป ถึ ง สภาวะของอุ ต สาหกรรมและ
แนวโน้มของแต่ละภูมิภาคดังกล่าว

รายได้ จากการด� ำเนิ นงาน ปี 2564
จ� ำแนกตามภู มิภาค
68% ยุ โรป
11% ออสเตรเลี ย
และนิ วซี แลนด์
9% ไทย
4% มั ลดี ฟส์
และตะวั นออกกลาง
2% อเมริ กา
6% อื่ นๆ

อื่นๆ เช่น โครงการ “สมุย พลัส” นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ เ ปิ ด ประเทศต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ อี ก ครั้ ง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ ถือเป็นประเทศแรกๆ ในทวีป
เอเชียจึงท�ำให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยจ�ำนวนมากกว่า 400,000 คน ในปี 2564
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการ Test & Go ซึ่งเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวถูกระงับ
เป็นการชัว่ คราวในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จากการระบาด
ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ได้กลับมาด�ำเนิน
โครงการตามเดิมแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มี
การผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2565
ทัง้ นี้ นโยบายการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศไทย
ได้ถือเป็นต้นแบบส�ำหรับประเทศอื่นๆ ที่เศรษฐกิจของ
ประเทศต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศไทย ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์
ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�ำคัญส�ำหรับทุกแบรนด์
ในเครือ รวมถึงเป็นสถานทีท่ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั่วโลก ด้วยท�ำเลที่ตั้ง
อยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย สะดวกต่อการเดินทางจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมานาน สถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด พร้อมทั้งโครงสร้างด้านคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ท�ำให้ประเทศไทยยังคงสถานะ
การเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชัน้ น�ำระดับโลกมาอย่างยาวนาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยรายงาน
ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
จ�ำนวน 427,869 คน ในปี 2564 ลดลงจาก 6.7 ล้านคน
ในปี 2563 เนือ่ งจากประเทศไทยได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศส่งผลให้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ลดลงเหลื อ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 3 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ของประเทศในปี 2564 จากมากกว่าร้อยละ 21 ในช่วง
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
ได้พยายามกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศผ่านเงิน
สนับสนุนโรงแรมและเที่ยวบิน และจัดท�ำแผนงานเพื่อ
รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาในด้ า นการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ
อีกทั้งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปูทางไปการเปิดโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจ�ำนวน 5.6 ล้านคน
ในปี 2565 โดยแคมเปญการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยในปี 2565 คือ “พลิกโฉมการท่องเทีย่ วใหม่”
โดยมุง่ เน้นไปทีข่ อ้ ได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศไทย
ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความร�่ำรวยทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเน้นย�้ำถึงชื่อเสียงของประเทศไทย
ในฐานะประเทศท่องเทีย่ วชัน้ น�ำของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางด้านมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ ป็นเลิศ
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ทวี ปยุ โรป

ไมเนอร์ โฮเทลส์ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปผ่าน
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของเอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ปเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศและภายในภูมิภาค
ส่งผลให้เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีการด�ำเนินงานทีฟ่ น้ื ตัวอย่าง
มีนัยส�ำคัญในปี 2564
จากข้อมูล “แนวโน้มเศรษฐกิจโลก” ล่าสุด โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเติบโต
ร้อยละ 5.9 ในปี 2564 เทียบกับทีเ่ ป็นลบร้อยละ 3.1 ในปี 2563
โดยอัตราการเติบโตในระดับที่สูงดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว เงินอุดหนุนจาก
ทางรัฐบาล และฐานของการด�ำเนินงานที่ต�่ำในปี 2563
ในขณะเดียวกัน ทวีปยุโรปคาดว่าจะมีอัตราการเติบโต
ส� ำ หรั บ ปี 2564 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 5.0 (เมื่ อ เที ย บกั บ อั ต รา
การเติบโตเป็นลบร้อยละ 6.3 ในปี 2563) โดย 4 ประเทศ

ที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้แก่
ประเทศสเปน (อัตราการเติบโตร้อยละ 4.9 ในปี 2564
เที ย บกั บ ที่ เ ป็ น ลบร้ อ ยละ 10.8 ในปี 2563) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (อัตราการเติบโตร้อยละ 4.5 ในปี 2564
เทียบกับที่เป็นลบร้อยละ 3.8 ในปี 2563) ประเทศเยอรมนี
(อัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็นลบ
ร้อยละ 4.6 ในปี 2563) และประเทศอิตาลี (อัตราการเติบโต
ร้อยละ 6.2 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็นลบร้อยละ 8.9
ในปี 2563) ทั้งนี้ มองไปข้างหน้าในปี 2565 กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.4 ในขณะที่
ในทวีปยุโรปคาดว่าเติบโตในอัตราร้อยละ 3.9
ทวี ป ยุ โ รปมี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อยู่ที่อัตราร้อยละ 19 ในปี 2564
อย่างไรก็ต าม จ�ำนวนนักท่ องเที่ ยวยังคงอยู่ ใ นระดั บที่
ต�ำ่ กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงร้อยละ 63
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ประเทศออสเตรเลี ย

ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นตลาดที่ส�ำคัญของบริษัท
และเป็นประเทศที่ไมเนอร์ โฮเทลส์มีการประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) โดย
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเติบโตร้อยละ 3 ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
โดยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากการปิดพืน้ ทีภ่ ายในประเทศ
การจ�ำกัดการเดินทาง และการปิดพรมแดน เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ศู น ย์ วิ จั ย ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วของประเทศออสเตรเลี ย
(Tourism Research Australia) รายงานว่ า จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.1 อยู่ที่จ�ำนวน

87 ล้านคน ส�ำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไร
ก็ตาม การปิดพรมแดนระหว่างรัฐ ส่งผลให้มีการเดินทาง
ภายในรัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ในทุกรัฐและ
ทุ ก เขตแดนของประเทศออสเตรเลี ย ทั้ ง นี้ มี จ� ำ นวน
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเพือ่ การพักผ่อนมากกว่าการเดินทาง
เพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางภายในภูมิภาค
ในขณะที่ ก ารเดิ น ทางในเมื อ งหลวงมี ก ารชะลอตั ว
มากกว่าในเมืองอื่น เนื่องมาจากการห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศและระหว่างรัฐ ทัง้ นี้ เมือ่ มองไปในอนาคต
ศู น ย์ วิ จั ย ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วของประเทศออสเตรเลี ย
คาดการณ์ว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดเดือนมิถนุ ายน 2565 และ
ร้อยละ 21 ส�ำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566
การเข้าประเทศออสเตรเลียในปี 2564 ส่วนใหญ่จ�ำกัด
เฉพาะพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร
และนักเดินทางทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ จากโครงการจับคูก่ ารเดินทาง
ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้น
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงลดลงร้อยละ 98 อยู่ที่
จ�ำนวน 138,438 คนส�ำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูง ประเทศออสเตรเลีย
จึ ง เริ่ ม กลั บ มาเปิ ด พรมแดนระหว่ า งประเทศอี ก ครั้ ง
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติบางรายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
2563 ดั ง นั้ น ส� ำ หรั บ ปี ส้ิ น สุ ด เดื อ นมิ ถุ น ายน 2565
ประเทศออสเตรเลี ย คาดว่ า จะมี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติสูงกว่าในปี 2563 อยู่ที่จ�ำนวน 6.6 ล้านคน

ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี รงแรมในประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา
57 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารโดยเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
โดยประเทศเม็กซิโก โคลอมเบีย และอาร์เจนตินาเป็นตลาด
หลักของบริษัท

อั ต ราการกระจายวั ค ซี น ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ
มีการขยายตัวในปี 2564 ทั้งนี้ ในปี 2565 อัตราการเติบโต
คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากฐานของอัตรา
การเติ บ โตค่ อ ยๆ สู ง ขึ้ น และนโยบายทางการเงิ น และ
การคลังคาดว่าจะเข้มงวดมากขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้น

เช่ น เดี ย วกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เศรษฐกิ จ ในลาติ น อเมริ ก า
มีการเติบโตในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.8 เทียบกับที่เป็นลบ
อยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในปี 2563 โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ

ทวี ป อเมริ ก ามี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ติ บ โต
ร้อยละ 17 ในปี 2564 ซึง่ มีอตั ราการเติบโตสูงเป็นอันดับที่ 2
รองจากทวีปยุโรป

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

NH Collection Santiago
Casacostanera, Chile
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ลาติ นอเมริ กา
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ประเทศมั ลดี ฟส์

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องหมู่เกาะตามธรรมชาติ
ทีง่ ดงาม น�ำ้ ทะเลทีส่ วยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ด้วย
แนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็นเอกลักษณ์ ท�ำให้
ประเทศมัลดีฟส์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เปรียบ
ในการแข่งขันในช่วงที่มีการระบาด อีกทั้งยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวในฝันที่มีราคาแพงที่สุดระดับโลก ในปัจจุบัน
ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี รงแรมทัง้ หมด 5 แห่งในประเทศมัลดีฟส์
และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6
ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศที่แยกตัวเป็นเกาะ ประเทศ
มัลดีฟส์จงึ มีความเอือ้ อ�ำนวยต่อมาตรการการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมและป้องกันการระบาด ส่งผลให้ประเทศมัลดีฟส์
เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะส� ำ หรั บ การพั ก ผ่ อ นบน
ชายหาดอย่างปลอดภัย ในปี 2564 กระทรวงการท่องเทีย่ ว
ของประเทศมัลดีฟส์ได้เปิดตัวแคมเปญต่างๆ เพือ่ เร่งอัตรา
การฟืน้ ตัวของการท่องเทีย่ ว เช่น โครงการ “I’m Vaccinated”
เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสทีส่ งู กว่าร้อยละ 90
ของพนั ก งานรี ส อร์ ท ทั้ ง หมด และ “นโยบายไม่ กั ก ตั ว
นักท่องเทีย่ ว” ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทีเ่ กาะ
โดยสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (World Travel
& Tourism Council) ยกให้ประเทศมัลดีฟส์เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์และการเป็น
ประเทศแรกๆ ที่ออกนโยบายไม่กักตัวนักท่องเที่ยว

Anantara Kihavah
Maldives Villas,
The Maldives
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ในปี 2564 ประเทศมัลดีฟส์มจี ำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
สู ง ถึ ง 1.3 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 138 ซึ่ ง เป็ น ระดั บ
ที่ใกล้เคียงกับระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
1.6 ล้านคน ในปี 2562 โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ลดลงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากมีการออก
ข้อจ�ำกัดใหม่เพิ่มเติมส�ำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
เอเชียใต้ ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น อย่างไร
ก็ตาม จ�ำนวนนักท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ในเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากการกลับมาเปิดพรมแดน
และการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดต่างๆ อีกครั้ง ทั้งนี้ ตลาด
นักท่องเทีย่ วหลัก ซึง่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วจากประเทศรัสเซีย
และอินเดีย มีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ด้วยอัตราการเติบโต
ที่เป็นบวกอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งมีตลาดนักท่องเที่ยวใหม่
เพิ่มเติมจากทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง เช่น ประเทศ
ยู เ ครน สเปน และซาอุ ดี อ าระเบี ย ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
5 อันดับแรกของประเทศมัลดีฟส์ในปี 2564 ได้แก่ ประเทศ
อินเดีย รองลงมาคือประเทศรัสเซีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา
และซาอุดีอาระเบีย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์คาดว่าจะ
ฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน โดยคาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนถึง 1.5 ล้านคน ในปี 2565 โดยทางการของประเทศ
มัลดีฟส์ยังมุ่งเปิดตัวแคมเปญทางการตลาดใหม่หลาย
แคมเปญเพือ่ เฉลิมฉลอง 50 ปีของการท่องเทีย่ วในประเทศ
มัลดีฟส์

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง ด้ อ ยพั ฒ นาของ
ทวี ป แอฟริ ก ายั ง มี โ อกาสในการเติ บ โตอย่ า งมากมาย
ในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมทั้งหมด 29 แห่ง
ในทวีปแอฟริกา ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรูและ
โรงแรมบนชายหาดไปจนถึงโรงแรมในตัวเมือง ภายใต้
แบรนด์ อ นั น ตรา, อวานี และเอเลวาน่ า คอลเลคชั่ น
ภาคการท่ อ งเที่ ย วของทวี ป แอฟริ ก าแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สัญญาณการฟื้นตัวในปี 2564 โดยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จากฐานจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ ำ�่ ในปีกอ่ น
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วยังคงอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่า
ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 อย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยมีสาเหตุมาจากความท้าทายในการเข้าถึง
วัคซีนและข้อจ�ำกัดในการเดินทางของประเทศต้นทาง
หลายประเทศ เช่ น ประเทศสหราชอาณาจั ก ร ทั้ ง นี้
การกระจายอย่ า งรวดเร็ ว ของโรคโควิ ด -19 สายพั น ธุ ์
โอมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้อัตราการเติบโต
ของอุ ต สาหกรรมโรงแรมชะลอตั ว ลง อย่ า งไรก็ ต าม
แนวโน้มสู่ความยั่งยืนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาค
การท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา เนื่องจากทวีปแอฟริกา
มีจุดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่นๆ และมีการน�ำเสนอ
“ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งการท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนดังกล่าวจะมีสว่ นช่วยในการฟืน้ ตัว
ของภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา

ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์ มี โ รงแรม
ภายใต้การบริหารทั้งหมด 20 แห่ง ใน 3 ประเทศ ภายใต้
แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์ และทิโวลี โดยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ลดลงร้อยละ 24 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับผลกระทบน้อยกว่าภูมิภาค
อื่นๆ ในปี 2563 โดยภูมิภาคตะวันออกกลางมีการฟื้นตัว
ในอั ต ราที่ เ ร็ ว กว่ า ประเทศอื่ น ๆ จากการเปิ ด ประเทศ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตลอดช่วงที่มี
การระบาด อีกทัง้ ภูมภิ าคตะวันออกกลางยังคงสามารถรักษา
ต�ำแหน่งศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศไว้ได้ จาก
อั ต ราการฉี ด วั ค ซี น ที่ สู ง และการจั ด งาน World Expo
ที่ดูไบในปี 2564 ทั้งนี้ ในปี 2565 ภูมิภาคตะวันออกกลาง
คาดว่าจะมีศกั ยภาพในการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง โดยประเทศ
ต่ า งๆ เช่ น ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย และสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ ได้เปิดพรมแดนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ
อี ก ครั้ ง และคาดว่ า ประเทศอื่ น ๆ ภายในภู มิ ภ าคจะมี
การเปิดประเทศตามมาในไม่ช้า

Souq Al Wakra Hotel
Qatar by Tivoli, Qatar

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ทวี ปแอฟริ กาและภู มิภาคตะวั นออกกลาง
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ผลการด� ำเนิ นงานที่ ส�ำคั ญ
และแผนการพั ฒนาธุ รกิ จโรงแรม

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 50,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2563
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการด�ำเนินงาน
จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ด้วย
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและมาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างมี
วินยั ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์มผี ลขาดทุนสุทธิทลี่ ดลงอยูท่ ี่
จ�ำนวน 9,911 ล้านบาทในปี 2564 เมือ่ เทียบกับผลขาดทุน
จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 19,241 ล้านบาทในปี 2563
ในขณะที่ก�ำไรสุทธิของไมเนอร์ โฮเทลส์พลิกฟื้นกลับมา
เป็ น บวกในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรก
ในรอบ 7 ไตรมาส ทั้งนี้ โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและ
เช่าบริหารยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่สุด โดยมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์
โฮเทลส์ ตามมาด้วยธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศ

รายได้ จากการด� ำเนิ นงาน ปี 2564
จ� ำแนกตามประเภทของธุ รกิ จ
75% ลงทุ นเองและเช่ าบริ หาร
12% ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ อง
กั บธุ รกิ จโรงแรม
11% บริ หารจั ดการห้ องชุ ด
2% รั บจ้ างบริ หาร
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รายได้ จากโรงแรมที่ บริ ษัทลงทุ นเอง
เช่ าบริ หาร บริ หารจั ดการห้ องชุ ด และรั บจ้ างบริ หาร
รายได้ ธุรกิ จโรงแรมสุ ทธิ

รายได้ ธุรกิ จโรงแรมรวม

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

พั นล้ านบาท
120

80

40

0
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ:
รายได้ธรุ กิจโรงแรมสุทธิ ประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมทีบ่ ริษทั ลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด และค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร
รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม ประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด และรับจ้างบริหาร

2564 2563

รายได้รวม
(ล้าน)
58,660 40,387
จ�ำนวนโรงแรม
รวม
527 532
จ�ำนวนห้องพัก
รวม
75,621 75,638
อัตราการเข้า
พักโรงแรม
(ร้อยละ)
36 29
ค่าเฉลี่ยต่อห้อง
(ADR)
4,024 3,530
รายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPar) 1,462 1,013

ประเทศไทย
(บาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563

45 2,556 4,081
-1

30

29

ประเทศมัลดีฟส์
(เหรียญสหรัฐ)

โอเชียเนีย
ทวีปยุโรป
(เหรียญออสเตรเลีย) และลาตินอเมริกา
(ยูโร)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2564 2563

-37

321

272

18

871

614

42

118

62

91

3

63

63

0

360

360

0

5

5

0

0 4,892 4,809

2 6,728 6,668

1 55,462 55,462

0

410

410

0

7

24

-5

65

60

5

34

25

9

54

26

28

14 3,529 4,721

-25

181

155

17

94

87

8

774

854

-9

44

-39

117

93

26

32

22

45

415

225

84

19

683 1,124

รายได้จากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการห้องชุด
และรับจ้างบริหาร)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รวมไมเนอร์ โฮเทลส์

2564
44,622
5,909
50,530

2563
30,452
3,395
33,846

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
47
74
49

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ภาพรวม
(บาท)

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ผลประกอบการที่ ส�ำคั ญ

042

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

Niyama Private
Islands Maldives,
The Maldives

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และธุรกิจโรงแรมภายใต้สญ
ั ญา
รับจ้างบริหาร
พัฒนาการที่ส�ำคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2564 มีดังนี้
โรงแรมที่ บริ ษัทลงทุ นเองและเช่ าบริ หาร

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง
และเช่าบริหาร ซึ่งรวมถึงโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง โรงแรม
ที่บริษัทเข้าร่วมทุน และโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
จ�ำนวน 372 แห่ง มีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 56,675 ห้อง
ด�ำเนินงานภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, ทิโวลี, โอ๊คส์,
เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ,
โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจดับบลิว แมริออท และเรดิสัน
บลู ในปี 2564 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองมีรายได้จ�ำนวน
38,109 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47 จากปีกอ่ น ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจและการกลับมา
เปิดให้บริการโรงแรมในทวีปยุโรป

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวโรงแรมทีบ่ ริษทั ลงทุน
เองและเช่าบริหารทัง้ สิน้ จ�ำนวน 3 แห่ง ภายใต้แบรนด์อวานี
และเอ็นเอช เครือโรงแรมอวานีเปิดตัว Avani+ Mai Khao
Phuket Suites & Villas ในประเทศไทย เอ็นเอช คอลเลคชัน่
เปิดตัวโรงแรม 1 แห่งในประเทศเดนมาร์ก ในขณะทีเ่ อ็นเอช
เปิดโรงแรม 1 แห่งในประเทศเยอรมนี
ไมเนอร์ โฮเทลส์มงุ่ เน้นในการพลิกฟืน้ ธุรกิจให้กลับสูร่ ะดับ
ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และการรักษาเงินสด
ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ข องไมเนอร์ โฮเทลส์ จึ ง เป็ น การชะลอ
การลงทุนในโรงแรมใหม่ แต่ไม่รวมถึงการลงทุนเพื่อบ�ำรุง
รักษาสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญและโครงการทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการไปแล้ว
โดย ณ สิ้นปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนการที่จะเปิด
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหารจ�ำนวน 12 แห่ง
ในปี 2565
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บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก ประเภทเซอร์ วิ ส
อพาร์ ท เมนท์ ภ ายใต้ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การห้ อ งชุ ด
(Management Letting Rights) ภายใต้แบรนด์โอ๊คส์และ
อวานีในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยในปี 2564
บริษทั ได้เปิดตัวโรงแรม 1 แห่งภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ได้แก่ โรงแรม Sydney North Ryde Suites
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีโรงแรมภายใต้สิทธิในการบริหาร
จั ด การห้ อ งชุ ด ทั้ ง หมด 62 แห่ ง และมี ห ้ อ งพั ก ภายใต้
การบริหารมากกว่า 6,000 ห้อง กลุม่ โรงแรมภายใต้สทิ ธิบริหาร
จัดการห้องชุด ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11 ของ
รายได้ ทั้ ง หมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ มี ร ายได้ เ ติ บ โต
ร้อยละ 34 ในปี 2564 เนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและ
อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากกลุม่ โรงแรมภายใต้
สิทธิบริหารจัดการห้องชุดเป็นธุรกิจแรกๆ ที่มีการฟื้นตัว

Oaks Toowoomba Hotel,
Australia

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

การบริ หารจั ดการห้ องชุ ด
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Avani+ Luang Prabang,
Laos

การรั บจ้ างบริ หารโรงแรม
NH Collection
Venezia Murano
Villa, Italy
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ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมช่วยให้บริษัทสามารถขยาย
แบรนด์ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง ส่งผลให้บริษัท
มีความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ดีขึ้น และมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูงขึ้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัท
รับจ้างบริหารโรงแรมทัง้ หมด 93 แห่ง และมีหอ้ งพักภายใต้
การรับจ้างบริหารทั้งหมด 12,495 ห้อง ใน 33 ประเทศ
ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช
คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ ทัง้ นี้
ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้จากการรับจ้างบริหาร
โรงแรมจ� ำ นวน 1,302 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 39
เมื่อเทียบกับปี 2563
ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดโรงแรมใหม่ 3 แห่งภายใต้
สัญญารับจ้างบริหาร - NH Collection Venezia Murano
Villa, Avani+ Koh Lanta Krabi Resort และ Anantara
World Islands Dubai Resort โดย NH Collection Venezia
Murano Villa เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะมูราโนอันเก่าแก่
สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบเวนิเทีย ให้บริการที่พักสไตล์
บูติก ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว
ที่สวยงามและทันสมัย ในขณะที่ Avani+ Koh Lanta

Krabi Resort เป็นรีสอร์ททีต่ งั้ อยูบ่ นท�ำเลดีเยีย่ มบนภูหนิ ผา
ของเกาะลันตาและมีวิวของทะเลอันดามัน และ Anantara
World Islands Dubai Resort รีสอร์ทหรูแห่งแรกบน
หมู่เกาะเดอะเวิล์ด อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนห้องพักภายใต้
สัญญารับจ้างบริหารลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2563
โดยเป็นผลมาจากการที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเลิกด�ำเนิน
ธุรกิจโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา
ด้ ว ยความพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการรั ก ษาเงิ น สด
ซึง่ ส่งผลให้มกี ารชะลอการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรม
ต่างๆ ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงเร่งโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
รั บ จ้ า งบริ ห ารโรงแรม ซึ่ ง มี อั ต ราการท� ำ ก� ำ ไรที่ สู ง และ
การลงทุนที่ต�่ำ โดยไมเนอร์ โฮเทลส์มีแผนที่จะเปิดโรงแรม
ภายใต้สัญญารับจ้างบริหารอีก 51 แห่งในอีก 3 ถึง 4 ปี
ข้างหน้า นอกจากนี้ การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ
ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศจีนจะช่วย
ให้บริษัทสามารถขยายโรงแรมในประเทศจีนเพื่อให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญารับจ้างบริหาร
จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์
โฮเทลส์ในปี 2564 บริษทั คาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้
ในอีก 5 ปีข้างหน้า จากการเร่งการเติบโตของธุรกิจรับจ้าง
บริหารในอัตราที่เร็วขึ้น

ไมเนอร์ โฮเทลส์ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย อันได้แก่ โครงการ
Layan Residences by Anantara และโครงการ Avadina
Hills by Anantara ซึง่ ทัง้ 2 โครงการตัง้ อยูใ่ นจังหวัดภูเก็ต
และโครงการ Anantara Chiang Mai Serviced Suites
นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์มโี ครงการ Torres Rani ในเมือง
มาปูโต ประเทศโมซัมบิก และโครงการ Anantara Desaru
Coast Residences ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ Anantara
Ubud Bali Villas ซึ่งประกอบด้วยวิลล่าเพื่ออยู่อาศัย
จ� ำ นวน 15 หลั ง ตั้ ง อยู ่ บ นที่ ร าบสู ง ของเกาะบาหลี
ในประเทศอินโดนีเซีย มีแผนที่จะเปิดตัวในปี 2565
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน โดยเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถส�ำรอง
การพักผ่อนในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหรูชนั้ น�ำระดับโลกในระยะยาว

บริษัทได้ขยายจ�ำนวนห้องพักภายใต้โครงการอนันตรา
เวเคชัน่ คลับอย่างต่อเนือ่ ง ณ สิน้ ปี 2564 อนันตรา เวเคชัน่
คลั บ มี จ� ำ นวนห้ อ งพั ก ในคลั บ ทั้ ง สิ้ น 265 ห้ อ งและอี ก
21 ห้องที่พัฒนาแล้วพร้อมโอนใน 7 สถานที่พักผ่อน ได้แก่
เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย
ควี น ส์ ท าวน์ ใ นประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ บาหลี ใ นประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และซานย่ า ในประเทศจี น ณ สิ้ น ปี 2564
อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจ�ำนวนสมาชิกเจ้าของคะแนน
คลับพอยต์เพิ่มขึ้นเป็น 16,511 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก
ปี 2563 อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 31 ในปี 2564 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2563
โดยเป็นผลส่วนหนึง่ มาจากการกลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในการยกระดั บ โปรแกรมการแลกแต้ ม ของอนั น ตรา
เวเคชั่น คลับ เพื่อให้สามารถแลกแต้มส�ำหรับใช้ในบริการ
อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ร้านอาหาร สปา และห้องพักโรงแรม
ส�ำหรับสมาชิก ประกอบกับการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อ
ให้สมาชิกสามารถแลกแต้มได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มจ�ำนวน
สมาชิกและจ�ำนวนแต้มที่ขาย

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์
ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ขาย และโครงการ
อนันตรา เวเคชัน่ คลับเป็นส่วนใหญ่ โดยในเวลาปกติ ธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นธุรกิจที่สร้างก�ำไรด้วยตนเอง และช่วยเสริม
ธุ ร กิ จ โรงแรม อี ก ทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ผลตอบแทนโดยรวมของ
โรงแรมแต่ละโครงการ

ด้วยคะแนนคลับพอยต์ที่มีการก�ำหนดราคาไว้ล่วงหน้า
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมธุรกิจโรงแรมของบริษัท
เนื่องจากเจ้าของคะแนนคลับพอยต์สามารถใช้คะแนน
เพื่อการเข้าพักในโรงแรมในเครือทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการ
และช่วยสร้างรายได้และเพิม่ โอกาสในการเพิม่ ยอดขายจาก
ร้านอาหาร สปา และบริการอื่นๆ ของโรงแรม

Anantara Vacation Club
Mai Khao Phuket, Thailand

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จโรงแรม

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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046

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

แผนการพั ฒนาโรงแรมและโครงการพั ฒนาอสั งหาริ มทรัพย์
แผนการขยายโรงแรมจ� ำแนกตามประเทศ

ประเทศ

2563
จ�ำนวน
โรงแรม

เอเชีย
กัมพูชา
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
มัลดีฟส์
เกาหลีใต้
ศรีลังกา
ไทย
เวียดนาม
ยุโรป
อันดอร์รา
ออสเตรีย
เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ฮังการี
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร
รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

จ�ำนวน
ห้อง

58
2
2
1
4
1
2
5
1
6
29
5
302
1
7
13
4

7,797
119
321
78
200
53
418
410
289
706
4,809
394
47,441
60
1,340
2,265
733

5
54
3
1
57
1
34
1
17
2
1
96
3
2

871
10,046
483
187
8,495
148
7,233
93
2,809
159
117
11,709
382
311

2564
จ�ำนวน
โรงแรม

59
2
2
1
4
1
2
5
1
6
30
5
296
1
7
13
4
1
5
55
3
1
56
1
34
1
16
1
1
92
2
2

จ�ำนวน
ห้อง

7,880
119
321
78
200
53
418
410
289
706
4,892
394
47,307
60
1,340
2,271
733
394
871
10,187
483
187
8,422
148
7,223
93
2,753
83
117
11,371
260
311

2565F
จ�ำนวน
โรงแรม

68
3
6
1
5
1
2
6
1
6
32
5
304
1
7
13
4
1
6
57
3
1
60
1
34
1
16
1
1
93
2
2

จ�ำนวน
ห้อง

9,220
154
947
78
271
53
418
610
289
706
5,300
394
48,718
60
1,340
2,271
733
394
1,023
10,960
483
187
8,845
148
7,223
93
2,753
83
117
11,434
260
311

2066F
จ�ำนวน
โรงแรม

78
3
7
1
5
1
3
6
1
6
35
10
304
1
7
13
4
1
6
57
3
1
60
1
34
1
16
1
1
93
2
2

จ�ำนวน
ห้อง

11,871
154
1,113
78
271
53
804
610
289
706
5,771
2,022
48,718
60
1,340
2,271
733
394
1,023
10,960
483
187
8,845
148
7,223
93
2,753
83
117
11,434
260
311

2067F
จ�ำนวน
โรงแรม

81
3
9
1
5
1
3
6
1
6
35
11
305
1
7
13
4
1
6
57
3
1
60
1
34
1
17
1
1
93
2
2

จ�ำนวน
ห้อง

12,541
154
1,267
78
271
53
804
610
289
706
5,771
2,538
48,868
60
1,340
2,271
733
394
1,023
10,960
483
187
8,845
148
7,223
93
2,903
83
117
11,434
260
311

047

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ตะวันออกกลาง
บาห์เรน
โอมาน
กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
แอฟริกา
บอตสวานา
เคนยา
เลโซโท
มอริเชียส
โมซัมบิก
นามิเบีย
เซเชลส์
แทนซาเนีย
ตูนิเซีย
แซมเบีย
อเมริกา
อาร์เจนตินา
บราซิล
ชิลี
โคลอมเบีย
คิวบา
เอกวาดอร์
เฮติ
เม็กซิโก
ปานามา
เปรู
อุรุกวัย
สหรัฐอเมริกา
รวม
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

จ�ำนวน
ห้อง

63 6,668
58 6,104
5
564
19 3,242

จ�ำนวน
โรงแรม

2565F

จ�ำนวน
ห้อง

63 6,728
58 6,157
5
571
20 3,312

2
5

251
676

2
5

251
676

12
31
1
10
2
1
5
1
2
6
1
2
59
15
3
5
13
2
1
1
17

2,315
2,227
196
107
263
164
576
173
154
116
93
385
8,263
2,144
684
583
1,355
251
124
72
2,672

13
31
1
10
2
1
5
1
2
6
1
2
58
15
3
5
13
2
1
1
16

2,385
2,227
196
107
263
164
576
173
154
116
93
385
8,167
2,144
682
584
1,355
251
124
72
2,531

1
136
1
242
532 75,638

1
136
1
288
527 75,621

จ�ำนวน
โรงแรม

จ�ำนวน
ห้อง

2066F
จ�ำนวน
โรงแรม

จ�ำนวน
ห้อง

64 6,982
59 6,411
5
571
26 5,045

65 7,248
60 6,677
5
571
27 5,345

3
457
8 1,496

4
757
8 1,496

15
32
1
11
2
1
5
1
2
6
1
2
64
15
4
6
14
2
1
1
17
1
1
1
1
558

3,092
2,347
196
227
263
164
576
173
154
116
93
385
8,924
2,144
889
719
1,403
251
124
72
2,651
83
164
136
288
81,236

15
33
1
11
2
2
5
1
2
6
1
2
71
16
6
7
14
2
1
1
19
1
2
1
1
578

3,092
2,503
196
227
263
320
576
173
154
116
93
385
9,861
2,241
1,069
865
1,403
251
124
72
2,900
83
429
136
288
85,546

2067F
จ�ำนวน
โรงแรม

จ�ำนวน
ห้อง

65
60
5
31
2
4
8
1

7,248
6,677
571
5,946
220
757
1,496
163

16
33
1
11
2
2
5
1
2
6
1
2
72
16
6
7
14
2
1
1
20
1
2
1
1
587

3,310
2,503
196
227
263
320
576
173
154
116
93
385
9,981
2,241
1,069
865
1,403
251
124
72
3,020
83
429
136
288
87,087

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

จ�ำนวน
โรงแรม

2564

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

2563

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ประเทศ

048

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

แผนการขยายโรงแรมจ� ำแนกตามลั กษณะความเป็นเจ้ าของ

ลักษณะ
ความเป็นเจ้าของ
ลงทุนเอง
เช่าบริหาร
ร่วมลงทุน
รับจ้างบริหาร
สิทธิในการบริหาร
จัดการห้องชุด
รวม

2563
จ�ำนวน
โรงแรม

119
231
25
95

จ�ำนวน
ห้อง

19,065
35,642
1,829
12,711

62 6,391
532 75,638

2564
จ�ำนวน
โรงแรม

119
228
25
93

จ�ำนวน
ห้อง

19,112
35,734
1,829
12,495

62 6,451
527 75,621

2565F
จ�ำนวน
โรงแรม

120
237
27
112

จ�ำนวน
ห้อง

19,440
37,481
2,100
15,764

62 6,451
558 81,236

2066F
จ�ำนวน
โรงแรม

120
237
27
131

จ�ำนวน
ห้อง

19,440
37,481
2,100
19,808

63 6,717
578 85,846

2067F
จ�ำนวน
โรงแรม

120
237
27
140

จ�ำนวน
ห้อง

19,440
37,481
2,100
21,349

63 6,717
587 87,087

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

แผนการขยายโรงแรมจ� ำแนกตามแบรนด์

แบรนด์

2563
จ�ำนวน
โรงแรม

อนันตรา
อวานี
โอ๊คส์
ทิโวลี
เอ็นเอช คอลเลคชั่น
เอ็นเอช
นาว
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

46
33
63
16
90
244
7
33
532

จ�ำนวน
ห้อง

5,786
5,793
7,058
2,992
13,615
36,139
2,123
2,132
75,638

2564
จ�ำนวน
โรงแรม

46
35
63
15
90
238
7
33
527

จ�ำนวน
ห้อง

5,773
5,969
7,108
2,936
14,068
35,516
2,119
2,132
75,621

2565F
จ�ำนวน
โรงแรม

51
40
66
16
99
245
8
33
558

จ�ำนวน
ห้อง

6,582
6,818
7,533
3,137
15,754
36,786
2,494
2,132
81,236

2066F
จ�ำนวน
โรงแรม

52
49
67
19
100
248
10
33
578

จ�ำนวน
ห้อง

6,740
9,519
7,799
3,483
15,836
37,132
2,905
2,132
85,546

2067F
จ�ำนวน
โรงแรม

54
51
67
20
101
249
10
35
587

จ�ำนวน
ห้อง

7,121
10,145
7,799
3,593
15,986
37,252
2,905
2,286
87,087

แผนการพั ฒนาอสั งหาริ มทรัพย์

2563
44
11

20
164

2564 2565F 2066F 2067F
44
44
44
44
11
11
11
14
42
15
15
15
15
53
53
53
53
15
15
15
15
6
6
6
6
15
15
15
15
20
20
20
20
179
179
179
224

2563
27
11
125
20
3
61
3
250

2564 2565F 2566F 2567F
27
27
27
27
15
16
16
16
151
131
141
151
20
20
20
20
3
3
3
3
66
66
66
66
3
3
3
3
265
276
286
286

15
53
15
6

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ชื่อโครงการ
Anantara Chiang Mai Serviced Suites
Avadina Hills by Anantara
Avadina Hills by Anantara (เฟส 3)
Layan Residences by Anantara
St. Regis Bangkok Residences
The Estates Samui
Torres Rani
Anantara Ubud Bali Villas
Anantara Desaru Coast Residences
รวมจ�ำนวนยูนิต

หมายเหตุ: F = ประมาณการ
แผนการพั ฒนาโครงการพั กผ่ อนแบบปันส่ วนเวลา

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
จีน
อินโดนีเซีย
นิวซีแลนด์

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชียงใหม่
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี
อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์
รวมจ�ำนวนยูนิต

หมายเหตุ: F = ประมาณการ

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
โมซัมบิก
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

049

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

050

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ไมเนอร์ ฟู้ ดมุ่ งเน้ นไปที่ การเสริ มสร้ าง
ความแข็ งแกร่ งของฐานการด� ำเนิ นงาน
ด้ วยการให้ ความส� ำคั ญการด� ำเนิ นงาน
ของธุ รกิ จหลั กและการพิ จารณาขยายสาขา
ตลอดจนการยกระดั บแพลตฟอร์ มบริ การจั ดส่ ง
อาหารออนไลน์ และการเพิ่ มความสามารถ
ในการท� ำก� ำไรผ่ านประสิ ทธิ ภาพ
ในการด� ำเนิ นงานที่ สูงขึ้ น

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

Food at
Fingertips

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

051

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

052

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาส
เพื่อการฟื้นตัวเป็นหลัก โดยฐานการด�ำเนินงานโดยรวม
ที่แข็งแกร่งขึ้นของบริษัท เป็นผลมาจากการให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักและการพิจารณาขยาย
สาขาอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการจัดส่งอาหารออนไลน์ และเพิม่ ความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรผ่านประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตาม
ท่ า มกลางสถานการณ์ โ รคโควิ ด -19 ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา ไมเนอร์ ฟู้ดมีความพร้อมอย่างยิ่งเพื่อรับมือ
กับมาตรการการปิดประเทศของรัฐบาล โดยบริษัทให้ความ
ส�ำคัญกับการมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก และด�ำเนินการ
ปิดร้านและกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาทีท่ า้ ทายนี้ ไมเนอร์ ฟูด้ ยังคงรักษา
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทไว้ได้ นั่นคือการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักของบริษทั ทัง้ นี้ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ งของไมเนอร์ ฟูด้ ช่วยยกระดับแบรนด์
ร้านอาหารและสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า ยกตัวอย่าง
เช่น สเวนเซ่นส์ได้มีการด�ำเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ ซึ่งรวมถึงเอกลักษณ์ใหม่ เมนูที่ปรับปรุงใหม่ และ
รูปแบบร้านค้าทีอ่ อกแบบใหม่ โดยความส�ำเร็จดังกล่าวช่วย
ให้สเวนเซ่นส์สามารถรักษาฐานะความเป็นผูน้ ำ� ของแบรนด์
ในตลาดไอศกรีมไว้ได้ อีกส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการฟื้นฟู
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดตัว “สเวนเซ่นส์
คราฟท์ บาร์” ซึง่ เป็นแนวคิดร้านไอศกรีมท�ำมือในร้านต้นแบบ
แห่งใหม่ โดยตอบสนองรสนิยมของลูกค้ารุ่นใหม่ อีกทั้ง
ช่วยท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายขึ้นและกระตุ้น
ยอดขายโดยรวม
ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ดได้มุ่งสร้างความผูกพันระหว่าง
ลูกค้ากับองค์กรด้วยการผลักดันการท�ำการตลาดแบบเฉพาะ
บุคคลและพัฒนาโปรแกรมความภักดีโดยใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลลูกค้าที่กว้างขวาง โดยในเดือนตุลาคม 2564
บริษัทได้เปิดตัว “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี รีวอร์ด” และตาม
ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมความภักดีของแบรนด์อื่นๆ ซึ่ง
ได้แก่ เบอร์เกอร์ คิง, สเวนเซ่นส์, แดรี่ ควีน และเดอะ คอฟฟี่
คลับในปี 2564 นอกจากนี้ แบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน
ประสบความส�ำเร็จในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสมาชิก
เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนลูกค้าทีร่ บั ประทานอาหารภายในร้าน ส่งผล
ให้ไมเนอร์ ฟู้ดสามารถเร่งการขยายสาขาร้านอาหารที่ท�ำ
ก�ำไรในท�ำเลที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ของบริษัทโดยรวมในปี 2564: พิจารณาการลงทุนเพื่อสร้าง
การเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแบรนด์ที่มีศักยภาพสูง
ในขณะที่ด�ำเนินการปิดสาขาร้านอาหารที่ไม่ท�ำก�ำไร
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ในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ ฟู้ดได้ปรับรูปแบบการขยายสาขา
จากร้านอาหารขนาดใหญ่เป็นสาขาที่มีขนาดเล็กลง เช่น
รูปแบบ “สาขาส�ำหรับบริการจัดส่งอาหารแบบมีที่นั่ง” ของ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และรูปแบบธุรกิจซิซซ์เลอร์ ทู โก
ทีป่ รับเปลีย่ นเมนูให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทีม่ คี วามเร่งรีบ
ในการใช้ชวี ติ มากขึน้ นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟูด้ ได้ขยายแบรนด์
คอฟฟี่ เจอนี่ ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัทเอง ตลอดจน

ขยายสาขาในรูปแบบของครัวกลางในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การเปลี่ยนพื้นที่ในสาขาที่มีอยู่เดิม
ให้เป็นครัวกลางส�ำหรับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้
ทดลองใช้เป็นครั้งแรกในช่วงที่มีการปิดประเทศ ส่งผลให้
ไมเนอร์ ฟู้ดสามารถตอบสนองความต้องการของบริการ
จัดส่งอาหารของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งด้านที่ไมเนอร์ ฟู้ดให้ความส�ำคัญคือการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับบริการจัดส่งอาหารและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของบริษัท โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของพนักงาน
จัดส่งอาหาร ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงการเพิม่
ช่องทางการช�ำระเงินใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ การยกระดับบริการ
จัดส่งอาหารดังกล่าวมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ความไว้วางใจของ
ลูกค้า ในขณะที่มีการลดต้นทุนของพนักงานจัดส่งอาหาร
ควบคู่กัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนเมนูเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริการจัดส่งอาหารที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงการรวมโปรแกรมความภักดีของไมเนอร์ ฟู้ด
เข้าในแอปพลิเคชันมือถือ

ในส่วนของการเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร ไมเนอร์
ฟู ้ ด ยั ง คงมี ก ารด� ำ เนิ น มาตรการการประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในทุกแบรนด์และทุกภูมิภาคของบริษัท ซึ่งรวมถึงการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง และค่าเช่าร้าน
โดยความพยายามดังกล่าวทั้งหมดมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและเพิ่มอัตราการท�ำก�ำไร
ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2565 บริษัทได้เริ่ม
เห็นถึงการฟืน้ ตัว และบริษทั มัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่าการบริโภค
จะปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าจะยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

รากฐานที่แข็งแกร่งที่ไมเนอร์ ฟู้ดได้เสริมสร้างขึ้นในช่วง
หลายปีที่ผ ่านมาจะช่วยผลักดัน ให้ธุร กิจ ของบริษัท ก้าว
น�ำหน้าคู่แข่งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ปรับตัวดีขึ้น
ในระหว่างนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี/ดิจทิ ลั และสร้างผลก�ำไร
ให้กับบริษัทต่อไป

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

การพัฒนาแอปพลิเคชัน 1112 Delivery เป็นส่วนส�ำคัญของ
ความพยายามดังกล่าว โดยบริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน
และขยายพื้นที่การบริการให้ครอบคลุมจังหวัดใหม่เพิ่มเติม
ซึ่งช่วยผลักดัให้แอปพลิเคชัน 1112 Delivery เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายมากขึน้ ช่วยเพิม่ การมีสว่ นร่วมกับลูกค้า และ
เพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ช้งานใหม่และรักษาผูใ้ ช้งานเดิม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าในช่วงแรกแอปพลิเคชัน 1112 Delivery ได้สร้างขึ้น
เพื่อเป็นแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด
เท่านั้น แต่ภายหลังได้มีการพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มบริการ
จัดส่งอาหารที่รวบรวมหลายแบรนด์เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียง
แต่เป็นแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น เอส แอนด์ พี, เบรดทอล์ค,
ซงฟา, เซอร์เจนท์ คิทเช่น เป็นต้น โดยการรวมหลายแบรนด์
เข้าด้วยกันดังกล่าวช่วยให้มจี ำ� นวนผูใ้ ช้แอปพลิเคชันทีเ่ พิม่ ขึน้
และก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกันระหว่างแบรนด์ ทัง้ นี้ นอกเหนือ
จากแพลตฟอร์ ม ของบริ ษั ท เองแล้ ว ไมเนอร์ ฟู ้ ด ยั ง คง
มุ ่ ง ขยายฐานลู ก ค้ า และช่ อ งทางการขายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับผูใ้ ห้บริการจัดส่งอาหารรายอืน่ และ
เข้าร่วมแคมเปญการตลาดกับธนาคารหลายแห่ง

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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ที มผู้ บริ หารไมเนอร์ ฟู้ ด
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1. เอ็ มมานู เอล จู๊ ด ดิ ลิปรั จ ราชากาเรี ย
รั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ไมเนอร์ ฟู้ ด
2. จอห์ น สก๊ อต ไฮเน็ ค
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติการ
ต่ างประเทศ
3. เบอร์ นาร์ ด เชง
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการตลาด
4. ภาณุ วัฒน์ เบ็ ญเราะมาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายทรั พยากรบุ คคล
5. กรี ฑากร ศิ ริ อัฐ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายการเงิ น ประเทศไทย
และรั กษาการผู้ จัดการทั่ วไป ซิ ซซ์ เลอร์

14

4

6

1

2
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6. โอลิ เวอร์ ก็ อตชั ลล์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายพั ฒนาเชิ งกลยุ ทธ์
7. คอนสแตนติ โน่ ฟลอเรส ลาสตร้ า
รองประธานฝ่ ายการผลิ ตสิ นค้ า
8. ภาณุ ศักดิ์ ซื่ อสั ตย์ บุญ
ผู้ จัดการทั่ วไป เดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี
9. อนุ พนธ์ นิ ธิ ยานั นท์
ผู้ จัดการทั่ วไป สเวนเซ่ นส์ (ประเทศไทย)
10. นคริ นทร์ ธรรมหทั ย
ผู้ จัดการทั่ วไป แดรี่ ควี น และคอฟฟี่ เจอนี่

11

13

8

15

11. ธนวรรธ ดำ�เนิ นทอง
ผู้ จัดการทั่ วไป เบอร์ เกอร์ คิ ง
(ประเทศไทย)
12. ธนกฤต กิ ตติ พนาชนม์
ผู้ จัดการทั่ วไป บอนชอน
13. ปั ทม์ พงษ์ วิทยาพิ พัฒน์
ผู้ จัดการทั่ วไป 1112 Delivery
14. ชู ทวี ป วรดิ ลก
ผู้ จัดการทั่ วไป ซี เลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์
(ประเทศไทย)
15. นงชนก สถานานนท์
ผู้ จัดการทั่ วไป เดอะ คอฟฟี่ คลั บ
(ประเทศไทย)
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1. Dellen Soh
Chief Executive Officer,
Minor Food Singapore
2. Axel Tan
VP Operations,
Minor Food Singapore
3. Susan Goh
Finance Director,
Minor Food Singapore
4. June Koh
HR and Training Director,
Minor Food Singapore
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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
8. Lim Yu Huat
Operations Director,
Minor Food Singapore
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9. Ahmad Syed Bin Abdul Rashid
Operations Director,
Minor Food Singapore
10. Joshua Khoo
General Manager,
Minor Food Singapore
11. Ye Lin
General Manager,
Minor Food Singapore
12. Ong Kuok Liang
Projects Manager,
Minor Food Singapore
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กลุ่ มธุ รกิ จออสเตรเลี ย
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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. Jarrod Appleby
Chief Growth Officer,
Minor DKL Food Group
5. Mark Hannan
Chief Technology Officer,
Minor DKL Food Group
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6. David Lynch
Chief Digital Officer,
Minor DKL Food Group
7. Jon Saunders
General Manager Supply Chain,
Minor DKL Food Group
8. Nikki Ward
Group HR Manager,
Minor DKL Food Group
9. Sarina Mari
Group Corporate Lawyer,
Minor DKL Food Group
10. Matt Vidler
Head of Development,
Minor DKL Food Group
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16
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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
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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
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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
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ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่ งขั น

ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจใน 24 ประเทศ โดยมี
3 ตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย เนือ่ งจาก
สถานการณ์ โ รคโควิ ด -19 ยั ง คงมี ค วามไม่ แ น่ น อนจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในตลาดหลัก
ทั้งหมดของบริษัท แนวโน้มอุตสาหกรรมของตลาดที่สำ� คัญ
ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ประมาณการส่ วนแบ่ งการตลาด
ในประเทศไทยของไมเนอร์ ฟู้ ด ปี 2564
39% ไมเนอร์ ฟู้ ด ประเทศไทย
61% ผู้ ประกอบการอื่ น

ประเทศไทย

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ตามรายงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีแนวโน้มที่
ลดลง ซึง่ เป็นผลมาจากผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มมี
การฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกันยายนจากมาตรการการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ที่ ผ ่ อ นคลายลง โดย
การส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การเปิดประเทศและ
ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า
100 จุด ซึ่งสะท้อนถึงก�ำลังการซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว
แม้ว่าปี 2563 จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำที่สุดในรอบ
กว่า 2 ทศวรรษ แต่ธนาคารโลกรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทยเติ บ โตขึ้ น เล็ ก น้ อ ยในอั ต ราร้ อ ยละ 1.6
ในปี 2564 โดยการเติบโตในอัตราที่ช้าดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า
และการบั งคั บใช้ มาตรการในการจ� ำกัดด้านการด�ำเนิน
ธุรกิจและการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2564 เศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการ
การปิ ด ประเทศ และการเปิ ด พรมแดนระหว่ า งประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ:
รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด
ประเทศไทย รวมรายได้
ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(NESDC) คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเติบโตต่อไป ในอัตราระหว่างร้อยละ 3.5 - 4.5 ในปี 2565
จากอัตราการกระจายของวัคซีนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ จากการกลับ
มาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ ประเทศไทยคาดว่า
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาถึงประมาณ
5.6 ล้านคน ในปี 2565 เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนเพียง 428,000 คน
ในปี 2564 โดยการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว
จะช่วยผลักดันการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากการท่องเทีย่ ว
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทย นอกจากนี้ มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาลจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การฟื ้ น ตั ว ของการบริ โ ภค
ของภาคเอกชนอีกด้วย

ตารางเปรี ยบเที ยบส่ วนแบ่ งตลาดของธุ รกิ จร้ านอาหารบริ การด่ วนสไตล์ ตะวั นตกในประเทศไทย

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

รายได้ (ล้านบาท)

2562
รายได้
ร้อยละ

2563
รายได้
ร้อยละ

2564F
รายได้
ร้อยละ

คาเฟ่
ร้านอาหาร
ร้านอาหารจานด่วน
ไอศกรีมและเบเกอรี่
ตลาดรวม

9,654
26,744
32,360
6,817
75,575

2,560
20,239
26,746
5,125
54,670

1,971
18,011
24,172
4,774
48,929

12.8
35.4
42.8
9.0
100.0

4.7
37.0
48.9
9.4
100.0

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

4.0
36.8
49.4
9.8
100.0

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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ประเทศจี น

การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติรายงานการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีนอยูท่ อี่ ตั ราร้อยละ 8.1
ในปี 2564 แม้จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 การขาดแคลน
พลังงาน ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน และการคาดคะเน
การเกิดฟองสบูใ่ นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยฐานทีต่ ำ�่
ของปีที่ผ่านมาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง
โครงการการก่อสร้างต่างๆ เป็น แรงขับ เคลื่อนหลักของ
การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีน นอกจากนี้
การบริโภคยังคงปรับตัวดีขึ้น และภาคการส่งออกยังคง
แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการจากต่างประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเทศจีนได้ใช้โอกาสในปี 2564 เพื่อริเริ่ม
การปฏิรปู ขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ การคุม้ ครอง
ทางสังคม ซึง่ เน้นไปทีเ่ งินบ�ำนาญขัน้ พืน้ ฐาน การรักษาพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
และการส่งเสริมการใช้จ่ายของผู้บริโภค
องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนจะ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2565
จากฐานของการเติบโตที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้
ครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ สภาพตลาดแรงงานทีฟ่ น้ื ตัว และความเชือ่ มัน่
ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น จะช่ ว ยผลั ก ดั น การเติ บ โต
ของการบริโภค และเปลี่ยนไปสู่อุปสงค์ของภาคเอกชน
ในประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด และ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ซึ่งยังคงเป็นแรงผลักดัน
หลักของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศจีน อย่างไร
ก็ตาม การส่งออกที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนทางการเงิน
และการคลังของรัฐบาลกลางจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดัน
การเติบโตของประเทศจีนในปี 2565

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งประเทศออสเตรเลียรายงานว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลียเติบโตในอัตราร้อยละ 3.4 ในปี 2564
(หลังจากที่ชะลอตัวลงในอัตราร้อยละ 2.4 ในปี 2563) โดย
การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การปิดประเทศ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าส่งผล
ให้การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นไปในอัตราที่ช้าลง แต่ไม่ได้
ท�ำให้การเติบโตหยุดชะงัก อีกทั้งประเทศออสเตรเลียได้
เปลี่ยนนโยบายของประเทศจากนโยบายการแพร่เชื้อที่เป็น
ศูนย์เป็นใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 ตามอัตราการฉีดวัคซีน
เพิม่ สูงขึน้ จึงมีการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดในการป้องกันการแพร่
ระบาดต่างๆ ส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ
อีกครัง้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจอย่างมีนยั ส�ำคัญกับภาคธุรกิจและกลุม่ แรงงาน

องค์การเพื่อเศรษฐกิจความร่วมมือและการพัฒนาคาดว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศออสเตรเลียจะเติบโตใน
อัตราร้อยละ 4.1 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัว
ของความต้องการที่แข็งแกร่งและการกลับมาเปิดพรมแดน
ระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล
ส่วนการใช้จ่ายของภาคเอกชนคาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นตาม
รายได้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จากสภาวะตลาดแรงงาน
ที่ปรับตัวดีขึ้น การออมที่เพิ่มขึ้น และราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากแผนโครงการของ
ภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ทัง้ นี้ กลยุทธ์การคลังระยะ
สัน้ ของประเทศออสเตรเลียมุง่ เน้นไปทีก่ ารผลักดันเศรษฐกิจ
จนกว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และอัตราการว่างงาน
กลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ที่อัตรา
ร้อยละ 5 โดยหลังจากนั้นรัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การรักษา
เสถียรภาพและลดภาระหนีส้ าธารณะในระยะกลาง ในขณะที่
อั ต ราการว่ า งงานมี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลงจากร้ อ ยละ 6.5
ในปี 2563 เป็นร้อยละ 5.4 ในปี 2564 และ ร้อยละ 4.9
ในปี 2565

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ประเทศออสเตรเลี ย

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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ผลประกอบการที่ ส�ำคั ญ
และแผนงานในอนาคต

ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 21,173
ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยการฟื้นตัวของความต้องการที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนและความพยายามในการเพิ่ม
ยอดขายในประเทศออสเตรเลี ย ช่ ว ยผลั ก ดั น รายได้
โดยรวมให้สูงขึ้น ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
การด� ำ เนิ น งานที่ ท ้ า ทายจากมาตรการการป้ อ งกั น การ
แพร่ ร ะบาดที่ เ ข้ ม งวดส� ำ หรั บ ร้ า นอาหารในประเทศไทย
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว มาตรการการลด
ค่าใช้จา่ ยในระดับองค์กร ค่าใช้จา่ ยในการผลิต ค่าเช่า บุคลากร
และค่าใช้จ่ายในการบริหารยังช่วยผลักดันการเติบโตของ
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานให้เติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นอยู่
ที่ร้อยละ 197 เป็นจ�ำนวน 657 ล้านบาท ในปี 2564 ทั้งนี้
ไมเนอร์ ฟู้ดรายงานผลก�ำไรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
ไตรมาสที่ 6 โดยทุกกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารมีผลก�ำไรทีเ่ ป็นบวก
ไมเนอร์ ฟู ้ ด มี ก ารบริ ห ารงานด้ ว ยโครงสร้ า งกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ตามแต่ละภูมิภาคด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยประเทศไทย
ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วยประเทศจีนและ
ออสเตรเลีย

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

สั ดส่ วนรายได้ จากการด� ำเนิ นงาน
ตามกลุ่ มธุ รกิ จร้ านอาหารปี 2564
56%
20%
12%
12%

ไทย
จี น
ออสเตรเลี ย
อื่ นๆ

21,173
ล้ านบาท
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ไมเนอร์ ฟู้ดด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ
พิ ซ ซ่ า คอมปะนี , สเวนเซ่ น ส์ , ซิ ซ ซ์ เ ลอร์ , แดรี่ ควี น ,
เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน และคอฟฟี่ เจอนี่
ในประเทศไทย กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในประเทศไทยมี
ร้านอาหารจ�ำนวน 1,601 สาขา ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น
16 สาขาจากปี 2563 โดยการเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวเป็นผลมาจาก
การขยายสาขาของบอนชอนและคอฟฟี่ เจอนี่ แบรนด์ใหม่
ของไมเนอร์ ฟู้ด ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปิดสาขา
ที่ไม่ท�ำก�ำไรของแบรนด์อื่น ทั้งนี้ จากร้านอาหารทั้งหมด
ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ดมีร้านอาหารที่ลงทุนเองจ�ำนวน
937 สาขา ส่วนที่เหลืออีก 664 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์
กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีรายได้ลดลงร้อยละ 14
ในปี 2564 จากการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุเ์ ดลต้า
โดยรัฐบาลได้สั่งปิดบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน
จ�ำกัดเวลาเปิดให้บริการ และจ�ำกัดจ�ำนวนที่นั่งภายในร้าน
อาหาร ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในประเทศไทยมี
ยอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ 13 และต้องปิดให้บริการ
บางสาขาเป็นการชั่วคราว ประกอบกับส่วนแบ่งผลขาดทุน
จากเบรดทอล์ค อย่างไรก็ตาม ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ยังคงเป็นบวกในปี 2564

เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาความแข็ ง แกร่ ง ในช่ ว งเวลาที่ ท ้ า ทายนี้
ไมเนอร์ ฟูด้ ได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการขายทีห่ ลากหลาย
และเพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายบนแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล บริ ษั ท
ประสบความส�ำเร็จในการเพิม่ ผูใ้ ช้ใหม่ในแอปพลิเคชัน 1112
Delivery ของบริษัทเอง และมีจ�ำนวนการดาวน์โหลดและ
ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 112 อีกทั้งไมเนอร์ ฟู้ด
ยังได้ขยายพื้นที่การให้บริการของแอปพลิเคชันดังกล่าว
ให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดใหม่เพิม่ เติม เช่น จังหวัดเชียงใหม่
ชลบุรี และระยอง ในขณะที่เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้เริ่ม
ขยายพื้นที่การจัดส่งอาหารไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery
ได้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน จ�ำนวน และคะแนน
การให้บริการของพนักงานส่งอาหารอีกด้วย
แบรนด์ทุกแบรนด์ได้ท�ำการปรับ เปลี่ยนเมนูอาหารและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ รองรับช่องทางบริการจัดส่งอาหาร
ซือ้ กลับบ้าน และการซือ้ อาหารกลับบ้านโดยไม่ตอ้ งลงจากรถ
(Drive-through) มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ซิซซ์เลอร์
ได้เปิดตัวแนวคิดอาหารใหม่ “พร้อมปรุง” เพื่อรับมือกับ
ข้อจ�ำกัดในการนัง่ รับประทานอาหารภายในร้านและแนวโน้ม
การท�ำอาหารเองทีบ่ า้ นทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ อีกก้าวทีส่ ำ� คัญ
ของไมเนอร์ ฟู้ดคือการร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร
หลักทั้งหมดเพื่อเร่งการเติบโตของยอดขายนอกเหนือจาก
ยอดขายผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทเอง

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ประเทศไทย

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

หมายเหตุ
Notes::
รายได้
รวมของร้านอาหารที
ษัทเป็นinclude
เจ้าของgross
หมายถึsales
ง รายได้
ต้นจากร้านที่บริษัทand
เป็นfranchised
เจ้าของและรายรั
บจากการให้
สิทธิแฟรนไชส์
System-wide
restaurant่บริsales
fromขั้นcompany-owned
restaurant
outlets.
Company-owned
salesขั้นonly
include
sales
company-owned
รายได้
รวม หมายถึง รายได้
ต้นจากร้
านทีgross
่บริษัทเป็
นเจ้าfrom
ของและภายใต้
ลิขสิทธิ์แrestaurants
ฟรนไชส์ and franchise fees.
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ประเทศจี น

แบรนด์รเิ วอร์ไซด์เป็นแบรนด์หลักของไมเนอร์ ฟูด้ ในประเทศ
จีน โดยมีสาขาทั้งหมด 135 สาขา ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23 จากปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขา
ที่ท�ำก�ำไรตามโอกาสที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ของตลาดร้านอาหาร ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศจีนมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในอัตรา
ร้อยละ 9.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
การบริโภคภายในประเทศและความสามารถของรัฐบาล
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม
ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 7 เดือนแรกของ
ปี 2564 แม้วา่ กิจกรรมทางธุรกิจจะชะลอตัวลงและมีการปิด
สาขาร้านอาหารบางแห่งเป็นการชั่วคราวจากการระบาด
ของสายพันธุ์เดลต้าในบางเมืองตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้ยกระดับ
แบรนด์ริเวอร์ไซด์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
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เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับลูกค้าและรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของบริษัท
ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยี พัฒนาระบบการช�ำระเงิน และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยท�ำให้การจัดหาปลาสามารถ
ตรวจสอบที่มาได้ และขยายช่องทางการจัดหาปลาเพิ่มเติม
นอกจากนี้ โปรแกรมความภั ก ดี ข องแบรนด์ ริ เ วอร์ ไ ซด์
ยั ง ประสบความส� ำเร็ จ ด้ ว ยจ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ ใ หม่ แ ละจ� ำนวน
การใช้งานที่เพิ่มขึ้น
ด้วยฐานการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศจีนมีผลการด�ำเนินงานของธุรกิจนั่ง
รับประทานอาหารภายในร้านที่แข็งแกร่งและมีก�ำไรสุทธิ
ที่เป็นบวกในปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อน
การระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ทั้งนี้ ท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อจากการระบาดของโรคโควิด-19
การยกระดับฐานการด�ำเนินงานดังกล่าวคาดว่าจะช่วยผลักดัน
ให้กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนก้าวแซงหน้าคูแ่ ข่งต่อไป

ท่ามกลางการปิดประเทศที่ยืดเยื้อในบางรัฐและบางเมือง
กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียยังคงมุง่ พัฒนา
แพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารและโปรแกรมความภักดี
ทางดิจิทัล ตลอดจนการขยายช่องทางการขายเพิ่มเติม
เช่น การซื้ออาหารกลับบ้านโดยไม่ต้องลงจากรถ และร้าน

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
มีการฟื้นตัวของยอดขายต่อร้านเดิม โดยเติบโตในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.3 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น ซึ่ ง มี ส าเหตุ ส ่ ว นใหญ่
มาจากผลการด�ำเนินงานที่ดีในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน
จากการผ่อนคลายข้อจ�ำกัดต่างๆ และกลับมาด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอีกครั้ง นอกจากนี้ บริการจัดส่งอาหารของ
ไมเนอร์ ฟู้ดยังมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย
มีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้นจ�ำนวน 415 สาขา ลดลงจาก 440
สาขา ณ สิ้นปี 2563 ทั้งนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับยังคงเป็น
แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม โดยมีสัดส่วนยอดขายโดยรวม
ทุกสาขามากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศออสเตรเลียมีจำ� นวนสาขาลดลงในระหว่างปี 2564
เนื่องจากได้ท�ำการปิดสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไรเป็นการถาวร จาก
การปรับโครงสร้างสาขาร้านอาหารท่ามกลางผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19

อาหารสะดวกซือ้ ทีข่ ายอาหารกล่องขนาดเล็ก โดยกลุม่ ธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้เปิดตัวเมนูใหม่มากมาย
และร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายใหม่เพิ่มเติม
เพื่อกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย นอกจากนี้ ความมุ่งมั่น
ในการปรับโครงสร้างสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องและ
การบริหารจัดการความสามารถในการท�ำก�ำไรอย่างมีวินัย
ส่งผลให้การด�ำเนินงานของกลุม่ ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ประเทศออสเตรเลี ย

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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ตลาดอื่ นๆ

นอกจาก 3 กลุม่ ธุรกิจหลักในประเทศไทย จีน และออสเตรเลีย
แล้ว ไมเนอร์ ฟูด้ มีรา้ นอาหารอีก 316 สาขา ในอีก 20 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป
ประเทศแคนาดา และประเทศเม็กซิโก แม้วา่ จะยังคงมีขนาด
เล็ก แต่ตลาดดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาส
ในการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างมีนยั ส�ำคัญได้ในอนาคต
โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของไมเนอร์ ฟู้ดนอกเหนือจาก
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม (CLMV) ด้วยจ�ำนวนสาขาทัง้ หมด 166 สาขา และ
ตะวันออกกลางด้วยจ�ำนวนสาขาทั้งหมด 66 สาขา

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

2563
1,191
240
112
63
240
118
103
59
112
2
89
3
50
1,179
332
214
256
337
23
17

2,377

2,370

2564
1,205
229
113
65
234
119
88
67
140
1
103
5
41
1,184
333
210
256
327
18
16
24
2,389

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักรและร้านอาหารในสนามบิน 		

จ�ำนวนสาขาร้านอาหาร
ภายในประเทศ
• บริษัทลงทุนเอง
• แฟรนไชส์
ต่างประเทศ
• บริษัทลงทุนเอง
• แฟรนไชส์
รวม

2562

2563

2564

962
616

954
631

937
664

236
563
2,377

237
548
2,370

268
520
2,389
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จ�ำนวนสาขาร้านอาหาร
บริษัทลงทุนเอง
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
เบนิฮานา
บอนชอน
คอฟฟี่ เจอนี่
อื่นๆ*
สาขาแฟรนไชส์
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
แดรี่ ควีน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไทย เอ็กซ์เพรส
เบนิฮานา
คอฟฟี่ เจอนี่
รวม
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ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ ใช้ โอกาสเพื่ อเสริ มสร้ างความแข็ งแกร่ ง
ให้ กับฐานการด� ำเนิ นงาน รวมถึ งเพิ่ มผลิ ตผล
และความสามารถในการท� ำก� ำไรผ่ านการเติ บโต
ของช่ องทางการขายออนไลน์ การปิ ดแบรนด์ สินค้ าในเครื อ
ที่ ไม่ ท�ำก� ำไร การบริ หารจั ดการสิ นค้ าคงเหลื อ
และการเลื อกซื้ อสิ นค้ า และพั ฒนาระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
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ปี 2564 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ท้าทาย ส่งผลให้บริษัท
หันมาให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
กับฐานการด�ำเนินงานของธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การฟื ้ น ตั ว อย่ า งเต็ ม รู ป แบบในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม
ในปี 2564 สภาพแวดล้ อ มในการด� ำ เนิ น งานยั ง คงมี
ความท้ า ทายท่ า มกลางการระบาดของโรคโควิ ด -19
ระลอกใหม่ ใ นประเทศไทย ส่ ง ผลให้ มี ก ารปิ ด ร้ า นค้ า
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การชั่ ว คราวนานหลายเดื อ น ทั้ ง นี้ ด้ ว ย
การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
จึงได้ใช้โอกาสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐาน
การด� ำ เนิ น งาน ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน และ
ผลก�ำไรต่อไป
ในเดื อ นพฤษภาคม 2564 ไมเนอร์ ไลฟ์ ส ไตล์ ไ ด้ เ ริ่ ม
ด� ำ เนิ น การปิ ด แบรนด์ สิ น ค้ า ในเครื อ ที่ ไ ม่ ท� ำ ก� ำ ไร และ
เปิดตัวแบรนด์ “เบิร์กฮอฟฟ์” ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องครัวที่มี
ศักยภาพการในการเติบโตสูงจากประเทศเบลเยียม โดย
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานในระยะยาวเกิดขึน้
จากการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
และการเลือกซื้อสินค้า การบริหารระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลอดจนการด�ำเนินมาตรการการการประหยัดค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
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แม้ว่ายอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่าง
แข็ ง แกร่ ง แต่ ธุ ร กิ จ โดยรวมยั ง คงได้ รั บ แรงกดดั น จาก
ความต้องการทีล่ ดลง และการปิดให้บริการเป็นการชัว่ คราว
ของร้านจัดจ�ำหน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องใช้ในบ้านและ
ครัวเรือนตามมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2564 ไมเนอร์
ไลฟ์สไตล์มรี ายได้จำ� นวน 2,760 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23
จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ลดลงอยู่ที่จ�ำนวน 60 ล้านบาท
ในปี 2564 จากจ�ำนวน 370 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งมี
สาเหตุมาจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมี
ระเบี ย บวิ นั ย ในทุ ก ส่ ว นของบริ ษั ท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในด้านค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
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นอกจากนี้ ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ ยังคงมุ่ งสร้ างโอกาสใน
การเติบโตของรายได้ให้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาด
อีคอมเมิร์ซ ด้วยเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จงึ ได้มงุ่ ยกระดับประสบการณ์ดา้ นดิจทิ ลั
ของผู้บริโภค และขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการขาย
บนตลาดออนไลน์ รวมถึงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ โดยความพยายามเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ชว่ ยให้
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งท่ามกลาง
สถานการณ์ที่มีความผันผวน แต่ยังช่วยผลักดันการฟื้นตัว
อย่างรวดเร็วของการด�ำเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
เมื่อสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินงานกลับสู่ภาวะปกติ

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์

069

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

4

2

1

1. ไมคา ตามไท
รั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฎิ บัติการ
ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์
2. คลอเดี ย วิ นเก
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติการ
ธุ รกิ จค้ าปลี ก
3. สุ รศั กดิ์ มั่ นแดง
รองประธานฝ่ ายการเงิ น
4. วิ ภามาศ ทุ มแสน
ผู้ จัดการทั่ วไป ธุ รกิ จค้ าปลี ก

5

9

6

3

10

7

5. พู นเพิ่ ม ชยางคเสน
ผู้ จัดการทั่ วไป ไมเนอร์ สมาร์ ท คิ ดส์
6. ชนิ สรา อุ นรั ตน์
ผู้ อำ�นวยการ เอสปรี , บอสสิ นี่ ,
อเนลโล่ และแรทลี ย์
7. กั ลยาณี พั ฒนกิ จเจริ ญการ
ผู้ จัดการ โมเดิ ร์น ลิ ฟฟิ่ ง โฮม แอนด์
		 คิ ทเช่ นแวร์ (สวิ ลลิ่ ง เจ.เอ. เฮ็ งเคิ ลส์ ,
โจเซฟ โจเซฟ, โบเดิ้ ม และเบิ ร์กฮอฟฟ์ )

8
8. ภั สริ ณ หาญเจนลั กษณ์
ผู้ จัดการ ชาร์ ล แอนด์ คี ธ
9. ศรวิ ษฐา เสริ มพานิ ช
ผู้ จัดการ เอสปรี และบอสสิ นี่
10. สุ ธี รา วชิ รเสรี ชัย
รั กษาการผู้ จัดการ
		 อเนลโล่ และแรทลี ย์
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ที มผู้ บริ หารไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์
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ภาวะอุ ตสาหกรรมและการแข่ งขั น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 49.4 ในเดือนกุมภาพันธ์
2564 เป็น 39.6 ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นระดับ
ที่ต�่ำที่สุดในรอบเกือบ 23 ปี โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผล
มาจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่ เ ข้ ม งวดมากขึ้ น ในเดื อ นกรกฎาคมและสิ ง หาคม ซึ่ ง
รวมถึงการปิดประเทศและการจ�ำกัดเวลาเคอร์ฟิว รวมถึง
การออกข้อจ�ำกัดต่างๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประชาชนยั ง คงมี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความไม่ แ น่ น อน
ของแผนการกระจายวัคซีน ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ปัญหาน�ำ้ ท่วม ราคาน�ำ้ มันทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็ว และก�ำลังซือ้
ของครัวเรือนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู ้ บ ริ โ ภคปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในรอบ 7 เดื อ น
ในเดือนกันยายน 2564 เนือ่ งมาจากความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจ
ที่ปรับตัวดีขึ้น จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ลดลง
การผ่อนคลายมาตรการการปิดประเทศ อัตราการฉีดวัคซีน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเปิดรับนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบถ้วน
โดยไม่ต้องกักตัว
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การเติบโตของตลาดการค้าปลีกในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตลาดสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกายได้รับแรง
ผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเทีย่ ว
เป็ น หลั ก การขยายตั ว ของตั ว เมื อ งมี ส ่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น
การเติบโตของตลาดการค้าปลีก เนือ่ งจากจ�ำนวนประชากร
หนุม่ สาวทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเมืองใหญ่สง่ ผลให้มคี วามต้องการของ

สินค้าเพิ่มขึ้นตามมา เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าแฟชั่น และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
เมือ่ มองไปในอนาคต กิจกรรมการค้าปลีกคาดว่าจะกลับมา
แข็งแกร่งอีกครั้ง จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการฟืน้ ตัวของการบริโภคภายในประเทศ จาก
อัตราการกระจายของวัคซีนทีส่ งู ขึน้ และมาตรการการรับมือ
กับโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูลของ
บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กลุ่มผู้ค้าปลีกมีการพิจารณา
กลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ปัจจัยทางการเงิน และกลยุทธ์ของ
แบรนด์ ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่ออนาคตของตลาดการค้าปลีกในอนาคต
แม้ว่าธุรกิจการค้าปลีกโดยรวมในประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่บางธุรกิจ
เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและร้านสะดวกซื้อยังคงมีการเติบโต
โดยการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟน การปรับปรุงระบบการขนส่งและการจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโครงการระบบการจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (พร้อมเพย์) เป็นปัจจัยหลักทีช่ ว่ ย
ผลักดันกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ
ตามรายงานของ e-Conomy SEA ประจ�ำปี 2564 ธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในอัตราร้อยละ 68
เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2564 ท่ามกลางการระบาดของ
โรคโควิด-19 เนื่องจากเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลได้น�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าและพฤติกรรม

ดั ชนี การขายปลี กเสื้ อผ้ า
รองเท้ า และเครื่ องหนั ง
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ณ สิน้ ปี 2564 บริษทั มีรา้ นค้าและจุดจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน
386 แห่ง โดยร้อยละ 78 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ในขณะที่
ร้อยละ 22 เป็นของแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน
โดยจ�ำนวนร้านค้าลดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เป็นผลมาจาก
การทีไ่ มเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ทำ� การปิดแบรนด์ในเครือทีไ่ ม่ทำ�
ก�ำไร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยรวม สุทธิด้วยการเปิดตัวแบรนด์เครื่องใช้ในบ้าน
และครัวเรือน

รายได้ของบริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นธุรกิจ
รับจ้างผลิตลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 11 ในปี 2564
โดยมี ส าเหตุ ม าจากความต้ อ งการที่ ล ดลงของลู ก ค้ า
รายใหญ่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และก�ำลังการผลิต
ที่ ล ดลงตามจ� ำ นวนพนั ก งานในสายการผลิ ต ที่ ล ดลง
เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ไ ม เ น อ ร์ ฟู้ ด

ผลประกอบการที่ ส�ำคั ญ
และแผนงานในอนาคต

รายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายลดลงร้อยละ 29 ในปี 2564
โดยเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรค
โควิด-19 แม้วา่ รายได้จากการขายผ่านอีคอมเมิรซ์ จะเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 17 จากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งของเว็บไซต์
ชาร์ล แอนด์ คีธ ในขณะที่ยอดขายแบรนด์สินค้าแฟชั่น
และเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนโดยรวมทั้งหมดลดลง
เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมการค้าปลีกและภาคการท่องเทีย่ ว
ที่ชะลอตัวของ รวมถึงการปิดให้บริการร้านค้าเป็นการ
ชัว่ คราวในจังหวัดพืน้ ทีส่ แี ดงเข้ม เนือ่ งจากห้างสรรพสินค้า
ถู ก สั่ ง ปิ ด ให้ บ ริ ก ารตามมาตรการการควบคุ ม การแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเดื อ น
กรกฎาคมและสิงหาคม

การขยายจ� ำนวนจุ ดจ� ำหน่ ายสิ นค้ า

จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายสินค้า
เอสปรี
บอสสินี่
ชาร์ล แอนด์ คีธ
อเนลโล่
แรทลีย์
รวม - แฟชั่น
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์
โจเซฟ โจเซฟ
โบเดิ้ม
เบิร์กฮอฟฟ์
รวม - เครื่องใช้ในบ้าน
และครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น*

2562
85
80
44
116
31
356
29
28
26

2563
78
80
44
110
36
348
27
25
23

2564
67
78
43
97
17
302
28
26
13
17

83
439

75
423

84
386

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจ�ำหน่ายสินค้าของเพโดร, เซฟ มาย แบค, บรูคส์ บราเธอร์ส,
โอวีเอส และเอแตม เนื่องจากจุดจ�ำหน่ายของเพโดร และเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลง
ในปี 2562 ส่วนจุดจ�ำหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 และจุดจ�ำหน่าย
ของโอวีเอสและเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564

ไ ม เ น อ ร์ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์

ผูบ้ ริโภค ในอนาคต ตลาดอีคอมเมิรซ์ มีแนวโน้มการเติบโต
ในอัตราที่สูง โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
อยู่ที่ร้อยละ 14 ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะ
ตอบสนองกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ผูป้ ระกอบการจึงจ�ำเป็น
ต้องเสริมสร้างการขายผ่านทั้งช่องทางการค้าออนไลน์
และออฟไลน์ (Omni-chanel) และสร้างประสบการณ์
การซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ไ ม เ น อ ร์ โ ฮ เ ท ล ส์
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สร้ างรากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อก้ าวสู่ ความยั่ งยื น
แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคง
ยื ด เยื้ อ และมี ค วามผั น ผวนอยู ่ ต ลอดเวลา ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นในวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน
ของเราในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพ
และการดํ า เนิ น งานในระยะยาว เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
ในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
เอื้ อ อ� ำ นวย บริ ษั ท ยั ง ตระหนั ก ถึ ง วาระเร่ ง ด่ ว นของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลกระทบในวงกว้าง
ในปี 2564 ไมเนอร์ เ ริ่ ม ใช้ แ นวทางของคณะท� ำ งาน
ด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ สภาพ
ภูมิอากาศ (TFCD: Task Force on Climate-related
Financial Disclosures) ในการจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง
และโอกาสด้านความยั่งยืน และวางแผนที่จะค�ำนวณ
ผลกระทบด้านการเงินจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป
บริษทั น�ำข้อมูลของความเสีย่ งและโอกาสทีไ่ ด้รบั การระบุ
มาประกอบกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และ
โครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา โดยยุทธศาสตร์
หลั ก ของเรายั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรมนุษย์ และห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุน
ยุทธศาสตร์เสริมคือการมีธรรมาภิบาลและการสร้าง
คุณค่าร่วม
มู ลนิ ธิ โกลเด้ น ไทรแองเกิ้ ล เอเชี ยน
เอลเลเฟ่ นยั งคงดู แลช้ าง ควาญช้ าง
และครอบครั วอย่ างสม�่ ำเสมอ
และในปี 2564 ได้ รับช้ างบ้ าน 1 เชื อก
เข้ ามาดู แลเพิ่ มจากเดิ ม 20 เชื อก
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษทั ไมเนอร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล มีมติอนุมตั ใิ ห้คำ� มัน่ ในการเป็นองค์กร
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เรามุ่งมั่น
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจของเรา
และสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ไมเนอร์ ฟู ้ ด ในประเทศไทยริ เ ริ่ ม โครงการประหยั ด
พลังงานส�ำหรับร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของทุกสาขา
และร้านแฟรนไชส์แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนีจ�ำนวน
188 สาขา ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เราด�ำเนิน
ในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 โดย
ณ สิ้นปี 2564 สามารถลดการใช้พลาสติกประเภทใช้
ครัง้ เดียวได้แล้วร้อยละ 27 เมือ่ เทียบกับการใช้ในปี 2561
จากการใช้วสั ดุทดแทนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้พลาสติกน้อยลง
เราส่งเสริมการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศทางบกและทางทะเล และแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์และพืชป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันร้อยละ 87
ของโรงแรมของเราที่ มี พื้ น ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ห รื อ ติ ด กั บ แหล่ ง
ธรรมชาติมโี ครงการด้านการอนุรกั ษ์ระยะยาวอย่างน้อย
1 โครงการ มูลนิธโิ กลเด้น ไทรแองเกิล้ เอเชียน เอลเลเฟ่น
ยังคงดูแลช้าง ควาญช้าง และครอบครัวอย่างสม�่ำเสมอ
และในปี 2564 ได้รับช้างบ้าน 1 เชือกเข้ามาดูแลเพิ่ม
จากเดิม 20 เชือก นอกจากนัน้ ยังได้ให้เงินเพือ่ สนับสนุน
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การท�ำงานของสัตวแพทย์ และจัดสรรอาหารส�ำหรับ
ช้างในปางช้างอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
เศรษฐกิจด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแต่ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมอีกด้วย บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชน
เท่ า ที่ ท� ำ ได้ และยัง คงให้ค วามส�ำคัญ ต่อการพัฒ นา
พนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง บริษัทด�ำเนินแนวทาง
การพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ ซึง่ ครอบคลุมไปถึงการพัฒนา
และการสนั บ สนุ น กลุ ่ ม สมาชิ ก ชุ ม ชนที่ ด ้ อ ยโอกาส
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำ
ในปี 2562 เราประกาศเป้าหมาย “1 ล้านคนได้รับ
การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566” และได้บรรลุ
เป้ า หมายดั ง กล่ า วในปี 2564 จากโครงการพั ฒ นา
บุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนั้น ในปี 2565
เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่ ได้แก่ “3 ล้านคน
ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573” โดยมุ่ง
ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพนักงานในองค์กร
และคนในชุ ม ชนของเราผ่า นโครงการสนับสนุน ด้าน
การศึกษา การสร้างงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ สุขภาพ
และความเป็ น อยู่ที่ดี และสิ่ง แวดล้อมในสัง คมที่เรา
ดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มน�ำตัวชี้วัด
ด้านความยัง่ ยืน มาเป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการจัดการ ผูบ้ ริหารประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของโรงแรม เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับการหล่อหลอมเข้ากับ
การด�ำเนินงานของเราอย่างแท้จริง
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนตั้งแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้า
ของเรามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของธุรกิจ
โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ เราได้
ขยายขอบเขตการพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีย่ งั่ ยืนครอบคลุม
ถึงหน่วยธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย จนถึงปัจจุบันนี้
เราได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ
คู่ค้าท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญและคู่ค้าที่สร้างผลกระทบ
ทางธุรกิจสูงด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
และออสเตรเลี ย ถึ ง ร้ อ ยละ 94 และจะขยาย
การประเมิ น ให้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง คู ่ ค ้ า ของที ม พั ฒ นา
โครงการในประเทศไทยในปี 2565 เราตั้งใจตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ม องหาแนวทาง
การด�ำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และในปี 2564 แบรนด์
ของไมเนอร์ ฟู ้ ด ในประเทศไทย ออสเตรเลี ย และ
ตะวั น ออกกลางรวม 4 แบรนด์ ได้ น� ำ เสนอเมนู
เพื่ อ สุ ข ภาพกว่ า 50 เมนู บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์
และส่ ง มอบประสบการณ์ ที่ ย อดเยี่ ย มให้ กั บ ลู ก ค้ า
โดยที ม Minor Food Innovation Team (M-FIT)
ท�ำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Young Entrepreneur
Program (YEP) ได้พฒ
ั นานวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด

และเปิดตัวแบรนด์ไมเนอร์ ฟู้ดใหม่ขึ้น เช่น Naughty
& Rice แบรนด์ Poke Bowl เพื่อสุขภาพ และ Jooly
แบรนด์น�้ำผลไม้สกัดเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ ไมเนอร์
โฮเทลส์ได้พัฒนา “โปรแกรมสุขภาพหลายมิติ” (Multidimensional Wellness Program) ซึ่งน�ำเสนอการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมจากร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มให้บริการแล้วในโรงแรมอนันตราในทวีปเอเชีย

เราให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลและการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ไมเนอร์ได้คะแนนด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ
“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และยังคงได้รบั การรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต
เราเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม และเพื่อแสดงผลลัพธ์ของ
ความมุง่ มัน่ ของเรา ในปี 2564 เราได้รบั คัดเลือกเข้าเป็น
สมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging
Markets Index ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ปี ที่ 8 เป็ น สมาชิ ก
ของ FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA
ได้รับรางวัล ความยั่งยืน “Highly Commended in
Sustainability Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป้าหมายและผลการ
ด�ำเนินงานระยะยาว และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถศึ ก ษาได้ ใ นรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ปี 2564 และภายใต้หัวข้อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนบน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)

076

รากฐาน
ที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั ว
อย่ างก้ าวกระโดด

รางวั ล
ปี 2564

องค์ กร
• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index (DJSI)
ประจ�ำปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม
รีสอร์ท และเรือส�ำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8,
S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM
• รางวัล Highly Commended in Sustainability
Awards ประจ�ำปี 2564: กลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า
100,000 ล้านบาท,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คะแนนด้านก�ำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

• รางวัล All-Asia Executive Team Awards
ประจ�ำปี 2564: อันดับ 1 ใน 3 ของ
รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม
รางวัลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม
และรางวัลการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ยอดเยี่ยมของทวีปเอเชีย, Institutional Investor

• รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards
ประจ�ำปี 2564: ความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ,
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• รางวัล Triple A Country Awards ประจ�ำปี 2564:
Best in Corporate Hybrid Bond, The Asset
• ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ประจ�ำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD
Index Series ประจ�ำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6,
FTSE Russell
• ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating
ในระดับ AA ในปี 2564, MSCI
• รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2564, สถาบันไทยพัฒน์
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(2562 - 2565), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR
Excellence - Platinum Status ประจ�ำปี 2564,
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
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Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi Hotel

ไมเนอร์ โฮเทลส์
Al Baleed Resort Salalah by Anantara

• รางวัล Oman’s Leading Villa Resort,
World Travel Awards
Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Middle East อันดับที่ 4, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Favourite Hotel in Oman อันดับที่ 2,
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)
• รางวัล Oman’s Leading Luxury Hotel Villa,
World Travel Awards
• รางวัล Oman’s Best Wellness Retreat,
World Spa Awards
Anantara Bazaruto Island Resort

• รางวัล Mozambique’s Leading Beach Resort,
World Travel Awards
Anantara Chiang Mai Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: The Best
Resorts in the World อันดับที่ 8, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 1, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards: Top Southeast
Asia Resort Hotels อันดับที่ 9, Travel + Leisure
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Desaru Coast Resort & Villas

• รางวัล Malaysia’s Best Resort Spa,
World Spa Awards
Anantara Dhigu Maldives Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Indian Ocean อันดับที่ 27, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Middle East อันดับที่ 2,
Condé Nast Traveler (สหราชอาณาจักร &
สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Abu Dhabi’s Best Day Spa,
World Spa Awards
Anantara Golden Triangle Elephant Camp &
Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Hua Hin Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 17, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Iko Mauritius Resort & Villas

• รางวัล Mauritius’s Best Resort Spa,
World Spa Awards
Anantara Kihavah Maldives Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Indian Ocean อันดับที่ 8, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite
Beach Hotel (International) อันดับที่ 3,
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)
• รางวัล World’s Leading Underwater Hotel
Restaurant, World Travel Awards
Anantara Layan Phuket Resort

• รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�ำปี 2564,
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Anantara Mai Khao Phuket Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 14, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Maia Seychelles Villas

• รางวัล Indian Ocean’s Leading New Resort,
World Travel Awards
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Anantara Medjumbe Island Resort

• รางวัล Africa’s Most Romantic Resort,
World Travel Awards
• รางวัล Mozambique’s Best Resort Spa,
World Spa Awards
Anantara New York Palace Budapest Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotel
in Europe อันดับที่ 1, Luxury Lifestyle Magazine
(สหราชอาณาจักร)
Anantara Peace Haven Tangalle Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Asia อันดับที่ 22, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Riverside Bangkok Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand 20 อันดับแรก, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�ำปี 2564,
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotel
in Africa อันดับที่ 4, Luxury Lifestyle Magazine
(สหราชอาณาจักร)
Anantara Siam Bangkok Hotel

• รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล ประจ�ำปี 2564,
Thailand Tourism Awards (รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm
Villa Resort

• รางวัล United Arab Emirates’ Leading Villa
Resort, World Travel Awards
Anantara The Marker Hotel

รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top 50 Hotels
in the World, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Ireland อันดับที่ 1, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

Anantara The Palm Dubai Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Middle East อันดับที่ 9, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite
Hotel in the UAE อันดับที่ 2, Condé Nast
Traveler (ตะวันออกกลาง)
• รางวัล Middle East’s Leading Villa Resort,
World Travel Awards
Anantara Uluwatu Bali Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Indonesia อันดับที่ 6, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Anantara Veli Maldives Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Indian Ocean อันดับที่ 17, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Indian Ocean’s Leading Leisure Hotel,
World Travel Awards
Anantara Vilamoura Algarve Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Europe อันดับที่ 15, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards:
Best Hotels in Europe อันดับที่ 2,
Luxury Lifestyle Magazine (สหราชอาณาจักร)
Anantara Villa Padierna Palace BenhavÍs
Marbella Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotels
in Europe อันดับที่ 4, Luxury Lifestyle Magazine
(สหราชอาณาจักร)
• รางวัล Best Hotel Spa, Condé Nast Johansens
Avani Lesotho Hotel & Casino

• รางวัล Lesotho’s Best MICE Hotel,
World MICE Awards
Avani+ Luang Prabang Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Asia อันดับที่ 17, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
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Avani Windhoek Hotel & Casino

• รางวัล Namibia’s Leading Hotel,
World Travel Awards
Banana Island Resort Doha by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Middle East อันดับ 10, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Qatar’s Best Day Spa,
World Spa Awards
Elephant Pepper Camp, Elewana Collection

• รางวัล Kenya’s Leading Tented Safari Camp,
World Travel Awards
Elsa’s Kopje Meru, Elewana Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Kenya อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Four Seasons Resort Chiang Mai

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 10, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards: Top Southeast
Asia Resort Hotels อันดับที่ 5, Travel + Leisure
(สหรัฐอเมริกา)
Four Seasons Resort Koh Samui

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 5, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Thailand’s Leading Villa Resort,
World Travel Awards
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Thailand อันดับที่ 13, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Asia’s Leading Wedding Venue,
World Travel Awards
JW Marriott Phuket Resort & Spa

• รางวัล Thailand’s Best Incentive Hotel,
World MICE Awards
• รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards
สาขารีสอร์ท ประจ�ำปี 2564,
Thailand Tourism Awards

Lewa Safari Camp, Elewana Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Kenya อันดับที่ 4, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Naladhu Private Island Maldives

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Indian Ocean อันดับที่ 1, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Resorts
in the World อันดับที่ 4, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
NH Hotel Group

• Best Hotel Group for Business Travelers
Worldwide, Business Traveler Awards (เยอรมนี)
• รางวัล Best Hotel Chain in the MICE Segment,
Business Traveler Awards (เนเธอร์แลนด์)
NH Collection Roma Fori Imperiali

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Rome อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
NH Collection Amsterdam Barbizon Palace

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top 10 Hotels
in Amsterdam, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
NH Collection Firenze Palazzo Gaddi

• รางวัล La Razón Tourim Awards:
Best International Hotel, La Razón Newspaper
NH Collection Amsterdam Grand Hotel
Krasnapolsky

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Amsterdam อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
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NH Collection Roma Fori Imperiali

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Rome อันดับที่ 8, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Niyama Private Islands Maldives

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Indian Ocean อันดับที่ 18, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Oaks Brisbane on Felix Suites

• รางวัล Travellers’ Choice Best of the Best:
Top 10 Hotels Worldwide, TripAdvisor
Oaks Sunshine Coast Oasis Resort

• รางวัล Travellers’ Choice Best of the Best:
Top 10 Hotels Worldwide, TripAdvisor
Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in the Middle East อันดับที่ 5, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Favourite
Desert Hotel (MENA) อันดับที่ 1,
Condé Nast Traveler (ตะวันออกกลาง)
• รางวัล Abu Dhabi’s Leading Resort,
World Travel Awards
• รางวัล World’s Best Desert Spa,
World Spa Awards
The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia
Hotel by Anantara

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Southern Africa อันดับที่ 27, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล World’s Best Awards: Top Resort
Hotels in Africa อันดับที่ 3, Travel + Leisure
(สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Zambia’s Best Safari Spa,
World Spa Awards
Sand River Masai Mara, Elewana Collection
รายงานประจำ �ปี
2564
แบบ 56-1
One Report

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Kenya อันดับที่ 7, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)

Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Best Hotels
in the World อันดับที่ 13, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in the Middle East อันดับที่ 3, Condé Nast
Traveler (สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Tarangire Treetops, Elewana Collection

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Africa อันดับที่ 7, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
The St. Regis Bangkok

• รางวัล Five-Star Award for 2021,
Forbes Travel Guide
• ประกาศนียบัตร: มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Tivoli Ecoresort Praia do Forte

• รางวัล Brazil’s Best Resort Spa,
World Spa Awards
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Resorts
in Europe อันดับที่ 18, Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
Tivoli Mofarrej Sao Paulo Hotel

• รางวัล Brazil’s Leading Hotel Suite,
World Travel Awards
Tivoli Palacio De Seteais Sintra Hotel

• รางวัล Readers’ Choice Awards: Top Hotels
in Spain and Portugal อันดับที่ 13,
Condé Nast Traveler
(สหราชอาณาจักร & สหรัฐอเมริกา)
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ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์
นวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง

• รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา,
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ประกาศนียบัตร: มาตรฐานสากลส�ำหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน, BRCGS
อาร์ มิน ซี สเท็ มส์

ไมเนอร์ ฟู้ ด
แดรี่ ควี น

• รางวัล Thailand Franchise Award 2021:
Franchise of the Year,
กระทรวงพาณิชย์
• รางวัล Thailand Franchise Award 2021:
Best Overseas Franchise,
กระทรวงพาณิชย์

• รางวัล MIKE Thailand Silver Award 2021:
Most Innovative Knowledge Enterprise,
The Institute for Knowledge & Innovation
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงาน

เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวก
ให้กับลูกค้าและทุกฝ่ ายที่มสี ่วนในความสําเร็จของเรา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญ
ปี 2564 เป็ นอีกปี หนึ่งที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่ อน โดยเพื่อที่จะรับมือกับความ
ผันผวนของสภาวะแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะสามารถกลับมาฟื ้ นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเอือ้ อํานวย ในปี 2564
บริษัทได้เห็นการฟื ้ นตัวในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานในทวีปยุโรป ประเทศมัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง ประเทศจีน และ
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแตกต่างจากในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ที่ลดลงอย่างมีนยั สําคัญในทุกตลาดและทุกธุรกิจของบริษัท
ในด้านการเงิน บริษัทยังคงเสริมสร้างความแข็ ง แกร่งให้กับฐานะทางการเงิ น และสภาพคล่ องอย่างต่ อเนื่ อง ด้วยการขยาย
ระยะเวลาการการจ่ายคืนเงินกูแ้ ละหุน้ กูข้ องบริษัท รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยการรีไฟแนนซ์หนุ้ กูท้ ี่มลี กั ษณะ
คล้ายทุนที่มอี ยู่เดิม และออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม โดยบริษัทได้คงสถานะเครดิตจากบริษัททริสอยู่ที่ระดับ A นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั
การอนุมตั ิให้ยกเว้นการทดสอบเงื่อนไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินจนถึงสิน้ ปี 2565 และแก้เงื่อนไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงิ น
โดยไม่นบั รวมผลกระทบจากการด้อยค่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนถึงสิน้ ปี 2567 อีกทัง้ บริษัทประสบความสําเร็จ
ในการทําธุรกรรมการหมุนเวียนสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระหนีส้ ินของบริษัทให้อยู่ที่ระดับตํ่า
กว่าพันธสัญญาหนี ้ ณ สิน้ ปี 2564 โดยธุรกรรมการหมุนเวียนสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงการขายและทําสัญญาบริหารโรงแรมทิโวลี 2 แห่ง
ในประเทศโปรตุเกส การขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็ นเอช คอลเลคชั่นในประเทศสเปน และการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ของ
ในสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย
ในปี 2564 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงมีการขยายธุรกิ จด้วยความระมัด ระวัง ตามที่เคยได้เข้าทําสัญญาไว้ ทั้งสําหรับ
ไมเนอร์ โฮเทลส์และไมเนอร์ ฟู้ด โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 527 แห่ง ร้านอาหาร 2,389 สาขาและจุดจําหน่าย
สินค้า 386 แห่ง ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายใน 63 ประเทศ
ในระหว่างปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ดาํ เนินการเพื่อยกระดับฐานการดําเนินงานของบริษัท โดยได้มีส่วนสําคัญในการเปิ ดตัว
รู ปแบบใหม่ของโปรแกรม Discovery Loyalty Program ซึ่งเป็ นโปรแกรมความภักดีที่มีโรงแรมเข้าร่วมมากกว่า 500 แห่ง ในมากกว่า 85
ประเทศ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิ ดตัวโรงแรม 5 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ NH Collection Copenhagen ซึ่งเป็ นโรงแรมแห่งแรกของ
บริษัทในกลุ่มประเทศนอร์ดิก อีกทัง้ บริษัทยังคงมุง่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือโรงแรมอนันตราในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
เปิ ดตั ว Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel และ Anantara New York Palace Budapest Hotel และการประกาศรี แ บรนด์ ข อง
Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam โดยโรงแรมดัง กล่ า วถื อ เป็ น โรงแรมอนัน ตราแห่ ง แรกของเมือ งและประเทศนั้น ๆ
นอกจากนี ้ บริษัทได้มกี ารขยายธุรกิจในประเทศจีนผ่านการร่วมเป็ นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทฟั นยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศ
จีน เพื่อร่วมกันดูแลการพัฒ นาธุรกิ จ การดําเนินธุรกิ จโรงแรม ตลอดจนการขายและการตลาดของแบรนด์ทั้ง 7 ของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในประเทศจีน โดย ณ ปั จจุบนั ฟั นยาร์ดมีโรงแรมระดับบนภายใต้การบริหารจัดการในประเทศจีนมากกว่า 200 แห่ง และห้องพักประมาณ
1.1.2
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50,000 ห้องในขณะเดียวกัน ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้มกี ารปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยเช่นกัน ด้วยการยกเลิกสัญญาเช่าบริหารและสัญญารับจ้าง
บริหารของโรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป เพื่อหันมามุง่ เน้นไปที่โรงแรมที่สร้างผลกําไร
ในปี 2564 การมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็ นหนึ่งในสิ่งที่ไมเนอร์ ฟู้ดให้ความสําคัญสูงที่สดุ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการฟื ้ นตัว
ของธุรกิจ นอกจากความก้าวหน้าในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าที่น่ งั รับประทานอาหารภายในร้านและการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว
ไมเนอร์ ฟู้ดได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบริการจัดส่งอาหาร ทัง้ นี ้ ด้วยศักยภาพในการเติบโตของบริการจัดส่งอาหาร ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมุ่ง
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร 1112D ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากความมุง่ มั่นในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
แล้ว แบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิ ดตัวโปรแกรมความภักดีแบบดิจิทลั และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการข้อมูล ลูกค้า
สัมพัน ธ์ ทั้ง นี ้ การเปิ ด ตัว สเวนเซ่ น ส์ คราฟท์ บาร์ ซึ่ ง เป็ น บาร์ไ อศกรีมคราฟต์แ ห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย ที่ ต่ อ ยอดจาก
ประสบการณ์เฉพาะทางด้านไอศกรีมมากกว่า 35 ปี สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของบริษัทที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ส่วนใน
ประเทศจีน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึน้ ไมเนอร์ ฟู้ดจึงมุง่ ขยายฐานการดําเนินงานร้านอาหาร ในขณะที่
ยังคงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของวัตถุดบิ อาหาร โดยการจัดซือ้ วัตถุดบิ โดยตรงจากฟาร์มเลีย้ งปลาขนาดใหญ่
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ให้ความสําคัญกับการปรับตัวเพื่อรับ มือกับสถานการณ์ท่ี เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาประสิท ธิภาพในการ
ดําเนินงาน ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จึงได้ทาํ การปิ ดแบรนด์สินค้าในเครือที่ไม่ทาํ กําไรและ
เปิ ดตัวแบรนด์ “เบิรก์ ฮอฟ” ซึ่งเป็ นแบรนด์เครื่องครัวที่มศี ักยภาพการในการเติบโตสูงจากประเทศเบลเยียมในเดือนพฤษภาคมปี 2564
นอกจากนี ้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระยะยาวจะเกิดขึน้ จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และ
การเลือกซือ้ สินค้า การบริหารระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง ตลอดจนการดําเนินมาตรการการการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทัง้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ยังคงมุง่ สร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้ให้มากที่สดุ และเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดค้าปลีกออนไลน์ ไม
เนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ยกระดับช่องทางการขายออนไลน์และขยายฐานลูกค้าผ่านการเพิ่มช่องทางการขาย ในขณะทีใ่ ช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทมีพฒ
ั นาการทางธุรกิจ ทัง้ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดที่ส ําคัญ
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
2562
กุมภาพันธ์

-

มีนาคม

-

เมษายน

-

พฤษภาคม

-

กรกฎาคม

-

สิงหาคม

-

เปิ ดตัวแอปพลิเคชันมือถือ 1112D ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มที่ให้บริการจัดส่งอาหารของทุกแบรนด์ในเครือ ไมเนอร์ ฟูด้ มา
รวมไว้ที่เดียวเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้
เปิ ดร้านเดอะคอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เบรดทอล์คในประเทศไทย
ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาท จํานวน 33,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ถึง 15 ปี โดยได้นาํ เงินที่ได้รบั จากการจําหน่ายหุน้
กูด้ งั กล่าว จํานวน 24,000 ล้านบาท ไปใช้คืนเงินกู้ Bridge Finance ซึ่งใช้ในการลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
เบิกถอนเงินกูร้ ว่ ม (Syndicated Loan) ระยะเวลา 5 ปี จาํ นวน 380 ล้านยูโร เพื่อชําระคืนเงินกู้ Bridge Finance ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
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 เบนาอาวีส ์ มาร์เบลลา รีสอร์ท (โรงแรมเช่าบริหาร) ซึ่งเป็ น
โรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราแห่งแรกในประเทศสเปน
โอนการดําเนินงานของโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีในโปรตุเกสให้อยู่ภายใต้การบริหารของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
เข้าทําการขายและเช่ากลับ (ผ่านเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ) โรงแรม 3 แห่งในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

085

-

ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้เป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอวานี เซ็นทรัล ปูซาน (โรงแรมรับจ้าง
บริหาร)
เปิ ดให้บริการโรงแรม NH Andorra la Vella (โรงแรมรับจ้างบริหาร) ในประเทศอันดอร์รา

กันยายน

-

ตุลาคม

-

พฤศจิกายน

-

เปิ ดร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับสาขาแรกในประเทศลาว และเวียดนาม
ขยายธุรกิจในประเทศมอริเชียสเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรม Anantara Iko Mauritius Resort & Villas
(โรงแรมรับจ้างบริหาร)
เบิกถอนเงินกู้ (Bilateral Loan) ระยะเวลา 7 ปี จาํ นวน 74 ล้านยูโร เพื่อชําระคืนเงินกู้ Bridge Finance ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
เข้าซือ้ กิจการร้านบอนชอนในประเทศไทย
ขาย 3 โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุนในมัลดีฟส์ซึ่งได้แก่ อนันตรา เวลิ, อนันตรา ดิหก์ ู และนาลาดู ไพรเวท ไอส์แลนด์
ในขณะที่ทงั้ 3 แห่งยังคงอยู่ภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร

-

ขยายธุรกิจในประเทศเม็กซิโกเป็ นครัง้ แรกสําหรับไมเนอร์ ฟู้ด ด้วยการเปิ ดร้านเบนิฮานาซึ่งเป็ นสาขาแฟรนไชส์
ขยายธุรกิจในประเทศตูนิเซียเป็ นครัง้ แรก ด้วยการเปิ ดให้บริการโรงแรมอนันตรา โทเซอร์ รีสอร์ท (โรงแรมรับจ้าง
บริหาร)
ได้รบั สิทธิแฟรนไชส์เพื่อขยายร้านไก่บอนชอนในประเทศไทย

กรกฎาคม
สิงหาคม

-

กันยายน
ธันวาคม

-

ธันวาคม
2563
มีนาคม
มิถนุ ายน

ร่วมมือกับ Clinique La Prairie เพื่อดําเนินกิจการสปาเพื่อความงามและการแพทย์ที่โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพ
เพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในเบรดทอล์ค กรุป๊ สิงคโปร์ จากร้อยละ 14.2 เป็ น 25.1
ได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนถึงสิน้ ปี 2563
ประสบความสําเร็จในการออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประสบความสําเร็จในการออกหุน้ เพิ่มทุนจํานวน 9,759 ล้านบาท
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราการจัดสรร 22 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 21.60 บาทต่อหุน้
เข้าซือ้ บริษัทเพื่อบริหารแปดโรงแรมระดับบนในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนหน้านีอ้ ยู่ภายใต้เครือ Boscolo
ไมเนอร์ โฮเทลส์รว่ มมือกับบริษัทมั่นคงเคหะการ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์เปิ ดตัว “รักษ” ซึ่งเป็ นการรักษา
สุขภาพและการแพทย์แบบบูรณาการ

2564
กุมภาพันธ์

-

พฤษภาคม

-

ประสบความสําเร็จในการขยายเวลาการยกเว้นการทดสอบการดํารงอัตราส่วนทางการเงินออกไปอีกสองปี จนถึงสิน้ ปี
2565 จากผูถ้ ือหุน้ กู้
ได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการไม่นบั รวมผลกระทบจากการด้อยค่าจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินจนถึงสิน้ ปี 2567
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราการจัดสรร 29 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 28.00 บาทต่อหุน้
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W9 ให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราการจัดสรร 32 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 31.00 บาทต่อหุน้

086

มิถนุ ายน

-

ให้เงินกูผ้ ถู้ ือหุน้ กับเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เป็ นจํานวน 100 ล้านยูโร ซึ่งจะนําไปใช้ในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ ต่อไป

-

เปิ ดตัวแบรนด์ “เบิรก์ ฮอฟ” ซึ่งเป็ นแบรนด์เครือ่ งครัวที่มศี กั ยภาพการในการเติบโตสูงจากประเทศเบลเยียม

-

กรกฎาคม

-

ธันวาคม

-

1.1.3

เข้าร่วมลงทุนในการบริหารจัดการโรงแรมกับฟั นยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เพื่อร่วมกันพัฒนาและบริหารโรงแรม
ระดับบนในประเทศจีน
ขยายระยะเวลาการชําระเงินกูร้ ว่ มที่มี ICO คํา้ ประกัน และ RCF (เงินกูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน) ของเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ จากปี 2566 เป็ นปี 2569
ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิจาํ นวน 400 ล้านยูโร โดยเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569
เข้าทําธุรกรรมการขายและเช่ากลับ โรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บาร์เซโลนา แกรนด์ โฮเทล กัลเดรอน (โดยเอ็นเอช
โฮเทล กรุป๊ )
เข้าทําธุรกรรมการขายและสัญญาบริหารโรงแรมทิโวลี มารีนา วิลามัวรา และทิโวลี คาร์โวเอโร ในประเทศโปรตุเกส
ออกหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกันจํานวน 1 หมืน่ ล้านบาท
ออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนและมีหลักประกันจํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
เข้าร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์กับกองทุนอาบูดาบีเพื่อร่วมเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย

การระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์

บริษัทได้เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 จํานวน 563,293,276 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 17.50 บาท เป็ นเงินรวม 9,857.6 ล้านบาท บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
- เพื่อจ่ายชําระหนี ้ 7,379.90 ล้านบาท

1.1.4

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั่วไป รวมถึงเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน 2,477.7 ล้านบาท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มจี าํ นวนเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ใช้
ข้อผูกพันทีใ่ ห้ไว้ (ถ้ามี)
ไม่มี

1.1.5

ชือ่ ทีต่ ั้ง โทรศัพท์ ของบริษัท

ชื่อ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ. 165)
ธุรกิจหลัก

เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิ จอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิ จโรงแรมและธุรกิ จอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จโรงแรม ซึ่งรวมถึ งโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิ จ
บันเทิง และธุรกิจจัดจําหน่าย

สํานักงานใหญ่

เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ ที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

+66 (0) 2365 7500

โทรสาร : +66 (0) 2365 7799

เว็บไซต์ : http://www.minor.com

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนุ้ สามัญที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดจํานวน 5,213,769,793 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
5,213,769,793 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
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1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1

โครงสร้างรายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า และรายได้อื่น ๆ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจ

ดําเนินการโดย

ธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจที่เกีย่ วข้อง
กับธุรกิจโรงแรม 1

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจโรงแรม
และอื่น ๆ

91,439.77

70.85

32,826.93

55.93

46,202.15

60.62

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดืม่ 2

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ ๊ป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจอาหาร

22,665.78

17.56

19,474.45

33.18

20,509.11

26.91

ธุรกิจจัดจําหน่าย บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
และผลิตสินค้า
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม ในกลุม่ ธุรกิจจัด
จําหน่ายและรับจ้างผลิต

4,917.11

3.81

3,652.59

6.22

2,769.70

3.63

10,038.95
129,061.60

7.78
100.00

2,741.67
58,695.64

4.67
100.00

6,730.30
76,211.26

8.84
100.00

รายได้อื่น3
รวมรายได้

2562
รายได้
ร้อยละ

2563
รายได้
ร้อยละ

2564
รายได้
ร้อยละ

หมายเหตุ 1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจัดการ รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงดังนี ้
2562

กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม

2563

2564

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

85,550.65

66.29

5,889.12

4.56

91,439.77

70.85

29,843.23
2,983.70
32,826.93

50.84
5.09
55.93

41,186.19
5,015.96
46,202.15

54.04
6.58
60.62

2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมรายได้จากการให้สิทธิ แฟรนไชส์
3. รายได้อื่น รวมเงินปั นผลรับจากบริษัทอื่น และดอกเบีย้ รับ
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1.2.2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธุรกิจโรงแรม (ไมเนอร์ โฮเทลส์)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจโรงแรม)
ปั จจุบนั บริษัทมีจาํ นวนห้องพักของโรงแรมทัง้ สิน้ 75,167 ห้อง ณ สิน้ ปี 2564 โดย
โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหาร ได้แก่
1. อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
2. อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
3. อนันตรา หัวหิน
4. อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา แคมป์ช้าง
5. อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
6. อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
7. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
8. อนันตรา อังกอร์
9. อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์
10. อนันตรา คาลูทารา
11. อนันตรา ฮอยอัน
12. เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย
บาย อนันตรา
13. อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์
14. อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์
15. อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
16. อวานี พัทยา
โรงแรมที่บริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน ได้แก่
34. อนันตรา บาซารูโต 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 จํานวน 3 แห่ง
ซึ่งรวมถึงโรงแรม อวานี เบนโททา

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

อวานี กาโบโรเน
อวานี วินด์ฮ็อก
อวานี คาลูทารา
อวานี กวีเญิน
อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์
อวานี พลัส สมุย รีสอร์ท
อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีท แอนด์ วิลล่าส์
โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน
โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน
ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ – เซาเปาลู
ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้ บาเฮีย
เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
โฟร์ซีซ่ นั ส์ เชียงใหม่
โฟร์ซีซ่ นั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา
โฟร์ซีซ่ นั ส์ เกาะสมุย
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวน 301 แห่ง

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว
นิยามา มัลดีฟส์
เรดิสนั บลู มาปูโต
กลุ่มโรงแรม เอเลวาน่า แอฟริกา จํานวน 7 แห่ง
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก จํานวน 4 แห่ง
อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท
โอ๊คส์ พุทธคยา
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ได้แก่
48. อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
49. อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
50. อนันตรา เชียงใหม่
51. รักษ
52. อนันตรา สิบสองปั นนา
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 กรุงเทพฯ

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 เซปั ง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ สวีทส์
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
โอ๊คส์ อิบึน บัตตูตา เกท
อัล นาจาดา โดฮา โฮเทล อพาร์ทเม้นท์ บาย โอ๊คส์
ซุค วาคิฟ บูติค บาย ทิโวลี
ซุค อัล วาครา กาตาร์ บาย ทิโวลี
อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี
ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
เลวา ซาฟารี แคมป์
คาฟารู เฮ้าส์
ลอยซาบา โลโด แคมป์
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวน 45 แห่ง

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ได้แก่
96. กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ จํานวน 58 แห่ง
97. อวานี เรสซิเดนเซส ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จํานวน 5 แห่ง

090

โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหาร
1) อนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 354 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Madison
Biscotti
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace
Aqua
Mocha & Muffins

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
99
82
114
54
72
88
76
67

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Ballroom
Montathip 1- 4
Montathip 1
Montathip 2
Montathip 3
Montathip 4
Montathip Boardroom
Pimarnman Room
Chandra/ Chandra Foyer
Suriyanchandra
Suriyan
Dara
Napa
Amorn
Ratanakosin
Ratana
Kosin
Busaba
หมายเหตุ: โรงแรม โฟร์ ซีซ่ นั ส์ กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558

ขนาดความจุ
(คน)
1,000
700
154
60
154
60
12
300
50
140
50
50
50
40
100
40
40
60

2) อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 408 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 10 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
250
380
95
130

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

ขนาดความจุ
(คน)
200
60
60
60
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero Uno Cafe
Manohra
Longtail Bar

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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 มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 187 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 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
(ที่น่ งั )
120
38
62
28
50
34
20

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

ขนาดความจุ
(คน)
60
40
140
100

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

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
90
30
45

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Rim Khong
Mae Khong

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

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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 มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 83 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
La Sala
The Tree House
Infinity Bar
The Tasting Room
Sea Fire Salt

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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”) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 77 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ฟิ ตเนส บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ คลับสําหรับเด็ก
คลาสเรียนทําอาหาร
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Dee Plee
Breeze
Age
Mojito Factory

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
135
30
50
50

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
The Boardroom

ขนาดความจุ
(คน)
10
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8) อนันตรา อังกอร์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 39 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Chi และ L Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าทีม่ าพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Chi Restaurant & Bar
L Lounge

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
54
26

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Conference Room
Gallery

ขนาดความจุ
(คน)
25
40

9) อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 79 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน
การให้บริการด้านอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนํา้ ฟิ ตเนส บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพและบริการสปา
ในห้องพัก คลับสําหรับเด็ก คลาสเรียนทําอาหาร โรงภาพยนตร์ส่วนตัวแบบเปิ ดโล่ง สวนนํา้ (เฉพาะฤดูกาล) คลาสเรียนมวยไทย สนาม
เทนนิส แบดมินตัน และวอลเลย์บอล
ร้านอาหารและบาร์ ประกอบด้วย:
Manzaru Restaurant
Plates Restaurant
Sea Restaurant
Spice Restaurant
Fire Restaurant
Sky Bar

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
74
116
12
80
18
56

10) อนันตรา คาลูทารา มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 141 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ขนาดความจุ
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
(ที่น่ งั )
ประกอบด้วย:
Olu
138
Ballroom
Spice Traders
108
Nelum
Acquolina
78
Pichcha
Upper Deck Sports Bar and Lounge
40
Araliya

ขนาดความจุ
(คน)
400
80
80
12
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11) อนันตรา ฮอยอัน มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 94 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:
Hoi An Riverside
Lanterns
Reflections Pool Bar
Art space

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
60
120
40
80

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

ขนาดความจุ
(คน)
20
20
60
120

12) เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 173 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 8 ร้าน ได้แก่ The Old Drift Restaurant, Kubu, Boma
Dinner, High Tea, The Travellers Bar, The Royal Livingstone Lounge, The Royal Sun Deck และ The Royal Livingstone Express
การให้บริการอืน่ 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

13) อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 25 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Sea Fire Salt และ Pool Bar & Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนํา้ อุปกรณ์กีฬาชายหาดและอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ คลาสเรียนทําอาหาร คลับสําหรับเด็ก ห้อง
จัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 120 คน
14) อนันตรา เดซารู โคสต์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 103 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน ได้แก่ Turmeric, Sea.Fire.Salt, Infinity Bar,
Observatory Bar, Lagoon Pool Bar และ The Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนํา้ สวนนํา้ คลับสําหรับเด็กและเด็กโต ศูนย์กีฬาทางนํา้ ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัด
สัมมนา
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ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Johor Ballroom
Johor I, II
Lebam

ขนาดความจุ (คน)
200
100
12

15) อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 248 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ SEEN Restaurant and Bar, The Pantry, Longbar
และ Skyline
การให้บริการอืน่ 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

16) อวานี พัทยา (เดิมชื่อ พัทยา แมริออท) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 298 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน ได้แก่ Garden Café, Elephant Bar, Benihana, The
Pantry, Manao Bar และ Sala Rim Nam
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา, คลับสําหรับเด็ก, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Ballroom
Orchid Garden
Rose Garden
Chaba

ขนาดความจุ (คน)
300
150
120
40
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17) อวานี กาโบโรเน มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Mahogany, Savuti Grill, The Pantry, Pool Bar
and Conservatory and Pool Terrace
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา, สระว่ายนํา้ , ฟิ ตเนส, สนามเทนนิส, คาสิโน, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและ
ลูกค้าทั่วไป
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

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

19) อวานี คาลูทารา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีสอร์ท แอนด์ สปา) คานิ ลังกา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศศรีลงั กา ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ตัง้ แต่ปี 2553
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ Mangrove, The Pantry, Miridiya Bar และ
Karadiya Bar
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนํา้ , ฟิ ตเนส, กีฬาทางนํา้ , สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Ballroom 1
Ballroom 2

ขนาดความจุ (คน)
160
140

20) อวานี กวีเญิน มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 63 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 2 แห่ง ได้แก่ Tre และ Gio
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการคลับสําหรับเด็ก ฟิ ตเนส อุปกรณ์ดาํ นํา้ และเรือคายัค ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ ม
ประชุมได้ 120 คน
21) อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 212 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ The Theatre of Food, Shungu Pool Terrace และ
Mukuni Boma
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ สปา คลับสําหรับเด็ก บริการอาหารแบบส่วนตัว ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้า
ที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Zebra, Giraffe, Elephant & Lion
Luangwa
Lozi
Tonga

ขนาดความจุ (คน)
500
10
30
30

22) อวานี พลัส สมุย รีสอร์ท มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 58 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ Essence Restaurant, Ko Ko Plant Based
Café, Rooftop Lounge และ The Beverage Pool Truck
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการเช่ารถสกู๊ตเตอร์ Scomadi สปาและอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ แก่ลกู ค้าที่มาพัก
23) อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีท แอนด์ วิลล่าส์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเทีย่ ว และนักธุรกิจ
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 100 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนํา้ กิจกรรมกีฬาทางนํา้ ปี นผาจําลอง ฟิ ตเนส คลาสเรียนมวยไทย คลับสําหรับเด็ก และคลาส
เรียนทําอาหาร
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24) โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 144 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Oak & Vine และ Coffee Club
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการฟิ ตเนส, สระว่ายนํา้ , ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
MacArthur
Vanderbilt
Rockefeller
Grand Ballroom

ขนาดความจุ (คน)
200
100
80
500

25) โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน (ในกลุ่มโอ๊คส์) มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 301 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 1 ร้าน ได้แก่ The Original Australian Kitchen
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Mataranka
Jim Jim
Florence
Tolmer
Wangi
Desert Rose

ขนาดความจุ (คน)
152
61
42
61
103
410

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

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
90
60

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

ขนาดความจุ
(คน)
450
200
250
300
80
30
30
10
350
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ร้านอาหารและบาร์
ประกอบด้วย:

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )

ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา
ประกอบด้วย:
Bela Vista
Paulista

ขนาดความจุ
(คน)
250
30

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

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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 กรุ งเทพฯ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 224 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 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) โฟร์ซีซ่ันส์ เชียงใหม่ มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 76 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน ได้แก่ Khao by Four Seasons, North by Four
Seasons, Rim Tai Kitchen, Ratree Bar and Lounge และ Rice Barn
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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการคลับสําหรับเด็ก คลาสเรียนทําอาหาร สปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้า
ทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Kasalong Pavillion
Orchid Nursery
The Lawn
Rachawadee Residence

ขนาดความจุ (คน)
40
350
350
230

30) โฟร์ซีซ่ันส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคํา มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 15 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ร้านอาหารและบาร์ ประกอบด้วย:
Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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) โฟร์ซีซ่ันส์ เกาะสมุย มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าระดับบนประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 60 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 5 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา, ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพัก
ร้านอาหารและบาร์ ประกอบด้วย:
Koh Thai Kitchen and Bar
Pla Pla
CoCoRum Restaurant
Koh Bar
CoCoRum Bar

ขนาดความจุ
(ที่น่ งั )
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 แมริ ออท ภูเก็ต มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 265 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 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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การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา คลาสเรียนทําอาหาร 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 กรุ ๊ป มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นบริษัท
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เข้าถือหุน้ ในจํานวนร้อยละ 94.1 ของเอ็นเอช โฮเทลส์ กรุป๊ ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ เอ็น
เอ็ช โฮเทลส์ เอ็นเอช คอลเลคชั่น และนาว โรงแรมที่เอ็นเอช โฮเทลส์ กรุป๊ เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารประกอบไปด้วย
โรงแรมทัง้ หมด 301 แห่ง มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 47,682 ห้อง ทั่วทัง้ ทวีปยุโรป, อเมริกา และอัฟริกา ซึ่งรวมไปถึงเมืองที่เป็ นจุดหมายระดับต้น อาทิ
อัมสเตอดัม บาร์เซโลน่า เบอร์ลิน แฟรงเฟิ รต์ ลอนดอน มาดริด เม็กซิโก ซิตี ้ มิลาน มิวนิค นิวยอร์ค โรม และเวียนนา
โรงแรมทีเ่ อ็นเอช โฮเทลส์ กรุ๊ป เป็ นเจ้าของและโรงแรมภายใต้สญ
ั ญาเช่าบริหารจําแนกตามแบรนด์:
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

จํานวนโรงแรม
24
186
19
59
5
1
4
1
2

จํานวนห้องพัก
2,965
29,106
2,688
9,590
1,779
129
742
119
564
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โรงแรมทีบ่ ริษัทลงทุนผ่านการร่วมทุน
34) อนันตรา บาซารู โต ไอส์แลนด์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 44 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Clube Naval, Golfniho และ Tartaruga
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา คลาสเรียนทําอาหาร ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 60 คน
35) อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 12 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ Jahazi Restaurant และ Bahari Lounge Bar
การให้บริการอืน่ ๆ สระว่ายนํา้ กิจกรรมดํานํา้ ลึก ดํานํา้ ตืน้ ตกปลา และนั่งเรือ บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ สปา
36) อนันตรา พีซ เฮเว่น แทงเกล มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 152 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 6 ร้าน ได้แก่ Journeys, II Mare, Verele, Pool side Bar, The Lobby
Lounge และ El Vino
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องประชุม รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 12 คน และบริการอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายนํา้ ฟิ ตเนส คลับสําหรับเด็ก
บริการอุปกรณ์กีฬาทางนํา้ คลาสโยคะ คลาสเรียนทําอาหาร สปา
37) อวานี เพมบา บีช มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเทีย่ ว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 185 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ 3 ร้าน ได้แก่ Quirimbas, Clube Naval, The Niassa Bar
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา อุปกรณ์กีฬาทางนํา้ ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา ประกอบด้วย:
Cabo Delgado Conference Room
Mussoma Meeting Room
Mueda Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
160
50
12

38) อวานี เลโซโท มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 158 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 6 ร้าน ได้แก่ Nala Café, Ying Tao Grill, Leifo Bar and Fire Place
Lounge, Hotsoma Hunting Man’s Bar, The Pantry และ Letamong Pool Bar
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสระว่ายนํา้ ฟิ ตเนส คาสิโน สปา กิจกรรมขี่มา้ และปี นเขา ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ลกู ค้าที่มา
พักและลูกค้าทั่วไป
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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 มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 105 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 3 ร้าน ได้แก่ Mohokare Restaurant, Katse Terrace และ
Mohope Bar & Lounge
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการคาสิโน, กิจกรรมขี่มา้ และปี นเขา กอล์ฟคลับ คลับสําหรับเด็ก ห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ ลูกค้า
ที่มาพักและลูกค้าทั่วไป
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 ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของ Hemas Holdings Limited (Hemas) เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศศรีลงั กา ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 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

จํานวนห้องพัก
75
154
79

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

ขนาดความจุ (คน)
180
140
230
10

42) นิยามา มัลดีฟส์ มุง่ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 134 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 9 ร้าน ได้แก่ Blu, Nest, Edge, Tribal, Epicure, Subsix,
Fahrenheit, Dune และ The Deli
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการสปา กิจกรรมทางนํา้ คลาสเรียนทําอาหารและคลับสําหรับเด็ก
43) เรดิสัน บลู มาปูโต มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 154 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 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 มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งบริษัทเข้า
ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 50 ตัง้ แต่ปี 2551 บริษัท เอเลวาน่า แอฟริกา มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา โดยให้บริการ
ที่พักหลายแห่งที่มีความหรู หราและกลมกลืนกับสิ่ง แวดล้อ มที่งดงามอย่างเป็ นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พักในเครือของเอเลวาน่ า
ประกอบด้วย
1
2
3
4
5
6
7

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

ประเทศ
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
แทนซาเนีย
เคนย่า
เคนย่า

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
30
20
20
20
14
10
16

45) กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีคอ็ ก
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย โดยบริษัทร่วมทุน อเลวาน่า แอฟริกา ได้เข้าซือ้
กลุ่มโรงแรม เคลิ แอนด์ พีค็อก ในปี 2558 ต่อมาได้มกี ารบริหารงานโดยกลุ่มเอเลวาน่า แอฟริกา ซึ่งถือเป็ นการขยายฐานธุรกิจเชิงซาฟารีใน
ทวีปแอฟริกาอย่างลงตัว ที่พกั ในเครือของเคลิ แอนด์ พีค็อก ประกอบด้วย
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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

จํานวนห้องพัก
12
18
11
10

46) อวานี หัวหิน รีสอร์ท & วิลล่าส์ (เดิมชื่อ โรงแรมอนันดา หัวหิน) (เป็ นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้า
ประเภทนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 196 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหารและบาร์ จํานวน 4 ร้าน
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนาแก่ ลกู ค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป

ร้านอาหารและบาร์ประกอบด้วย:
STAA’S
Brezza
Terrace Bar
Aqua

ขนาดความจุ (ที่น่ งั )
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) มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่
เป็ นบริษัท
การให้บริการด้านห้องพัก มีหอ้ งพักทัง้ สิน้ 78 ห้อง
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมให้บริการร้านอาหาร จํานวน 1 ร้าน ได้แก่ Oaks Café
การให้บริการอืน่ ๆ โรงแรมให้บริการห้องจัดเลีย้ งและห้องจัดสัมมนา รองรับผูร้ ว่ มประชุมได้ 100 คน
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โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร
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)
88)

โรงแรม
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
อนันตรา เชียงใหม่
รักษ
อนันตรา สิบสองปั นนา
อนันตรา กุย้ หยาง
อนันตรา เซมินยัค บาหลี
อนันตรา อูลวู าตู บาหลี
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์
อัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา
บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า
อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า
อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
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 กรุงเทพฯ
อวานี ขอนแก่น
อวานี เซปั ง โกลด์โคส
อวานี เดรา ดูไบ
อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์
อวานี อ่าวนาง คลิฟ กระบี่
อวานี สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
อวานี พลัส หลวงพระบาง
อวานี เสมินยัค
อวานี อิบน์ บัตตูตา ดูไบ โฮเทล
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี
อวานี ปูซาน
อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ สวีทส์
โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท
โอ๊คส์ อิบึน บัตตูตา เกท
อัล นาจาดา โดฮา โฮเทล อพาร์ทเม้นท์ บาย โอ๊คส์
ซุค วาคิฟ บูติค บาย ทิโวลี
ซุค อัล วาครา กาตาร์ 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
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
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
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
101
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89)
90)
91)
92)
93)
94)

โรงแรม
อัล นาจาดา โดฮา บาย ทิโวลี
ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
เลวา ซาฟารี แคมป์
คาฟารู เฮ้าส์
ลอยซาบา โลโด แคมป์

ประเทศ
กาตาร์
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา
เคนยา

กลุ่มลูกค้า
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

จํานวนห้องพัก
151
12
4
13
5
8

95) เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป – โรงแรมทีร่ ับจ้างบริหาร มุง่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าประเภทนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ รับจ้างบริหารโรงแรมจํานวน 45 โรงแรม รวมทัง้ หมด 6,803 ห้องพัก ทั่วทวีปยุโรปและอเมริกา
โรงแรมในเครือของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ที่รบั จ้างบริหาร จําแนกตามแบรนด์:
แบรนด์
เอ็นเอช โฮเทลส์
เอ็นเอช คอลเลคชั่น
นาว
อนันตรา – เอ็นเอช โฮเทล
ทีโวลี – เอ็นเอช โฮเทล

ทวีป
อเมริกา
ยุโรป
อเมริกา
ยุโรป
ยุโรป
ยุโรป
ยุโรป

จํานวนโรงแรม
8
14
4
8
2
1
8

จํานวนห้องพัก
1,341
1,619
540
1,250
340
280
1,433

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
96) กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตัง้ อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดูไบ รวมจํานวนโรงแรมทัง้ หมด 57 แห่ง โดย
ในประเทศออสเตรเลียมีจาํ นวน 52 แห่ง ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ในประเทศนิวซีแลนด์มีจาํ นวน 4 แห่ง และใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศดูไบ มีจาํ นวน 1 แห่ง ซึ่งโดยรวมทัง้ กลุ่มมีบริการห้องพักทัง้ สิน้ 5,985 ห้อง
เนื่องจากทําเลที่ตงั้ ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่ อยู่ในย่านธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จึงมุ่งเน้นการบริการไปที่นักธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่
เป็ นบริษัทภายในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเป็ นลําดับรองลงมา ซึ่งส่งผลให้ลักษณะของห้องพักและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน
ห้องพักที่เอือ้ อํานวยความสะดวกให้กับผูพ้ กั อาศัยที่เป็ นนักธุรกิจ
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากห้องพัก อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารและเครือ่ งดื่มแล้ว พนักงานที่ให้บริการถือเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลักที่จะ
รับคนท้องถิ่ น เพื่อให้เกิ ดการจ้างแรงงานในระดับ ท้องถิ่ นนั้น ๆ โดยจัดให้มีการฝึ กสอนและอบรมแก่ พ นักงานเหล่า นั้น ให้มีความรู แ้ ละ
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การส่งพนักงานคนไทยไปเรียนรู ง้ านในต่างประเทศและการรับผูเ้ ชี่ยวชาญมาฝึ กสอน การจ้าง
ชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็ นวิธีท่จี ะสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่พนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบตั ิได้เองในอนาคต
97) อวานี เรสซิเดนเซส มุ่งเน้นให้บริการแก่นักธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัท ประกอบไปด้วยโรงแรมทั้งหมดจํานวน 5 แห่ง ห้องพัก
ทั้งหมดจํานวน 415 ห้อง โดยในประเทศออสเตรเลีย มีจาํ นวน 4 แห่ง ห้องพักจํานวน 309 ห้อง และในประเทศนิวซีแลนด์มีจาํ นวน 1 แห่ง
ห้องพักจํานวน 106 ห้อง
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การตลาดและการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
ข้อมูลด้านการตลาดและภาวะการแข่งขันเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่จากส่วน
ราชการและภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
ตลาดหลักของบริษัทในปั จจุบนั ได้แก่ ไทย ยุโรป ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา มัลดีฟส์ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
• ประเทศไทย
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็ นจุดหมายปลายทางที่สาํ คัญสําหรับทุกแบรนด์ในเครือ
รวมถึ งเป็ นสถานที่ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั่วโลก ด้วยทําเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย
สะดวกต่อการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก มรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด พร้อมทัง้ โครงสร้างด้านคมนาคม
และโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี ทําให้ประเทศไทยยังคงสถานะการเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้ นําระดับโลกมาอย่างยาวนาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยรายงานว่ามีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจํานวน 427,869
คนในปี 2564 ลดลงร้อยละ 93.6 จาก 6.7 ล้านคนในปี 2563 เนื่องจากประเทศไทยได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคโควิด19 โดยการปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศส่งผลให้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลงเหลือตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศในปี 2564 จากมากกว่าร้อยละ 21 ในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามกระตุน้ การเดินทาง
ภายในประเทศผ่านเงินสนับสนุนโรงแรมและเที่ยวบิน และจัดทําแผนงานเพื่อรับมือกับปั ญหาในด้านการเดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้ง
ประเทศไทยได้เปิ ดตัวโครงการ “ภูเก็ ต แซนด์บ็อกซ์” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปูทางสําหรับการเปิ ดโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการ
“สมุย พลัส” นอกจากนี ้ ประเทศไทยได้เปิ ดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครัง้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งถือเป็ นประเทศแรกๆ
ในทวีปเอเชียจึงทําให้ประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้มนี กั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวน
มากกว่า 400,000 คนในปี 2564 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการ Test & Go ซึ่งเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ตอ้ งกักตัวจะ
ถูกระงับเป็ นการชั่วคราวในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน แต่ได้กลับมาดําเนินโครงการตามเดิ ม
แล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี ้ นโยบายการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศไทยได้ถื อเป็ นต้น แบบสํา หรับ ประเทศอื่ น ๆ ที่
เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจํานวน 5 ล้านคน ในปี 2565 โดย
แคมเปญการตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2565 คือ "พลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่" โดยมุง่ เน้นไปที่ขอ้ ได้เปรียบทางการ
แข่งขันของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความรํ่ารวยทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเน้นยํา้ ถึงชื่อเสียงของประเทศไทยใน
ฐานะประเทศท่องเที่ยวชัน้ นําของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็ นเลิศ
2562
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)
39.8
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
4.2
อัตราการเข้าพักโรงแรม (ร้อยละ)
71.4
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

2563
6.7
-83.2
30.0

2564
0.4
-93.6
14.2
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2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ล้านคน
22.30
26.73
24.78
29.94
32.60
35.38
38.18
39.80
6.70
0.4

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
+16.8
+19.9
-7.3
+20.6
+8.9
+8.5
+7.9
+4.2
-83.2
-93.6

• ทวีปยุโรป
ไมเนอร์ โฮเทลส์ดาํ เนินธุรกิ จโรงแรมในทวีปยุโ รปผ่า นเอ็ นเอช โฮเทล กรุ ๊ป โดยลูกค้าส่วนใหญ่ ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปเป็ น
นักท่องเที่ยวภายในประเทศและภายในภูมภิ าค ส่งผลให้เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีการดําเนินงานทีฟ่ ื ้ นตัวอย่างมีนยั สําคัญในปี 2564
จากข้อมูล "แนวโน้มเศรษฐกิ จโลก" ล่าสุดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รายงานว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 5.9 ในปี
2564 เทียบกับติดลบร้อยละ 3.1 ในปี 2563 โดยอัตราการเติบโตในระดับที่สงู ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากกิ จกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล และฐานของการดําเนินงานที่ต่าํ ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทวีปยุโรปคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตสําหรับปี 2564
อยู่ที่รอ้ ยละ 5.0 (เมือ่ เทียบกับอัตราการเติบโตเป็ นลบร้อยละ 6.3 ในปี 2563) โดย 4 ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนรายได้มากที่สดุ ของเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ ได้แก่ ประเทศสเปน (อัตราการเติบโตร้อยละ 4.9 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็ นลบร้อยละ 10.8 ในปี 2563) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (อัตรา
การเติบโตร้อยละ 4.5 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็ นลบร้อยละ 3.8 ในปี 2563) ประเทศเยอรมนี (อัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 ในปี 2564 เทียบ
กับที่เป็ นลบร้อยละ 4.6 ในปี 2563) และประเทศอิตาลี (อัตราการเติบโตร้อยละ 6.2 ในปี 2564 เทียบกับที่เป็ นลบร้อยละ 8.9 ในปี 2563)
ทั้งนี ้ มองไปข้างหน้าในปี 2565 กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.4 ในขณะที่ในทวีปยุโรปคาดว่าจะเติบโตใน
อัตราร้อยละ 3.9
ทวีปยุโรปมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ท่ีอัตราร้อยละ 19 ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม
จํานวนนักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับที่ต่าํ กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงร้อยละ 63
• ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ยังคงเป็ นตลาดที่สาํ คัญของบริษัท และเป็ นประเทศทีไ่ มเนอร์ โฮเทลส์ มีการประกอบธุรกิจบริหารจัดการห้อง
ชุด (Management Letting Rights) โดยเศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตร้อยละ 3 สําหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถนุ ายนปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ผลมาจากการฟื ้ นตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน โดยการฟื ้ นตัวของการท่องเที่ยวทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศได้ร ับ
ผลกระทบจากการปิ ดพืน้ ที่ภายในประเทศ การจํากัดการเดินทาง และการปิ ดพรมแดน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ศู น ย์วิ จั ย ข้อ มูล การท่ อ งเที่ ย วของประเทศออสเตรเลี ย (Tourism Research Australia) รายงานว่ า จํา นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.1 อยู่ที่จาํ นวน 87 ล้านคน สําหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ ตาม การปิ ดพรมแดนระหว่างรัฐ
ส่งผลให้มกี ารเดินทางภายในรัฐเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่เห็นได้ในทุกรัฐและทุกเขตแดนของประเทศออสเตรเลีย ทัง้ นี ้ มีจาํ นวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางในช่วงวันหยุดมากกว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางภายในภูมภิ าค ในขณะที่การเดินทางในเมืองหลวงมี
การชะลอตัวมากกว่าในเมืองอื่น เนื่องมาจากการห้ามการเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างรัฐ ทัง้ นี ้ เมือ่ มองไปในอนาคต ศูนย์วิจยั ข้อมูล
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การท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียคาดการณ์ว่าการเติบโตของนัก ท่องเที่ยวภายในประเทศจะอยู่ที่ ร อ้ ยละ 4 สําหรับปี สิน้ สุดเดื อ น
มิถนุ ายน 2565 และร้อยละ 21 สําหรับปี สนิ ้ สุดมิถนุ ายน 2566
การเข้าประเทศออสเตรเลียในปี 2564 ส่วนใหญ่จาํ กัดเฉพาะพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผูอ้ ยู่อาศัยถาวร และนักเดินทางที่
จําเป็ นเท่านัน้ จากโครงการจับคูก่ ารเดินทางระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด์ ดังนัน้ จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจงึ
ลดลงร้อยละ 98 อยู่ที่จาํ นวน 138,438 คนสําหรับปี สนิ ้ สุดเดือนมิถนุ ายน 2564 ทัง้ นี ้ ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สงู ประเทศออสเตรเลียจึงเริม่
กลับมาเปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางรายเป็ นครัง้ แรก
นับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 ดังนัน้ สําหรับปี สิน้ สุดเดือนมิถนุ ายน 2565 ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสงู กว่า
ในปี 2563 อยู่ที่จาํ นวน 6.6 ล้านคน
• ลาตินอเมริกา
ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 57 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารโดย เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป โดย
ประเทศเม็กซิโก โคลัมเบีย และอาร์เจนตินาเป็ นตลาดหลักของบริษัทเช่นเดียวกันกับภูมภิ าคอื่น ๆ เศรษฐกิจในลาตินอเมริกามีการเติบโตใน
ปี 2564 อยู่ที่รอ้ ยละ 6.8 เทียบกับที่เป็ นลบอยู่ที่รอ้ ยละ 6.9 ในปี 2563 โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราการกระจายวัคซีนที่สงู ขึน้ ส่งผล
ให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวในปี 2564 ทัง้ นี ้ ในปี 2565 อัตราการเติบโตคาดว่าจะอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากฐานของอัตราการเติบโตจะ
ค่อยๆ สูงขึน้ และนโยบายทางการเงินและการคลังคาดว่าจะเข้มงวดมากขึน้ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สงู ขึน้
ทวีปอเมริกามีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเติบโตร้อยละ 17 ในปี 2564 ซึ่งมีอตั ราการเติบโตสูงเป็ นอันดับที่ 2 รองจากทวีป
ยุโรป
• ประเทศมัลดีฟส์
มัลดีฟส์เป็ นประเทศที่ขึน้ ชื่อในเรื่องหมู่เกาะตามธรรมชาติที่งดงาม นํา้ ทะเลที่สวยกระจ่างใส และหาดทรายขาว ด้วยแนวคิด
“หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็ นเอกลักษณ์ ทําให้ประเทศมัลดีฟส์เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ ด้เปรียบในการแข่งขันในช่วงที่มกี ารระบาด
อีกทัง้ ยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในฝั นที่มรี าคาแพงที่สดุ ระดับโลก ในปั จจุบนั ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมทัง้ หมด 5 แห่งในประเทศมัลดีฟส์ และ
อยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงแรมแห่งที่ 6
ด้วยภูมศิ าสตร์ของประเทศที่แยกตัวเป็ นเกาะ ประเทศมัลดีฟส์จึงมีความเอือ้ อํานวยต่อมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและ
ป้องกันการระบาด ส่งผลให้ประเทศมัลดีฟ ส์เป็ นสถานที่ท่ องเที่ยวที่ เหมาะสําหรับการพักผ่ อนบนชายหาดอย่า งปลอดภัย ในปี 2564
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วของประเทศมัล ดี ฟ ส์ได้เ ปิ ดตัว แคมเปญต่ างๆ เพื่ อ เร่ง อัต ราการฟื ้ น ตัว ของการท่ อ งเที่ ยว เช่ น โครงการ “I’m
Vaccinated” เพื่อเน้นยํา้ ถึงอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสที่สงู กว่าร้อยละ 90 ของพนักงานรีสอร์ททัง้ หมด และ "นโยบายไม่กักตัวนักท่องเที่ยว”
สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เกาะ โดยสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council) ยกให้ประเทศ
มัลดีฟส์เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในการเดินทาง และได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มที่จากภูมปิ ระเทศที่เป็ นเอกลักษณ์และการเป็ นประเทศ
แรก ๆ ที่ออกนโยบายไม่กักตัวนักท่องเที่ยว
ในปี 2564 ประเทศมัลดีฟส์มจี าํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสงู ถึ ง 1.3 ล้านคน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 138 ซึ่งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกั บ
ระดับก่ อนการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ 1.7 ล้านคนในปี 2562 โดยจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงในเดือนเมษายนถึ งมิถนุ ายน
เนื่องจากมีการออกข้อจํากัดใหม่เพิ่มเติมสําหรับนักท่องเที่ยวจากภูมภิ าคเอเชียใต้ ซึ่งมีจาํ นวนผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ ตาม
จํานวนนักท่องเที่ยวมีการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากการกลับมาเปิ ดพรมแดน และการผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆ
อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ตลาดนักท่องเที่ยวหลัก ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียและอินเดีย มีการฟื ้ นตัวอย่างเต็มที่ ด้วยอัตราการเติบโตที่เป็ น
บวกอย่างแข็งแกร่ง อีกทัง้ มีตลาดนักท่องเที่ยวใหม่เพิ่มเติมจากทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง เช่น ประเทศยูเครน สเปน และซาอุดีอาระเบีย
ทั้งนี ้ นักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกของประเทศมัลดีฟส์ในปี 2564 ได้แก่ ประเทศอินเดีย รองลงมาคือประเทศรัสเซีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา
และซาอุดีอาระเบีย
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์คาดว่าจะฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนถึง 1.5
ล้านคนในปี 2565 โดยทางการของประเทศมัลดีฟส์ยงั มุ่งเปิ ดตัวแคมเปญทางการตลาดใหม่หลายแคมเปญเพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปี ของการ
ท่องเที่ยวในประเทศมัลดีฟส์
• ทวีปแอฟริกาและภูมภิ าคตะวันออกกลาง
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั ด้อยพัฒนาของทวีปแอฟริกายังมีโ อกาส
ในการเติบโตอย่างมากมายในระยะยาว ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมทั้งหมด 29 แห่งในทวีปแอฟริกา ให้บริการตั้งแต่โรงแรมซาฟารีหรู และ
โรงแรมบนชายหาดไปจนถึ งโรงแรมในตัวเมือง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี และเอเลวาน่า ภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกาแสดงให้
เห็นถึงสัญญาณการฟื ้ นตัวในปี 2564 โดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 จากฐานจํานวนนักท่องเที่ยวที่ต่าํ ในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม
จํานวนนักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับที่ต่าํ กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ท้าทายในการเข้าถึงวัคซีนและข้อจํากัดในการเดินทางของประเทศต้นทางหลายประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ทัง้ นี ้ การกระจาย
อย่ า งรวดเร็ว ของโควิ ด -19 สายพัน ธุ์โ อมิค รอนในช่ ว งปลายปี 2564 ส่ ง ผลให้อัต ราการเติ บ โตของอุต สาหกรรมโรงแรมชะลอตั ว ลง
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสู่ความยั่งยืนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา เนื่องจากทวีปแอฟริกาได้แยกตัว ออก
จากประเทศอื่นๆ มาเป็ นเวลานาน และมีการนําเสนอ "ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์” ซึ่งการท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างยั่งยื น
ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการฟื ้ นตัวของภาคการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกา
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้ หมด 20 แห่งใน 3 ประเทศภายใต้แบรนด์อนันตรา,
อวานี, โอ๊คส์ และทิโวลี โดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมภิ าคตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 24 ในปี 2564 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน
เนื่องจากภูมภิ าคตะวันออกกลางได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าภูมภิ าคอื่นๆ ในปี 2563 โดยภูมภิ าคตะวันออกกลางมีการฟื ้ นตัวในอัตราที่เร็วกว่า
ประเทศอื่น ๆ จากการเปิ ดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตลอดช่วงที่มกี ารระบาด อีกทัง้ ภูมภิ าคตะวันออกกลางยังคง
สามารถรักษาตําแหน่งศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศไว้ได้ จากอัตราการฉี ดวัคซีนที่สูงและการจัดงาน The World Expo ที่ดูไบ
ตั้งแต่ในปี 2564 ทั้งนี ้ ในปี 2565 ภูมิภาคตะวันออกกลางคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เปิ ดพรมแดนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศอีกครัง้ และคาดว่าประเทศอื่น ๆ ภายในภูมภิ าค
จะมีการเปิ ดประเทศตามมาในไม่ชา้
คูแ่ ข่งและสถานภาพในการแข่งขัน (ธุรกิจโรงแรม)
แบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์ และนาว โดยแต่ละแบรนด์มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและจุดแข็งที่เป็ นของตัวเอง และมีค่แู ข่งที่ต่างกันไป
•

อนันตรา

อนัน ตราเป็ น แบรนด์โรงแรมหรู แ บรนด์แรกที่ เป็ นของบริษัท เอง มุ่ง เน้น ไปที่กลุ่มนักท่ อ งเที่ ยวระดับบนที่ ให้ความสําคัญกับ
ประสบการณ์ท ้องถิ่ น โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่ อยู่ใ นระดับ ใกล้เ คียงกับอนันตรา ได้แ ก่ โฟร์ซี ซ่ ันส์, เจ ดับ บลิ ว แมริออท,
แกรนด์ ไฮแอท, แมนดาริน โอเรียนเต็ล, แชงกรี-ลา และซิกเซ้นส์ ซึ่งแบรนด์อนันตราจะนําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่ นมารวมไว้ในโรงแรมแต่ล ะ
แห่ง ทัง้ จากการออกแบบโรงแรมไปจนถึ งประสบการณ์ที่แขกที่ได้รบั ซึ่งทําให้แบรนด์อนันตรามีความแตกต่างจากโรงแรม แบรนด์อื่น ๆ
ปั จจุบนั โรงแรมในเครืออนันตรามีทงั้ หมด 46 แห่งใน 21 ประเทศ
•

อวานี

อวานีจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน นําเสนอบรรยากาศที่ร่วมสมัยและผ่อนคลาย อีกทั้งยังผสมผสานการออกแบบที่ทนั สมัย
และบริการที่เป็ นเลิศ อวานีแข่งขันกับแบรนด์โรงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่ อยู่ใ น
ระดับใกล้เคียงกับอวานี ได้แก่ แมริออท, ไฮแอท, ฮิลตัน และพูลแมน ในขณะที่ค่แู ข่งภายในประเทศจะแตกต่างกันตามสถานที่ตั้งของแต่
ละโรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครืออวานีมที งั้ หมด 35 แห่งใน 18 ประเทศ
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•

โอ๊คส์

โอ๊คส์ให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ตัง้ แต่หอ้ งพักโรงแรมไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์พร้อมการตบแต่งภายใน โดยโอ๊คส์
มีชื่อเสียงทัง้ ในด้านทําเลที่ตงั้ ของโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง และราคาที่เข้าถึงได้ ผูป้ ระกอบการที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโอ๊คส์ ได้แก่ กลุ่ม
โรงแรมแอคคอร์ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี และกลุ่มโรงแรมมันตรา
‐ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ โซฟิ เทล, พูลแมน, เอ็มแกลเลอลี,่ โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส ออลซีซ่ นั , อีแทป,
เปปเปอร์, มันตรา, เบรกฟรี และอาร์ท ซีรีส ์ โดยปั จจุบันแอคคอร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
‐ กลุ่มโรงแรมไอเฮชจี มีแบรนด์ภายใต้การบริหาร คือ อินเตอร์คอนติเนนตัล, คราวน์พลาซ่า, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย์ อินน์ เอ็ก
เพรส และสเตย์บริด สวีท
•

ทิโวลี

ทิโวลีนาํ เสนอความงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานของยุโรป แบรนด์ทิโวลีจดั อยู่ทั้งในกลุ่มโรงแรมหรู และโรงแรระดับบน
ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยความสะดวกสบายและสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ทั้งในตัวเมืองไปจนถึ งชายหาดอันงดงาม โดยโรงแรมทิโวลีส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกส และได้ขยายไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี ้ ทิโวลีถือเป็ นหนึ่งใน 5 ผูด้ าํ เนินธุรกิ จโรงแรมที่ใหญ่ ที่ สุด ใน
ประเทศโปรตุเกส โดยผูป้ ระกอบการที่ อยู่ใ นระดับ ใกล้เคีย งกับ ทิโวลี ได้แก่ กลุ่มผูด้ าํ เนินธุรกิ จโรงแรมระดับ นานาชาติ เช่น แมริอ อท
โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท และ แอคคอร์ โฮเทลส์ และกลุ่มผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมระดับภูมภิ าคเช่น Pestana Hotels & Resorts และ Vila Galé
Hotéis ในประเทศโปรตุเกส
•

เอ็นเอช คอลเลคชั่น

เอ็นเอช คอลเลคชั่น ให้บริการโรงแรมระดับพรีเมี่ยมในสถานที่ที่สาํ คัญเพื่อความทรงจําอันแสนพิเศษสําหรับแขกที่เข้าพัก เอ็นเอช
คอลเลคชั่น มุ่ง ให้บ ริการที่เ หนื อ ความคาดหมายแก่ แ ขกที่เ ข้าพัก ด้ว ยมาตรฐานที่ พัก ที่ สะดวกสบาย การให้บ ริก ารอย่างใกล้ชิ ดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของแขกแต่ละคน และความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างลึกซึง้ โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับเอ็นเอช คอลเลคชั่น ได้แก่ เชอราตัน, แมริออท, ไฮแอท และฮิลตัน ในขณะที่คู่แข่งจะแตกต่างกันตามสถานที่ตงั้ ของแต่ละ
โรงแรม ปั จจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช คอลเลคชั่นมีทงั้ หมด 90 แห่งใน 18 ประเทศ
•

เอ็นเอช โฮเทลส์

เอ็นเอช โฮเทลส์ ให้บริการโรงแรมระดับกลางถึ งระดับบนในตัวเมือง เหมาะสําหรับแขกที่มองหาที่พักทําเลดี ในราคาที่คมุ้ ค่า
นอกจากนี ้ เอ็นเอช โฮเทลส์ยงั เหมาะสําหรับการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากมีหอ้ งพักที่สะดวกสบายและเต็มไปด้วย
ประโยชน์ใช้สอย พร้อมทัง้ การให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้า โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับเอ็นเอช โฮเทลส์ ได้แก่ ฮอลิเดย์อินน์ เบสท์ เวสเทิรน์ และโนโวเทล ปั จจุบนั โรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทลส์มที งั้ หมด 238
แห่งใน 25 ประเทศ
•

นาว

นาวให้บริการโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสไตล์ร่วมสมัย ด้วยทําเลที่ตงั้ อยู่ตามเมืองหลักต่าง ๆ โรงแรมภายใต้แบรนด์
นาวมีบรรยากาศที่มีพลัง มีแรงบันดาลใจและน่าตื่ นเต้น เหมาะสําหรับแขกที่ มองหาประสบการณ์การพักผ่อ นที่ น่าจดจําในโรงแรมที่
สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร โดยแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับนาว ได้แก่ คิมป์ตัน ดับเบิลยู โฮเทลส์ และมี บาย มี
เลีย ปั จจุบนั โรงแรมในเครือนาวมีทงั้ หมด 7 แห่งใน 6 ประเทศ
บริษัทมีการดําเนินงานกระจายตัวอยู่ในหลากหลายภูมภิ าค โดยบริษัทมีมมุ มองต่อแนวโน้มในระยะกลางของแต่ละภูมภิ าคหลัก
ดังนี ้
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•

ประเทศไทย

เนื่องจากความไม่แน่นอนของจํานวนนักท่องเที่ยวท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการโรงแรมจํา นวน
มากชะลอการเปิ ดโรงแรมใหม่และการก่อสร้างจนกว่าจะมีสญ
ั ญาณการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมที่ชดั เจนขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจํานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในขณะเดียวกัน มีการปิ ดโรงแรมหลายแห่งเป็ นการถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมของผูป้ ระกอบการรายเล็กที่มี
โครงสร้างทางการเงินที่ไม่แข็งแกร่งหรือประสบปั ญหาทางการเงิน ทัง้ นี ้ มีการคาดการณ์วา่ จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยจะฟื ้ นตัวในอัตราที่เร็วขึน้ ตัง้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป โดยบริษัทซีบีอาร์อไี ด้ประมาณการว่าจํานวนห้องพักโรงแรมในกรุงเทพฯ
จะเพิ่มขึน้ ในระดับปานกลางอยู่ที่รอ้ ยละ 14 เป็ นจํานวน 87,759 ห้องในปี 2566 โดยครึง่ หนึ่งของจํานวนโรงแรมใหม่ที่จะเปิ ดใหม่ทั้ง หมด
เป็ นโรงแรมในระดับกลาง ตามด้วยโรงแรมชั้นหนึ่ง โรงแรมหรู และโรงแรมราคาประหยัดในสัดส่วนร้อยละ 21, 17 และ 12 ตามลําดับ
นอกจากนี ้ เกือบ 2 ใน 3 ของแผนการเปิ ดตัวโรงแรมทัง้ หมดในจังหวัดภูเก็ตมีความล่าช้า และร้อยละ 13 ของโครงการทัง้ หมดได้ถกู ยกเลิก
ไป ดังนัน้ คาดว่าจะมีหอ้ งพักเพิ่มขึน้ จํานวน 2,555 ห้องจาก 13 โครงการโรงแรมที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างภายในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10
นอกจากนี ้ การกระจายของวัคซีนทั่วโลกช่วยให้ธุรกิ จสามารถกลับมาดําเนินงานได้ตามปกติและช่วยฟื ้ นฟูเศรษฐกิ จโลก โดยนับตั้งแต่ที่
ประเทศไทยเริม่ มีการเปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งกักตัวตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้มกี ารฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมและจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทเี่ พิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ จากดัชนีความสามารถใน
การแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับอยู่ในลําดับที่ 3 ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านของ
ความคุม้ ค่าของที่พกั และสายการบินที่ให้บริการ ค่าครองชีพทีต่ ่าํ เครือข่ายการคมนาคมที่กว้างขวาง และโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศที่
เป็ นเลิศ ทัง้ นี ้ ด้วยความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง ประเทศไทยจึงมีความพร้อมสําหรับการฟื ้ นตัวในอัตราที่เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ
ในทวีปเอเชีย
•

ทวีปยุโรป

อุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปเป็ นธุรกิจที่มีการกระจายตัว โดยโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่บริหารงานโดยผูป้ ระกอบการ
อิสระและผูป้ ระกอบการรายย่อย และมีจาํ นวนโรงแรมที่บริหารงานโดยผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติไม่มาก ที่ผ่านมา สภาวะการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ในระดับปานกลาง โดยตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้มโี รงแรมที่จะเปิ ดใหม่มากยกเว้นเมืองแฟรงค์
เฟิ ร์ต โดยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทวีปยุโรปมีจาํ นวนโรงแรมที่เ ปิ ดใหม่ใ นภูมิภาคน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างต่างๆ ได้หยุดชะงักลง ในขณะทีอ่ ีกหลายโครงการถูกชะลอ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มกี ารระบาดครัง้ นี ้ อย่างไรก็
ตาม มีการคาดการณ์ว่าจะมีโรงแรมเปิ ดใหม่เพิ่มขึน้ ในปี 2565 เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึน้ โดยในปี 2565 จะมีโรงแรม
ทั้งหมด 440 แห่ง หรือห้องพักจํานวน 65,957 ห้องเปิ ดให้บริการทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป โดยสหราชอาณาจักรเป็ นประเทศที่มแี ผนการเปิ ด
โรงแรมมากกว่าประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปอย่างมีนัยสําคัญ รองลงมาคือประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส อย่างไรก็ ตาม ประเทศดังกล่าว
เหล่านีจ้ ะสามารถรองรับจํานวนโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่เพิ่มเติมได้ในระยะกลาง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีการเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และฟิ นแลนด์มจี าํ นวนโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่นอ้ ยที่สดุ
•

ออสเตรเลีย

ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 การแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลียมีแนวโน้มที่สงู ขึน้ ด้วยแผนโรงแรม
เปิ ดใหม่ที่มีจาํ นวนเพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นโรงแรมที่อยู่ในเมืองหลักๆ อย่างไรก็ ตาม จากมาตรการการปิ ดเมืองและปิ ดพรมแดนระหว่าง
ประเทศในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 แผนการเปิ ดตัวโรงแรมใหม่ได้หยุดชะงักลง เนื่องจากผูป้ ระกอบการโรงแรม
ต่างรอการฟื ้ นตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวให้ทันกับจํานวนโรงแรมที่เปิ ดใหม่ โดยบริษัทคอลลิเออร์สคาดการณ์ว่าจะมีหอ้ งพักใหม่เพิ่มขึน้
ประมาณ 6,850 ห้องในปี 2565 ซึ่งเป็ นระดับที่สูงที่สุดของวัฏจักรการพัฒนาของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเมลเบิรน์
ซิดนีย ์ และแอดิเลด โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของโรงแรมที่จะเปิ ดใหม่ทงั้ หมดเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับ 4 ดาว และส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มโรงแรม
ระดับหรู 5 ดาว นอกจากนี ้ ในปี 2566 และ 2567 มีการคาดการณ์ว่าจะมีหอ้ งพักเปิ ดใหม่จาํ นวน 3,022 และ 1,234 ห้อง ตามลําดับ ซึ่ง
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โรงแรมแห่งใหม่ดงั กล่าวเหล่านีจ้ ะได้รบั ประโยชน์จากจํานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญภายหลังจากที่ไม่สามารถ
เดินทางได้เป็ นเวลานาน เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีการกลับมาเปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครัง้
•

ลาตินอเมริกา

อุตสาหกรรมโรงแรมในลาตินอเมริกามีการกระจายตัว โดยตลาดส่วนใหญ่มจี าํ นวนโรงแรมทีจ่ ะเปิ ดใหม่จาํ กัด ทัง้ นี ้ ปี 2564 เป็ น
ปี ที่ มีแ ผนการเปิ ด โรงแรมและห้อ งพัก ใหม่ใ นลาติ น อเมริก าที่ น ้อ ยที่ สุด ในรอบ 8 ปี อย่ า งไรก็ ต าม Lodging Econometrics ได้มีก าร
คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีจาํ นวนโรงแรมเปิ ดใหม่ 112 แห่งและห้องพัก จํานวน 19,701 ห้อง ซึ่งคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ ย ต่ อ ปี
(CAGR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีโรงแรมใหม่เปิ ดเพิ่มขึน้ อีก 128 แห่งและห้องพักจํานวน 20,809 ห้อง ทั้งนี ้
ประเทศเม็กซิโกเป็ นประเทศที่มีแผนการเปิ ดโรงแรมมากที่สดุ ในลาตินอเมริกา ตามมาด้วยประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาเป็ นอันดับที่ 2
และ 3 ตามลําดับ และสุดท้ายคือสาธารณรัฐโดมินิกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการกระจายของวัคซีนที่เพิ่มขึน้ และการผ่อนคลายข้อจํากัด
ในด้านการเดินทาง รวมถึ งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติข องภูมิภาคนี ้ ความต้องการในการท่องเที่ยวในลาติน อเมริก ามี
แนวโน้มที่จะฟื ้ นตัวต่อไป
•

ประเทศมัลดีฟส์

การเติบโตของจํานวนโรงแรมเปิ ดใหม่ในประเทศมัลดีฟส์ได้ถกู ชะลอลงในปี 2563 และ 2564 โดยมีหอ้ งพักใหม่เพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 1.9 เนื่องจากมีความล่าช้าในการเปิ ดโรงแรมใหม่หรือแม้กระทั่งยกเลิกไปเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากข้อมูลของ
HVS ซึ่งเป็ นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิ จการบริการระดับโลก คาดว่าจะมีหอ้ งพักใหม่เพิ่ มขึ น้ จํานวน 1,593 ห้องในประเทศมัล ดี ฟ ส์
ระหว่างปี 2565 ถึ ง 2568 ซึ่งส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบนและโรงแรมหรู อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมการโรงแรมใน
ประเทศมัลดีฟส์จะยังคงมีอตั ราการแข่งขันที่สงู ในอนาคตด้วยแผนการขยายโรงแรมทัง้ ในระดับบนและระดับกลาง การฟื ้ นตัวของภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์จะยังคงเป็ นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่สาํ คัญอื่น ๆ ด้วยแนวคิด “หนึ่งเกาะ หนึ่งรีสอร์ท” อันเป็ น
เอกลักษณ์ที่เน้นความพิเศษเฉพาะตัวของประเทศมัลดีฟส์ เมื่อมองไปในอนาคต รัฐบาลของประเทศมัลดีฟส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยแคมเปญทางด้านการตลาดของรัฐบาลและแคมเปญนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองปี กาญจนาภิเษกของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศมัลดีฟส์ในปี 2565 ที่กาํ ลังจะมาถึงนี ้ จะช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศมัล
ดีฟส์ โดยในระยะยาว รัฐบาลได้มกี ารจัดทําหลายแผนการท่องเที่ยวและแผนการพัฒนาประเทศเพื่อให้ม่นั ใจถึงการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรม
และจํานวนนักท่องเที่ยวทีย่ ่ งั ยืนในอนาคต
กลยุทธ์ทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม)
บริษัทมีระบบการรวมศูนย์ดา้ นการขายและการตลาด โดยรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและโรงแรมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อรองรับ การ
ดําเนินงานในหลายภูมิภาคของบริษัท โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดการข้อ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) และการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเติบโต
1.
2.
3.
4.

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การขายและการตลาด ดังนี ้
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่คา้ ทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทนําเที่ยว สายการบิน ห้างสรรพสินค้า และบริษัทบัตรเครดิตเพื่อขยายฐานลูกค้า
มุ่งเน้นการกระจายฐานลูกค้าทั้งในตลาดหลัก เช่น ยุโรปและจีน และตลาดเกิ ดใหม่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสูง เช่น ประเทศ
อินเดีย เกาหลี และตะวันออกกลาง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิม ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ลกู ค้ากลับมาซือ้ สินค้าและใช้บริการอีก
รวมถึงการสร้างความภักดีต่อแบรนด์
ปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์กลางสํารองห้องพักและสํานักงานตัวแทนขาย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถสํารองห้องพัก ได้
อย่างราบรืน่
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5. พัฒนาระบบสํารองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านเว็บไซต์ www.minorhotels.com และ brand.com เพื่อผลักดันการสํารอง
ห้องพักโดยตรงกับโรงแรม
6. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัทไปทั่วโลก ผ่านการรับจ้างบริหารโรงแรม
ลักษณะของลูกค้า (ธุรกิจโรงแรม)
ลูกค้าของธุรกิจโรงแรม มีทงั้ ลูกค้าที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. บริษัทท่องเที่ยวทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบออนไลน์ โดยบริษัทท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการ
สํารองห้องพักระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยห้องที่จาํ หน่ายผ่านบริษัทท่องเที่ยวมีสดั ส่วนในการสํารองห้องพักที่สงู ที่สดุ ของบริษัท
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป เป็ นลูกค้าที่ทาํ การสํารองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ เช่น โทรศัพท์ และการติดต่อเข้า
พักที่โรงแรมด้วยตนเองโดยไม่ได้ทาํ การสํารองห้องพักล่วงหน้า และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และอีเมลของบริษัท
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE) เป็ นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ ซึง่ โดยปกติแล้วจะมีการวาง
แผนการจองไว้ล่วงหน้า โดยลูกค้าประเภทนีจ้ ะสร้างรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จดั เลีย้ ง นอกเหนือจากรายได้ค่าห้องพัก
บริษัทมีฐานลูกค้าที่มคี วามหลากหลาย และไม่มลี กู ค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่มสี ดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 30
สัดส่วนของลูกค้าที่เข้าพักแบ่งตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี ้
ประเทศ/ทวีป
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริกา
ออสตราเลเซีย
อื่น ๆ
รวม

* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย

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

2563*
13%
23%
4%
22%
20%
4%
1%
13%
100%

2564*
16%
15%
6%
24%
17%
11%
1%
10%
100%

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

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

2564*
4%
3%
4%
3%
16%

สัดส่วนของลูกค้าแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ดังนี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
จีน
สหราชอาณาจักร
อเมริกา
เยอรมนี
ไทย

* ไม่รวมโรงแรมในยุโรปและโอเชียนเนีย

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (ธุรกิจโรงแรม) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
2. นักธุรกิจ
3. กลุ่มการประชุม การจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน (MICE)
ทัง้ นี ้ สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามที่ตงั้ และนโยบายของแต่ละโรงแรม
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นโยบายด้านราคา (ธุรกิจโรงแรม)
ธุรกิจโรงแรมได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาลค่อนข้างสูง โดยในอดีต บริษัทมีจาํ นวนลูกค้าเข้าพักสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดหลักของบริษัท เช่น ประเทศไทย มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งรวมถึงประเทศมัลดีฟส์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปั จจัยของช่วงฤดูกาลมีผลต่อการกําหนดราคา อย่างไรก็ ตาม ธุรกิ จโรงแรมในทวีปยุโรป มีฤดูกาลท่องเที่ยวที่
แตกต่างไปจากตลาดดังกล่าว โดยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้าพักสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความผัน
ผวนของอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพักโดยรวมได้ สําหรับกลุ่มธุรกิ จโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย ได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาลที่ต่าํ กว่า
เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิ จภายในประเทศ ทั้งนี ้ ในการกําหนดราคาค่าห้องพัก บริษัทจะคํานึงถึ งอัตราการเข้าพักในขณะนัน้
ฤดูกาล ต้นทุนการดําเนินงานของโรงแรม ตลอดจนราคาตลาดของคู่แข่งในโรงแรมระดับเดียวกันในแต่ละจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ ตาม
ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวไม่มาก โรงแรมจะใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในโอกาสพิเศษ การ
เสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การให้บริการพิเศษโดยไม่คิดราคาเพิ่ม การร่วมส่งเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต
เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่สาํ คัญคือ
มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
มีแบรนด์ที่หลากหลายเป็ นที่รูจ้ กั ในระดับสากล
มีความเป็ นเลิศในด้านบริการ
มีโรงแรมในเครือ ซึ่งตัง้ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศ
มีระบบสํารองห้องพักที่ทนั สมัยและรวดเร็ว
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิ จกับผูด้ าํ เนินธุรกิจโรงแรมชั้นนําระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมา
ยาวนาน ได้แก่ เจ ดับบลิว แมริออท, โฟร์ซีซ่ นั ส์ และ เซ็นต์ รีจีส
มีมาตรฐานและความมีเอกลักษณ์ที่สาํ คัญของแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเอง ได้แก่ อนันตรา, อวานี,
โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเคลชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งทําให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์เพื่อรับจ้าง
บริหารโรงแรมซึ่งจะช่วยขยายธุรกิจให้เร็วยิ่งขึน้ และเพิ่มอัตราการทํากําไรให้กับบริษัท

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (ธุรกิจโรงแรม)
ช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ
1. ขายโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทและเว็บไซต์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้ลกู ค้า
โดยตรงหรือผ่านตัวแทนขาย และกลุ่มลูกค้าจัดประชุมและสัมมนาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่เว็บไซต์ของบริษัท มี
ระบบรับรองการสํารองห้องพักถึง 7 ภาษา เพื่อให้ขอ้ มูลของโรงแรมในเครืออย่างครบถ้วนและเป็ นศูนย์กลางรับจองห้องพักที่ มี
ประสิทธิภาพแก่กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในต่างประเทศ
2. ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย บริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองที่พกั (OTAs) โดยตัวแทนเหล่านีจ้ ะทําหน้าที่เป็ นคน
กลางในการจัดจําหน่ายห้องพักให้กับบริษัท ทัง้ นี ้ ตัวแทนจําหน่ายและบริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวจะมีอยู่ทงั้ ในเอเชีย, ออสเตรเลีย,
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับสํารองห้องพัก จําหน่ายตั๋วเครือ่ งบิน รวมถึงตั๋วเครือ่ งบินพร้อมแพคเกจห้องพัก
โรงแรม โดยบริษัทจะเลือกตัวแทนจําหน่ายหรือบริษัทท่องเที่ยวที่มเี ครือข่ายที่กว้างขวาง มีประวัติและชื่อเสียงที่ดี มีประสบการณ์
ในการดําเนินงาน และสามารถทํายอดขายที่สงู นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดจําหน่ายห้องพักผ่าน OTAs ชั้นนํา เช่น Agoda.com,
Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้น เพื่ อ ขยายฐานลู ก ค้า และขยายธุ ร กิ จ ในตลาดใหม่ ท่ ั ว โลกจากประโยชน์ข อง
อินเทอร์เน็ต
3. อื่น ๆ ได้แก่ การติดต่อเข้าพักที่โรงแรมโดยที่ไม่ได้ทาํ การสํารองห้องพักล่วงหน้า และการจองห้องพักซึ่งรู จ้ กั โรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อนฝูง หรือกลุ่มลูกค้าเดิม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มแมริออท ในการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภูเก็ต เวเคชั่น คลับนัน้ ช่วยให้
บริษัทสามารถพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็ นครัง้ แรก คือ อนันตรา เวเคชั่น คลับ โดยบริษัทได้เริม่
พัฒนาโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับแห่งแรกที่บ่อผุด เกาะสมุย เป็ นผลให้บริษัทมีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้าพัก
อาศัยตัง้ แต่ปลายปี 2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหอ้ งพักและวิลล่าของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ทัง้ สิน้ 265 ห้อง อยู่ที่เกาะส
มุย ภูเก็ต ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซานย่า ประเทศจีน เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่ง (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
ปั จจุบนั จํานวนคู่แข่งที่ดาํ เนินธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลายังมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากต้องอาศัย แบรนด์ที่เป็ น
ที่รูจ้ ักและได้รบั การยอมรับ อีกทั้งยังต้องอาศัยเครือข่ายและจํานวนห้องพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยคู่แข่งสําคัญของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมชัน้ นําระดับโลก เช่น กลุ่มแมริออท เป็ นต้น
นโยบายราคา (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เน้นจับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในปั จจุบนั จึงไม่มคี วามเสีย่ งทางการ
แข่งทางด้านราคา
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
บริษัทได้จัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเข้าใจในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับจํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ ต สมุย เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ
ประเทศอินโดนีเซีย และ จีน อีกทัง้ บริษัทยังได้จดั ตัง้ Call Center เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าของโครงการที่ประเทศจีนและภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ อยู่ในภูมภิ าคเอเชียเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลลูกค้าจํา แนก
รายประเทศดังต่อไปนี ้
ประเทศ
จีน
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ญี่ปนุ่
ไต้หวัน
อื่น ๆ
รวม

2563
40%
14%
7%
7%
7%
4%
4%
17%
100%

2564
44%
15%
7%
6%
6%
4%
3%
15%
100%

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ)
เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาห้องพัก และ
วิลล่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยห้องพักในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ ส่วนใหญ่ จะอยู่ติดกับโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้า ของ
หรือเป็ นผูร้ บั จ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการห้องพักได้มปี ระสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน
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ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก มีผลโดยตรงกับรายได้ของโครงการพักผ่อนแบบ
ปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของโครงการ
พักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีลักษณะเป็ นต้นทุนผันแปรในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนคงที่ ทําให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ลดลงด้วยเช่นกันเมื่อรายได้รวมของบริษัทลดลง รวมถึ งการที่บริษัทได้มีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจึงได้มีการปรับลดค่าเช่าพืน้ ที่
และ/หรือค่าบริการ จึงทําให้บริษัทมีตน้ ทุนคงที่ที่ลดลงและยังคงมีอตั ราการทํากําไร (ขาดทุน) ได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาด
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะธุรกิจ (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็ นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมในพืน้ ที่
เดียวกัน โดยบริษัทได้พฒ
ั นาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตัง้ อยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ ซีซ่ นั ส์ เกาะสมุย โดยโครงการ
ดังกล่าวมีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 14 หลัง และพัฒนาโครงการที่สอง คือ โครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนส์ ในกรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดย แบรนด์ เซ็นต์ รีจิส โครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์
บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ ต ซึ่งมีบา้ นพักตากอากาศจํานวน 15 หลัง ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ ต โดยมีการเปิ ดตัวในช่วงครึง่
หลังของปี 2558 นอกจากนี ้ บริษัทมีโครงการอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็ นโครงการที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับ
บริษัท ยู ซิตี ้ จํากัด (มหาชน) และได้เปิ ดตัวในไตรมาส 4 ปี 2559
สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่ง (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับบน รวมถึ งการพัฒนา
แบรนด์แ ละที่ พัก อาศัย โครงการพัฒ นาอสัง หาริมทรัพ ย์ที่ ก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ สามารถสร้า งยอดขายได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและผู้ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ต่างจัดกิจกรรมการขายในช่วงโครงการเริ่มก่ อสร้างในเฟสแรก ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยของบริษัทจัดเป็ น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับบนในลําดับต้น ๆ สําหรับโครงการล่าสุด คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต จัดเป็ นโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed-Use ที่มบี า้ นพักตากอากาศตัง้ อยู่ติดกับโรงแรม เพื่อให้ผพู้ กั อาศัยสามารถใช้งานในส่วนพืน้ ที่อาํ นวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรมได้ ซึ่งต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม แบรนด์ที่จดั เป็ นคู่แ ข่ง
หลักของโครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ได้แก่ Banyan Tree Grand Residences, Andara Signature และ Point
Yamu by COMO
กลยุทธ์ทางการตลาด (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุ่มลูกค้าของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ให้ความสนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากมีความ
เชื่อมั่นในแบรนด์อนันตรา ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษั ท
อสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าโครงการเซ็นต์ รีจิสเดิม
นโยบายราคา (โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
บริษั ท คํา นึ ง ถึ ง คุณค่ าของแบรนด์ ทํา เลที่ ตั้ง ดี ไ ซน์ที่ ส วยงาม การออกแบบพื น้ ที่ ใ ช้ส อยที่ ล งตัว การก่ อ สร้า งที่ มีคุณภาพ
สิ่งอํานวยความสะดวกในส่วนของโรงแรม จํานวนอสังหาริมทรัพย์ที่พอเหมาะ ในการกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
ไมเนอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สําหรับเดอะ เรสซิเดนซ์
บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต มีราคาขายต่อหลังประมาณ 6-15 ล้านเหรียญสหรัฐ
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กลุ่มเป้ าหมาย (โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเดอะ เรสซิเดนซ์ บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ ต คือ กลุ่มผูม้ ีรายได้สูงและครอบครัว ที่ตอ้ งการสั มผัส
ประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุดในทําเลที่มีทิวทัศน์สวยงามในจังหวัดภูเก็ ต บริษัทไม่ม่งุ เน้นกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผูซ้ ือ้ เพื่อเก็ งกําไร
เนื่องจากโครงการนีถ้ กู พัฒนามาเพื่อสุนทรียภาพการอยู่อาศัยและการมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
ธุรกิจศูนย์การค้า
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจศูนย์การค้า)
ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ซึง่ บริษัทถือหุน้ อยู่ร อ้ ย
ละ 100 ดําเนินธุรกิ จให้เช่าพืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ น อาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญ
ั ญาเช่าที่ดินระยะยาว 41 ปี หมดอายุปี 2572 มีพนื ้ ที่ให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 23,093.20
ตารางเมตร ซึ่ ง ประกอบด้ว ย พื น้ ที่ ใ ห้เ ช่ า สํา หรับ ค้า ปลี ก (Retail area) 14,474.51 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 3,530.20
ตารางเมตร มินิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 ตารางเมตร และศูนย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นํา อาทิ Charles & Keith, Gap, Guess,F Fashion, VNC, Jaspal, LYN,
Esprit, Bossini, CC-OO, AIIZ, Play boy, 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 และแหล่ง
เอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภัณฑ์รบิ ลีส ์ เชื่อหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดังผีสิง (Haunted Adventure), มหัศจรรย์เขา
วงกต (Infinity Maze), โรงภาพยนต์ทะลุมิติ (12D Moving Theater), พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ ึง้ หลุยส์ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ (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 64.92 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กับลักษณะของการประกอบธุรกิจ
แต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.08 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นโยบายราคา
บริษัทมีการปรับราคาขึน้ ทุกครัง้ ที่มีการต่อสัญญาใหม่กับผูเ้ ช่าโดยจะปรับราคาขึน้ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-10 ต่อการต่อ
สัญญาแต่ละครัง้ ซึ่งในปี ที่ผ่านมาการปรับราคาไม่เป็ นไปตามที่ได้กาํ หนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยงั ไม่มวี ี่แวว
ว่าจะสิน้ สุดเมือ่ ใด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าโดยรวม ทําให้ผเู้ ช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็ นจํานวนมาก โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 59.16 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด รายได้ของศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.39 ของรายได้
ทัง้ หมดจากธุรกิจศูนย์การค้า
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถจําแนกได้เป็ น
• รายได้จากการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 3.12
• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 48.78
• ค่าที่จอดรถ ร้อยละ 0.00
• ค่าบริการ ร้อยละ 11.82
• อื่น ๆ ร้อยละ 6.27
• ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 30.01
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ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza
ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด ดําเนินธุรกิจให้เช่า
พืน้ ที่เพื่อการพาณิชย์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพืน้ ที่ 2 ไร่
1 งาน 98 ตารางวา มีพนื ้ ที่ให้เช่า 3,031 ตารางเมตร
ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้ นํา อาทิ Jim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club, Bill Bentley Pub,
Thai Express, Hai Qing Xiao Shu, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Tanya Living, นารายณ์ภณ
ั ฑ์, Turtle Mart, Surfer
paradise, Tara, MT Saphola, Ferera, Uniqe Art, Thai Suvenior and The Handmade Shop
• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี
• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ประมาณร้อยละ 79.33 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่รวมในงวดปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บค่าเช่าจากสัดส่วนของรายได้จากผูเ้ ช่า โดยขึน้ อยู่กับลักษณะของการประกอบ
ธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.57 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นโยบายราคา
บริษัทได้มกี ารปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ ที่ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 68.64 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถจําแนกได้เป็ น

• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 31.19
• ค่าบริการ ร้อยละ 31.95

• ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 35.30
• อื่น ๆ ร้อยละ 1.57

ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า
ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เดิมคือ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา
รีซอร์ท จํากัด ซึ่งบริษัทถื อหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 ตั้งอยู่บนพืน้ ที่ของ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 257/6 ถนนเจริญนคร เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ ในช่วงปี 2556-2557 ได้กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการใหม่ อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าและ
โรงแรมบนอาคารเดียวกัน สูง 26 ชั้น ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ชื่อ ”RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ ชื่อ “AVANI+” อยู่ดา้ นบน ทั้ง 2
ธุรกิ จอยู่ในเครือของบริษัท Minor ทั้งนี ้ พืน้ ที่บนอาคารได้ถกู จัดแบ่งดังนี ้ ชั้นที่ 1-3 เป็ นพืน้ ที่ศนู ย์การค้า ชั้น 4-8 เป็ นพืน้ ที่ลานจอดรถ ชั้น 9
เป็ นส่วนของพืน้ ที่สาํ นักงาน ชัน้ 10 เป็ นพืน้ ที่ Convention hall ขนาดใหญ่ และตัง้ แต่ชนั้ 11 ขึน้ ไป จะเป็ นพืน้ ที่ของโรงแรม AVANI+ โดยส่วน
ของศูนย์การค้าใหม่ ซึ่งรวมกับส่วนของสํานักงาน มีพนื ้ ที่เช่ารวมทัง้ สิน้ 12,144 ตารางเมตร
ภายในศู น ย์ก ารค้า ประกอบด้ ว ยร้า นค้ า ร้า นอาหารชั้ น นํ า อาทิ Sizzler, Burger King, The Coffee Club, Starbucks,
Swensen’s, The Pizza Company, Thai Express, S&P, Charles & Keith, Bossini, Esprit, Zwillings, Sushi Hiro, Boots, Better Vision,
Sara Kashmir Carpet, Nailuxury, MK, Yayoi และชั้น 3 เป็ นพืน้ ที่เช่าของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กสิกรไทย
• สัญญาการให้เช่าพืน้ ที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสัน้ มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี
2. สัญญาเช่าพืน้ ที่ช่ วั คราว Open-plan มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
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• ลักษณะรายได้จากค่าเช่า: ประเภทของค่าเช่าพืน้ ที่หลัก ๆ มี 2 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ ที่รายเดือนโดยคิดเป็ นรายได้ประมาณร้อยละ 62.86 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่ รวม
ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. Revenue Sharing เป็ นลักษณะการจัดเก็ บค่าเช่าจากสัดส่ว นของรายได้จากผู้เช่า โดยขึน้ อยู่กับลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจแต่ละอย่าง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.14 ของค่าเช่าพืน้ ที่รวมของงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นโยบายราคา
บริษัทได้มกี ารปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ ที่ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.69 ของพืน้ ที่ทงั้ หมด
รายได้ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถจําแนกได้เป็ น

• ค่าเช่าพืน้ ที่ ร้อยละ 51.12
• ค่าบริการ ร้อยละ 27.36

• ค่านํา้ และค่าไฟ ร้อยละ 18.83
• อื่น ๆ ร้อยละ 2.68

การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจศูนย์การค้า)
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดค้าปลีกในเมืองพัทยาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและสร้างศูนย์การค้าใหม่มากขึน้ ทํา
ให้พืน้ ที่คา้ ปลีกในเมืองพัทยามีเพิ่ มขึน้ โดยมีผปู้ ระกอบการที่จัดอยู่ในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 ราย แต่จะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
แตกต่ า งกัน ไป เช่ น ธุร กิ จ ห้า งสรรพสิน ค้า Central Festival Pattaya Beach, Central Marina, Harbor Mall, Factory Outlet, The Bay,
Terminal 21, ไฮเปอร์ มาร์เก็ ต เช่น บิ๊กซี โลตัส และคาร์ฟูร ์ ศูนย์การค้าประเภท IT เช่น ตึกคอม และศูนย์การค้าคอมมูนิตี ้ มอลล์ เช่น
มิโมซ่า จะมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ศนู ย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา จะ
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
ภาวะการแข่งขันของศูนย์การค้าในพัทยายังคงมีการแข่งขันกันรุนแรงตลอดปี ที่ผ่านมา จากการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อสร้างศูนย์การค้าใหม่
รวมถึ งแข่งขันทางด้านการจัดการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทั้งนี ้ การแข่งขันดังกล่าวมีผลกระทบต่อศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
ค่อนข้างมากทางด้านราคาค่าเช่าพืน้ ที่ต่อตารางเมตร แต่เนื่องจากตั้งอยู่ในทําเลที่ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าพืน้ ที่ของศูนย์การค้า รอยัล
การ์เด้น พลาซ่า พัทยาแล้ว ยังคงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับผูเ้ ช่ามาก สังเกตได้จากอัตราการเช่าพืน้ ที่ที่มอี ยู่สงู ถึงอัตราร้อยละ 59.16
ตลอดปี ที่ผ่านมา ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ได้มีการปรับตัวเพื่อให้มีความแตกต่าง (Differentiate) จากคู่แข่ง
โดยปรับเปลี่ยนร้านค้าและเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ เกมส์ตะลุยเลเซอร์บีม บัสเตอร์ นอกจากนี ้ เพิ่มร้านค้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนําต่าง ๆ พร้อมทั้ง
รู ปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) สินค้าประเภทไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle) เพื่อให้ทางศูนย์รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ริเวอรไซด์ พลาซ่า กรุ งเทพฯ
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแม่นาํ้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ตงั้ แต่กลางปี 2555 เป็ นต้นมา
เริ่มมีศูนย์การค้าเปิ ดบริการในพืน้ ที่มากขึน้ อาทิ ศูนย์การค้าประเภท Community Mall ขนาดเล็ก เช่น The Llight House และ The view
หรือแม้กระทั่งคู่แข่งขนาดใหญ่ในพืน้ ที่ อย่าง AsiaTique และ THE ICON SIAM ซึ่งจะส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันมากขึน้
ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ได้กลับมาเปิ ดดําเนินกิจการอีกครัง้ เมือ่ เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าและ
โรงแรมบนอาคารเดียวกัน ศูนย์การค้าใหม่ภายใต้ชื่อ “RIVERSIDE PLAZA” และโรงแรมใหม่ AVANI+ อยู่ดา้ นบน
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ศูน ย์ก ารค้าใหม่นี ไ้ ด้เปลี่ ยนโฉมใหม่ไ ปจากเดิมอย่ างสิน้ เชิง ดูทัน สมัย และครบวงจร มีค วามหลากหลายของร้านค้าแฟชั่น
ร้านอาหาร บริการและร้านค้าอื่น ๆ มากที่สดุ บนถนนเจริญนคร และยังถือได้ว่าเป็ นโครงการแห่งเดียวที่มกี ารผนวกทัง้ ศูนย์การค้ากับโรงแรม
ระดับ world class 2 โรงแรม เรียกได้ว่าเป็ นจุดแข็งของ RIVERSIDE PLAZA เมือ่ เทียบกับคู่แข่งในพืน้ ที่ โดยคาดว่าจะสามารถตอบสนองแก่
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี ้ กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็ นกลุ่มชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นที่กลุ่มครอบครัว คนทํางานรุน่
ใหม่ที่ทาํ งานในย่านเจริญนคร และผูท้ ี่อาศัยอยู่คอนโดริมแม่นาํ้ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรม ทัง้ อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
และโรงแรม AVANI+ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
เนื่องจากศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ ต ซึ่งตั้งอยู่บนหาดไม้ขาว ท่ามกลางโรงแรมระดับห้าดาว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเขตไม้ขาว และลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายในศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีรา้ นค้าหลาย
ประเภท ไม่ว่ า จะเป็ น ร้านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s, Thai Express, Hai Qing Xiao Shu และ Bill Bentley Pub ร้า นค้า
แฟชั่น อาทิเช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise และ Triumph และร้านค้าของที่ระลึก อาทิ Jim Thompson, นารายณ์ภัณฑ์, Tanya
living, Private collection, Mt Saphola และอื่น ๆ อีกหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ศูนย์การค้าเทอเทิ ล วิลเลจ ภูเก็ ต เป็ นศูนย์การค้าแห่ง เดียวบนหาดไม้ขาว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกั น ไม่มีคู่แข่ ง ขัน ทางตรง
ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดับห้าดาว อาทิเช่น JW Marriott, Anantara, Anantara Vacation Club, Marriott Vacation Club, Sala
Phuket Renaissance และยังรวมถึ งโรงแรมอื่นในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทําเลที่ตงั้ และการคัดสรรร้านค้าที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ ตรง
กับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเปิ ดบริการภายในศูนย์ฯ ประกอบกับการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องกับทั้งลูกค้านักท่องเที่ยว
และเพิ่มการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรโรงแรม และกลยุทธ์เพิ่มแรงจูงใจแก่
พันธมิตรโรงแรม และสมาคมแท็กซี่ในเขตไม้ขาว จึงทําให้จาํ นวนลูกค้าค่อย ๆ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มขึน้ อีกอย่า งมี
นัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล้ หลังจากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในละแวกนัน้
ธุรกิจบันเทิง
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจบันเทิง)
กลุ่มธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สามารถแบ่งออกเป็ น 7
กลุ่ม ประกอบด้วย 2 พิพิธภัณฑ์ 5 เครือ่ งเล่น
พิพธิ ภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็ นเครือข่ายธุรกิ จพิ พิ ธภัณ ฑ์เพื่ อความรู แ้ ละบันเทิ งที่ ใหญ่ ที่สุด มีอัตราการเติ บ โตที่
รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเปิ ดบริการในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี 2498 โดย
สิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อันลีล้ ับ และน่าพิศวงที่ รวบรวมจากทั่ว ทุกมุมโลก ตาม
แนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปั จจุบันพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิ ดดําเนินการอยู่ 30 แห่งทั่วโลก โดย Ripley’s Entertainment Inc.
ซึ่งเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง 10 แห่ง ที่เหลือเป็ นการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ให้กับบริษัทอื่น
ในประเทศไทย บริษั ท ได้ซื อ้ ใบอนุญาตในการดํา เนิ น การโดยลงนามในข้อ ตกลง (Franchise Agreement) และเริ่มจัด สร้าง
พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทั ยาเมือ่ ปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ ที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 2 ของศูนย์การค้ารอยัล การ์
เด้น พลาซ่า พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมือ่ บอกเลิกข้อตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์
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โรงภาพยนตร์ 12D (12D Moving Theater)
Ripley's 12D Moving Theater เป็ นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 12 เอฟเฟค ด้วยระบบเก้าอี ้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง
พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลาํ้ สมัยจนทําให้ผชู้ มรูส้ ึกเหมือนได้ผจญภัยไปกับเหตุการณ์จริง
โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
เมือ่ ปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัล การ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ได้เปิ ดตัว Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิง
ที่ใหญ่ ที่สุดในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึ่งได้รบั ความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ภายในโกดังประกอบไปด้วยสเป
เชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นาํ เข้าจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทําให้อกสั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่งได้รบั ความ
สนใจในหมูว่ ยั รุน่ ไทยและนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze)
เครือ่ งเล่นที่เปิ ดให้บริการเป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่าง ๆ เช่น
โซนแห่งจินตนาการที่ถกู เนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ผเู้ ล่นได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย อีกทัง้
ผูเ้ ล่นจะต้องผ่านด่านที่ตื่นเต้นระทึกใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่โลกแห่งความเป็ นจริง
พิพธิ ภัณฑ์หุน่ ขีผ้ งึ้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ แว็กซ์เวิรค์ พัทยา ได้เปิ ดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็ นสาขาที่ 5 ของโลก และเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุ่นขีผ้ ึง้ เสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทัง้ ไทยและเทศกว่า 71 ตัว หุ่นขีผ้ งึ ้ ของหลุยส์ ทุสโซด์ ไม่ได้เป็ น
เพียงแค่ “หุ่น” ที่ใช้จดั แสดงตามพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่เป็ นงานประติมากรรมที่มชี ีวิตเสมือนคน ทุกครัง้ ที่เข้าชมเสมือนกับว่าได้เดินคล้อง
แขนอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ตวั จริง และเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแต่ละห้อง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตาม
หมวดหมูข่ องห้อง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเข้าชมมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งด้วยแสงไฟ และการใช้เสียงเพื่อสร้างบรรยากาศที่
สมจริง ยิ่งไปกว่านัน้ ผูช้ มสามารถเข้าชมหุ่นทุกตัวได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มกี ารกั้นระหว่างผูช้ มและหุ่น ทําให้ผชู้ มได้ความรูค้ วามเพลิดเพลิ น
นับตัง้ แต่กา้ วแรกกระทั่งก้าวสุดท้ายที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกับรอยยิม้ และความประทับใจที่ไม่รูล้ ืม
สวนสนุกสยองขวัญ สครี ม อิน เดอะ ดาร์ค (Scream in the Dark!)
Scream in the Dark! ต้อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้าทายแบบสยองขวัญ โดย Scream in the Dark เป็ นสวนสนุกที่โด่งดัง
มากในอดีต แต่ก็ปิดตัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องในความ
มืด โดยผูเ้ ล่นจะรอดพ้นออกไปจากสวนสนุกสุดสยองแห่งนีไ้ ด้ดว้ ยความแม่นยําในการยิงปื นและเสียงกรีดร้องของผูเ้ ล่นเท่านัน้
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze และ Beam Buster)
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ซึ่งมี 2 เกมส์ให้ผเู้ ล่นเลือก ได้แก่ 1) Laser Maze ซึ่งเป็ นเครื่องเล่นที่ให้ผเู้ ล่นสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนใน
ภาพยนตร์ เข้าสู่หอ้ งปฏิบตั ิภารกิจสุดแสนจะลึกลับ ดั่งเขาวงกต โดยผูเ้ ล่นจะต้องผ่านเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไวที่สดุ โดยไม่แตะต้องลําแสงสีเขียว
เหล่านั้น และ 2) Beam Buster ซึ่งเป็ นเครื่องเล่นใหม่ของ Ripley’s World Pattaya ที่นาํ เข้ามาเปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อให้ผเู้ ล่นสวม
วิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์เช่นกัน แต่ผเู้ ล่นจะต้องแตะลําแสงสีเขียวให้ได้มากสุดและไวสุดถึงจะได้คะแนนมากสุด
ในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอตั ราการเข้าชมประมาณ 25,455 รายได้รวมมาจาก
• พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 23.05 • พิพิธภัณฑ์หลุยส์ทสุ โซด์สแว๊คซ์เวิรค์ ร้อยละ 6.82
• โรงภาพยนตร์ 12 มิติ ร้อยละ 9.55
• สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ16.15
• โกดังผีสิง ร้อยละ 14.37
• เกมส์ตะลุยเลเซอร์ ร้อยละ 7.48
• มหัศจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 17.98
• รายได้อื่น ๆ ร้อยละ 4.60
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สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี 2564 ธุรกิ จส่วนใหญ่
ต้องหยุดดําเนินการจากคําสั่งของรัฐบาลเป็ นเวลาหลายเดือนรวมถึ งธุรกิ จบันเทิงด้วย ศูนย์การค้าและแหล่งชอปปิ ้งได้รบั ผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศจากการปิ ดประเทศและการจํากัดการเดินทางของนักเดินทางในประเทศ บริษัทได้ลด
ค่าเช่า และ/หรือค่าธรรมเนียมให้แก่ รา้ นค้าในศูนย์การค้าเพื่ อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 และได้ออก
โปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ยอดขายหลังการล็อคดาวน์
ธุรกิจสปา
ลักษณะธุรกิจ (ธุรกิจสปา)
ธุร กิ จ สปา อยู่ภ ายใต้ก ารดํา เนิ น งานของบริษั ท เอ็ มสปา อิ น เตอร์เ นชั่น แนล จํา กั ด บริษั ท MSpa Ventures Limited บริษั ท
3TMinor Hotel Group Management (Shanghai) Limited 3Tบริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และ บริษัท Mspa International Cairo
LLM โดยดําเนินกิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัท เอ็มสปา เปิ ดดําเนินการในประเทศจํานวน 2 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 5 แห่งดังนี ้
• ธุรกิจสปาในประเทศผ่านบริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 2 แห่ง คือ เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์
สปา และเดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ
• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท MSpa Ventures Limited จํานวน 3 แห่ง คือ อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์ รีสอร์ท นาลาดู มัลดีฟส์ บาย
อนันตรา และอนันตรา ดิหก์ ู มัลดีฟส์ รีสอร์ท
• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่าน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) (LLC) จํานวน 1 แห่ง คือ เอมิเรตส์พาเลส
• ธุรกิจสปาในต่างประเทศผ่านบริษัท Mspa International Cairo LLM จํานวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ไคโร
การตลาดและภาวะการแข่งขัน (ธุรกิจสปา)
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัท MSpa Ventures Limited บริษัท Minor Hotel Group Management (Shanghai)
Limited บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) และบริษัท Mspa International Cairo LLM ดําเนินกิ จการและรับบริหารศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ
ให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย สปาเพื่อความผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและกลุ่มลูกค้าที่เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการให้บริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาได้รบั ความนิยม
เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั จํานวนผูป้ ระกอบการได้เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ ตาม บริษัทได้เปิ ดดําเนินการเป็ นรายแรก ๆ และปั จจุบันมี
สาขาทัง้ หมด 2 แห่งทั่วประเทศ และอีก 5 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งที่อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา
ซึ่งดําเนินการภายใต้กลุ่มเจ้าของเดียวกัน (2) ดุสิต เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa ซึ่งจะตัง้ อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Central Hotels and
Resort และ (4) Six Senses ซึ่งจะตัง้ อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Soneva และ Six Senses Resort and Spa
นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจโรงแรม)
คุณภาพของการบริการและประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้ที่ติยังคงเป็ นสิ่งที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ ให้ความสําคัญ นวัตกรรมการบริการ
ผ่านทัง้ เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ จึงเป็ นกุญแจสําคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี ้ การพัฒนาระบบการรับจองห้องพัก
โดยตรงกับโรงแรมยังเป็ นอีกหนึ่งก้าวสําคัญในปี 2564 ของไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ซึ่งช่วยให้โรงแรมสามารถติดต่อกับแขกที่เข้าพักได้โดยตรงเพื่อช่วยในการสร้างกลยุทธ์สาํ หรับโปรแกรมความภักดีของโรงแรม นําเสนอ
ประสบการณ์ที่เป็ นส่วนตัวยิ่งขึน้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และอนาคตที่ย่ งั ยืนให้กับโรงแรม
จากความสําเร็จในการเปิ ดตัว “Anantara Digital Host Application” ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้เปิ ดตัวแอปพลิเคชันสําหรับ
แบรนด์อื่นๆ ของบริษัทตามมาในปี 2564 ซึ่งได้แก่ “Avani Digital Host Application” โดยมีการเพิ่มเทคโนโลยีและฟั งก์ชันใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน เช่น กุญแจห้องผ่านระบบมือถื อ และการเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า แอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถติดต่อ
กับแขกที่เข้าพักผ่านทางดิจิทัล ซึ่งแขกที่เข้าพักจะสามารถเพลิดเพลิ นกับสื่ อสารโต้ตอบกับ โรงแรมในระดับ ที่สูงขึ น้ และลดการสัมผัส
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ระหว่างแขกเข้าพักกับพนักงานของโรงแรมท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี ้ แอปพลิเคชันดังกล่าวยังช่ วยให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมได้ทนั ที โดยลดเวลาการรอคอยและเพิ่มความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ ลูกค้า
ซึ่งนําไปสู่อตั ราการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมที่เพิ่มมากขึน้
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงยกระดับระบบการจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าธรรมเนียมที่
ต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มบริษัทท่องเที่ยวดิจิทัลอื่นและสามารถควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่เพื่อนําข้อมูลไปสร้างโปรแกรม
ความภักดีของลูกค้าและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้พฒ
ั นาระบบการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม โดยเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้กับแขกที่เข้าพัก รวมถึ งการเพิ่มช่องทางการชําระเงินผ่านทางออนไลน์และแผนการชําระเงิน แบบผ่ อนจ่ายโดยไม่คิ ด
ดอกเบีย้ ซึ่งร่วมมือกับหลายธนาคารในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพิ่มรายได้สูงสุดและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังได้ทาํ การเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของ
เว็บไซต์สาํ หรับการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม ส่งผลให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย ซึ่ง
เอือ้ ให้เกิดความสนใจจากผลการค้นหา
ด้วยแนวโน้มของ “Cookie-Less” ในอนาคตอันใกล้นี ้ ซึ่งจะมีการจํากัดวิธีการที่ผปู้ ระกอบการเก็ บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันได้ โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อให้สามารถทําการติดตามผูใ้ ช้งานได้ และสร้างวิธีท่ี มี
ประสิทธิภาพมากขึ น้ ในการรวบรวมและเชื่ อ มโยงข้อ มูลในคลังเข้าด้วยกั น อีกทั้งใช้ประโยชน์จ ากข้อ มูลที่ ได้รบั เพื่ อสร้า งกลยุท ธ์ท าง
การตลาดและประสบการณ์เฉพาะตัวสําหรับลูกค้า นอกจากนี ้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงมองหาโอกาสในการนําสกุลเงินดิจิทลั และบล็อกเชน
มาใช้ในการชําระเงินของโรงแรมอีกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมรวม 25 ล้านบาทต่อปี
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ไมเนอร์ ฟู้ด)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มหลากหลายรู ปแบบ เป็ นแบรนด์ที่เป็ น ผูน้ าํ ในตลาดและเป็ นที่ นิย มอย่ างกว้างขวางในปั จจุบัน และมีผ ลิตภัณ ฑ์ที่ มีจุด เด่ น ที่
หลากหลายครอบคลุมอาหารหลายประเภท ดังนี ้
พิซซ่า
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของตนเอง “The Pizza Company” เป็ นแบรนด์ที่มีพิซซ่าหลากชนิดให้เลือกมากที่สดุ ในธุรกิจอาหาร
ประเภทนี ้ โดยเน้นถึ งคุณภาพของพิซซ่าที่ดีเยี่ยม ถึ งรสถึ งเครื่อง จากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นชีสที่ผลิตจาก
โรงงานของบริษัทเอง เครือ่ งปรุง หน้าพิซซ่าที่มคี วามสดใหม่ แป้งพิซซ่าที่มสี ตู รเฉพาะตัว และพิซซ่าซอสที่มสี ่วนผสมของมะเขือเทศสด ๆ
และมีรสชาติเข้มข้น
บริษัทเป็ นผูถ้ ื อสิทธิในเครื่องหมายการค้า “The Pizza Company” แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยสิทธิดังกล่าวถื อโดย MFG IP Holding
(Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ในปี 2547 บริษัทได้เริม่ เปิ ดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผลู้ งทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้าน “The Pizza Company”
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 มีร า้ นค้า ที่ บ ริษั ท ลงทุ น เอง (Own equity) ในประเทศ จํา นวนทั้ง สิ น้ 227 สาขา และสาขาใน
ต่างประเทศ 2 สาขา สาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 188 สาขา และสาขาในต่างประเทศจํานวน 145 สาขา ทัง้ นี ้ ทําเลที่ตงั้
ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศูนย์การค้า ย่านธุรกิจและย่านชุมชน เป็ นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ในส่วนของ
การให้บริการในรู ปแบบแฟรนไชส์กับลูกค้าในต่างประเทศนั้น ปั จจุบนั บริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซ่า “The Pizza Company” ในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน โอมาน กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็ นต้น
ลักษณะการให้บริการ
การให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “The Pizza Company” มีทั้งการให้บริการแบบการรับประทานที่รา้ น (Dine in) การ
จัดส่งที่บา้ นหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบ้าน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ให้บริการ คือ พิซซ่า พาสต้า อาหารจานหลัก
และอาหารรองท้อง เช่น ไก่ สลัด และอื่น ๆ
เบอร์เกอร์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Burger King” เป็ นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น “Whopper” และเป็ นที่รูจ้ ักกันดีใน
การใช้กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทําให้เบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 97 เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิ จ
Burger โดยการซือ้ แฟรนไชส์มาจากสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ บริษัทมีสิทธิในการเปิ ดร้าน Burger King ในประเทศไทยเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดดําเนินการร้าน Burger King ทั้งสิน้ จํานวน 114 สาขาทั่วประเทศไทย (รวมสาขาใน
สนามบิน 14 สาขา) และได้ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 5 สาขา โดยร้านค้าส่วนใหญ่ จะตัง้ อยู่ในเขตศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไปรวมถึงชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
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ลักษณะการให้บริการ
ปั จจุบัน Burger King ให้บริการสําหรับการรับประทานที่รา้ น (Dine in) รับกลับบ้าน (Take Away) ไดรฟ์ทรู (Drive Thru) และการ
บริการจัดส่งให้ที่บา้ นหรือสํานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้แก่ เบอร์เกอร์ (Burger) มันฝรั่งทอด (French Fries) และอื่น ๆ
ไก่ทอด
บริษัทได้เริ่มธุรกิ จเกี่ ยวกับไก่ ทอดภายใต้เครื่องหมายการค้า “Bonchon” ซึ่งเป็ นไก่ ทอดสไตล์เกาหลีที่ได้รบั ความนิยมอย่าง
แพร่หลาย บริษัทได้เข้าซือ้ กิจการบอนชอนในประเทศไทยใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากไก่ ทอดสไตล์เกาหลี บอนชอนยังสร้างสรรค์
อาหารสไตล์เกาหลีอื่น ๆ เช่น ซุปซุนบูดเู ต้าหูก้ ิมจิ ข้าวหน้าหมูบลุ โกกิ คิมมาริ ต๊อกบกกิ และอื่น ๆ
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทัง้ สิน้ จํานวน 102 สาขาและอีก 3 สาขาในสนามบิน
และได้ลงทุนในต่างประเทศเป็ นจํานวน 1 สาขา
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด และบริษัท สพูน ฟูล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด
(มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 และร้อยละ 70 ตามลําดับ มีสิทธิในการเปิ ดร้านบอนชอน ในประเทศไทย
ลักษณะการให้บริการ
ปั จจุบนั Bonchon ให้บริการสําหรับการรับประทานที่รา้ น (Dine in) รับกลับบ้าน (Take Away) และการบริการจัดส่งให้ที่บา้ นหรือ
สํานักงาน (Delivery) โดยอาหารหลักได้แก่ ไก่ทอดซอสเกาหลี ข้าวหน้าหมูบลุ โกกิ บิบิมบับ ซุปรามยอน และอื่น ๆ
ไอศกรีมพรีเมีย่ ม
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Swensen’s” ซึ่งเป็ นไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมีย่ ม แบรนด์แรกของประเทศไทย และปั จจุบนั ยังคง
ความเป็ นอันดับหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย์ ไอศกรีมเค้ก บิงซู และบรรยากาศการตกแต่งร้าน รวมถึ งการให้บริการที่
คํานึงถึงความพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจไอศกรีม
“Swensen’s” โดยบริษัทได้รบั แฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 100 เช่นกัน โดย บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ได้รบั สิทธิในการเปิ ดร้านไอศกรีมโดย
การลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองในประเทศทั้งสิน้ จํานวน 112 สาขา และต่างประเทศ 1 สาขา
ปั จจุบันมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 192 สาขา และต่างประเทศจํานวน 18 สาขา ร้านค้าส่วนใหญ่ ตงั้ อยู่ตามย่าน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัท MFG IP Holding (Singapore) Pte., Ltd. ยังสามารถให้แฟรนไชส์กับ
ลูก ค้า ในต่างประเทศได้ โดยปั จ จุบัน บริษัท ได้ใ ห้แ ฟรนไชส์ธุรกิ จไอศกรีม “Swensen’s” แก่ ผู้ใ ห้บ ริก ารในประเทศไทย พม่า กั มพูชา
สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม
ลักษณะการให้บริการ
Swensen’s เปิ ดให้บริการทั้งการรับประทานที่รา้ น (Dine in) การซือ้ กลับบ้าน (Take away) และการบริการจัดส่งให้ที่บา้ นหรือ
สํานักงาน (Delivery) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ทัง้ กลุ่มวัยรุน่ และครอบครัว ทัง้ นี ้ สินค้าหลัก ได้แก่ ไอศกรีมซันเดย์
ไอศกรีมสกูป้ ไอศกรีมเค้กไอศกรีมควอท และบิงซู เป็ นต้น
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ซอฟท์ไอศกรีม
ภายใต้แ บรนด์ “Dairy Queen” เป็ น ไอศกรีมซอฟท์เ สิ ร ฟ์ มีก ารจัด จํา หน่ า ยในรู ป แบบของ Kiosk มีสิ น ค้า ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มคื อ
“Blizzard” ที่มคี วามหลากหลายและรสชาติเข้มข้น จนเป็ นที่ชื่นชอบ และได้รบั ความนิยมจนถือได้ว่าเป็ น signature product
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจไอศกรีม “Dairy
Queen” โดยบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผูป้ ระกอบการในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ บริษัทได้รบั สิทธิในการเปิ ดร้านทัง้ โดย
การลงทุนเอง (Own Equity) และการเปิ ดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิน้ ในประเทศจํานวน 232 สาขา (รวมสาขาในสนามบิน 15
สาขา) สาขาในต่างประเทศจํานวน 2 สาขา และมีที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 256 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ใน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้บริการ
บริษั ท จํา หน่ ายไอศกรีมในรู ป แบบของการ Take away และบริก ารจัดส่ง (Delivery) เท่ า นั้น โดยสิ น ค้า หลักได้แ ก่ Blizzard
ไอศกรีมปั่ น (Moolatte) และไอศกรีมเค้ก เป็ นต้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าตัง้ แต่ระดับล่างขึน้ ไป
สเต็ก ซีฟ้ ดู และสลัด
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Sizzler” เป็ นร้านอาหารที่ ประกอบด้วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบาร์ที่ใ หญ่ และมีค วาม
หลากหลายมากที่สดุ ในร้านอาหารประเภทนี ้
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100
และ 50 ตามลําดับ เป็ นผูด้ าํ เนินการธุรกิ จร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในการดําเนินธุรกิ จจากผูป้ ระกอบการใน
ออสเตรเลีย โดยได้รบั สิทธิในการเปิ ดร้านโดยการลงทุนด้วยตนเองในประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์กับลูกค้าในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดดําเนินธุรกิจทัง้ สิน้ จํานวน 65 สาขาทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่รา้ นค้าจะตัง้ อยู่ในย่าน
ศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชุมชน
ลักษณะการให้บริการ
Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) บริการจัดส่งและซือ้ กลับบ้าน โดยสินค้าหลักได้แก่ สเต็ก ซีฟ้ดู และ
สลัด เนื่องจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพสูง จึงมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป
กาแฟ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 50 ในบริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ด กรุป๊ (ชื่อเดิม The Coffee
Club Holding Pty Ltd) ในเดื อนมกราคม 2551 ผ่ านบริษั ทย่ อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. โดย ไมเนอร์ ดี เคแอล เป็ น
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และต่างประเทศภายใต้แบรนด์ The Coffee Club ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ธุรกิจกาแฟที่ทาํ รายได้ในประเทศออสเตรเลีย
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ เพิ่มอีกร้อยละ 20 ใน บริษัท ไมเนอร์ ดีเคแอล
ฟู้ด กรุป๊ ผ่านบริษัทย่อย Delicious Food Holding (Australia) Pty Ltd. ทําให้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ รวมร้อยละ 70
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิ ดบริการรวมทัง้ สิน้ 403 สาขา โดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จํานวน 84 สาขา ซึ่งเป็ นสาขาที่ลงทุน
ในประเทศไทย 41 สาขา และลงทุนเองในต่างประเทศ 43 สาขา ในประเทศออสเตรเลีย มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเชลส์
กาตาร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนาม และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํ นวน 319 สาขาในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อินโดนีเซีย กัมพูชาและจีน
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ทั้งหมดใน Thai Express Concepts Pte. Ltd. ผ่านบริษัทย่อย
Primacy Investment Limited ซึ่งภายหลังในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น The Minor Food Group Singapore โดย The Minor Food Group
Singapore เป็ นผูน้ าํ ในด้านการให้บริการด้านอาหารที่หลากหลายรู ปแบบภายใต้การให้บริการหลายแบรนด์ ได้แก่ Thai Express, Xin
Wang Hong Kong Café, Kiseki Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Poulet, Basil, Riverside, Ji Charcoal Grill, Go And
Chicken Rice และ Sanook Kitchen
ปั จ จุบัน ร้า นอาหาร Thai Express ภายใต้ The Minor Food Group Singapore ได้เ ปิ ด ดําเนิ น การใน ประเทศไทย สิ ง ค์โปร์
มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และมัลดีฟส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 The Minor Food Group Singapore มีจาํ นวนสาขาทัง้ สิน้ 85 สาขา โดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จํานวน
67 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํ นวน 18 สาขา
อาหารประเภทปลา
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนซือ้ หุน้ ร้อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & COURTYARD Investment
Management Co., Ltd. (“RIVERSIDE”) ในเดือนธันวาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 20.18 ในเดือนเมษายน 2558 ลงทุน
เพิ่มร้อยละ 16.7 ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 14.12 ในเดือนเมษายน 2561 รวมเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 100
ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. โดย RIVERSIDE เป็ นผูป้ ระกอบการร้า นอาหารประเภท CASUAL
DINING ในประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE & COURTYARD ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว RIVERSIDE
เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 และประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์รา้ นอาหารที่ แข็งแกร่งและสร้างฐานลูกค้าหลักที่ชื่นชอบใน
อาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารพืน้ บ้าน การบริการทีไ่ ด้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี และ
การตกแต่งร้านอาหารแบบร่วมสมัย เป็ นผลให้ RIVERSIDE ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปิ ดบริการโดยการลงทุนเองทัง้ สิน้ จํานวน 140 สาขา เป็ นสาขาในกรุงปั กกิ่ง 44 สาขา สาขาในเซี่ยงไฮ้
47 สาขา เมืองอื่น ๆ ในประเทศจีน จํานวน 44 สาขา และสาขาในประเทศสิงค์โปร์จาํ นวน 5 สาขา
เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี ้
บริษัทลงทุนเอง
ร้าน
The Pizza Company
Burger King
Swensen’s
Dairy Queen
Bonchon
Sizzler
The Coffee Club
Thai Express
Riverside
อื่น ๆ
รวมทั้งสิน้

จํานวนสาขา
562
119
323
490
103
65
403
85
140
99
2,389

ในประเทศ
227
114
112
232
102
65
41
5
39
937

ต่างประเทศ
2
5
1
2
1
43
62
140
12
268

แฟรนไชส์
ในประเทศ
188
192
256
28
664

ต่างประเทศ
145
18
319
18
20
520
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การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการจําหน่ายแบ่งได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การรับประทานในร้าน (Dine-in)
2. การบริการจัดส่งถึ งบ้าน (Delivery) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Burger King, Sizzler, The Coffee Club
และ Dairy Queen ทั้ง นี ้ ในส่ ว นของ “The Pizza Company” บริษั ท ได้จัด ตั้ง สาขาเพื่ อ ให้บ ริก ารจัด ส่ ง ถึ ง บ้า นเพื่ อ ให้
ครอบคลุมพืน้ ที่ท่ วั กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ ตามต่างจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตัง้ อยู่ โดยกําหนดให้มเี วลาตัง้ แต่การสั่ง
สินค้าจนถึงการรับสินค้าภายใน 30 นาที
3. การซือ้ กลับบ้าน (Take away)
ทัง้ นี ้ ช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการรับประทานในร้าน การซือ้ กลับบ้านและการจัดส่งถึงบ้าน โดยสาขาส่วนใหญ่ จะ
ตัง้ อยู่ในย่านศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้าตัง้ แต่ระดับ
ล่างขึน้ ไป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นทัง้ เด็ก วัยรุน่ วัยผูใ้ หญ่ กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทํางาน
ธุรกิจร้านอาหารทีม่ สี าขาในประเทศไทย
ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งทําให้รา้ นอาหารแบบนั่งรับประทานที่รา้ น
(Dine-In) มีการปิ ดตัวลงชั่วคราวในบางสาขา และส่งผลให้กับบางสาขาที่มจี าํ นวนลูกค้าน้อยลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายอาหารช่องทางรับ
กลับบ้าน (Take Away) และการบริการจัดส่งให้ที่บา้ นหรือสํานักงาน (Delivery) ได้ปรับตัวขึน้ อย่างมีนัยสําคัญจากปี ที่แล้ว เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้า และความมั่นคงของระบบการจัดการและบริการจัดส่งของบริษัท
ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจอาหารและบริการในประเทศไทย
มูลค่าการขาย (พันล้านบาท)
รายได้
269.7
181.4
152.0
286.6
890.1
23.60

2561
ร้อยละ
30%
20%
17%
32%
100%
2.7%

2562
รายได้
279.7
187.5
160.8
302.7
931.1
24.28

2563
ร้อยละ
30%
20%
17%
33%
100%
2.6%

รายได้
174.3
135.1
158.3
253.3
721.3
20.7

ร้อยละ
24%
19%
22%
35%
100%
2.9%

2564 (ประมาณการ)
รายได้
ร้อยละ
207.1
25%
156.8
19%
169.3
21%
278.6
34%
812.1
100%
21.4
2.6%

คาเฟ่ /บาร์
ร้านอาหารแบบ Full-service
ร้านอาหารแบบ Limited-service
ร้านแผงลอยและตู้ kiosk
ตลาดรวม
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ ๊ป
(จํานวนรายได้)
ที่มา: การบริโภคธุรกิจอาหารและบริการในประเทศไทย เดือน มีนาคม 2564 จาก Euromonitor International และประมาณการของบริษัท
หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทย รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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สภาพการแข่งขันและคูแ่ ข่ง
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งในอุตสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวันตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงั นี ้

1. คาเฟ่ /บาร์

ตลาดรวมของคาเฟ่ /บาร์ในปี 2563 มีมลู ค่ากว่า 174.3 พันล้านบาท ชะลอตัวจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 37.7 เนื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้คาเฟ่ /บาร์ จําเป็ นต้องหยุดการบริการภายในร้านชั่วคราว และมีนโยบายรักษาระยะห่างเพือ่ ให้
สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล
• คาดการณ์ว่าจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่รอ้ ยละ 11.5 ในกลุ่มคาเฟ่ /บาร์ ใน 5 ปี ขา้ งหน้า
• ปั จจุบนั คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟภายใต้บริษัท ปตท.นํา้ มันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ยังคงเป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านกาแฟ
ตามมาด้วยสตาร์บคั ส์
• ในปี นีบ้ ริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) ยังคงขยายร้านกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Coffee Journey ซึ่งจับ
กลุ่มลูกค้าที่จดุ พักรถหรือตามสถานีบริการนํา้ มันอย่างต่อเนื่อง
•

2. ร้านอาหารแบบ Full-Service

ในปี 2563 ตลาดร้านอาหารแบบ Full-Service มูลค่าทางการตลาดสูงถึง 135.1 พันล้านบาท เติบโตลดลงจากปี 2562 ในอัตรา
ร้อยละ 27.9 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19
• แนวโน้มตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบบ Full-Service อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่ประมาณร้อยละ 8.6 ในอีก 5 ปี
• ปั จจุบนั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านอาหารแบบ Full-Service
• ซิซซ์เล่อร์ หนึ่งในแบรนด์ภายใต้บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็ นเครือร้านอาหารอันดับหนึ่งในแถบอเมริกา
เหนือ ในปี 2564 ซิซซ์เล่อร์ยงั คงพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในภาวะโรคระบาด ด้วยการทํา Sizzler To Go โดย
จับกลุ่มลูกค้าประเภท Grab & Go ซึ่งเป็ นเทรนด์ใหม่สาํ หรับลูกค้าที่ตอ้ งการความรวดเร็ว ซิซซ์เล่อร์ยังคงให้ความสําคัญกับ
กระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้นพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผักและผลไม้
•

3. ร้านอาหารแบบ Limited-Service

ในปี 2563 ร้านอาหารแบบ Limited-Service มีมลู ค่าทางการตลาดสูงถึง 158.3 พันล้านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 12
• แนวโน้มตลาดในอนาคตกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบบ Limited-Service มีอตั ราการเติบเฉลี่ยต่อปี รอ้ ยละ 5.6 ในอีก 5 ปี
• ปั จจุบนั KFC เป็ นผูน้ าํ ในตลาดร้านอาหารแบบ Limited-Service ตามมาด้วยแมคโดนัลด์
• แบรนด์ภายใต้บริษัทได้ติด อันดับ 5 ใน 10 ของกลุ่มลูก ค้าร้านอาหารแบบ Limited-Service เริ่มจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์ เบอร์เกอร์ คิงส์ แดรี่ ควีน และบอนชอน
•

กลยุทธ์ทางการตลาด

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

บริษัทมีกลยุทธ์ทางตลาดและการขาย ดังนี ้
เน้นการบริการลูกค้าให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุด (100% customer satisfaction) ใช้กลยุทธ์เพื่อยกมาตรฐานการ
บริการ หาทําเลที่ตงั้ ร้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์
เน้นในการให้บริการด้วยสินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ การพัฒนาสินค้าใหม่และเมนูอาหารใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เน้นการเปิ ดสาขาในศูนย์การค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชุมชน
ในส่วนของการบริการจัดส่งถึงบ้าน ได้กาํ หนดให้จดั ส่งภายในเวลา 30 นาที
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตต่าง ๆ
เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สาํ หรับ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee Club และ Thai
Express โดย The Minor Food Group Singapore ทัง้ นี ้ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าแก่ลกู ค้า (Price Value)
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นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิ จอาหารบริการด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การตั้งราคาสินค้าของบริษัทได้คาํ นึงถึงต้นทุนของสินค้าและการ
บริการรวมถึงราคาของคู่แข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการผลิตและจําหน่ายอาหารบริการด่วน ผ่านรูปแบบของสาขาจํานวนมากกว่า 2,000 แห่ง โดย
บริษัทได้ลงทุนในโรงงานผลิตชีส ไอศกรีม เบเกอรี่ และท็อปปิ ้งของหวาน เพื่อรองรับธุรกิจร้านอาหารในเครือ ตลอดจนบริษัทคู่คา้ อื่น ๆ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทอีกด้วย นอกจากนี ้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในด้านอัตราเงินเฟ้อในปี 2565 และได้วางแผนในเรื่องการเตรีย ม
ความพร้อมในการทําสัญญาซือ้ วัตถุดิบกับคู่คา้ (Suppliers) เพื่อกําหนดราคาหรือจํานวนและคุณภาพของวัตถุดิบทั้งในระยะสัน้ และใน
ระยะยาว
วัตถุดิบและแหล่งทีม่ า
วัตถุดิบในการผลิตของบริษัท แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ ไก่แปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ วัวแปรรูป อาหารทะเลประเภทต่าง ๆ เนยแข็ง ไอศกรีม มัน
ฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เป็ นต้น
2. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ไก่ ผักและผลไม้สด เป็ นต้น
3. วัตถุดิบอื่น ๆ ได้แก่ นมผง แป้ง ขนมปั ง เครือ่ งเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้แปรรู ป นํา้ มันพืช กาแฟ นํา้ ตาล เครื่องดื่มและบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้ สัตว์แปรรู ปประเภทต่าง ๆ ผัก ผลไม้ แป้ง นํา้ ตาล อาหารกระป๋ อง
เครือ่ งดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 70-75 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การซือ้ ผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง เครื่องเทศ อัลมอนด์ เมล็ดกาแฟ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและแต่งหน้าไอศกรีม เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 15-20 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง นมผงพร่องมันเนย ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต
ไอศกรีม อาหารกระป๋ อง เนือ้ วัวแปรรูปบางประเภท เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 10-15 ของวัตถุดบิ ทัง้ หมดโดยประมาณ
1.
2.
3.

4.
5.

วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดงั นี ้
The Pizza Company วัตถุดิบหลักคือ แป้งพิซซ่า เนยแข็ง เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่ แปรรู ป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจัดซือ้ จาก
ต่างประเทศ บริษัทในกลุ่มเดียวกันและผูจ้ าํ หน่ายภายในประเทศ
Burger King มีวัตถุดิบหลักคือ ขนมปั ง มันฝรั่งแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ วัวแปรรู ป เนือ้ หมูแปรรู ป เนือ้ ไก่ แปรรู ป ซึ่งบริษัทสั่งซือ้
จากต่างประเทศและผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
Swensen’s, Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด มีวัตถุดิบหลักในการผลิตไอศกรีมคือ นมผงพร่องมันเนย ผลิตภัณฑ์
จากนม และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าไอศกรีม (Topping) ซึ่งสั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านตัวแทน
จําหน่ายในประเทศ
Sizzler มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ วัวแปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป เนือ้ ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปั ง ข้าว เนยแข็ง ผักและผลไม้ชนิด
ต่าง ๆ โดยเนือ้ สัตว์บางประเภทนัน้ ทําการสั่งซือ้ จากต่างประเทศโดยตรง และผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
The Coffee Club มีวัต ถุดิ บ หลักคื อ เมล็ ด กาแฟ เนื อ้ วัว แปรรู ป เนื อ้ หมูแ ปรรู ป เนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง ขนมเค้ก
เครือ่ งปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์นม และเครือ่ งดื่มประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทสั่งซือ้ ผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
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6. Bonchon มีวตั ถุดิบหลักคือ เนือ้ ไก่แปรรูป เนือ้ หมูแปรรูป แป้ง ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ เครือ่ งปรุงอาหาร และเครือ่ งดื่มประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งบริษัทสั่งซือ้ ผ่านผูจ้ าํ หน่ายในประเทศ
นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
ปี 2564 เป็ นอีกปี ที่ไมเนอร์ ฟู้ด ประสบความสําเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์
นวัตกรรมลํา้ สมัยของไมเนอร์ ฟู้ด ที่ริเวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ และทีม Minor Food Innovation Team (M-FIT) ซึ่งเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของ
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท โดยในปี 2564 ทีมงาน M-Fit ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 448 รายการ โดย 332 รายการ
ได้รบั การอนุมตั ิจากแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในทันทีหรือเก็ บไว้ใช้ในอนาคต ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ด มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายอย่างต่อเนื่ อง
ในปี 2564 และ 2565
•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาํ คัญซึ่งพัฒนาโดยทีม M-FIT ได้แก่:
กลุ่มอาหาร 'ซูวี' ของซิซซ์เล่อร์ มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารชัน้ เลิศให้กับคนทั่วไป
“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร์” พลิกโฉมและยกระดับประสบการณ์การรับประทานภายในร้านอาหารเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์ คราฟต์ ไอศกรีม ต่อยอดจากการเป็ นแบรนด์ที่มคี ณ
ุ ภาพและความเชี่ยวชาญด้านไอศกรีมเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลาํ้ สมัย
ซอฟต์เสิรฟ์ “หวานน้อย” ของแดรี่ ควีน เพิ่มความทันสมัยให้กับแบรนด์ดว้ ยการจับกระแสและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ไก่ทอดการ์ลคิ บัตเตอร์ของบอนชอน ไก่ทอดคลุกเกล็ดขนมปั งสูตรใหม่และเคลือบด้วยซอสที่ทาํ จากนํา้ มันช่วยให้กรอบยาวนานขึน้

ในปี 2564 ทีม M-FIT ยังคงเพิ่มขอบเขตการทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด ในต่างประเทศและสร้างสรรค์
แบรนด์ใหม่ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็ นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมระดับโลกสําหรับกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด จึงได้เพิ่มสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้กับทีม M-FIT ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิ จและการขยายเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารใน
อนาคต นอกจากนี ้ บริษั ท ได้เ สริมสร้างความร่วมมือ ระหว่า งที ม M-FIT และผู้ใ ห้สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์จากทั่ว โลกของไมเนอร์ ฟู้ด ด้ว ยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมบางส่วนสําหรับตลาดในทวีปเอเชียจากการดําเนินงานของทีม M-FIT จากอุปกรณ์และเครือ่ งมือดังกล่าวอีกด้วย
Young Entrepreneur Program (YEP) ซึ่ ง เป็ น โครงการพัฒ นาภายในของไมเนอร์ ฟู้ด ได้เ ปิ ด ตัว อย่ างเป็ น ทางการในเดือน
กุมภาพันธ์ปี 2564 แม้ว่าจะมีการทํางานจากที่บา้ นเป็ นบางช่วงในระหว่างปี แต่ทีมงานก็สามารถเปิ ดตัวแบรนด์ "นอท์ตี ้ แอนด์ ไรซ์" ซึ่งเป็ น
แบรนด์แรกของโครงการภายใต้คอนเซปต์ “โปเก้” ข้าวหน้าเพื่อสุขภาพที่มกี ลิ่นอายของความเป็ นไทย โดยใช้แต่วตั ถุดิบที่มคี ณ
ุ ภาพสูงและ
สดใหม่ เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ ่น อินเทรนด์ และใส่ใจในสุขภาพ ทัง้ นี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด อยู่ในระหว่างการเปิ ดตัวแบรนด์ใหม่เพิ่มเติ มในปี
2565 ซึ่งมีทงั้ แบรนด์ที่มหี น้าร้าน และแบรนด์ที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านัน้ นอกจากการเปิ ดตัวแบรนด์ใหม่แล้ว สมาชิกในทีม YEP ยัง
มีสว่ นสําคัญในการนําเทรนด์ใหม่ ๆ มาปรับใช้กับแบรนด์ที่ไมเนอร์ ฟู้ด มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น ไอศกรีมรส “พิสตาชิโอ เฟอเรโร่” และ “โฮจิ
ฉะ โมจิ” ได้เปิ ดตัวเป็ นหนึ่งในรสชาติไอศกรีมของสเวนเซ่นส์ในปี 2564 และเมนูอาไซอิและสมูทตีโ้ บวล์และกลุ่มอาหารเจของเดอะ คอฟฟี่
คลับ ซึ่งได้เปิ ดตัวตามแนวคิดของสมาชิกในทีม YEP
เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าไมเนอร์ ฟู้ด จะเป็ นหนึ่งในเทรนใหม่ล่าสุดของธุรกิ จอาหาร บริษัทจึงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและ
บริษัทคู่คา้ ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ได้จดั "การประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านนวัตกรรม" ในหลากหลายสายงาน ซึ่งมี
บริษัทที่ปรึกษาและผูเ้ ข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คนจากทั้งไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ โฮเทลส์ ตลอดจนวิทยากรจากภายนอก ทั้งนี ้ การ
ประชุมดังกล่าวส่งผลให้มกี ารพัฒนาแนวคิดใหม่มากกว่า 800 รายการ โดยมีแนวคิดและคอนเซปต์ 30 รายการที่ได้ถกู นํามาใช้ในปี 2564
และ 2565
นวัตกรรมและการวิจยั และพัฒนายังคงเป็ นรากฐานที่ไมเนอร์ ฟู้ด ให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทางใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม
ร้านอาหาร ด้วยความมุง่ มั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสําหรับธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะศูนย์นวัตกรรม รวม 23 ล้านบาทต่อปี
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ธุรกิจจัดจําหน่ ายและผลิตสินค้า (ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทถื อหุน้ ร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (รวมส่วนที่ถือหุน้ โดย MFG ร้อยละ
8.57) ซึ่งเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิ จเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้านําเข้าจากต่างประเทศและธุรกิ จการผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
การจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า

• แบรนด์เอสปรี (Esprit) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เครือ่ งประดับและเครือ่ งแต่งกายสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุน่ เป็ น
สินค้าจากสหรัฐอเมริกา

• แบรนด์บอสสินี่ (Bossini) ประกอบด้วยเสือ้ ผ้าสําเร็จรู ปสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วัยรุ ่นและเด็ก เป็ นสินค้าจากประเทศ
ฮ่องกง

• แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ (Charles and Keith) ประกอบด้วยรองเท้า กระเป๋ า และเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจาก
ประเทศสิงคโปร์

• แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน (Radley London) ประกอบด้วยกระเป๋ า และเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี เป็ นสินค้าจากสหราช
อาณาจักร

• แบรนด์อเนลโล่ (Anello) ประกอบด้วยกระเป๋ าประเภทต่าง ๆ เป็ นสินค้าจากประเทศญี่ปนุ่
การจัดจําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว

• แบรนด์สวิลลิ่ง (ZWILLING) ประกอบด้วยเครือ่ งใช้แสตนเลส สตีล คุณภาพสูง อาทิเช่น มีด หม้อ ช้อน กระทะ อุปกรณ์ประกอบ
อาหาร ภาชนะเครือ่ งครัวต่าง ๆ และอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ซึ่งเป็ นแบรนด์จากประเทศเยอรมัน

• แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph) ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ช่ นั ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ และง่ายต่อการใช้สอย ด้วยรูปแบบที่ทนั สมัย ซึ่งเป็ นแบรนด์จากสหราชอาณาจักร

• แบรนด์โบเดิม้ (Bodum) ประกอบด้วยเครือ่ งชงกาแฟและชา ทัง้ แบบเฟรนช์เพรส ดริป และไซฟ่ อน นอกจากนีย้ งั มี ขวดนํา้ พกพา
แก้วดับเบิล้ วอล และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มาพร้อมดีไซน์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการใช้งานและเน้นเรื่องความเป็ นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นแบรนด์จากประเทศเดนมาร์ค

• แบรนด์เบิรก์ ฮอฟฟ์ (BergHOFF) ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือ่ งครัวที่มคี ณ
ุ ภาพสูง ด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่ทนั สมัย ฟั งก์ชนั
ครบครัน หลากหลายในทุก ๆ ด้านของอุปกรณ์ทาํ อาหารที่จ ะยกระดับประสบการณ์การทําอาหารให้พิ เศษยิ่ง ขึน้ แบรนด์
เครือ่ งครัวคุณภาพจากประเทศเบลเยี่ยม
การจัดจําหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการศึกษา

• อีทีแอล (ETL) อุปกรณ์และหนังสือ Interactive เพื่อการศึกษาเกี่ ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง เพื่อให้เด็กมี
ทักษะโดยครบเป็ น องค์รวม (Total Development Program) เป็ นทักษะทางด้านความรู ้ (Knowledge) ทักษะในการใช้ชี วิ ต
(Skill) และทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Value) ผ่านหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะก่อนวัยเรียน
(Soft Skills) ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรูท้ ่ วั ไป และจริยธรรม โดยมีอปุ กรณ์ที่สามารถโต้ตอบ (Interact) กับ
เด็ก และ Learning by Doing เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

• ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ปากกาพูดได้เพื่อใช้
ในการเรียนรูแ้ บบ Interactive เพิ่มทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และความรูร้ อบตัวของเด็ก

• หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย โดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย
ปากกาพูดได้เพื่อใช้ในการเรียนรูแ้ บบ Interactive เป็ นการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้เด็กไทยเข้าสู่สากล
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• เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) ศาสตร์การวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ จากการสแกนลายผิวนิว้ มือ
• โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
(Coding) โดยการเรียนรูผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame
การรับผลิตสินค้าอุปโภค
บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้ หอมปรับอากาศในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์นาํ้ ยา
ขัดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด นํา้ ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ ยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ครีมบํารุ งผิว ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้าที่มชี ื่อเสียง เช่น GLADE ALFA, CARGLO, MAGIC CLEAN, PED, ALPO, DAILY FRESH, FARCENT, SUNLIGHT,
VASELINE เป็ นต้น ลูกค้าสําคัญคือบริษัทต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอุปโภคและจัดจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท เอส.ซี.จอห์น
สัน แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คาโอ อินดัลเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ เอเชีย ไพรเวท จํากัด เป็ นต้น รวมทัง้
รับผลิตผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการให้กับ Diversey Hygiene
การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสือ้ ผ้าและกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านแบ่งเป็ น 3 ช่องทางคือ 1) ช่องทางจําหน่ายปลีกให้กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเองหรือจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 2) ช่องทางจําหน่ายให้ลกู ค้าองค์กรที่มี
งบประมาณเพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริหาร และมีงบประมาณทางการตลาดเพื่อจัดหาของแถมและของกํานัลแก่ลกู ค้า และ 3) ช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
บริษัทเห็นว่าผูใ้ ช้งานทางอินเทอร์เน็ตและทําธุรกรรมซือ้ ขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์มจี าํ นวนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ใน
ปี 2564 บริษัทได้พัฒนาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย
สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท
กลุ่มเป้ าหมาย
เนื่องจากกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ดังนัน้ ฐานลูกค้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การจัดจําหน่ายสินค้าจึงครอบคลุมทั้งหญิ งและชาย ในทุกช่วงอายุ โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ นักศึกษา กลุ่มคนทํางานรุ ่นใหม่ แม่บา้ น
ตลอดจนนักธุรกิจ ผูท้ ี่สนใจในเรือ่ งแฟชั่นและการแต่งตัว
ธุรกิ จที่เกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็ นบริษัทต่างชาติที่มียอดการสั่งสินค้าอุปโภคเป็ นจํานวน
มาก ทัง้ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
แบรนด์เอสปรี (Esprit)
ถึงแม้ธรุ กิจแฟชั่นมีค่แู ข่งขันอยู่ในตลาดเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา Fast fashion หลายแบรนด์
เข้ามาทําตลาดอย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนที่สงู ทัง้ ขนาดของร้านค้า สินค้าที่มคี วามหลากหลาย และการปรับราคาเพื่อเป็ นการดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้า ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ที่เคยมีความแข็งแรงในตลาด เพราะผูบ้ ริโภคมีทางเลือกในเรือ่ งของสินค้าที่มคี วามโดดเด่นทางด้านรูปแบบที่
ทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์เอสปรียงั มีจดุ เด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ fast fashion ใหม่ ๆ ในเรื่องการรักษาคุณภาพสินค้าที่สูง และ
ยังคงการผลิตสินค้าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่พอใจในเรือ่ งคุณภาพสินค้าและความทนทาน ไม่เน้นความแฟชั่นจนเกินไป ใส่สบายเหมาะกับ
สรีระสําหรับคนวัยทํางานอายุ 30 ปี ขึน้ ไป ดังนัน้ การทําโปรแกรมบริหารความพึงพอใจของลูกค้าสมาชิก (Minor Plus) เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่ม
นีไ้ ด้มกี ารทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดต่อจองสินค้าใหม่ การให้ส่วนลดพิเศษ การดูแลลูกค้าในวันสําคัญ และ ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์เอสปรี
มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 67 แห่ง
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แบรนด์บอสสินี่ (Bossini)
กลุ่มสินค้าที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแบรนด์บอสสินี่นั้น มีทงั้ ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ เช่น Giordano, Body Glove, Uniqlo และ
ผลิตในประเทศ เช่น AIIZ ซึ่งล้วนแต่อยู่ในตลาดมาเป็ นเวลานาน และแม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ ในด้านราคา และการส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบใหม่ ๆ แบรนด์บอสสินี่ ยังคงเป็ นแบรนด์ที่มจี ดุ แข็งในเรื่องผลิตภัณท์กันหนาวที่มคี ณ
ุ ภาพ เช่น เสือ้ กันหนาวขนเป็ ดและเสื อ้
แจ็คเก็ ต รวมไปถึ งเสือ้ ยืดใส่สบายที่มีรูปแบบสวยและคุณภาพดี บริษัทคาดว่าแบรนด์บอสสินี่ยงั มีโอกาสเติบโตไปกับการขยายตัวของ
ห้างสรรพสินค้าทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์บอสสินี่ มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 78 แห่ง
แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ (Charles & Keith)
ตลาดรองเท้าและกระเป๋ าสําหรับสุภาพสตรีในประเทศไทยมีทงั้ แบรนด์ที่นาํ เข้า และแบรนด์ที่ผลิตในประเทศ โดยรองเท้าที่นาํ เข้า
มักจะได้รบั ความนิยมในรูปแบบที่ทนั สมัย มีวสั ดุที่แตกต่างซึ่งหาไม่ได้ในประเทศ และการออกแบบที่สวยงาม กลุ่มรองเท้านําเข้าส่วนใหญ่จะ
เป็ นแบรนด์ที่มกี ารวางตําแหน่งระดับบนและราคาสูง ในขณะที่แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการตลาดในลูกค้าระดับกลาง โดยนําเสนอ
สินค้านําเข้าที่มกี ารออกแบบที่ทนั สมัยเทียบเท่าสินค้าในกลุ่มระดับบน ในราคาที่จบั ต้องได้ แม้ว่าจะมีแบรนด์กระเป๋ าสตรีที่ผลิตในประเทศ
เป็ นคู่แข่ง แต่แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ยังคงเน้นการออกแบบ ใช้วสั ดุที่มคี ณ
ุ ภาพ และปรับกลยุทธ์ดา้ นราคา ซึ่งทําให้แบรนด์ยงั คงรักษาส่วน
แบ่งตลาดของสินค้ากลุ่มนีไ้ ว้ได้ การเติบโตของแบรนด์ เน้นการรักษาและสร้างฐานลูกค้าใหม่ คุณภาพการบริการของพนักงานขายให้เป็ นที่
หนึ่งในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเมือ่ ปลายปี 2562 ที่ผ่านมานี ้ แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ ได้เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ดว้ ย
เวบไซต์ของตัวเอง www.charleskeith.co.th โดยในสิน้ ปี 2564 ชาร์ล แอนด์ คีธ มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยทัง้ สิน้ 43 แห่ง
แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน (Radley London)
แบรนด์กระเป๋ าและเครือ่ งประดับ สําหรับสุภาพสตรี ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2541 ด้วยผลงานการออกแบบอันโดดเด่น และฟั งก์ช่ นั การ
ใช้งานที่ดีเยี่ยม จึงทําให้แบรนด์แ รทลีย ์ ลอนดอน ได้รบั ความนิยมและกลายเป็ น แบรนด์ชั้น นํา ระดับโลก ประกอบกับตลาดกระเป๋ า
สุภาพสตรีในประเทศไทยนั้น ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเน้นการตลาดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่เป็ นนักศึกษา กลุ่มวัยทํางานทัง้ คนไทยและต่างชาติ ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์แรทลีย ์ ลอนดอน มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศ
ไทยรวมทัง้ สิน้ 17 แห่ง ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
แบรนด์อเนลโล่ (Anello)
แบรนด์กระเป๋ าแฟชั่นนําเข้าจากประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งถื อกําเนิดขึน้ ในปี 2548 ภายใต้แนวคิดที่อยากให้สินค้ามีรายละเอียดที่น่าสนใจ
ด้วยลักษณะของสินค้าที่มคี วามโดดเด่นในเรื่องการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นประโยชน์การใช้สอย และราคาที่ไม่สงู สร้างสรรค์เป็ นกระเป๋ าที่ มี
ความหลากหลายทั้งรู ปแบบและวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการและกิ จกรรม จนกลายเป็ นสินค้าที่ได้รบั ความนิยมอย่าง
มากในปั จจุบนั โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา และวัยเริม่ ทํางาน ทัง้ สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ แบรนด์อเนลโล่ ได้เพิ่มช่องทางการ
ขายบนโลกออนไลน์ดว้ ยเวบไซต์ของตัวเอง www.anello.co.th โดย ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์อเนลโล่มีจาํ นวนจุดจําหน่ายทัง้ ในกรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัดในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 97 แห่ง
แบรนด์อที แี อล (ETL) ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) หงเอิน้ (Hongen) เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) และโปรเจ็คแล๊ป (Minor
Mojobot)
อีทีแอล (ETL) เป็ นสินค้าเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง และความรู ร้ อบตัวของเด็ก ถึ งแม้ว่าการ
เติบโตของสื่อออนไลน์จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประเภทนี ้ แต่อีทีแอลเป็ นสินค้าที่มคี วามโดดเด่นในเรื่องการวิจยั และพัฒนา คุณภาพรูปเล่มของ
หนังสือ อุปกรณ์เสริมที่ทนั สมัย ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูอ้ ยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็ นผูน้ าํ ตลาดในผลิตภัณฑ์การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มคี ณ
ุ ภาพสูง โดยสินค้าแต่ละชุดจะใช้เวลานานในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) สื่อการเรียนรู ส้ าํ หรับเด็กโดยมีหนังสือ Interactive และอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย มีความโดดเด่นใน
เรือ่ งความหลากหลายทางด้านภาษา จึงเป็ นที่สนใจสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการพัฒนาเด็กทางด้านภาษา
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หงเอิน้ (Hongen) สื่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาไทย เป็ นสินค้าที่มคี วามโดดเด่นด้านภาษา มีอปุ กรณ์เสริม
เป็ นปากกาพูดได้กระตุน้ ให้เด็กสนใจและง่ายต่อการเรียนรู ้
เบรนเช็คเกอร์ (BrainChecker) การศึกษารู ปแบบของลายผิวนิว้ มือทั้ง 10 นิว้ (Dermatoglyphics Analysis) เป็ นศาสตร์การ
วิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิด เป็ นสินค้ารูปแบบใหม่ที่สร้างความสนใจต่อพ่อแม่ ผ่านการสแกนค่าลายผิวนิว้ มือ
และนําไปแปลงผลเป็ นสถิดิ เป็ นที่นิยมในหลายประเทศ สินค้านีใ้ นประเทศไทยมีคู่แข่งขันน้อย อีกทั้งราคาที่จาํ หน่ายยังเป็ นกลุ่มลูกค้า
เดียวกับสินค้าหลัก ทําให้สามารถต่อยอดการขายได้
โปรเจ็คแล๊ป (Minor Mojobot) นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
(Coding) โดยการเรียนรูผ้ ่าน Unplugged Coding Robot & Boardgame จึงเป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มโรงเรียน
ช่องทางการจําหน่ายโดยผ่านระบบการขายตรง มีการชําระค่าสินค้าทัง้ ระบบเงินสด ระบบเงินผ่อน ผ่านการหักบัญชีบตั รเครดิต
และหักบัญชีธนาคาร ปั จจุบนั มีช่องทางการจําหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือทีพ่ กั อาศัย การขายโดยผ่านการจัดสัมมนา
การจัดกิ จกรรมตามสถานศึกษา และการเปิ ดจุดขายชั่วคราวที่มีลูกค้าพลุกพล่าน เช่น ไฮเปอร์มาร์ท งานแสดงสินค้าเด็ก โรงพยาบาล
งานบุ๊คแฟร์ หรืองานกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เป็ นต้น
แบรนด์สวิลลิ่ง (ZWILLING)
ตลาดเครือ่ งครัวพรีเมีย่ มที่มรี าคาระดับสูงเริม่ มีความอิ่มตัวของฐานลูกค้าเดิม เนื่องจากสินค้ามีขอ้ จํากัดและตอบโจทย์ลกู ค้าที่มี
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม แบรนด์สวิลลิ่งมีจดุ เด่นในสินค้าที่เน้นความสําคัญในเรื่องของการใช้วสั ดุที่มคี ุณภาพ แข็งแรง และนวัตกรรมที่
ทัน สมัย และให้ค วามเชื่ อ มั่น ว่ า สิ น ค้า จะมีอ ายุก ารใช้ง านที่ ย าวนาน ผ่ า นการควบคุมกระบวนการผลิ ตที่ จ ะคงมาตรฐาน ปั จ จุบัน
ZWILLING Group ไม่ได้มเี พียงอุปกรณ์เครือ่ งครัวคุณภาพพรีเมียมจากเยอรมันนี แต่ยงั เสริมทัพโดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากทั่ว
โลกมาอยู่ภายใต้ ZWILLING Group ไม่ว่าจะเป็ น STAUB จากฝรั่งเศส MIYABI จากญี่ ปนุ่ BALLARINI จากอิตาลี ซึ่งแต่ละแบรนด์มี
ความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปในด้านของผลิตภัณฑ์ ลักษณะพิเศษและนวัตกรรม การเติบโตและทิศทางของสวิลลิ่งในอนาคตคือ การปรับ
กลยุทธ์ของสินค้าและราคาให้มภี าวะการแข่งขันที่เหมาะสมกับคู่แข่งในตลาด เพื่อที่จะรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมกับการทํา
การตลาดเชิงรุกเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันทั้งรายใหญ่และรายเล็ก อีกทัง้ การมุง่ เน้นทําการตลาดเชิงกิจกรรม
และการใช้สื่อดิจิทลั เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เป็ นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็ นที่รูจ้ กั และยอมรับในวง
กว้าง โดยแบรนด์สวิลลิ่งยังได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางทีวีโฮมชอบปิ ้ง ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงในกลุ่มสินค้าประเภท
เครือ่ งครัว ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์สวิลลิ่ง มีจาํ นวนจุดจําหน่ายในประเทศไทยรวม 28 แห่ง
แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ (Joseph Joseph)
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีมากกว่าแค่ฟังก์ช่ ันการใช้งานเพียงอย่างเดียว หรือ Single function แต่
ลูกค้ากลุ่มนีต้ อ้ งการสินค้าที่มฟี ั งก์ช่ นั การใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือที่เราเรียกว่ามัลติฟังก์ช่ นั (Multifunction) และทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
มาพร้อมการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ ่นใหม่ โจเซฟ โจเซฟ แบรนด์ Kitchenware Gadget สัญชาติอังกฤษที่ก่อตั้งตัง้ แต่ปี
2546 โดยสองพี่นอ้ ง แอนโทนี่และริชาร์ด โจเซฟ โดยทั้งสองออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจเซฟ โจเซฟ โดยมีรากฐานจากการสังเกตรอบตัว
สังเกตปั ญหาหลาย ๆ อย่างภายในบ้าน “Brilliantly Useful Design” คือคอนเซ็ปท์ที่ โจเซฟ โจเซฟ ยึดมั่นมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและใส่ใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็ นสําหรับห้องครัว ห้องนํา้ ห้องเอนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน
ด้วยฟั งก์ช่ นั การใช้งานที่ตอบโจทย์ผใู้ ช้งานและดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บในพืน้ ที่จาํ กัด สีสนั สดใส ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์และ
งานดีไซน์ที่โดดเด่น รวมนวัตกรรมการออกแบบให้เข้ากับสไตล์ที่รว่ มสมัย การเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งาน คือจุดเด่นและจุดขายสําคัญ
ของแบรนด์โจเซฟ โจเซฟ ที่การันตีดว้ ยรางวัลในด้านการออกแบบจากทั่วโลก ณ สิน้ ปี 2564 แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ มีจาํ นวนจุดจําหน่ายใน
ประเทศไทยรวม 26 จุดขาย และยังเพิ่มช่องทางการจําหน่ายที่โฮมช้อปปิ ้งและช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
อีกทัง้ ยังคงใส่ใจในการสร้างการรับรูข้ องแบรนด์และการสร้างแคมเปญทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุม่ คนรุน่ ใหม่ให้มากยิ่งขึน้
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แบรนด์โบเดิม้ (Bodum)
จากการที่พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึน้ รวมถึ งวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจําวันของคนไทย ทําให้ธรุ กิจทีเ่ กี่ยวข้องกับกาแฟ ชา โกโก้ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่
ร้านขายกาแฟทัง้ ในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดทุกภูมภิ าคก็มปี ริมาณเพิ่มขึน้ มาก จึงทําให้ “โบเดิม้ ” เครือ่ งทํากาแฟสัญชาติเดนมาร์ก มี
โอกาสขยายตัวในการสร้างแบรนด์และจุดขายเพิ่มมากขึน้ เช่นกัน โดยจุดเด่นของโบเดิม้ คือการชงกาแฟแบบสโลว์คอฟฟี่ (Slow Coffee)
ซึ่งเป็ นวิธีการชงกาแฟด้วยมือที่สามารถดึงรสชาติกาแฟออกมาได้มากที่สดุ ซึ่งเป็ นความตัง้ ใจของตระกูลโบเดิม้ , “ยอร์เกน โบเดิม้ ” ที่ “เน้น
รสชาติ ไม่สนิ ้ เปลือง” ทําให้โบเดิม้ เป็ นที่นิยมและมีชื่อเสียงทั่วโลก และโบเดิม้ ได้เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในปี 2564
และมีจดุ ขายทัง้ หมด 13 จุดขายทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุน่ ใหม่ที่ชื่นชอบในการดื่มดํ่ากับกาแฟที่มเี อกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
แบรนด์เบิรก์ ฮอฟฟ์ (BergHOFF)
เครื่องครัวคุณภาพจากประเทศเบลเยี่ยมที่จะยกระดับประสบการณ์การทําอาหารให้พิเศษยิ่งขึน้ ด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่
ทัน สมัย ฟั ง ก์ชัน ครบครัน หลากหลายในทุก ๆ ด้า นของอุป กรณ์ท ํา อาหารที่ ผ ลิ ต จากวัส ดุ คุณ ภาพในราคาที่ ส ามารถจั บ ต้อ งได้
การันตีดว้ ยประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์เครือ่ งครัวมากกว่า 27 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเบิรก์ ฮอฟฟ์ แบ่งเป็ น 5 คอลเลคชั่น ได้แก่
Ron, Gem, Leo, Essentials and Outdoor ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์และความพึงพอใจใน
การทําอาหารที่แตกต่างตามรสนิยมของผูใ้ ช้ เพิ่มประสบการณ์ในการทําอาหารทัง้ อินดอร์และเอ้าดอร์ แบรนด์ของเบิรก์ ฮอฟฟ์ คือคําตอบ
สําหรับเครื่องครัวที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เ หมาะสม พร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย บริษัทเป็ นผูจ้ ัดจําหน่ายสินค้าในประเทศไทยอย่า งเป็ น
ทางการในปี 2564 และมีจดุ ขายทัง้ หมด 17 จุดขายทั่วประเทศ
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัทผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการว่าจ้างบริษัท อื่ นให้
เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าให้ เนื่องจากบริษัทนัน้ ๆ ไม่มนี โยบายดําเนินการผลิตเอง หรือมีกาํ ลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการเติบโต
ของอุตสาหกรรมนีจ้ ะเพิ่มขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการใช้สินค้าในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ เช่น นํา้ หอมปรับอากาศในรถยนต์
ผลิตภัณฑ์นาํ้ ยาขัดรถยนต์ นํา้ ยาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ นํา้ ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ ยาล้างจาน ครีมบํารุ งผิว และ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด เป็ นต้น เพือ่ ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทําความสะอาด บริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ
ผลิตสินค้าอุปโภค เช่นเดียวกับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด มีอยู่ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าแต่ละชนิดไม่
เท่ากัน การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นเรือ่ งต้นทุนการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งอํานาจต่อรองราคาจะเป็ นของเจ้าของสินค้า เนื่องจากปั จจุบนั กําลัง
การผลิตของผูร้ บั ผลิตสินค้าแต่ละรายยังมีเหลืออยู่มาก ทําให้การแข่งขันด้านราคาเพิ่มสูงขึน้ ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังต่างประเทศก็
เป็ นโอกาสที่ทาํ ให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังอยูใ่ นระดับตํ่าสําหรับบริษัทผูว้ า่ จ้างในต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพ
ของสินค้าที่ผลิตนัน้ อยู่ในระดับที่ดีกว่าผูผ้ ลิตในภูมภิ าคนี ้ จึงเป็ นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกู ค้าเพื่อการส่งออกได้
นโยบายราคา
นโยบายราคาของสินค้ากลุ่มแฟชั่นจะพิจารณาจากต้นทุนและการวางตําแหน่งแบรนด์และสินค้าในตลาดที่เข้าแข่งขัน โดยการ
เปรียบเทียบราคากั บคู่แ ข่ง ในสินค้าแต่ ล ะประเภท และเปรียบเที ยบราคาในประเทศใกล้เคี ยงเพราะสิ นค้า บางกลุ่มเป็ น ที่ส นใจจาก
นักท่องเที่ยว
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
สําหรับธุรกิ จจัดจําหน่าย บริษัทนําเข้าผลิตภัณฑ์มาจากต่างประเทศ ทั้งจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ตาม
มาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)

139

วัตถุดิบและแหล่งทีม่ า
เนื่องจากรู ปแบบการทําธุรกิ จของบริษัท คือ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ จึงเป็ นการจัดหาสินค้า
สําเร็จรู ปนําเข้าและจําหน่ายในประเทศ ผูท้ ี่เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์สินค้าในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมัน ฝรั่งเศส
อังกฤษ เดนมาร์ค เบลเยี่ยม และญี่ปนุ่ จะเลือกลงทุนสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศที่มกี ารจัดหาวัตถุดิบได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง รวมไปถึงค่าแรงที่ต่าํ กว่าที่จะผลิตในประเทศต้นกําเนิด ดังนัน้ ฐานการผลิตจะอยู่ในประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ เยอรมนี
และบางชนิดของสินค้าก็จะเป็ นประเทศไทย
ยกเว้นกลุ่มโรงงานที่รบั ผลิตสินค้าอุปโภค วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ที่บริษัทรับผลิตนั้น เป็ นวัตถุดิบที่บริษัท
สั่งซือ้ จากผูแ้ ทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีแหล่งที่มาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้ ่าจ้างผลิตจะเป็ นผูจ้ ดั หา
แหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนต่อรองราคาวัตถุดิบกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบโดยตรง ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดหาวัตถุดิบบางส่วนเอง เพื่อเป็ นการลดต้นทุน
การผลิต
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจ
การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 เป็ น ปั จ จัย ในการกระตุน้ การเปลี่ย นแปลงของพฤติกรรมผู้บ ริโภคอย่า งรวดเร็ว ซึ่ ง เป็ น
ผลกระทบจากการหยุดชะงัก ของการท่อ งเที่ยวจากการควบคุมการเดิ น ทางข้า มประเทศ การจํากัดการเดินทางภายในประเทศ และ
สถานการณ์ที่ประชากรหวาดระแวงต่อการติดเชือ้ โรคโควิด-19 บริษัทได้รบั ผลกระทบต่อการดําเนินงานจากการปิ ดสาขาชั่วคราวในเดือ น
เมษายนและพฤษภาคมของปี 2564 โดยมาตรการปิ ดเมืองหรือล็อกดาวน์ ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคที่ลดลงจากผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ด้วยเหตุดงั กล่าวมานีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการปรับลงของรายได้ของกลุ่ม
บริษัท ดังนัน้ ทางบริษัทจึงมุง่ เน้นไปที่การควบคุมต้นทุนโดยเฉพาะในด้านค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาด
นโยบายการวิจัยและพัฒนา (ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า)
ไม่มี
1.2.3

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฎในเอกสารแนบ 4

1.3

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

1.3.1

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี
ร้านอาหารกว่า 2,300 สาขา ใน 24 ประเทศ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์
คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน, ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮานา อีกทัง้ ยังมีโรงงานผลิตชีสและไอศกรีม ส่วนผสมไอศกรีมและ
ท็อปปิ ้ง และโรงงานเมล็ดคั่วกาแฟ บริษัทเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ ในรูปแบบเป็ นเจ้าของเอง เช่าบริหาร บริหารจัดการ และร่วม
ลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทั้งสิน้ กว่า 520 โรง ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น,
เอ็นเอช โฮเทล, นาว, เอเลวาน่า คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซ่ นั ส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว แมริออท, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ใน 56 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ อีกทั้งบริษัท
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use Business) ประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิ จให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิ จ
บันเทิง นอกจากนี ้ บริษัทยังเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ โดยเครื่องหมายการค้าที่บริษัทเป็ นผูจ้ ดั
จําหน่ายในปั จจุบนั ได้แก่ อเนลโล่, โบเดิม้ , บอสสินี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย,์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ อีกทัง้ ยังมีธรุ กิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็ นของตัวเอง
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แผนภาพแสดงการถือหุน้ ของกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท มีดงั นี ้

8.57%

1.3.2

อธิบายเหตุผลประกอบบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ไม่มี

1.3.3

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไม่มี

1.3.4

ผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.

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

รายชือ่ ผู้ถือหุน้
กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค1
1.1 นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด 2
1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค
1.4 มูลนิธิไฮเน็ค
1.5 Zall Holdings Limited
1.6 Minor BKH Limited
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 3
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
The Bank of New York Mellon
สํานักงานประกันสังคม
บัญชีบริหารกิจการ
State Street Bank Europe Limited
Raffles Nominees (Pte) Limited
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว

ที่มา : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

จํานวนหุน้ ทีถ่ ือ
1,728,716,662
170,545,614
824,844,497
5,834
630,031
692,688,946
40,001,740
497,600,851
470,125,816
202,340,095
88,562,623
87,779,059
85,578,616
82,394,040
80,631,954
60,809,380

สัดส่วนร้อยละ
33%
3%
16%
0%
0%
13%
1%
10%
9%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
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หมายเหตุ : 1 การจัดกลุ่มนีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
² รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด มีดงั ต่อไปนี ้

รายชือ่ ผู้ถอื หุ้น
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ ๊ป โฮลดิง้ จํากัด
2. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
4. นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค
รวม

ร้อยละของจํานวนสิทธิออกเสียง
37.50
29.17
16.89
16.44
100.00

³ ผูล้ งทุนใน NVDR จะได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปั นผลและสิทธิ ในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุน้ แต่
จะไม่มีสิทธิ ในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิ ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับ การเพิกถอนหุ้น
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทําให้จาํ นวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลให้สิทธิ ในการ
ออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ อื่นเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ในการตรวจสอบจํานวนหุน้ ที่ถกู ออกเป็ น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr

1.4

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

1.4.1

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน :
5,997,928,025 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,997,928,025 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว : 5,213,769,793 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,213,769,793 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

1.4.2

หุน้ ประเภทอืน่
ไม่มี

1.4.3

หุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัททีเ่ ป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
ไม่มี

1.5

การออกหลักทรัพย์อนื่

1.5.1

หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (MINT-W7)
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ
วันกําหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ

21.60 บาทต่อหุน้
ใช้สิทธิได้ทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทําการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้
235,516,841 หน่วย
235,516,841 หุน้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
จํานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ

210,661,682 หน่วย
210,661,682 หุน้

- ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8 (MINT-W8)
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
28.00 บาทต่อหุน้

วันกําหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ใช้สิทธิได้ทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ

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

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

178,988,980 หน่วย
178,988,980 หุน้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
จํานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ

174,363,631 หน่วย
174,363,631 หุน้

- ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9 (MINT-W9)
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
31.00 บาทต่อหุน้

วันกําหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

ใช้สิทธิได้ทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทําการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้
162,211,704 หน่วย

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

162,211,704 หุน้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ

160,323,255 หน่วย

จํานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพคงเหลือ

160,323,255 หุน้
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1.5.2

หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนุ้ กูท้ ี่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 26 รุน่ มียอดหนีค้ งค้างรวมจํานวน 106,674.50 ล้านบาท
ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,700

10 ปี

4.75

4,000

10 ปี

4.04

4,000

1,200

15 ปี

3.95

1,200

1,000

7 ปี

2.91

1,000

1,000

15 ปี

3.93

1,000

*1,671

10 ปี

4.60

*1,671

1,000

10 ปี

3.43

1,000

**3,031.58

15 ปี

3.63

**3,031.58

4,079.7

3 ปี

3.10

4,079.7

4,635

5 ปี

3.60

4,635

1,815.4

10 ปี

4.17

1,815.4

1,570

12 ปี

4.43

1,570

3,070

15 ปี

4.62

3,070

3,620.3

3 ปี

3.10

3,620.3

2,165

5 ปี

3.60

2,165

5,684.6

10 ปี

4.17

5,684.6

2,430

12 ปี

4.43

2,430

2,430

15 ปี

9 สิงหาคม
2565
22 พฤษภาคม
2568
15 มีนาคม
2574
27 กันยายน
2567
27 กันยายน
2575
19 กรกฎาคม
2570
16 มีนาคม
2571
10 ตุลาคม
2576
29 มีนาคม
2565
29 มีนาคม
2567
29 มีนาคม
2572
29 มีนาคม
2574
29 มีนาคม
2577
29 มีนาคม
2565
29 มีนาคม
2567
29 มีนาคม
2572
29 มีนาคม
2574
29 มีนาคม
2577

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)
2,700

4.62

2,430

144

ประเภทหุน้ กู้

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

อายุ

ครบกําหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

หุ้น กู้ด้อ ยสิท ธิ ที่ มี ล ัก ษณะคล้ า ยทุ น
ชําระคื นเงินต้นเพียงครัง้ เดี ยวเมื่อเลิก
บริษั ท หรื อ เมื่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ใ ช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้น กู้ ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้มี สิท ธิ เ ลื่ อ น
การชํา ระดอกเบี ้ย พร้อ มกั บ สะ สม
ดอกเบีย้ จ่ายไปชํา ระในวัน ใด ๆ ก็ได้
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ กูโ้ ดยไม่จาํ กัดระยะเวลา
และจํา นวนครั้ง ตามดุ ล ยพินิจ ของผู้
ออกหุน้ กูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเป็ นหุน้ กู้
ระบุชื่อผูถ้ ื อ ไม่มีหลักประกัน มี ผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสทิ ธิไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด

15,000

-

เมื่อเลิกกิจการ
หรือเมื่อผูอ้ อก
หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่
ถอนหุน้ กู้

5.85% ต่อปี ใน 5 ปี แรก
หลังจากนัน้ จะมีการ
กําหนดอัตราดอกเบีย้
ส่วนเพิม่ ตามที่กาํ หนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ

หุ้น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรัฐ อเมริก า
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน

***9,269.5

-

เมื่อเลิกกิจการ
3.10 ต่อปี ใน 3 ปี แรก
หรือเมื่อ
หลังจากนัน้ จะมีการ
ผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ช้
กําหนดอัตราดอกเบีย้
สิทธิไถ่ถอนหุน้ กู้ ส่วนเพิม่ ตามที่กาํ หนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ
2 กรกฎาคม
4.00
2569
21 เมษายน
3.10
2566
9 กรกฎาคม
3.00
2566
9 กรกฎาคม
3.40
2567
9 กรกฎาคม
3.60
2568
เมื่อเลิกกิจการ 2.70% ต่อปี ใน 5 ปี แรก
หรือเมื่อผูอ้ อก
หลังจากนัน้ จะมีการ
หุน้ กูใ้ ช้สิทธิไถ่
กําหนดอัตราดอกเบีย้
ถอนหุน้ กู้
ส่วนเพิม่ ตามที่กาํ หนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ

หุน้ กูส้ กุลยูโร ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและ *****15,157.92
มีหลักประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
350
ไม่มีประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
3,059
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
3,501
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้ระบุชื่อผูถ้ ื อประเภทไม่ด้อยสิท ธิ
3,440
ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุ้น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรัฐ อเมริก า
****9,795.3
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและมีประกัน

5 ปี
2 ปี 14 วัน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
-

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)
15,000

****9,269.5

*****15,157.92
350
3,059
3,501
3,440
9,795.3

หมายเหตุ :
* หุน้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 50,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,670,995,000 บาท
(1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 33.4199 บาท)
** หุน้ กูส้ กุลเงินยูโร ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ มูลค่า 80,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 3,031,584,000 บาท
(1 ยูโร เท่ากับ 37.8948 บาท)
*** หุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,269,535,000 บาท
**** หุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีประกัน มูลค่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,795,300,000 บาท
***** หุน้ กูส้ กุลยูโร ออกโดย NH Hotel Group, S.A. ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีหลักประกัน มูลค่า 400,000,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 15,157,920,000 บาท
(1 ยูโร เท่ากับ 37.8948 บาท)
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1.6

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี ้

1)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน
การขยายงาน ข้อกําหนดตามสัญญาเงินกูห้ รือหุน้ กูข้ องบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึ งความจําเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กาํ หนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็ นหลัก

2)

ประวัติการจ่ายเงินปั นผล

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เงินปั นผลต่อหุน้ (หุน้ สามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล1 (ร้อยละ)

2560
ปรับปรุ งใหม่
1.22
1.22
0.40
32.81

2561
ปรับปรุ งใหม่
0.93
1.19
0.40
33.49

2562
2.04
1.25
-

2563
หลัง TFRS16
(4.71)
(4.29)
-

2564
หลัง TFRS16
(2.83)
(2.06)
-2
-

อัตราการจ่ายเงินปั นผล คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และวาระการงดการจ่ายเงินปั น
ผลจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในวันที่ 22 เมษายน 2565
1.
2

146

2

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทไมเนอร์ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงอย่า งมี
ประสิทธิภาพเป็ นสิ่งที่สาํ คัญในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การประสบความสําเร็จ และการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษัทไมเนอร์ได้ตระหนักว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนํามาซึ่งผลตอบแทนทัง้ ทางบวก (โดยโอกาส) และทางลบ (โดยการแก้ไข
หรือควบคุม) ด้วยเหตุนี ้ บริษัทเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจบางอย่างสามารถสร้างหรือผลิตผลตอบแทนที่ดีได้ เมือ่ มีการประเมินความเสี่ยงเป็ น
อย่างดีดว้ ยการควบคุมการตัดสินใจทางการบริหารทัง้ หมดอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้ บริษัทได้เน้นความสําคัญของการมีกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกคน
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงในปั จจุบนั และปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ที่อาจ
มีผลกระทบในแง่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านองค์กร ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงภายนอก ฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัททําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนให้กับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิ จ อีกทั้งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึ งให้ความรู ท้ ี่เหมาะสม สร้างวัฒนธรรมและการตระหนักรู ใ้ นเรื่องของ
ความเสี่ยง วิเคราะห์และให้คาํ ปรึกษา เกี่ ยวกับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และเตรียมรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและ
กํากับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและชีแ้ นะ
นอกจากนี ้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้รบั การสนับสนุนโดยนําเครือ่ งมือของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรมาใช้
เพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันทั่วทัง้ องค์กรในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสเกิด
บริษัทได้จดั ให้มนี โยบายและขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นโยบายและขัน้ ตอนดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจได้ยึดมั่นและดําเนิ นการ
ตามนโยบายนี ้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมโครงสร้างการกํากับดูแลและการรายงานความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งเริม่ ต้นจากการระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น
การจัดลําดับความสําคัญ โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐาน การตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความ
เสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง การโอนและ/หรือกระจายความเสี่ยง การยุติหรือเลิกกิ จกรรมที่ มีความเสี่ยง) และการติดตามและการ
ประเมินผล
โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของการบริหารความเสีย่ งคือการทําให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
มีความเติบโตอย่างยั่งยืน และ มอบผลประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกคน
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2.2

ปั จจัยความเสี่ยง

บริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิ จ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้
ผลกําไร มูลค่าสินทรัพย์ สภาพคล่อง มูลค่าหุน้ และชื่อเสียงของบริษัท
การจัดการกับความเสี่ยงที่ มีอยู่ใ นปั จจุบัน และการระบุถึงความเสี่ย งที่ เกิ ดขึ น้ ใหม่ ซึ่งอาจไม่มีนัยสําคัญในปั จจุบัน แต่อาจ
กลายเป็ นความเสี่ยงที่สาํ คัญในอนาคต เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จและความยั่งยืนของธุรกิ จ ปั จจัยความเสี่ยงต่อไปนีไ้ ด้พิจารณา
ครอบคลุมทัง้ ความเสี่ยงปั จจุบนั และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ของบริษัท ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ หมดควรได้รบั ทราบถึงผลกระทบและโอกาส
ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ของความเสี่ ย ง รวมถึ ง การพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบถึ ง ปั จ จัย อื่ น ที่ อ าจเกี่ ย วข้อ งกั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ กั บ บริ ษั ท
นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนีด้ ว้ ย
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเสาหลักเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
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2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ
1. การกระจุกตัวของสินทรัพย์ทางภูมศิ าสตร์และการกระจุกตัวของการตลาดหลัก

รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

จากการขยายธุรกิจของไมเนอร์ในช่วงหลายปี ที่ผ่าน
มา ปั จจุบันบริษัทมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย
ยุ โ รป ออสเตรเลี ย จี น มัล ดี ฟ ส์ ลาติ น อเมริ ก า
แอฟริกา และตะวันออกกลาง จึงส่งผลให้บริษัทมี
กลุ่มสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง แบรนด์ โรงแรม
ร้า นอาหาร และร้า นค้า ในเมื อ งสํา คั ญ และใน
สถานที่ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีความ
เสี่ ย งในการพึ่ ง พาพื น้ ที่ ท างภูมิศ าสตร์แ ละตลาด
หลักบางแห่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการ
ทางการเงินและการเติบโตของบริษัทที่ได้รบั อิทธิพล
จากปั จจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เหตุการณ์ความไม่สงบ การก่ อการร้าย โรคติดต่อ
สภาพอากาศ และภัยพิบตั ิทอ้ งถิ่น

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้จัดทํามาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนิน
ธุรกิ จและผลประกอบการของบริษั ทจากเหตุการณ์ที่ไ ม่คาดคิดให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
• เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของโครงสร้างรายได้จ ากการประกอบธุร กิ จหลายประเภท
อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ข องบริษัท เพื่อให้
ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดับหรู
และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุ ร กิ จ ให้ค รอบคลุ ม ทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (รวมถึ ง ประเทศ
ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อลด
การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุร กิ จ ที่ บ ริษั ท ได้ร ับ ผลตอบแทนเป็ น ค่ าธรรมเนี ย มการให้บ ริก าร (FeeBased Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทัง้ ใน
ประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ ๆ ที่บริษัทยังไม่คนุ้ เคย

2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกหลังโรคโควิด-19
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ธุรกิจของบริษัทได้ รับและจะยังคงได้ รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

ความเสี่ยงภายนอก

จากลักษณะการติดต่อของไวรัส ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้
มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อชะลอการแพร่กระจายของ
ไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อ มต่ อ การ
ดําเนินงานของบริษัท และจะยังคงมีผลต่อไปในอนาคต
อันใกล้
ในขณะที่บริษัทใช้มาตรการป้องกันและมาตรการอื่น ๆ
เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการกลายพันธุ์
และแม้ใ นเวลาที่ข อ้ จํากัดจะถูกยกเลิ กแล้ว แต่ ค วาม
ต้องการในการใช้บริการของ บริษัทอาจลดลงอย่างเป็ น
สาระสําคัญเป็ นระยะเวลาหนึ่ง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จของบริษัททั่วโลก ด้วยเหตุนี ้
การกลับมาเปิ ดกิ จการและการหยุดกิ จการจึงขึน้ อยู่กับสถานการณ์การระบาด
และข้อจํากัดด้านการล็อกดาวน์ในแต่ละภูมภิ าคกลยุทธ์คือการพร้อมปรับเปลี่ย น
ไปตามสถานการณ์โควิดที่ผนั ผวน และกลับมาเปิ ดกิจการที่สามารถสร้างกระแส
เงินสดในเชิงบวกและผลกําไรได้
• ลดการใช้เงินสดและรักษาสภาพคล่องด้วยการควบคุมต้นทุนและการลด CAPEX
จากความพยายามในการประหยัดต้นทุนในทุกหน่วยธุรกิจและภูมภิ าค ส่งผลให้
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของการประหยัดต้นทุนได้สงู กว่าแผนที่วางไว้
• โดยส่วนหนึ่งของแผนการรักษาสภาพคล่องนัน้ บริษัทตัง้ เป้าหมายและดําเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะลด CAPEX ระหว่ า งปี 2563 – 2565 ผ่ า นทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของต้นทุน
• การบริห ารจัดการฐานะทางการเงิ น เพื่ อ ให้ม่ นั ใจว่ าสามารถปฏิ บัติ ตามภาระ
ผูกพันทางการเงิน โดยการหารือและการได้รบั อนุมตั กิ ับเจ้าหนี ้ (ทัง้ ผูถ้ ือพันธบัตร
และธนาคาร) เพื่อดําเนินการป้องกัน โดยขยายการผ่อนผันตามสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความ
ไม่แน่นอนของปั จจัยภายนอกในระยะสัน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังคงมีส่วนร่วมกับนัก
ลงทุนหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว สําหรับการทําธุรกรรมด้านสินทรัพ ย์
โดยเป็ น ส่ว นหนึ่ งของกลยุท ธ์เ พื่อ การหมุน เวี ยนสิน ทรัพย์ร ะยะยาวของบริษัท
และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฐานะทางการเงิน การหมุนเวียนสินทรัพย์ได้
ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ทงั้ ในระดับบริษัท และเอ็น
เอช โฮเทล กรุป๊ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงให้กับรากฐานของบริษัท เพื่อรองรับการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ของความต้องการที่กาํ ลังจะมาถึง
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รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษัทได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่” ในระยะยาว จากพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บริษัทได้ใช้โอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ ในระยะ
กลางถึงระยะยาว รวมทัง้ ได้ติดตามแนวโน้มและริเริ่มการดําเนินโครงการใหม่ ๆ
ในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง

3. การบริหารสินทรัพย์และภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ความเป็ น ไปได้ข องหน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่มีภ าระผู ก พัน
ตามสัญญาเช่าและรายได้ที่ลดลง อาจทําให้ตน้ ทุน
ของ บริ ษั ทเพิ่ ม สู ง ขึ ้ น กํ า ไรลด ลง และจํ า กั ด
ความสามารถในการตอบสนองต่อสภาวะตลาดหรือ
จํากัดกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ลักษณะต้นทุนคงที่ของการดําเนิ นงานของโรงแรม
เช่าบริหาร ร้านอาหาร และร้านค้า อาจทําให้ความ
พยายามในการลดต้นทุนมีประสิทธิผลน้อยกว่าเมือ่
เทียบกับธุรกิจที่บริษัทบริหารเอง และธุรกิจแฟรนไชส์

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษัทดําเนินการเจรจาในเชิงรุ กเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
รวมทัง้ การเพิ่มตัวแปรเพื่อป้องกันความสามารถในการทํากําไรในช่วงขาลง
• นอกจากนี ้ บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดินเพื่อโอกาสในการ
ต่อสัญญาเช่าตามเงื่อนไขในปั จจุบนั
• บริษัทยังได้พิจารณาถึงการผสมผสานธุรกิ จภายในสินทรัพย์ที่เช่าไว้ เช่น บริษัท
จะได้รบั ประโยชน์จ ากการเช่าถาวรระยะสั้น กับ Oaks เพื่อเป็ นการขับเคลื่ อ น
รายได้

4. การหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจจากปั จจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

รายได้ กําไร และแผนการพัฒนาของบริษัทล้วนต้อง
พึ่งพิงภาคการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคและความเชื่ อ มั่น
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบด้านลบจาก
ปั จจัยภายนอกหลาย ๆ ปั จจัยที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุ ม ของบริ ษั ท เช่ น ความไม่ส งบทาง
การเมือ ง โรคระบาด โรคจากการติดเชือ้ หรือ ภัย
ธรรมชาติ เป็ นต้น

ความเสี่ยงภายนอก

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ
4. นวัตกรรม และดิจิทลั
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิ จหลายประเภท อัน
ประกอบไปด้วยธุรกิ จโรงแรมและธุรกิ จอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จโรงแรม ธุรกิ จ
ร้านอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
• สร้างความแข็งแกร่ง และความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ข องบริษัท เพื่อให้
ครอบคลุมหลากหลายตลาด จากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จนถึ งโรงแรมระดับ หรู
และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซ่าและอาหารไทย
• ขยายฐานธุ ร กิ จ ให้ค รอบคลุ ม ทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (รวมถึ ง ประเทศ
ออสเตรเลีย) ตลอดจนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อลด
การพึ่งพาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
• ขยายธุร กิ จ ที่ บ ริษั ท ได้ร ับ ผลตอบแทนเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการให้บ ริก าร (FeeBased Model) ได้แก่ การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิแฟรนไชส์ ทั้งใน
ประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั และตลาดใหม่ ๆ ทีบ่ ริษัทยังไม่คนุ้ เคย
• กําหนดแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) ในขณะที่
ความท้า ทายต่ าง ๆ ที่ บ ริษั ท ได้เ ผชิ ญ ในอดี ต มีส่ ว นสํา คัญ ในการช่ว ยพัฒนา
ความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยเพิม่ ความสามารถในการฟื ้ นตัวของธุรกิจของบริษัท
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5. การละเมิดเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

ด้วยเงื่อนไขของหนีค้ า้ งชําระ กําหนดให้บริษัทต้อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติ ต ามสั ญ ญาและเงื่อ นไขต่ างๆ เช่น การ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
รักษาอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะมีการทดสอบเป็ น
ระยะ นอกจากนี ้ บริษัทยังอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่
และเข้าซือ้ กิจการ
เข้มงวด ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการทางการเงิน
บริษัทไม่อาจให้คาํ เชื่ อ มั่น ได้ว่าจะสามารถปฏิ บัติ
ตามพัน ธสัญ ญาทางการเงิ น ดัง กล่ า วภายใต้การ
บริหารเงินทุนในอนาคต กรณีที่เจ้าหนีเ้ ลือกที่จะใช้
สิ ท ธิ ข องตนเกี่ ยวกั บการละเมิด เงื่ อนไขในสัญญา
กูย้ ืมเงินที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ จะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษัท ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน กระแสเงินสด และโอกาสของบริษัท

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยพยายามรักษาฐานะทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้ม่นั ใจว่า
จะปฏิบตั ิตามพันธสัญญาและเงื่อนไขทัง้ หมดผ่านมาตรการต่อไปนี ้
• ติดตามเงื่อนไขทางการเงินทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทางการเงินให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และให้เป็ นไปตามนโยบายภายใน
ของบริษัท
• ใช้มาตรการป้องกันเพื่อขอการผ่อนผันจากผูถ้ ื อหุน้ กู้และผูใ้ ห้กู้ สําหรับวงเงินกู้
และวงเงินกูร้ ่วมในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาในการคงอัตราส่ว นทาง
การเงินไว้สาํ หรับช่วงทดสอบที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตตามข้อกําหนด
• ดําเนินการขอปรับแก้ไขเงื่อนไขกับผูถ้ ื อหุน้ กูแ้ ละผูใ้ ห้กู้ สําหรับวงเงินกูแ้ ละวงเงิน
กู้ ร่ ว มที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ใหม่ ที่ จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต าม โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท

6. การสืบทอดตําแหน่ง
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ความสามารถในการคงไว้ซึ่งตําแหน่งที่มกี ารแข่ง ขัน
สู ง ขึ ้น อยู่ กั บ ทั ก ษะของผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ซึ่ ง มี
ประสบการณ์และความรู ค้ วามเชีย่ วชาญในธุรกิจที่
ดําเนินงานประเภทเดียวกันกับบริษัท

ความเสี่ยงด้านองค์กร

การสูญ เสี ยผู้บ ริหารระดับ สูงตั้ง แต่ห นึ่ ง รายขึ น้ ไป
โดยไม่ มี ผู้ สื บ ทอดตํ า แหน่ ง อาจส่ ง ผลเ สี ย ต่ อ
ความสามารถในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
รวมถึงความสัมพันธ์กับคู่คา้ และผูข้ าย

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• ในช่วงต้นปี ของทุกปี จะมีการระบุตาํ แหน่งที่สาํ คัญ เพื่อช่วยให้บริษัทเห็นภาพ
ได้ชดั เจนว่า บริษัทมีผสู้ ืบทอดตําแหน่งที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่สาํ คัญเหล่านัน้
• มีการจัดเตรียมการสืบทอดตําแหน่งจากรายชื่อผูท้ ี่มีศกั ยภาพ (ทั้งบุคคลภายใน
และภายนอก) ไว้ส ํา หรับ การออกจากตํา แหน่ ง ที่ ส ํา คัญ ทั้ง หมดทั้ง ในกรณี ที่
คาดการณ์และไม่ได้คาดการณ์ไว้ โดยการกําหนดรายชื่อผูท้ ี่มศี กั ยภาพในการสืบ
ทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งที่สาํ คัญ รวมทัง้ มีการสอบทานรายชื่อทุกปี
• สร้า งผูม้ ี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 คัญรวมทัง้ การควบคุมอัตราการหมุนเวียนนัน้ ได้กาํ หนดไว้เป็ นส่วน
หนึ่งของดัชนีชวี ้ ดั ผลงานของผูบ้ ริหารระดับ C-Level
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7. สภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท คือการหา ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ 1. เครือข่ายแบรนด์ที่
โอกาสการเติบโตผ่า นกลยุทธ์ใ นการเข้าซื อ้ กิ จ การ
แข็งแกร่ง
รวมทั้งการลงทุนในธุรกิ จและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
2. การสร้างมูลค่าและ
หรือ ผ่ า นพัน ธมิต รและการร่ว มทุน การระดมทุ น ที่
ประสิทธิภาพ
จําเป็ นเป็ นครัง้ คราว
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
บริษัทและบริษั ทย่ อยต้องดํา รงสภาพคล่ อ งและ
และเข้าซือ้ กิจการ
หรื อวงเงิ 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 และการเติ บ โตของ
บริษั ท บริษั ท ได้จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของการคง
กระแสเงิ น สดและรัก ษาสถานะเงิ น สดและวงเงิ น
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์เ ป็ นลํา ดับ แรก เพื่ อ ให้
แน่ใจว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในอนาคต

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยพยายามจัดการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
สดและรักษาสภาพคล่องโดย
• คงกระแสเงินสดและสภาพคล่อง ในขณะที่รกั ษาสถานะของเงินสดและวงเงิ น
สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ไ ด้ใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ ามีท รัพยากรทางการเงิน และสภาพ
คล่องเพียงพอ
• การมีส่ ว นร่ว มกั บ นัก ลงทุน ด้า นอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ายหลัก ในระยะยาวอย่ า ง
ต่อเนื่อง สําหรับแผนการหมุนเวียนสินทรัพย์ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและพัฒนาสภาพคล่อง
• ดําเนินการตามแผนเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุน (หากจําเป็ น) ซึ่งรวมถึ งการ
ออกหุน้ กูถ้ าวร การเสนอขายสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถแปลงได้
• ดําเนินกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสภาพคล่อง ซึ่งที่ผ่าน
มาได้แก่ การออกหุน้ กูถ้ าวร การออกหุน้ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
• ลดแผนด้าน CAPEX ในปี 2563 – 2565 เช่น การบํารุงรักษาและการปรับปรุ งรู ป
โฉม แล้วดําเนินการต่อเฉพาะกรณีที่จาํ เป็ นเท่านัน้

8. ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) การป้องกันข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว (Data Protection and Privacy)
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

ในการดํา เนิ น ธุร กิ จ ของบริษั ท นั้น ได้มีก ารใช้ง าน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 4. นวัตกรรม และดิจิทลั
เกี่ ยวกับการสื่อสารและการจัดเก็ บข้อ มูลบนระบบ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นมี
ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่คา้ ทาง
ธุรกิ จ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุได้ถึงตัวตน
ของบุคคลได้อีกด้วย เช่นเดียวกับบริษัทระดั บ โลก
อื่นๆ บริ ษัทอยู่ภายใต้การถูกคุกคามด้า นความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Threats)
ตั้งแต่การที่พนักงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือการ
นําข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การพยายามเข้า ถึ ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิได้รบั อนุญาตโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จนถึ งการถูกคุกคามด้านความ
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิ ดขึน้
ในอนาคต เหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลทั่วไป
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการปกป้องข้อมูล หรือ
แม้แต่ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ทางกฎหมายที่เ กี่ ยวข้อ งกั บการปกป้ อ งข้ อ มูล
อาจมี ผ ลก ระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ผลการ
ดํา เนิ น งาน ฐานะการเงิ น และกระแสเงิ น สดของ
บริษัท

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษัทมีการลงทุนในระบบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยใช้เทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติและแบบปรับตัว โดยร่วมมือกับพัน ธมิตร
ด้านความปลอดภัยระดับโลกหลายแห่ง
• บริษัทได้ตอบสนองต่อรูปแบบการทํางานระยะไกลในช่วงมาตรการปิ ดกั้นต่าง 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 สรรเพื่อรองรับการเชื่อมต่อเหล่านั้น การรับส่งข้อมูลทัง้ หมดที่
ผ่าน VPN นัน้ จะมีเส้นทางเฉพาะที่เข้ารหัสความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตี
จากภายนอก
• บริษัทได้รว่ มกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันข้อมูล ส่วน
บุค คล เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามมาตรการคุม้ ครองความเป็ น ส่ว นตัวของข้อ มูลส่วน
บุคคล (General Data Protection Regulation : GDPR) พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อ มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทย (PDPA) และข้อมูลทั่วไป ไม่
เพี ย งแค่ ใ ห้ส อดคล้อ งกั บ กฎหมาย แต่ ยัง รวมถึ ง ให้ม่ นั ใจว่ า สิ ท ธิ ข องลูก ค้าที่
เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลนั้นได้รบั การปฏิบตั ิตามหลักการของกฎหมายการ
ปกป้องข้อมูลความเป็ นส่วนตัว
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9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิวฒ
ั นาการทางดิจิทลั
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

บริ ษั ท ต้อ งอาศั ย แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี ใ นการ ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ดําเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่เพื่อรองรับระบบการทํางาน
แบรนด์ที่ยอดเยี่ยม
ของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) เท่านั้น แต่
2. การสร้างผลกําไรและ
ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการขายและการตลาด
ความสามารถในการ
อีกด้วย เทคโนโลยีไม่ได้เ ป็ นเพียงเครื่อ งมือ ในการ
ผลิต
ดําเนินธุรกิจอีกต่อไป แต่ยงั ทําให้เกิดการแข่งขันทาง
3.. นวัตกรรมและดิจิทลั
ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบใหม่ และเปลี่ ย นแปลงแนวทาง
ปฏิบตั ิในการมีส่วนร่วมของลูกค้า
หากก้า วตามวิ วัฒ นาการทางดิ จิ ทัล ไม่ทัน แล้ว จะ
ส่งผลให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมและรักษาฐานลูก ค้า
ผ่านช่องทางดิจิทัลเอาไว้ได้ ซึ่งธุรกิ จในเครือก็ อ าจ
ได้รบั ผลกระทบในทางลบ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษัทเล็งเห็นถึ งความสําคัญของการวิวัฒนาการของดิจิทัลและได้นาํ มารวมไว้
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ร ะยะยาว อี ก ทั้ ง ยั ง ดํา เนิ น การลงทุ น ที่ จ ํา เป็ นใน
แพลตฟอร์ม ช่องทางดิจิทลั และระบบใหม่ ๆ ต่อไป
• บํารุ งรักษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อ นที่
และภาพลักษณ์ทางออนไลน์สาํ หรับธุรกิจโรงแรมและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• ในส่วนของธุรกิจโรงแรม บริษัทกําลังพัฒนาแผนการดําเนินงานทางดิจิทัลให้ทนั
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร บริษัทมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์ O2O ที่
ราบรื่น ให้กั บ ลูก ค้า ผ่ านการเปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัล (Digital Transformation)
ด้วยองค์ประกอบหลัก เช่น
- เสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแบรนด์พร้อมเครือข่ายร้า นค้า
ที่กว้างขวาง ด้วย “Cloud Kitchens”
- ทีมนวัตกรรมของไมเนอร์ ฟู้ด (“M-FIT”) เป็ นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของ
บริษัท
- จุดเชื่อมต่อสําหรับลูกค้า เช่น แอฟพลิเคชันและเว็บไซต์ของแบรนด์
- ช่องทางสําหรับการให้บริการลูกค้า
- มีการนําแพลตฟอร์มดิจิทัล และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อ นที่ ม าใช้
สําหรับส่วนกลางของไมเนอร์ฟ้ดู เพื่อเสริมประสบการณ์ใช้งานให้แก่ลกู ค้า
- ไมเนอร์ฟู้ดเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถด้านดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยหน่วยธุรกิ จดิจิทัลยังคงมีการรวมฐานข้อมูลและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ปรับรู ปแบบโปรแกรมสมาชิกให้
เป็ นแบบดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสํา หรับการปรับให้เ ข้ากั บ แต่ ล ะ
บุคคล รวมทัง้ สร้างความโดดเด่นในด้านพืน้ ที่จดั ส่งและโครงการริเริ่มด้าน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจองของผูบ้ ริโภค
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

วิ วั ฒ นาการทางดิ จิ ทั ล ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาและการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติ ก รรมการจองของผู้บ ริโ ภค หากบริษั ท ไม่
สามารถก้าวตามทันการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริโภคและ
ความต้องการในการจองที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทํา
ให้บริษัทเสียเปรียบทางการแข่งขัน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแบ
รนด์ที่ยอดเยี่ยม
2. การสร้างผลกําไรและ
ความสามารถในการ
ผลิต

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าผ่านการขายในราคาสําหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบ
• การรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าของเอ็นเอชโฮเทล กรุ ๊ป และไมเนอร์ โฮเทลส์ โดย
ได้รบั ความยินยอมจากทุกฝ่ าย
• ส่งเสริมให้ผใู้ ช้งานลงทะเบียนเป็ นสมาชิก - โดยส่งข้อความแจ้งให้ผใู้ ช้
อินเทอร์เน็ตของโรงแรมสมัครสมาชิก Discovery Loyalty
• สร้างฐานข้อมูลลูกค้า - สร้างฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงวันที่ซอื ้ ล่าสุด/ความถี่ในการ
ซือ้ /จํานวนเงินที่ซือ้ (RFM) ของลูกค้า ที่รวบรวมจากข้อมูลพืน้ ฐานของแบรนด์
• มุง่ เน้นสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั จากการจองโดยตรงกับทางโรงแรมเพื่อให้ได้ส่วนแบ่ง
จากการจองโดยตรงมากที่สดุ
• มุง่ เน้นที่ตลาดระดับภูมภิ าคและเพิ่มการเข้าถึงด้วยการรองรับภาษาอื่น ๆ
• จําหน่ายห้องพักของโรงแรมผ่านผูใ้ ห้บริการด้านการจองที่พกั และโรงแรมชัน้ นํา
เช่น Agoda.com, Expedia.com และ Booking.com เป็ นต้น เพื่อใช้ประโยชน์
จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทภายนอกสําหรับการขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทและดึงดูดตลาดใหม่จากทั่วโลก
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11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผูบ้ ริโภค
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

หากบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ค าดการณ์แ ละจั ด การกั บ ความ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ต้อ งการของผูบ้ ริโ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ธุร กิ จ ของ
บริษัทก็อาจประสบปั ญหาได้
ความสํา เร็ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบริ ษั ท ขึ ้น อยู่ กั บ
ความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองอย่าง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การเปลี่ ยนแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อง
ของความต้องการของผูบ้ ริโภคและแนวโน้มในการ
จัดหาแหล่งที่มาของอาหาร การเตรียมอาหาร การ
นํา เสนออาหาร และความชอบของผู้บ ริโ ภค (เช่น
การนําเสนออาหารและวิธีการสั่งซื อ้ และชําระเงิ น )
ในส่วนของ ร้านอาหาร “casual dining

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
แบรนด์ที่ยอดเยี่ยม
2. การสร้างผลกําไรและ
ความสามารถในการ
ผลิต

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• เพื่อส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าของบริษัทท่ามกลางการแข่งขันที่สงู และ
สภาพแวดล้อมการทํางานทีต่ อ้ งขับเคลื่อนด้วยคุณค่า บริษัทต้องนําโครงการที่รเิ ริม่
มาใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงรุกเพื่อสามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
• การวิจยั ผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่องสําหรับแบรนด์หลักเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้มกี าร
ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงความชอบและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพื่อ
ตอบโจทย์ลกู ค้าของบริษัทอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
• บริษัทได้สร้างหลักการ8 ประการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยมุง่ เน้นทุกๆโรงแรมนําการเปลี่ยนแปลงนัน้ มาปรับใช้ หลักการดังกล่าว
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม การออกแบบ ความยืดหยุน่ เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ความไว้วางใจ สุขภาพและความงาม ความยั่งยืน และอาหารและเครือ่ งดื่ม
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์จะถูกนํามาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

12. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

อัตราเงินเฟ้ออาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะ ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ทางการเงิน แนวโน้มและผลการดําเนินงาน
แบรนด์ที่ยอดเยี่ยม
2. การสร้างผลกําไรและ
ความสามารถในการ
ผลิต

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้คาดการณ์แนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดังนัน้ เราจึงได้
ดําเนินการตามแผนจัดการกับภาวะเงินเฟ้อและการเพิ่มขึน้ ของราคาวัตถุดิบโดย
ดําเนินการดังต่อไป:
• การบริหารงานจัดซือ้ เชิงรุกสะสมสินค้าในคลัง:
- บริษัทได้มกี ารสะสมวัตถุดิบตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เมือ่ ตอนราคา
วัตถุดิบยังค่อนข้างตํ่า ดังนัน้ บริษัทจะมีวตั ถุดิบในคลังเพียงพอจนถึงสิน้
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
- การรักษาและคงไว้สาํ หรับสัญญากับคูค่ า้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว: โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดกี ับคู่คา้ และความจริงทีว่ ่าบริษัท
มีความสามารถในการผลิตสินค้าในจํานวนที่มากพอจะทําให้ได้เปรียบใน
ด้านต้นทุน
- การมีค่คู า้ หลากหลาย: โดยกระจายการซือ้ ของบริษัทกับคู่คา้ ที่หลากหลาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคูค่ า้ รายใหญ่เพียงไม่กี่ราย
• การปรับโครงสร้างเมนูอาหารใหม่: ประเมินข้อมูลการขายและต้นทุนวัตถุดิบใหม่
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างรายการที่ตน้ ทุนสูงและตํ่า รวมถึงการนําเสนอกลยุทธ์หรือ
การส่งเสริมรายการเพื่อทําให้เกิดกําไร
• การปรับขึน้ ราคาสินค้าในบางเมนูอาหาร
• โปรแกรมการประหยัดต้นทุน
- ดําเนินการพัฒนาความคิดริเริม่ อย่างต่อเนื่องในการประหยัดต้นทุน ทัง้
ต้นทุนถาวรและต้นทุนผันแปร
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2.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

บริษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
ตะวัน ออกกลาง มหาสมุท รอิ น เดีย แอฟริก า ยุโ รป
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 จจุบันและ
อนาคต โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์
ภัยธรรมชาติและสภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วง 2 3 ปี ที่ ผ่ า นมา ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็ นภูมภิ าคสําคัญที่ บ ริษัท
ดํา เนิ น กิ จ การอยู่ไ ด้ป ระสบภัย พิ บัติท างธรรมชาติ
เช่ น นํ้า ท่ ว ม ภั ย แล้ง และไฟป่ าอย่ า งรุ น แรงและ
บ่อยครัง้

ความเสี่ยงภายนอก

เหตุ ก ารณ์เ หล่ านี้ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อการ
ท่อ งเที่ย ว เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเลื อ กจุ ด หมาย
ปลายทางและช่ว งเวลาของการเดิ น ทาง หรื อ
ส่ ง ผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ ประสบการณ์ ก าร
ท่องเทีย่ วทางด้ านลบหลังจากเหตุ ก ารณ์ ค วาม
รุ นแรงและความไม่ ป ลอดภั ย ในจุ ดห ม าย
ปลายทาง
ตัวอย่างเช่น โรงแรมบางแห่งของเราในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ประสบปั ญ หานํ้า ท่ ว มซึ่ ง ส่ งผล
กระทบต่ อ แขกและพนัก งานของเรา ด้ว ยสภาวะ

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• ในเร็ ว ๆ นี ้ บ ริ ษั ทจะรวม TCFD (Taskforce on Climate Related Financial
Disclosures) เข้า กั บ กรอบการบริห ารความเสี่ ยง (ERM Framework) และการ
วางแผนทางการเงินที่มอี ยู่ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในการเปิ ดเผยข้อมูล ของ
TCFD ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ปี 2564
• บริษัทมีการติดตามดูแลความเสี่ยงเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่ อ
ธุรกิ จของบริษัท และได้มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิ นจากภัยพิบตั ิที่
อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan) ของบริษัท
• บริษั ท มีค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ทั้ง บริษั ท และและคู่ค ้าปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบด้าน
สิ่ ง แวดล้อมเพื่ อลดการสร้า งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อ มให้ไ ด้มากที่ สุด ด้ว ยการ
จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
• บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นโดยการสร้างเป้าหมายระยะยาวที่มงุ่ เน้นการลด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ได้แก่ 1)
ประกาศการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสุทธิ เป็ นศูนย์ (Net-Zero Carbon) ภายในปี
2593 2) 100% ของโรงแรมที่ มีพื น้ ที่ ติ ด กับ แหล่ง ธรรมชาติ มีโ ครงการด้านการ
อนุร ัก ษ์ ใ นระยะยาวอย่ า งน้อ ย 1 โครงการ 3) มีเ ป้ า หมายในการใช้พ ลาสติ ก
ประเภทใช้ครัง้ เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561
• บริษัทได้ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านการอนุรกั ษ์เพื่อดําเนินโครงการอนุรกั ษ์ระยะยาว โดยเน้นการอนุรกั ษ์ชา้ ง เต่า
ทะเล และสัต ว์ป่ าอื่ น ๆ รวมถึ ง ถิ่ น อาศัย ของสัต ว์เ หล่ า นั้น และยัง จัด ทํา แนว
ทางการวัดผลการดําเนินงานด้านการอนุรกั ษ์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ย่ งั ยืน

รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษัทตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังมีความสําคัญมากขึน้
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและนําเสนอสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบตั ิต่อลูกค้า
เช่นกัน ความมุง่ มั่นของเราที่มตี ่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทําให้เรา
มีโ อกาสที่ จ ะมีส่วนร่วมกั บลูกค้าของเรา เช่ น นํา เสนอผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็ น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น แก้วกาแฟที่สามารถนํากลับมาใช้ซาํ้ ได้ เพื่อดึงดูดแขกให้ลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ความพยายามในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมของเราอาจเป็ น
ส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ปางช้าง โครงการฟื ้ นฟูปะการัง และ
การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์เต่า

ความแห้งแล้งในออสเตรเลียเราจึงต้องมีมาตรการ
สํารองนํา้ สําหรับรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเรา และ
จากสภาวะโลกร้อนทําให้เกิ ดปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาวในมัลดีฟส์ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ ย ว
ของแขกของเรา
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
ของภาคปศุ สัตว์ การขนส่ง และความเพียงพอ
ของวัถตุ ดิบ และส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ
และการจัดซือ้ และกระจายสิ นค้า ของธุรกิ จโรงแรม
และร้านอาหารของบริษัท
2. การละเมิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และข้อกําหนดทางกฎหมายแรงงาน ภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษัท
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามัย ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามข้อกํา หนดทางกฎหมายเป็ นสิ่ง ที่ บ ริษั ท
มุ่งเน้นมาโดยตลอด อย่า งไรก็ ต าม กลุ่ มของผู้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ เริ่ ม มี ค วามสนใจมากขึ้น
เกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรจะมีอิทธิ พลต่ อ ปั ญหา
ต่างๆ เหล่านีใ้ นห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา องค์กร
ถูกคาดหวังให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและ
ความเป็ นอยู่ที่ดีของผูอ้ ื่นในห่วงโซ่อุปทานของพวก

ความเสี่ยงด้านอาชีว
อนามัยและความ
ปลอดภัย

6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• บริษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญ ในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ กํา หนดที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เพิ่มขึน้ บริษัท
จึงได้กําหนดเป้าหมายสําหรับ: 1) ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนภายในปี
2566 จํานวนร้อยละ 100 สําหรับคู่คา้ ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มคี วามสําคัญ
และมีผ ลกระทบสูง ในท้อ งถิ่ น ของประเทศไทยและออสเตรเลี ย และคู่ค ้า ใน
โครงการของประเทศไทย 2) การตรวจสอบและพัฒนาแต่ละปี จาํ นวนร้อยละ 100
สําหรับคู่คา้ ที่ถกู ระบุว่ามีความเสี่ยงสูง บริษัทได้ปลูกฝั งหลักสิทธิมนุษยชนในการ
ดํา เนิ น งานของบริษั ท และสนั บ สนุ น ให้พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ปฏิ บัติ
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รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง

เสาหลักเชิงกลยุทธ์
เขา ซึ่งไม่จาํ กัดแค่ในการดําเนินงานของตนเอง แต่ยงั
ขยายขอบเขตไปยัง คู่ค ้าชั้น ที่ 1 และอื่ น ๆ อี ก ด้วย
ก ารล้ ม เหลวในหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ชื่อเสียงของบริษัท

เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ถูกปรับใช้โดยอ้างอิงจากหลัก
ปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิ จและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและ
หลักปฏิบตั ิทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ องค์การ
ช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้ ระเบียบปฏิบตั ิระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมีแนวทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ที่ดี เพื่อ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงานตลอดจนเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ กลุ่มธุรกิ จของบริษัทได้กํา หนด
มาตรการและโครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความ
เป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสถานที่ทาํ งานที่ปลอดภัยและมี
สุขภาวะและสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นทางกายภาพ การเงิน และสุขภาพจิตของ
พนักงานและครอบครัว
• นอกเหนือจากแนวทางปฏิบตั ขิ องคู่คา้ ทางธุรกิจและการตรวจสอบคู่คา้ แล้ว บริษัท
ยังคงทํางานร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู่คา้
เพื่ อ สนับ สนุน และส่ ง เสริมให้มีก ารนํา หลัก การของนโยบายสิ ท ธิ มนุษ ยชนไป
ประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ย่ งั ยืนตั้งแต่ค่คู า้ จนถึ งลูกค้าของเรามีความสําคัญอย่าง
ยิ่ ง ต่ อ ความยั่งยื นของธุร กิ จภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แ น่ น อนเช่น นี ้ ดัง นั้น เราจึง
มุ่งเน้นการให้ความรู แ้ ละประเมินคู่คา้ รายที่ สาํ คัญ ของเราเกี่ ยวกั บความยั่ง ยื น
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน และตั้ง แต่ ปี
2562 เราได้ท ํา การประเมิ น ความเสี่ ย งด้า นความยั่ ง ยื น ของคู่ค ้า ท้อ งถิ่ น ที่ มี
ความสําคัญและคู่คา้ ที่สร้างผลกระทบทางธุรกิจสูงด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ใ น
ประเทศไทยและออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 72

3. พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ ความยั่งยืน การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตที่เน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

การตระหนักถึ ง ปั ญ หาสภาวะโลกร้อ น ปั ญหาด้า น
สุขภาพต่าง ๆ และสวัสดิภาพของสัตว์นั้น ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
รวมทัง้ ความเป็ นอยู่ที่ดีของสัตว์มากขึน้

ความเสี่ยงภายนอก

ดังนัน้ จึงมีความต้องการจากลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสีย
อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอสินค้าและบริการที่ เ ป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ และการจัดซือ้ จัดจ้า
งอย่างยั่งยืนมากขึน้ หากบริษัทไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวได้ ลูกค้าอาจหันไปหาคู่แข่งที่
นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก า รที่ เป็ นมิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อมหรือมีลักษณะที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม
มากกว่ า เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการเหล่ านั้น บริษั ท
จําเป็ นต้องมีการสร้างสมดุลอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานซึ่งอาจทําให้ตน้ ทุนในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึน้

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง
4. นวัตกรรม และดิจิทลั
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• บริษั ท มุ่ง มั่น ในการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน และทํางานอย่า งใกล้ชิดทั้ง กับ คู่คา้ และ
ภายในบริษัท เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานและนําเสนอ
สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพให้แก่ลกู ค้า
• เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ง มั่น นี ้ บริษั ท ได้กํา หนดเป้ า หมายระยะยาวด้า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึ งการลดก๊ าซเรือนกระจก ตลอดจนการลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครัง้ เดียว บริษัทยังได้รเิ ริม่ โครงการที่หลากหลาย เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไม่
ใช้หลอดพลาสติก และใช้เครือ่ งใช้ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดซือ้ จัดจ้างใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการสุขสมดุล
การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โดยแบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ด มีการนําเสนอ
ทางเลือกต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น โปรตีนจากพืช ผลผลิตจากอินทรีย ์ และไอศกรีมนํา้
ตาลน้อย นอกจากนี ้ ยังมีการกําหนดเป้าหมายใหม่ดา้ นความยั่งยืนระยะยาว ซึ่ง
รวมถึ ง “การพัฒนาและนํา เสนอเมนูเ พือ่ ความยั่งยื น และสุขภาพอย่ างน้อ ยหนึ่ง
รายการให้กบั ลูกค้าในแต่ละปี จากแบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด ทัง้ หมดภายในปี 2567”

บริ ษั ท เล็ ง เห็ น พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เหล่ า นี เ้ ป็ น โอกาสในการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่ ดีขึน้
และยั่งยืนมากขึน้ ให้แก่ลกู ค้า
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4. ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 และความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจและการนําเสนอผลิตภัณฑ์
รายละเอียดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ได้
สร้างความไม่แน่นอนอย่างมากต่อวิถีการฟื ้ นตัวของ
ธุรกิ จ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บ ริก าร
ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ก็เป็ นโอกาสสําหรับผูท้ ี่สามารถระบุแนวโน้มและปรับ
รูปแบบธุรกิจและ/หรือการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอด
รับกับความเปลี่ยนแปลงได้ ระดับความต้องการใน
การใช้บริการของโรงแรมจนถึ งปี 2566 อาจไม่สูงถึ ง
ระดับก่ อนการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด-19 และใน
บางภูมิภ าคอาจใช้เ วลาฟื ้ น ตัว นานกว่ า นั้ น ซึ่ ง จะ
ส่งผลโดยตรงต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ
โรงแรมของบริษัท
แนวโน้มในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อ ธุรกิ จ การ
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 ้ นตัวซึ่งจะส่งผล
กระทบต่ อ 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 ชั่ ว โมงนั้ น จะ
สามารถฟื ้ นตัวได้เร็วขึน้

ความเสี่ยงภายนอก

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์
1. เครือข่ายแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง
2. การสร้างมูลค่าและ
ประสิทธิภาพ
3. การลงทุน สร้างพันธมิตร
และเข้าซือ้ กิจการ
4. นวัตกรรม และดิจิทลั
5. บุคลากรและทีมงานที่มี
ความเป็ นผูน้ าํ
6. การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง
• โรงแรมแต่ละแห่งได้ยกระดับมาตรฐานด้านการฆ่าเชือ้ และสุขอนามัย โดยร่วมมือ
กับผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและได้นาํ เสนอมาตรฐานด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยรู ปแบบใหม่ พร้อมด้วยริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพความ
ปลอดภัยและความเป็ นอยู่ทดี่ ีของผูเ้ ข้าพัก โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น “Stay with
Peace of Mind” ของ อนั น ตรา “AvaniSHIELD” ของอวานี “SureStay” ของ
โอ๊คส์ และ “Feel Safe at NH” ของ เอ็นเอชโฮเทล กรุป๊ ได้เริม่ นําไปใช้แล้ว รวมทัง้
ยังมีการตรวจสอบประจําวันโดยจะดําเนินการและจดบันทึกไว้ตามแนวทางของ
แต่ละแบรนด์ที่สอดคล้องกับคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายแห่งรวมถึง Ecolab
และ Diversey
• มีความเป็ นไปได้ที่จะขยายข้อจํากัดของการเดิน ทางเพิ่ มเติ มในบางประเทศที่
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ดําเนินงานในช่วงที่การควบคุมโรคระบาดทั่วโลกยังคงดําเนิ นไป
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เริ่ ม ช่ อ งทางธุ ร กิ จ "การแยกตั ว เอง (Self-isolation)" จาก
ผู้โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางมาถึ ง สนามบิ น ในช่ ว งเวลาที่ ปิ ดประเทศ (Lockdown)
เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศกําหนดให้ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศของตนต้อง
กักตัวในโรงแรมตามระยะเวลาที่กําหนด ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ไมเนอร์
โฮเทลส์ ได้ริเ ริ่มแพ็ ก เกจการกั ก ตัว ในสถานที่ ท างเลื อ กที่ ร ับ รองจากรัฐ บาล
(Alternative state quarantine) เพื่อรองรับธุรกิจ “การแยกตัวเอง” โดยเปลี่ยนทุก
การเข้า พัก ให้เ ป็ น ประสบการณ์ด ้า นสุข ภาพที่ ห รู ห ราซึ่ ง ได้ร ับ การอนุมัติ จาก
รัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นการเข้าพักในที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
• ปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ การเข้าพักของลูกค้าในประเทศและภูมภิ าค โดยมอบสิทธิ
ประโยชน์เ พิ่ มเติ มสํา หรับ ผู้เ ข้า พัก ระยะยาวรวมถึ ง การให้เ ครดิ ตรีส อร์ท ตาม
ห้องพัก ห้องชุด และวิลล่าที่กําหนด นอกจากนี ้ มีการปรับปรุ งแพ็คเกจเฉพาะ
โรงแรม ทรัพย์สิน และเครดิตรีสอร์ท เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้เวลาใน

รายละเอียดความเสี่ยง
• ผูเ้ ข้าพัก และนักท่องเที่ยวอาจถูกจํากัดให้อยู่ใน
พื ้ น ที่ ข อ ง ที่ พั ก เ นื่ อ ง จ า ก ม า ต ร กา รด้ า น
สาธารณสุขและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เช่น การกักตัว การปิ ดสถานที่ และข้อจํากัดอื่นๆ
ซึ่ ง อาจทํา ให้ไ ม่ ส ามารถทํา กิ จ กรรมได้อ ย่ า ง
เต็มที่
• การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิ จ อาจถูกจํากัด โดย
บริษัทต่าง ๆ เริม่ ให้ความสําคัญกับการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและนโยบายการเดิน ทางขององค์ก ร
และความปลอดภัยของพนักงาน รวมทัง้ แนวคิด
ของการทํางานจากทุกทีท่ ี่เพิ่มขึน้
• สถานที่พักหรือห้องจัดเลีย้ งโดยเฉพาะห้อ งที่ มี
ขนาดกว้างขวางและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินนั้
เหมาะสมมากกว่ าสําหรับ การรัก ษาระยะห่าง
ทางสั ง คม ซึ่ ง ห้อ งพั ก โดยปกติ นั้ น จะมี พื ้น ที่
ส่วนกลางจํากัดส่งผลให้แขกจะถูกบังคับให้คลุก
คลีใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวและพนักงานคนอื่น ๆ
เช่นเดียวกับการอยู่ในโรงแรม

ประเภทความเสี่ยง

ผลกระทบต่อ
เสาหลักเชิงกลยุทธ์

แผนและความคิดริเริม่ เพื่อจัดการความเสี่ยง

•

•

•

•

สถานที่ให้บริการมากขึน้ กว่าเดิม เนื่องจากแขกต้องการหลีกเลี่ยงการมีจดุ ติดต่อ
มากเกินไป หรือใช้บริการร้านอาหารหรือสปาภายนอก
การมุง่ เน้นไปที่การพัฒนากิจกรรมภายในที่พกั ของเราเช่น กิจกรรมกีฬา สปาและ
สุขภาพ และกิจกรรมในครอบครัว จะเป็ นตัวสร้างความแตกต่างทีส่ าํ คัญ รวมถึ ง
บริก ารเสริมของผู้ป ระกอบการโรงแรมเช่ น การขนส่ ง ไมเนอร์ โฮเทล จะให้
ความสําคัญกับสุขภาพและสปาโดยร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งรวมถึ ง อนันตรา
และเวอริตา้ VitalLife VLCC Clinique Laprairie โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันและอายุที่ยืนยาว
นําเสนอการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยการเพิ่มสิ่งอํา นวย
ความสะดวกในการประชุมทางไกล (Video conference) รวมถึ ง แบนด์วิ ดท์
(Bandwidth) ในบางสถานที่ เพื่อให้เราสามารถเสนอการจัดการประชุมให้กั บ
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม เช่นผูเ้ ข้าร่วม 50 คนกําลังเข้าร่วมในสถานที่ประชุม และ/
หรือเข้าร่วมในพืน้ ที่ และผูเ้ ข้าร่วมคนอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์วิดีโอ
ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ดําเนินการจัดส่งอาหารแบบ “ไม่มกี ารสัมผัสโดยตรง”
(Zero Touch Delivery) และได้ร ับ การรับ รองจากโครงการยกระดับ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA)
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็ นหนึ่งในโรงแรมแรก ๆ ที่ได้รบั การรับรอง SHA ในระหว่างช่วง
โควิด และตอนนีท้ ่ีพกั ทัง้ หมดของเราเป็ น SHA หรือ SHA+
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3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพือความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ไมเนอร์เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคํานึงถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย เรากําหนดนโยบายเพื่อจัดการกับความท้าทาย
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลซึ่งมีความสําคัญต่อบริษัท ได้แก่ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อ ม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม หลักจรรยาบรรณ
สําหรับพันธมิตรทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็ นต้น โดยนโยบายเหล่านีส้ ามารถอ้างอิงได้ในเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน “การ
กํากับดูแลกิจการ”
ไมเนอร์ได้พฒ
ั นากลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์นเี ้ ป็ นเครือ่ งมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสยั ทัศน์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึง่ แปลงแรงบันดาลใจของเราไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ดงั กล่าวได้รบั การพัฒนาจากค่านิยมองค์กรของไมเนอร์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนของสหประชาชาติ 7 ข้อ ซึ่งไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียด
ของ โครงสร้างการกํากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มงุ่ มั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดําเนินงานใน
ระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยทุ ธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญ ได้แก่
1) พัฒนาบุคลากรที่มคี วามสามารถอย่างยั่งยืน
2) บริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ย่ งั ยืน
3) บริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ
1) ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การสร้างคุณค่าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ไมเนอร์กาํ หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึน้ ครัง้ แรกในปี 2561 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสําคัญของบริษัทและต่อเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 7 ข้อ เป้าหมายของเราถูกปรับเปลีย่ นและติดตามผลตามความสอดคล้องของธุรกิจและแนวโน้ม
ด้านความยั่งยืนทั่วโลก เราได้เพิ่มเป้าหมายอีก 3 ข้อเมือ่ ปลายปี 2562 และ 2563 รวมเป็ นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้ หมด 14 ข้อ ทัง้ นี ้
ในปี 2564 บริษัทบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 ข้อ (Achieved) กําลังมุง่ สูเ่ ป้าหมาย 5 ข้อ (On track) อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 ข้อ
(Developing) และไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย 1 ข้อ (Not on track)
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดําเนินงานปี 2564
3.2
3.2.1

การจัดการผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าได้อธิบายถึงกิจกรรมทัง้ หมดของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าต้นนํา้ จนถึงปลายนํา้ ตัง้ แต่ ชุมชน เกษตรกร ผูผ้ ลิต คู่คา้ ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง พันธมิตรทางธุรกิจ ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในส่วน ห่วงโซ่คุณค่า
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3.2.2

การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นกระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการสื่อสารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้เรา
รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกด้านความคาดหวังและความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย และช่วยให้เรากําหนดกระบวนการกําหนดประเด็น สําคัญ
สํา หรับ กลยุท ธ์ดา้ นการพัฒ นาอย่างยั่ง ยืน ข้อ มูล เชิ ง ลึ ก เหล่า นี ย้ ังแสดงให้เห็ น ถึ ง ผลกระทบในการดํา เนิ น ธุร กิ จ ของเราต่อ เศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้อ ม และสัง คม กระบวนการนี ช้ ่ ว ยให้เ ราสามารถลดผลกระทบเชิ ง ลบและขยายผลกระทบเชิ ง บวกได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ เราได้ผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูม้ สี ่วนได้เสียและ
วิธีการมีส่วนร่วมนั้นขึน้ อยู่กับระดับความสําคัญและผลกระทบที่มีต่อกัน ส่วนการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียบทเว็บไซต์ของเรา แสดง
รายการผูม้ ีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความต้องการ/คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดจนการตอบสนองของเรา รายละเอียดสามารถ
อ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน การมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย
3.3

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1

นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้อม

ไมเนอร์มงุ่ มั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สดุ ใหกับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็มงุ่ มั่นช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้ใน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 ไมเนอร์เริม่ ใช้แนวปฏิบตั ิของมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมอิ ากาศ (TCFD -Task
Force on Climate-related Financial Disclosures) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ ซึ่งนับเป็ นส่วนหนึ่งของ
การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน และเรามีแผนจะประเมินผลกระทบด้านการเงินในเชิงปริมาณจากความเสี่ยงดังกล่าว
ต่อไป บริษัทนําข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รบั การระบุมาพิจารณา ประกอบกับความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้คาํ มั่นในการเป็ นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ ภายในปี
2593 เราได้จดั ตัง้ กรอบการทํางานเพื่อนําไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนบัญชีคาร์บอน scope 1, 2 และ
3 การดําเนินการตามแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซาํ้ การรีไซเคิล และการทดแทน และการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ
เรามุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ นํา้ และพลังงาน และใส่ใจในการจัดการและการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะจากการดําเนินธุรกิจเท่าที่เราจะทําได้ เช่น ของเสีย นํา้ เสีย และก๊าซเรือนกระจก เรายังคงขับเคลื่อน
ความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซาํ้ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนวัสดุ
ที่ใช้ในปั จจุบนั ด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ นอกจากนัน้ เรายังส่งเสริมโครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
พลังงานทดแทน
นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราแล้ว เราทําการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ใน
การดําเนินงานของคู่คา้ ที่สาํ คัญของเรา รายละเอียดอยู่ในส่วน การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกรอบการทํางานเพื่อนําไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่มตี ่อธุรกิจของเรา
นอกจากนีเ้ ราได้สนับสนุนการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในพืน้ ที่ที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ เนื่องจากเรามีโรงแรม
กว่า 50 แห่ง ที่ตงั้ อยู่ใน ติดกับ หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียงจากพืน้ ที่คมุ้ ครองทางธรรมชาติ หรือมีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมี
ส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของชนิดพันธุส์ ตั ว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เราจึงมีบทบาทสําคัญใน
การปกป้องและอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่เหล่านี ้ ความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญในการดึงดูดแขกให้
เข้าพักในโรงแรมของเรา เราได้จดั ตัง้ เป้าหมายระยะยาวสําหรับโรงแรมทุกโรงที่มพี นื ้ ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ “100% ของโรงแรมที่มพี นื ้ ที่ติด
กับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2566” เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ ะช่วยขับเคลื่อน
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ไปสู่ผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสิงแวดล้อมและชุมชนที่เราดําเนินการอยู่
กิจกรรมการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศทางบกและทางทะเล

และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและชุมชนผ่าน

ในการแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบตั ิจริง เราได้กาํ หนดเป้าหมาย 5 ปี ดา้ นสิ่งแวดล้อมดังนี:้
• อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้ าหมาย)
• อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้ าหมาย)
• อัตราการใช้นาํ้ ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 เทียบกับปี 2559 (บรรลุเป้ าหมาย)
• การใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 เทียบกับปี 2561
• 100% ของโรงแรมที่มพี นื ้ ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2566
ไมเนอร์ได้ให้คาํ มั่นในการเป็ น ”องค์กรปล่อยคาร์บอนเป็ นศูนย์ ภายในปี 2593” และมุง่ มั่นจะตัง้ เป้าหมาย Science-based ของ
scope 1 และ 2 รวมกันภายในปี 2565 โดยรวบรวมบัญชีคาร์บอนของหน่วยธุรกิจทัง้ หมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมการทํางานของไมเนอร์ ซึ่ง
กระบวนการข้างต้น ส่งผลให้เราตัดสินใจเลื่อนการจัดตัง้ เป้าหมายของการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2564
ออกไป นอกจากนี ้ เรายังได้จดั ตัง้ เป้าหมายใหม่ 2 เป้าหมายทางด้านนํา้ และของเสีย
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วน เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดําเนินงาน และ
สิ่งแวดล้อม

3.3.2

ผลการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม

เราตระหนักถึงความสําคัญในการขยายขอบเขตการรายงานผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การรายงานมีความครอบคลุม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมการทํางานของไมเนอร์ทงั้ หมด เราจะดําเนินการประมาณการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจที่ไม่สามารถหา
ข้อมูลได้ โดยในปี 2564 เราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ดงั นี:้
• รายงานปริมาณนํา้ ที่ดึงมาใช้ (Water Withdrawal) และนํา้ ใช้ (Water Consumption) ทัง้ หมดในหน่วยลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
นํา้ ที่ดึงมาใช้และนํา้ ใช้ในพืน้ ที่ที่มโี อกาสขาดแคลนนํา้ สูงและสูงมาก
• รายงานปริมาณของเสียและอัตราการก่อกําเนิดของเสียต่อรายได้ของ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมการทํางานของ
ไมเนอร์ (ยกเว้นเอ็น เอช โฮเทล กรุป๊ )
• รายงานปริมาณนํา้ ใช้ของร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด โดยการคํานวณจากการประมาณปริมาณนํา้ ทิง้ (Water Discharge)
เทียบเท่าร้อยละ 80 ของปริมาณนํา้ ที่ดึงมาใช้ (Water Withdrawal)
• ปรับโรงงานเบเกอรีท่ ี่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมการทํางานของไมเนอร์ เข้าสู่ scope 3
ในปี 2564 ไมเนอร์ได้มคี วามคืบหน้าในการลดพลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในประเทศไทย มัลดีฟส์ และเซเชลส์ ลงร้อยละ 27 เทียบ
กับปี 2561 ซึ่งคิดเป็ นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่า 1,000 ตัน ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ด ยังคงความพยายามในการ
เปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับอาหารและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวเป็ นวัสดุทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในประเทศไทยกําจัดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวของขวดนํา้ อุปกรณ์ในห้องนํา้ หลอด บรรจุภณ
ั ฑ์ของเนยและ
แยมโดยการแทนที่ดว้ ยวัสดุที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่ กระดาษ ไม้ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทัง้ มีการใช้แก้วที่
สามารถนํามาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ แทนการใช้ถว้ ยพลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวในการบริการเครือ่ งดื่มต้อนรับแก่แขกที่เข้าพัก และการติดตัง้
เครือ่ งจ่ายนํา้ ดื่มที่ถกู สุขลักษณะ เครือ่ งจ่ายแชมพู ครีมนวดผมและสบูเ่ หลว
เรามีความยินดีในการรายงานว่า ธุรกิจของเราในเกาะเซเชลส์ไม่มกี ารใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวตัง้ แต่ปี 2562 เรายังคง
ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่นั ใจถึงความมุง่ มั่นของเรา นอกจากนีไ้ มเนอร์ ฟู้ด ในมัลดีฟส์มกี ารลดการใช้พลาสติกประเภท
ใช้ครัง้ เดียว เช่น อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ถ้วยพลาสติกที่หลากหลาย หลอดและถุงลงร้อยละ 29 เมือ่ เทียบกับปี 2561
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เราตระหนักดีว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวที่สงู ขึน้ เช่น อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ถ้วยและฝา สําหรับการจัดส่งอาหาร อีกทัง้ ปริมาณการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครัง้ เดียวในปี 2564 ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากการปิ ดกิจการตามมาตรการของภาครัฐ เรายังคงค้นหาวัสดุทางเลือก
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนเป้าหมายในการเป็ น ”องค์กรปล่อยคาร์บอนเป็ นศูนย์
ภายในปี 2593”
เราได้ทาํ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขาดแเคลนนํา้ ประจําปี ของหน่วยธุรกิจที่ไมเนอร์เป็ นเจ้าของและที่ไมเนอร์บริหารจัดการ
โดยใช้เครือ่ งมือ Aqueduct Tool ของสถาบัน World Resources Institute เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากผล
การวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 41 ของหน่วยธุรกิจที่ทาํ การวิเคราะห์ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ที่มคี วามเสี่ยงในการขาดแคลนนํา้ สูงและสูงมาก เราได้จดั การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการในไตรมาสที่สี่ ปี 2564 ร่วมกับโรงแรมนําร่อง 5 แห่งในพืน้ ทีท่ ี่มคี วามเสี่ยงในการขาดแคลนนํา้ สูงมาก และตกลงร่วมกัน
ในการรวบรวมข้อมูลการใช้นาํ้ อย่างละเอียดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงแรมดําเนินการ ข้อมูลในไตรมาสที่หนึ่งและสองของปี 2565 จะถูก
นํามาวิเคราะห์และจัดตัง้ เป้าหมายภายในให้กับโรงแรมเหล่านั้น
ในปี 2564 ร้อยละ 87 ของโรงแรมที่มพี ืน้ ที่ติดกับแหล่งธรรมชาติมโี ครงการด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ เรา
เชื่อมั่นว่าเป้าหมายนีจ้ ะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และเปิ ดโอกาสให้แขกและชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วม
กับงานอนุรกั ษ์ของเรา โดยภายใต้การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนี ้ เราได้มสี ่วนปกป้องสัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติจาํ นวน 81 ชนิด
นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราแล้ว
สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

เราทําการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้าน

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน สิ่งแวดล้อม และ ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2564
3.4

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1

นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสังคม

"การพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์" เป็ นสิ่งที่ไมเนอร์ให้ความสําคัญและและถูกสะท้อนอยู่ในค่านิยมองค์กรและในกลยุทธ์
หลัก ของการพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น เราเชื่ อ ว่ า บริษั ท สามารถเติ บ โตและคงความสามารถในการแข่ ง ขัน ได้อ ย่ า งยั่ง ยื น ด้วยบุคลากรที่มี
ความสามารถในองค์กรและสังคมเท่านัน้ เรามุง่ มั่นที่จะเป็ นนายจ้างที่มคี วามรับผิดชอบโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ ปลอดภัย
และมีอาชีวอนามัยที่ดี และส่งเสริมความเป็ นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานกว่า 64,000 คนใน 62 ประเทศทั่วโลก นอกจากนีเ้ รายังคงสนับสนุนการ
เรียนรู แ้ ละพัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลผ่านการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสําหรับพนักงาน ผูบ้ ริหาร
ศักยภาพสูงและผูน้ าํ พร้อมให้ความสําคัญต่อการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันไมเนอร์ยงั ลงทุนในชุมชนใกล้เคียงผ่าน
โครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส
เพื่อที่จะแปลงความมุง่ มั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบตั จิ ริง เราได้กาํ หนดเป้าหมาย 5 ปี ดา้ นสังคม 3 ประการ
นอกจากนีเ้ รายังได้เพิม่ เป้าหมายความภักดีของลูกค้าเป็ นเป้าหมายลําดับที่ 4 ทางด้านสังคม
• 1 ล้านคนได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566 (บรรลุเป้ าหมาย)
• 50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU เข้าร่วมงานกับไมเนอร์ ภายในปี 2566
• 50% ของตําแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้รบั การบรรจุโดยการเลื่อนตําแหน่งพนักงานภายใน 2566
• ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึน้ เป็ น 50 ภายในปี 2567
เพื่อเสริมสร้างความมุง่ มั่นด้านการพัฒนาสังคม เราตัง้ ใจผนวกความรับผิดชอบในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการดําเนินงานของ
องค์กรและกับผูม้ สี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเรา นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ จัดทําขึน้ โดยอ้างอิงร่างตราสาร
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สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
หลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติและองค์การช่วยเหลือเด็ก รวมทัง้ ระเบียบปฏิบตั ิระดับประเทศและระดับสากลที่เกี่ยวข้อง นโยบายนีม้ ผี ลบังคับใช้กับไม
เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทเป็ นเจ้าของและควบคุมการปฏิบตั ิงาน ไมเนอร์มงุ่ มั่นในการ
ทํางานและสนับสนุนให้ผมู้ สี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึ่งรวมถึงคูค่ า้ ผูป้ ระกอบการแฟรนไชส์ นําหลักการในนโยบายนีไ้ ปปรับใช้
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพิ่มขึน้ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจได้รบั ผลกระทบ
น้อยที่สดุ ไมเนอร์ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั
ลูกค้าของเราและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ไมเนอร์มงุ่ มั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของ
ลูกค้า รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ในส่วน เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดําเนินงานปี 2564
ทรัพยากรมนุษย์ และ ธรรมาภิบาล
3.4.2

ผลการดําเนินงานด้านสังคม

ในปี 2564 บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว “1 ล้านคนได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566”
เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่คือ “3 ล้านคนได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573” โดยเริม่ บังคับใช้ในปี 2565 มีวตั ถุประสงค์
ในการมุง่ ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กร และการผสมผสานการสร้างคุณค่าร่วมผ่านการลงทุนในโครงการระยะยาวที่
สนับสนุนด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี และสิง่ แวดล้อมในชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู่
"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ถื อเป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและปั จจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยพนักงานกว่า
64,000 คนที่ได้รบั การว่าจ้างโดยตรงและโดยอ้อมจากหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ท่ วั โลก เรามุง่ มั่นในการเป็ นนายจ้างที่มคี วามรับผิดชอบ โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู แ้ ละพัฒนาพนักงานของเราผ่านรู ปแบบที่หลากหลาย เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัยที่ช่วย
ส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โครงการ "More You" มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดย
นําเสนอกิ จกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การศึกษา และกิ จกรรมสันทนาการ รวมถึ งการปลูกฝั งจิตสํานึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรามุง่ หวังในการเป็ นสถานที่ทาํ งานที่สามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สดุ ของพนักงานของเราออกมา และเติม
เต็มพนักงานของเราด้วยผลตอบแทนและรางวัล โอกาสในการพัฒนา และการเติบโตในอาชีพ และท้ายที่สดุ เราต้องการจูงใจและเก็บรักษา
พนักงานที่มคี วามสามารถและศักยภาพของเราไว้
ไมเนอร์เชือ่ ว่าพนักงานเป็ นทรัพย์สินที่มคี ่าที่สดุ ของบริษัท ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยงั คงมีความยืดเยือ้
ไมเนอร์ได้ทาํ การสํารวจความผูกพันของพนักงานเพื่อทําความเข้าใจความคิดเห็นของพนักงานและหาโอกาสในการแก้ไขปรับปรุง
ผลการ
สํารวจความผูกพันของพนักงานในปี 2564 คะแนนอยู่ที่รอ้ ยละ 75 เป็ นผลมาจากการร่วมทําแบบสํารวจจากพนักงานของพนักงานใน
สํานักงานใหญ่ของทุกกลุ่มธุรกิจ พนักงานปฏิบตั กิ ารของไมเนอร์ ฟูด้ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทลส์ตดั สินใจไม่ทาํ การ
สํารวจในปี 2564 กับพนักงานปฏิบตั กิ ารในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมแต่ละโรงแรมยังมีสถานะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน อันสืบเนื่องมาจาก
เงื่อนไขและข้อจํากัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ อาจส่งผลต่อการสํารวจที่ไม่ถกู ต้อง
ในปี 2564 อัตราการบาดเจ็บของไมเนอร์ (IR) ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2563 ซึง่ สอดคล้องกับอัตราการบาดเจ็บที่มกี ารหยุดงาน
(LTIFR) และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (LDR) ทีล่ ดลงร้อย 16 และร้อยละ 24 ตามลําดับ อัตราที่ลดลงนีเ้ กิดจากจํานวนอุบตั ิเหตุ และ
การหยุดงานจากการบาดเจ็บที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ของร้านอาหารที่ไมเนอร์ ฟู้ดเป็ นเจ้าของ ในการระบุการบาดเจ็บและการหยุดงาน เราไม่ได้
รวมอุบตั ิเหตุบนท้องถนนกรณีทไี่ ม่เกิดการบาดเจ็บและกรณีไม่ตอ้ งรับการรักษาพยาบาลไว้ดว้ ย
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ในช่วงปลายปี 2562 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้กาํ หนดเป้าหมาย 5 ปี “ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึน้ เป็ น
50 ภายในปี 2567” และติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ดัชนีความภักดีของลูกค้าของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็ น 80
(คํานวณมาจากดัชนีความภักดีของลูกค้าของไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟูด้ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ที่ 45, 85 และ 97 ตามลําดับ) เราริเริม่ ในการ
วางมาตรฐานการวัดดัชนีความภักดีของลูกค้าสําหรับกลุ่มธุรกิจทัง้ หมดของไมเนอร์ ทัง้ นี ้ เราอยู่ในระหว่างการดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
กําหนดเป้าหมายดัชนีความภักดีของลูกค้าสําหรับทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2565
รายละเอียด การเป็ นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน การพัฒนา
เยาวชน การสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็ก การสนับสนุนการจ้างงานผูพ้ ิการ ความสอดคล้องกับ B4SI และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ในส่วน ทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนีร้ ายละเอียดจํานวนพนักงานและสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ สัดส่วนของ
พนักงานแยกตามระดับของพนักงาน แยกตามเพศ และแยกตามอายุ อัตราการลาออกของพนักงาน สวัสดิการของพนักงานแยกตามประเภท
การจ้างงาน จํานวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี แยกตามระดับของพนักงาน หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์
ตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ในส่วนของ ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนปี 2564
เพื่อยืนยันถึงความมุง่ มั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและความรับผิดชอบในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของบริษัท พนักงานของเรา
ผ่านการอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกปี และจากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน เมื่อปี 2562 เราได้มีการ
ติดตามผลเป็ นประจําทุกปี เพื่อบรรเทาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิ ดขึน้ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ รายละเอียดแนวทางการ
ติดตาม การประเมินและปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ และการแก้ไข สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ในส่วน ธรรมาภิบาล
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพิ่มขึน้ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจได้รบั ผลกระทบ
น้อยที่สดุ ไมเนอร์ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั
ลูกค้าของเราและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ไมเนอร์มงุ่ มั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของ
ลูกค้า รวมถึ งการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการปกป้อง
ข้อ มูล (DPEC) ทํา งานร่ว มกับ คณะผู้บริห ารจากทุกกลุ่มธุร กิ จของไมเนอร์ใ นการควบคุมการปฏิ บัติ ให้สอดคล้อ งกั บกฎหมายเหล่านี ้
รายละเอียด ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ ใน
ส่วน ธรรมาภิบาล
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4.

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

4.1

วิเคราะห์การดําเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ ฯลฯ

ภาพรวมธุรกิจ
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 และปี 2564
ภาพรวม: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 26,632 ล้านบาท ในไตรมาส 4
ปี 2564 ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอัตราร้อยละ 89 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ
โรงแรมในทุกภูมิภาคจากกิ จกรรมการท่องเที่ยวที่สูงขึ น้ และฐานของผลการดําเนิ นงานที่ต่ าํ ในช่วงเดียวกันของปี ก่อ น ประกอบกับการ
ดําเนินงานที่เติบโตของไมเนอร์ ฟู้ด
ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษั ท มีกํา ไรก่ อ นหัก ดอกเบี ย้ จ่ า ย ภาษี และค่ า เสื่ อ ม (EBITDA) จากการดํา เนิ น งานจํา นวน 8,670
ล้านบาท พลิกฟื ้ นจาก EBITDA จากการดําเนินงานที่เ ป็ น ลบจํา นวน 51 ล้านบาทในช่วงเดียวกั น ของปี ก่อ น โดยโรงแรมในทวี ป ยุ โ รป
ประเทศไทย และประเทศมัลดีฟ ส์ รวมถึ งธุรกิ จพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่ อขายและธุรกิ จ ไลฟ์สไตล์มีการเติ บโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่ง ใน
ไตรมาสนี ้
จากเหตุผ ลดัง กล่ า ว ผลขาดทุน สุท ธิ จ ากการดํา เนิ น งานพลิ ก ฟื ้ น กลับ มาเป็ น บวกเป็ น ครั้ง แรกตั้ง แต่ มีก ารระบาดของโรค
โควิด-19 อยู่ที่จาํ นวน 1,657 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 จากผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 4,270 ล้านบาท ในไตรมาส 4
ปี 2563 โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ยัง คงสร้า งผลกํา ไรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น เป็ น ไตรมาสที่ 6 ในขณะที่ กํา ไรสุท ธิ ข อง
ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์พลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกในไตรมาสนี ้
สําหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงานเติบโตร้อยละ 28 จากปี ก่อน อยู่ที่จาํ นวน 74,463 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการฟื ้ นตัวของการดําเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด นอกจากนี ้ จากยอดขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึ งมาตรการการลด
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ ในอัตราที่เร็วกว่ารายได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยเติบโตมากกว่า 6 เท่า
เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานลดลงอยู่ที่จาํ นวน 9,314 ล้านบาทในปี 2564 เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานจํานวน 19,389 ล้านบาทในปี 2563
หากรวมรายการที่เกิ ดขึน้ เพียงครัง้ เดียวตามรายละเอียดในภาคผนวก บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
ในอัตราร้อยละ 91 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่จาํ นวน 26,958 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ในขณะที่ EBITDA พลิกฟื ้ นกลับมาเป็ น
บวกอยู่ที่จาํ นวน 3,345 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่ เทียบกับ EBITDA ที่เป็ นลบจํานวน 1,413 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในขณะที่กาํ ไรสุทธิตามงบการเงินเป็ นลบอยู่ที่จาํ นวน 1,557 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งฟื ้ นตัวอย่างมีนยั สําคัญจากผลขาดทุนสุท ธิ
จํานวน 5,591 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ และ EBITDA ตามงบการเงินเติบโตร้อยละ 31 และ 20 เท่า
จากปี ก่อน อยู่ที่จาํ นวน 76,003 ล้านบาท และ 11,114 ล้านบาท ตามลําดับ ส่งผลให้ผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินปรับตัวดีขนึ ้ จาก 21,407
ล้านบาท ในปี 2563 เป็ นผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน 13,167 ล้านบาท ในปี 2564
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ผลการดําเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ตามทีร่ ายงาน
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
จากการดําเนินงาน*
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
ตามทีร่ ายงาน
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
จากการดําเนินงาน*
รายได้รวม
EBITDA รวม
EBITDA Margin (ร้อยละ)
กําไรสุทธิรวม
อัตราการทํากําไรสุทธิ (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2564

ไตรมาส 4 ปี 2563

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

26,958
3,345
12.4
-1,557
-5.8

14,096
-1,413
-10.0
-5,591
-39.7

91
-337

26,632
8,670
32.6
1,657
6.2
ปี 2564

14,128
-51
-0.4
-4,270
-30.2
ปี 2563

89
-17,057

76,003
11,114
14.6
-13,167
-17.3

58,232
546
0.9
-21,407
-36.8

31
1,934

74,463
16,629
22.3
-9,314
-12.5

58,118
2,600
4.5
-19,389
-33.4

28
540

-72

-139
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

-38

-52

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก

สัดส่วนผลการดําเนินงาน*
ปี 2564 (ร้อยละ)
โรงแรมและอื่นๆ
ร้านอาหาร
จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
รวม

สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงาน
68
28
4
100

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก

สัดส่วน EBITDA จากการดําเนินงาน
71
29
1
100
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พัฒนาการทีส่ าํ คัญในไตรมาส 4 ปี 2564
พัฒนาการ
ร้านอาหาร

โรงแรมและอื่นๆ

• เปิ ดร้านอาหารสุทธิจาํ นวน 16 สาขา เมือ่ เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นร้านบอนชอน
และคอฟฟี่ เจอนี่ในประเทศไทย, ริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และไทย เอ็กซ์เพรส ในประเทศสิงคโปร์ซึ่ง
หักกลบการปิ ดสาขาของแบรนด์อื่นในระหว่างไตรมาส
• ขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในสินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย
• เปิ ดโรงแรม 2 แห่ง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564
- อนันตรา: โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร 1 แห่ง ในตะวันออกกลาง
- อวานี พลัส: โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร 1 แห่ง ในประเทศไทย
• ปิ ดโรงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564
- เอ็นเอช โฮเทลส์: โรงแรมเช่าบริหาร 1 แห่ง ในประเทศสเปน
• รีแบรนด์โรงแรม 1 แห่ง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564: โรงแรมเช่าบริหารในประเทศออสเตรีย จากแบรนด์
เอ็นเอช โฮเทลส์ เป็ นเอ็นเอช คอลเลคชั่น

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหาร
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้ สิน้ 2,389 สาขา แบ่งเป็ นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 1,205 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
50 ของสาขาทัง้ หมด และสาขาแฟรนไชส์ 1,184 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเป็ นสาขาในประเทศไทย 1,601 สาขา คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 67 และเป็ นสาขาในต่างประเทศ 788 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33 ในอีก 23 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีป เอเชีย โอเชียเนี ย
ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศเม็กซิโก และประเทศแคนาดา
ร้านอาหารจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์
จํานวนร้านสาขา
ไตรมาส 4 ปี 2564
บริษัทลงทุนเอง
1,205
- ประเทศไทย
937
- ต่างประเทศ
268
สาขาแฟรนไชส์
1,184
- ประเทศไทย
664
- ต่างประเทศ
520
รวมสาขาร้านอาหาร
2,389

เปลี่ยนแปลง (q-q)
5
-3
8
11
14
-3
16

เปลี่ยนแปลง (y-y)
14
-17
31
5
33
-28
19

ร้านอาหารจําแนกตามแบรนด์
จํานวนร้านสาขา
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
สเวนเซ่นส์
ซิซซ์เลอร์
แดรี่ ควีน
เบอร์เกอร์ คิง
เดอะ คอฟฟี่ คลับ

เปลี่ยนแปลง (q-q)
-1
-4
1
-2
1
-2

เปลี่ยนแปลง (y-y)
-10
-3
2
-6
1
-25

ไตรมาส 4 ปี 2564
562
323
65
490
119
415

175

ร้านอาหารจําแนกตามแบรนด์
ไทย เอ็กซ์เพรส
ริเวอร์ไซด์
เบนิฮานา
บอนชอน
คอฟฟี่ เจอนี่
อื่น ๆ*
รวมสาขาร้านอาหาร

85
140
17
103
29
41
2,389

6
7
0
11
7
-8
16

3
28
-2
14
26
-9
19

*
อื่น ๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซึง่ อยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ และร้านอาหารในสหราช
อาณาจักรภายใต้แบรนด์ “ภัทรา”

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร
ในไตรมาส 4 ปี 2564 ยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เติบโตร้อยละ 6.0 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขา ของกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศจีนและไทยจากการขยายสาขา
สามารถหักกลบผลกระทบจากผลการดําเนินงานที่ชะลอตัวของไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศออสเตรเลียได้เต็มจํานวน ในไตรมาส 4 ปี 2564
ยอดขายต่อร้านเดิมลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานที่
ท้าทายในประเทศจีนและออสเตรเลียท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อร้านเดิมโดยรวมปรับตัวดี
ขึน้ จากไตรมาสก่อน จากทีเ่ ป็ นลบร้อยละ 7.2 ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศไทยเติบโตร้อยละ 8.6 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของร้านบอนชอน และคอฟฟี่ เจอนี่ รวมถึงการกลับมาเปิ ดให้บริการร้านอาหาร
บางแห่งที่ปิดให้บริการเป็ นการชั่วคราวในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ยอดขายต่อร้านเดิมอยู่ในระดับเดียวกันกับปี ก่อน
แต่เติบโตอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับในไตรมาสก่อน โดยการเติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากจํานวนลูกค้าที่น่ งั รับประทานอาหารภายใน
ร้านที่เพิ่มขึน้ และชั่วโมงการเปิ ดให้บริการร้านอาหารที่ยาวขึน้ ภายหลังการผ่อนคลายข้อจํากัดภายในร้านอาหาร รวมถึ งช่วงเวลาที่เป็ น
เทศกาล อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่อร้านเดิมกลับมาเป็ นบวกในเดือนตุลาคมและธันวาคม ในไตรมาส 4 ปี 2564 แบรนด์ทกุ แบรนด์ยงั คงมุ่ง
รักษาความคล่องตัวในการดําเนินงาน เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลด้วย
โปรแกรมความภักดีของแต่ละแบรนด์ เพื่อผลักดันยอดขายผ่านช่องทางการขายหลักทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงการนั่งรับประทานอาหารภายในร้า น
บริการจัดส่งอาหาร และซือ้ กลับบ้าน ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การฟื ้ นฟูภาพลักษณ์ของแบรนด์สเวนเซ่นส์ ประกอบด้วย การปรับเอกลักษณ์ใหม่
เมนูใหม่ และรู ปแบบร้านค้าใหม่ โดยการเปิ ดตัว “สเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร์” ซึ่งเป็ นแนวคิดร้านไอศกรีมทํามือในร้านต้นแบบแห่งใหม่ใน
จังหวัดกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้แบรนด์เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลายขึ น้
กระตุน้ ยอดขายโดยรวม และช่วยให้สเวนเซ่นส์สามารถรักษาฐานะความเป็ นผู้นาํ ของแบรนด์ใ นตลาดไอศกรีมไว้ได้ ทั้งนี ้ เพื่อที่จะต่ อ
ยอดจากความสําเร็จของแนวคิดใหม่นี ้ สเวนเซ่นส์ได้เปิ ดตัวไอศกรีมรสชาติใหม่เพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ส่งผลให้สเวนเซ่นส์ คราฟท์ บาร์
เป็ นร้านที่มีย อดขายสูง ที่สุด ของแบรนด์ นอกจากนี ้ จากการที่ประเทศไทยได้เปิ ด ประเทศรับนัก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ อีกครัง้ ในวั น ที่
1 พฤศจิกายน ยอดขายของแบรนด์เบอร์เกอร์ คิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาในสถานที่ท่องเที่ยว ปรับตัวดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บาง
สาขาของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ สามารถกลับมาเปิ ดให้บริการภายหลังจากที่ปิดให้บริการชั่วคราวไปในช่วงก่ อนหน้านี ้ อีกทัง้ ไมเนอร์ ฟู้ด
ยังประสบความสําเร็จในการทําให้แพลตฟอร์ม 1112Delivery เป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ ด้วยจํานวนครัง้ ทีด่ าวน์โหลดมากกว่า 2 ล้านครัง้ ณ สิน้ ปี
2564 และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานจัดส่งอาหาร โดยไมเนอร์ ฟู้ด ได้ขยายการบริการจัดส่งอาหารให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ให้บริการใหม่ในจังหวัดภูเก็ตในเดือนธันวาคม
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมียอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน จากความสําเร็จในการขยายสาขาของแบรนด์รเิ วอร์ไซด์ โดยผลการดําเนินงานที่ดีของสาขาใหม่หกั กลบยอดขายต่อร้านเดิ มที่
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ลดลงในอัต ราร้อ ยละ 10.8 โดยการลดลงดังกล่า วเป็ น ผลมาจากการระบาดของโรคโควิ ด-19 ในหลายเมือ งของประเทศจีน รวมถึ ง
กรุงปั กกิ่ง หางโจว และหนานจิง ส่งผลให้มจี าํ นวนลูกค้าลดลง และต้องปิ ดให้บริการในบางสาขาเป็ นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิ จ
ร้านอาหารในประเทศจีนมีผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึน้ ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่ อนหน้า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ ล ดลง ทั้ง นี ้ กลุ่มธุร กิ จ ร้า นอาหารในประเทศจี น อยู่ใ นระหว่ า งการยกระดับ แบรนด์ริเ วอร์ไ ซด์เ พื่ อ เพิ่ มความแข็ ง แกร่ง ให้ก ลั บ
แบรนด์และสร้างความตืน่ เต้นกับผูบ้ ริโภค
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทุกสาขาลดลงในอัตราร้อยละ 6.9 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากยอดขายต่อร้านเดิมที่ลดลงในอัตราร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
กิ จกรรมทางธุรกิ จที่ชะลอตัวท่ามกลางมาตรการการปิ ดพืน้ ที่อย่างต่อเนื่องในรัฐวิกตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ และควีนส์แลนด์ อย่างไรก็ ตาม
แนวโน้มของยอดขายปรับตัวดีขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากหลายรัฐเริ่มมีการผ่อนคลายข้อจํากัดในการให้บริการและการยกเลิ ก
มาตรการการปิ ดประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้เปิ ดตัวเทคโนโลยีการสั่งอาหารที่
โต๊ ะอาหารในสัดส่ วนถึ ง ร้อ ยละ 77 ของสาขาร้า นอาหารทั้งหมด ให้ลูก ค้า สามารถสั่งอาหารได้ที่ โ ต๊ะผ่า นอุป กรณ์ดิ จิทัล ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้บคุ ลากรของบริษัท ในขณะที่รูปแบบการให้บริการใหม่ (บริการด้วยใจ) ได้มกี ารปรับใช้ในทุกสาขาร้านอาหารเพื่ อ
ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ทั้งนี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียได้เปิ ดตัว 2 ร้านใหม่ที่รวมร้าน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ เข้ากับร้าน 'Burgers with Bite' ซึ่งเป็ นแนวคิดร้านอาหารใหม่ที่ได้เปิ ดตัวในช่วงที่มกี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง
เป็ นแบรนด์ทมี่ ปี ระสบความสําเร็จและมีการขายผ่านช่องทางการจัดส่งอาหารเท่านัน้
โดยภาพรวม ในปี 2564 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเติบโตร้อยละ 3.1 จากปี ก่อน จากการฟื ้ นตัวของผลการดําเนินงานในประเทศ
จีนและออสเตรเลีย ส่วนยอดขายต่อร้านเดิมลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากข้อจํากัดที่เข้มงวดของ
รัฐบาลในประเทศไทยท่า มกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งเป็ นผลให้บ ริษั ท มี
ยอดขายที่ลดลง
ผลการดําเนินงานธุรกิจร้านอาหาร
(ร้อยละ)
อัตราเติบโตของยอดขายต่อร้านเฉลี่ย Average
Same-Store-Sales Growth
อัตราเติบโตของยอดขายรวมเฉลี่ย Average
Total-System-Sales

ไตรมาส 4 ปี 2564
(1.7)

ไตรมาส 4 ปี 2563
(13.7)

ปี 2564
(5.1)

ปี 2563
(15.5)

6.0

(15.5)

3.1

(18.6)

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็ นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและจีนจากการขยายสาขาที่ประสบความสําเร็จ
รวมถึงการให้ส่วนลดที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ช่วยหักกลบผลกระทบของจากส่วนขาดทุนจากกิจการร่ว มค้า
ได้เต็มจํานวน เช่นเดียวกันกับรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์ ซึ่งเติบโตร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี จากรายได้รบั จากการให้
สิทธิแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของทุกแบรนด์
EBITDA จากการดําเนินงานยังคงเป็ นบวกในไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยู่ที่ 1,396 ล้าน
บาท โดยความสามารถในการทํากํา ไรที่ สูง ขึ น้ ของกลุ่มธุร กิ จร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการดํา เนิ น งานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จากกลยุทธ์การปิ ดสาขาที่ไม่ทาํ กําไร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เงินสนับสนุนที่มอบให้แก่ ผรู้ บั สิทธิแฟรนไชส์ที่ลดลง ไม่สามารถหักกลบผลกระทบจากความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงของกลุ่มธุรกิ จ
ร้านอาหารในประเทศไทยและจีนได้เต็มจํานวน โดยภาพรวม การดําเนินงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ ได้รบั ผลกระทบจากผลขาดทุนจาก
เบรดทอล์ค ในขณะที่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากต้นทุนราคาปลา ค่าแรง และค่าใช้จา่ ยทางการตลาดที่
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สูงขึน้ ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 23.3 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่ เทียบกับร้อยละ 25.7
ในไตรมาส 4 ปี 2563
ในปี 2564 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเติบโตร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึน้ ของ
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน และยอดขายที่ปรับตัวดีขนึ ้ ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาอย่างยิ่งในไตรมาส
2 ปี 2564 รวมถึงฐานของผลการดําเนินงานที่ต่าํ ในปี ก่อน สามารถหักกลบผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทา้ ทายในประเทศไทย
ได้เต็มจํานวน ส่วน EBITDA จากการดําเนินงานเติบโตขึน้ ร้อยละ 16 ซึ่งเป็ นอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของรายได้ โดยการปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน และการดําเนินมาตรการการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีวินยั ช่วยผลักดันให้บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรที่สงู ขึน้ ดังนัน้ อัตรา
การทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 19.9 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 22.6 ในปี 2564
ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการดําเนินงาน**
รายรับจากการให้แฟรนไชส์
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2564
5,612
393
6,005
1,396
23.3
ปี 2564
19,853
1,321
21,173
4,782
22.6

ไตรมาส 4 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
5,479
2
365
8
5,844
3
1,505
-7
25.7
ปี 2563
เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
19,422
2
1,262
5
20,684
2
4,108
16
19.9

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ธุรกิจโรงแรม
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 372 แห่ง และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รบั จ้างบริหารอีก 155 แห่ง
ใน 56 ประเทศ มีจาํ นวนห้องพักทัง้ สิน้ 75,621 ห้อง ซึ่งเป็ นห้องที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริการจํานวน 56,675 ห้อง และห้องที่บริษัทรับจ้าง
บริหารจํานวน 18,946 ห้อง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นาว และเอเลวาน่ า
คอลเลคชั่น โดยจากห้องพักทัง้ หมด เป็ นห้องพักในประเทศไทย 4,892 ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 และเป็ นห้องพักในต่างประเทศ 70,729
ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94 ในอีก 55 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา
ห้องพักจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
จํานวนห้องพัก
ไตรมาส 4 ปี 2564
บริษัทลงทุนเอง*
56,675
- ประเทศไทย
3,188
- ต่างประเทศ
53,487
รับจ้างบริหาร
18,946
- ประเทศไทย
1,704

เปลี่ยนแปลง (q-q)
-131
0
-131
206
83

เปลี่ยนแปลง (y-y)
139
0
139
-156
83
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ห้องพักจําแนกตามทีบ่ ริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร
- ต่างประเทศ
17,242
รวมห้องพัก
75,621

123
75

-239
-17

เปลี่ยนแปลง (q-q)
1
-132
0
153
53
75

เปลี่ยนแปลง (y-y)
47
92
0
-216
60
-17

* จํานวนห้องพักที่บริษัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง เช่าบริหาร และร่วมลงทุน

ห้องพักจําแนกตามการลงทุน
จํานวนห้องพัก
ลงทุนเอง
เช่าบริหาร
ร่วมทุน
รับจ้างบริหาร
MLR*
รวมห้องพัก

ไตรมาส 4 ปี 2564
19,112
35,734
1,829
12,495
6,451
75,621

* การบริหารโรงแรมภายใต้สทิ ธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน
โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร
กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหาร (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 79 ของรายได้จาก
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar)
ของกลุ่มโรงแรมทัง้ หมด (System-wide) ที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองและเช่าบริหารเพิ่มขึน้ เกือบ 4 เท่า เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
โรงแรมในตลาดหลักทั้งหมดของบริษัทมีการฟื ้ นตัวของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง จากกิจกรรมการการเดินทางที่สงู ขึน้ และความสามารถในการ
ขึน้ ราคาห้องพักเฉลี่ย ตลอดจนฐานของการดําเนินงานที่ต่าํ ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากโรงแรมบางแห่งต้องปิ ดให้บริการเป็ นการ
ชั่วคราวท่ามกลางการปิ ดประเทศในหลายภูมภิ าคทั่วโลก
โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองในทวีปยุโรปและลาตินอเมริกามีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโตมากกว่า
4 เท่า เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากจํานวนแขกเข้าพักที่เพิ่มขึน้ ทัง้ จากกลุ่มนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนและเพื่ อ
ธุรกิ จ และการกลับมาเปิ ดให้บริการโรงแรม รวมถึ งกลยุทธ์การกําหนดราคาที่ประสบความสําเร็จ ส่งผลให้บริษัทสามารถขึน้ ราคาห้องพัก
เฉลี่ยได้ โดยในเดือนตุลาคม บริษัทยังคงเห็นการฟื ้ นตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ยละ 60 เมื่อเทียบกับร้อยละ 29
ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2564 อย่ า งไรก็ ต าม การฟื ้ น ตัว ดัง กล่ าวชะลอตัว ลงตามฤดูกาลและการระบาดของโรคโควิด-19 สายพัน ธุ์
โอมิครอนในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้มกี ารบังคับใช้ขอ้ จํากัดในด้านการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปตอนเหนือและตอนกลาง
ถึงแม้วา่ ข้อจํากัดดังกล่าวจะมีความเข้มงวดน้อยกว่าในปี ที่ผ่านมาอยู่มาก ทัง้ นี ้ อัตราการเข้าพักโดยรวมในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่รอ้ ยละ 50 ส่วนอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยในสกุลเงินยูโรปรับตัวดีขึน้ อย่อย่างต่อเนื่องจาก 70 ยูโร ในช่วงต้นปี
2564 เป็ น 100 ยูโร ในไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งตํ่ากว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562 เพียงร้อยละ 5
ผลการดําเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มกี ารฟื ้ นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน
เติบโตร้อยละ 87 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินดอลล่าสหรัฐเติบโตสูงกว่าระดับก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 2 อยู่ที่รอ้ ยละ 38 โดยเป็ นผลมาจากจํานวนแขกเข้าพักที่เพิ่มขึน้ จากการที่ประเทศมัล
ดีฟส์เป็ นประเทศแรก ๆ ที่ออกมาตรการไม่กักตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ ประกอบกับความเอาใจใส่ในบริการที่เป็ นเลิศของไม
เนอร์ โฮเทลส์ และราคาห้องพักเฉลี่ยที่สงู ขึน้ จากความพยายามในการขายของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในไตรมาส 4 ปี 2564 โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดเติบโต
จากทั้งปี ก่อนและไตรมาสก่ อนในอัตราร้อยละ 52 และ 159 ตามลําดับ เนื่องจากประเทศไทยกลับมาเปิ ดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ ย ว
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ชาวต่างชาติอีกครัง้ ภายใต้โครงการ Test & Go ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และการฟื ้ นตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่เดือน
กันยายน ภายหลังการผ่อนคลายข้อจํากัดในด้านการเดินทางระหว่างจังหวัด ประกอบกับโครงการกระตุน้ เศรษฐกิจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของ
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโครงการ Test & Go ที่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวจะถูกระงับเป็ นการชั่วคราวใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 จากการระบาดของสายพันธุโ์ อมิครอน แต่ไม่ได้ทาํ ให้การฟื ้ นตัวของโรงแรมในประเทศไทยหยุดชะงักในไตรมาสนี ้
กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด
กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด ซึ่งมีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 7 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเติบโตร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมาสาเหตุมาจากอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่สงู ขึน้ โดยอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ในระดับที่สงู กว่าระดับก่อนการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปี 2562 ถึงร้อยละ 5 ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ลดลงเล็กน้อยจาก
มาตรการการปิ ดประเทศและข้อจํากัดในด้านการเดินทางในหลายรัฐของประเทศออสเตรเลีย ประกอบกับการระงับโครงการจับคู่ก าร
เดินทาง (Travel Bubble) ระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ ตาม ข้อจํากัดในการ
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในบางรัฐได้ผ่อนคลายลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งนําไปสู่กิจกรรมการเดินทางเพื่อธุรกิ จ ที่
เพิ่มขึน้ ในเขตเมือง และการเดินทางเพื่อการพักผ่อนที่เพิ่มขึน้ จากการแข่งขันกี ฬา ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ในแต่ละเดือน อยู่ที่
อัตราสูงกว่าร้อยละ 70 ในเดือนธันวาคมปี 2564 ทัง้ นี ้ จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมือ่ เทียบกับสกุลเงินบาท ในไตรมาส
4 ปี 2564 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบาทเติบโตสูงกว่าอยู่ที่อตั ราร้อยละ 20 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร
รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมมีสัดส่วนคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้จากการดําเนินงานของธุรกิ จโรงแรมและอื่ น ๆ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดที่บริษัทรับจ้างบริหารเติบโตมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการฟื ้ นตัวของกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรป ประเทศมัลดีฟส์ ตะวันออกกลาง และประเทศไทย
ภาพรวมของโรงแรมทัง้ หมด
สําหรับภาพรวมในไตรมาส 4 ปี 2564 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทัง้ หมดเติบโตร้อยละ 164 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการฟื ้ นตัวของผลการดําเนินงานทั่วทัง้ ภูมิภาคจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ ในระหว่างไตรมาสและฐานของ
ผลการดําเนินงานที่ต่าํ ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2564 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในอัตราร้อยละ 44 จากปี ก่อน
โดยผลการดําเนิน งานที่ ป รับ ตัวดี ขึ น้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 ช่ ว ยลดผลกระทบของผลการ
ดําเนินงานทีช่ ะลอตัวในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เมือ่ เทียบกับช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ง
เป็ นผลการดําเนินงานในระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
(System-Wide)
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
ไตรมาส 4 ปี 2564
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
48
ร่วมทุน
40
รับจ้างบริหาร*
46
MLR**
64
เฉลี่ย
49

ไตรมาส 4 ปี 2563
17
28
26
70
23

ปี 2564
33
30
37
65
36

ปี 2563
25
26
27
60
29
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามการลงทุน
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
29
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
26
(System-Wide)
ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2564
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
3,980
ร่วมทุน
8,219
รับจ้างบริหาร*
5,901
MLR**
4,701
เฉลี่ย
4,393
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
4,334
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
867
(System-Wide)
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)
ไตรมาส 4 ปี 2564
ลงทุนเองและเช่าบริหาร*
1,910
ร่วมทุน
3,329
รับจ้างบริหาร*
2,712
MLR**
3,022
เฉลี่ย
2,148
ค่าเฉลี่ยของ MINT ในประเทศไทย
1,250
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย***
228

23
32

19
14

24
30

ไตรมาส 4 ปี 2563
2,888
5,812
4,825
3,615
3,469
3,634
1,051

ปี 2564
3,668
7,261
4,997
4,348
4,024
3,529
914

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

ไตรมาส 4 ปี 2563
505
1,609
1,268
2,521
813
846
339

ปี 2564
1,218
2,151
1,841
2,814
1,462
683
129

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

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

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิ จโรงแรมและบริการที่เกี่ ยวข้องเพิ่มขึน้ เกื อบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นผลมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการเดินทางที่เพิ่มขึน้ อย่างแข็งแกร่งในทุกภูมภิ าค เงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป และฐานของผลการดําเนินงานที่ต่ าํ ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนรายได้จากการรับจ้างบริหาร
โรงแรมในไตรมาส 4 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากสาเหตุเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีการยกเลิก
สัญญารับจ้างบริหารของบางโรงแรมในไตรมาสนี ้
ในปี 2564 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเติบโตร้อยละ 47 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยการฟื ้ นตัว
ของธุรกิจเห็นได้ชดั เจนขึน้ ตัง้ แต่ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการกลับมาเปิ ดพรมแดนของหลายประเทศในทวีปยุโรปอีก
ครัง้ ตามอัตราการกระจายวัคซีนที่สงู ขึน้ ซึ่งสามารถหักกลบผลกระทบจากสภาวะการดําเนินงานที่ทา้ ทายของตลาดหลักทัง้ หมดของบริษั ท
ได้เต็มจํานวน ยกเว้นการดําเนินงานในประเทศออสเตรเลียในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ท่ามกลางข้อจํากัดในด้านการเดินทางและการ
ปิ ดพรมแดนเป็ นเวลานาน เช่นเดียวกันกับรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมในปี 2564 ซึ่งเติบโตในอัตราร้อยละ 39 จากปี ก่อน โดยการ
เติบโตดังกล่าวเป็ นผลมาจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนที่ฟื้นตัวของกลุ่มโรงแรมภายใต้สญ
ั ญารับจ้างบริหาร และการกลับมาเปิ ดให้บริการ
โรงแรม
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
หนึ่งในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง บริษัทเป็ นเจ้าของและบริหารศูนย์การค้า 3 แห่งใน
กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา นอกจากนี ้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจบันเทิงในเมืองพัทยาจํานวน 7 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It
or Not! และพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ ้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิรค์ ที่มชี ื่อเสียง
บริษัทดําเนินธุรกิ จการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรมใน
พืน้ ที่เดียวกัน โดยบริษัทได้ปิดการขายไปแล้วสองโครงการ ได้แก่ โครงการ ดิเอสเตท สมุย และโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส อีกทั้ง
บริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย ได้แก่ โครงการลายัน เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ในภูเก็ต, โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส
สวีท, โครงการ อวาดินา ฮิลส์ บาย อนันตรา ในภูเก็ ต, โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต และโครงการอนันตราเดซารู ในประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี ้ บริษัทได้ประกาศโครงการใหม่อีกหนึ่งโครงการ ได้แก่ โครงการอนันตรา อูบดุ ในประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะเปิ ดตัวในปี 2565 เพื่อให้มโี ครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายอย่างต่อเนื่องในอนาคต
อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการพักผ่อนแบบปั นส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ชื่อ อนันตรา เวเคชั่น คลับ
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2564 อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีหอ้ งพักของโครงการเพื่อรองรับการขายสิทธิในการเข้าพักอาศัยจํานวนทัง้ หมด 265 ยูนิต
ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี ในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่า ในประเทศ
จีน โดยอนันตรา เวเคชั่น คลับ มีจาํ นวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 16,511 คน ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2564
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเติบโตมากกว่า 2 เท่า ในไตรมาส 4 ปี 2564 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยยอดขายที่แข็งแกร่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างไตรมาสสามารถหักกลบผลกระทบของรายได้ท่ีลดลงของธุร กิ จ
ศูนย์การค้าและบันเทิง และอนันตรา เวเคชั่น คลับ ได้เต็มจํานวน สําหรับปี 2564 รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมเพิ่ มขึ น้
อย่างมีนัยสําคัญในอัตราร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากยอดขายของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งและการฟื ้ นตัวอย่าง
ต่อเนื่องของผลการดําเนินงานของอนันตรา เวเคชั่น คลับ จากกิจกรรมการเดินทางที่ฟื้นตัว ประกอบกับกลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการ
ยกระดับโปรแกรมการแลกแต้มของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถแลกแต้มได้ง่ายขึน้
ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอืน่ ๆ
รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ปี 2564 เติบโตร้อยละ 172 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเป็ นผลมาจากการฟื ้ นตัวของการดําเนินงานในทุกหน่วยธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง จากการดําเนินงานที่ฟื้นตัวและฐาน
ของผลการดําเนินงานที่ต่าํ ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิ จโรงแรมและอื่น ๆ พลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่จาํ นวน 7,154 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี
2564 จากที่เป็ นลบจํานวน 1,467 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งเป็ นผลมาจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึน้ จากรายได้ที่
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป และธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่าย
ส่งผลให้อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานพลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่รอ้ ยละ 36.3 ในไตรมาส 4 ปี 2564
สําหรับปี 2564 รายได้รวมจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ เติบโตร้อยละ 49 จากปี ก่อนอยู่ที่ 50,530 ส่วน EBITDA
จากการดําเนินงานพลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่จาํ นวน 11,726 ล้านบาทในปี 2564 จากที่เป็ นลบจํานวน 1,406 ล้านบาทในปี 2563 จาก
การฟื ้ นตัวของการดําเนินงานและความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัท ส่งผลให้อตั ราการทํากําไร EBITDA จากการ
ดําเนินงานโดยรวมพลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่รอ้ ยละ 23.2 ในปี 2564
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ผลการดําเนินงาน*
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง**
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม
ธุรกิจอื่น ๆ
รวมรายได้
EBITDA
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2564
17,074
506
2,107
19,688
7,154
36.3
ปี 2564
43,320
1,302
5,909
50,530
11,726
23.2

ไตรมาส 4 ปี 2563
6,045
248
952
7,245
-1,467
-20.2
ปี 2563
29,515
937
3,395
33,846
-1,406
-4.2

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
182
104
121
172
-588
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
47
39
74
49
-934

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทมีรา้ นค้าและจุดจําหน่ายจํานวนทัง้ สิน้ 386 แห่ง ลดลง 48 แห่งจาก 459 แห่ง ณ สิน้ ไตรมาส 4 ปี
2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการปิ ดแบรนด์โอวีเอส เอแตม และสโกมาดิ รวมถึงบางสาขาของแบรนด์อื่น ๆ เพื่อมุง่ เน้นที่ประสิท ธิภ าพ
ของสาขา ทั้งนี ้ ร้อยละ 78 ของจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทั้งหมด 386 แห่ง เป็ นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์อเนลโล่, บอสสินี่ ,
ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี และแรทลีย ์ ในขณะที่รอ้ ยละ 22 เป็ นของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง
เคิลส์, โบเดิม้ และเบิรก์ ฮอฟ
จํานวนสาขาและจุดจําหน่ายของธุรกิจจัดจําหน่าย
จํานวนสาขา / จุดจําหน่าย
ไตรมาส 4 ปี 2564
กลุ่มสินค้าแฟชั่น
302
กลุ่มเครือ่ งใช้ในบ้านและครัวเรือน
84
รวม
386

เปลี่ยนแปลง (q-q)
-21
-40
-61

เปลี่ยนแปลง (y-y)
-57
-16
-73

ในไตรมาส 4 ปี 2564 รายได้จากธุรกิ จจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่
ปรับตัวดีขึน้ ร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่ อน ในปี 2564 ยอดขายที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปี ก่อนของธุรกิ จจัดจําหน่าย
เครือ่ งใช้ในบ้านและครัวเรือน และธุรกิจอีคอมเมิรซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธช่วยลดผลกระทบ
จากผลการดําเนินงานที่ชะลอตัวของธุรกิ จแฟชั่นและธุรกิ จรับจ้างผลิตได้เพียงบางส่วน ทั้งนี ้ ยอดขายที่แข็งแกร่งของ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็ง
เคิลส์ จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ ประสบความสํา เร็จ ช่วยผลักดัน ผลการดําเนิน งานของธุรกิ จ เครื่อ งใช้ในบ้า นและครัวเรือนโดยรวม
ท่ามกลางการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคที่ชะลอตัวและความต้องการจากลูกค้ารายใหญ่ ในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของแบรนด์แฟชั่นและธุรกิจการรับจ้างผลิต ในขณะเดียวกัน ผลการดําเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างมีนยั สําคัญจากไตรมาส 3 ปี
2564 เป็ นผลมาจากการผ่อนคลายข้อจํากัดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งนําไปสู่การดําเนินงานที่ฟื้นตัว และ
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การกลับมาเปิ ดร้านค้าอีกครัง้ ภายหลังจากที่รา้ นค้าในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนในพืน้ ที่สีแดงเข้มต้องปิ ด
ให้บริการเป็ นการชั่วคราวตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3 ปี 2564
ในไตรมาส 4 ปี 2564 EBITDA จากการดําเนินงานของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่ 120 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับ EBITDA ที่เป็ นลบจํานวน 89 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้ว่าจะมีรายได้ที่ลดลง ซึ่งการพลิกฟื ้ นของผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวเป็ นผลมาจาก EBITDA ที่ฟื้นตัวของธุรกิ จจัดจําหน่าย รวมถึงมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกส่วน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้า น
บุคคลากร ค่าโฆษณาและโปรโมชั่น และค่าเช่า ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ที่ได้ปิดตัวไป ซึ่งได้มกี ารบันทึกไว้ในช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ส่งผลให้อตั ราการทํากําไร EBITDA เป็ นบวกอยู่ทรี่ อ้ ยละ 12.8 ในไตรมาส 4 ปี 2564
ในปี 2564 รายได้จากธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงร้อยละ 23 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากทุกหน่วยธุรกิ จ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ทา้ ทายจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ ตาม EBITDA จากการดําเนินงานในปี 2564
พลิกฟื ้ นกลับมาเป็ นบวกอยู่ที่ 121 ล้านบาท จาก EBITDA จากการดําเนินงานที่เป็ นลบอยู่ที่ 102 ล้านบาท ในปี 2563 ส่งผลให้อตั ราการทํา
กําไร EBITDA เป็ นบวกอยูท่ ี่รอ้ ยละ 4.4 ในปี 2564
รายได้ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า*
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4 ปี 2564
ธุรกิจจัดจําหน่าย
696
ธุรกิจรับจ้างผลิต
244
รวมรายได้**
940
EBITDA
120
12.8
EBITDA Margin (ร้อยละ)
ปี 2564
หน่วย: ล้านบาท
ธุรกิจจัดจําหน่าย
1,752
ธุรกิจรับจ้างผลิต
1,008
รวมรายได้**
2,760
EBITDA
121
4.4
EBITDA Margin (ร้อยละ)

ไตรมาส 4 ปี 2563
730
309
1,039
-89
-8.6
ปี 2563
2,460
1,128
3,588
-102
-2.8

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-5
-21
-10
-235
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
-29
-11
-23
-219

* ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก
** รวมส่วนแบ่งกําไรและรายได้อื่น

งบดุลและกระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 369,633 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 7,306 ล้านบาทจาก 362,327 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563
โดยการเพิ่มขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํ นวน 7,331 ล้านบาท โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและกําไรจากการแปลงค่าเงิน สุทธิดว้ ยการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่นในไตรมาส 2 ปี
2564 การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายตามปกติ และการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการระบาดของโรคโควิด-19 (2) การเพิ่มขึน้ ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจํานวน 2,345 ล้านบาท โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าเงิน (3) การเพิ่มขึน้ ของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
จํานวน 3,378 ล้านบาท สุทธิดว้ ย (1) เงินสดที่ลดลงจํานวน 1,092 ล้านบาท จากการชําระคืนเงินกูบ้ างส่วน (2) การลดลงของที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 390 ล้านบาท จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (3) การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทสินทรัพย์เพื่ อ ขาย
4,036 ล้านบาท จากธุรกรรมการขายและรับจ้างบริหารโรงแรมทิโวลีในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (4) การลดลงของสิทธิการใช้สินทรัพย์จาก
การตัดจําหน่ายตามปกติจาํ นวน 2,309 ล้านบาท
บริษัทมีหนีส้ ินรวม 290,140 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2564 เพิ่มขึน้ จํานวน 4,138 ล้านบาท จาก 286,003 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563 โดย
การเพิ่มขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินอื่นจํานวน 1,993 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขายสัดส่วนการ
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ลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีจ้ าํ นวน 3,083 ล้านบาท และ (3) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่จาํ นวน 4,960 ล้านบาท สุทธิดว้ ย (1) การลดลงของเงินกูย้ ืมจํานวน 3,978
ล้านบาท จากการชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว (2) การลดลงของหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าจํานวน 1,905 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การชําระค่าเช่า สุทธิดว้ ยการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บาร์เซโลนา แกรนด์ โฮเทล กัลเดรอนในไตรมาส 2 ปี 2564 และ
(3) การลดลงของหนีส้ ินอนุพนั ธ์จาํ นวน 788 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ จํานวน 3,169 ล้านบาท จาก 76,324 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563 เป็ น 79,492 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก (1) การเพิ่มขึน้ ของส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจํานวน 17,301 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็ น
ผลมาจากส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์และกําไรจากการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย (2) การเพิ่มขึน้
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 2,127 ล้านบาท จากการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย (3)
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 728 ล้านบาท และ (4) เงินสดรับจากการออกหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 7,703 ล้านบาท
สุทธิดว้ ย (1) ส่วนขาดทุนสุทธิจาํ นวน 13,167 ล้านบาท ในปี 2564 (2) การไถ่ ถอนหุน้ กูท้ ี่มีลักษณะคล้ายทุนจํานวน 9,993 ล้านบาท และ
(3) ดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,451 ล้านบาท
สําหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่ อยมีกระแสเงินสดจากกิ จกรรมการดําเนิน งานเป็ นบวกจํา นวน 13,026 ล้านบาท เพิ่มขึ น้
จํานวน 15,525 ล้านบาท จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุบางส่วนมาจากผลการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขนึ ้ และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 9,210 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสดรับจาก
ธุรกรรมการขายและเช่ากลับโรงแรมเอ็นเอช คอลเลคชั่น บาร์เซโลนา แกรนด์ โฮเทล กัลเดรอน จํานวน 4,870 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี
2564 (2) เงินสดรับจากธุรกรรมการขายและรับจ้างบริหารโรงแรมทิโวลี มารีนา วิลามัวรา และทิโวลี คาร์โวเอโร ในประเทศโปรตุเกสจํานวน
5,303 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 และ (3) เงินสดรับจากธุรกรรมการขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ใน 5 สินทรัพย์ในประเทศไทย
จํานวน 3,384 ล้านบาท สุทธิดว้ ยการลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ
บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 23,711 ล้านบาท ในปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก (1) การชําระคืน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าจํานวน 13,969 ล้านบาท (2) ดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 1,451 ล้านบาท (3) การชําระคืน
สุทธิเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยาว หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูท้ ี่มลี กั ษณะคล้ายทุนสุทธิจาํ นวน 8,968 ล้านบาท สุทธิดว้ ยเงินสดรับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 728 ล้านบาท
โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของ
บริษัทลดลงจํานวน 1,475 ล้านบาท สําหรับปี 2564
กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ซึ่งคํานวณมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินชําระคืนหนีส้ ินตามสัญญาเช่า และ
เงินจ่ายสําหรับการลงทุน เป็ นบวกติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่จาํ นวน 3.7 พันล้าน โดยการเพิ่มขึน้ ดังกล่าวเป็ นผลส่วนใหญ่ มาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง และเงินสดรับจากการหมุนเวียนสินทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2564, ไตรมาส 3 ปี
2564 และไตรมาส 4 ปี 2564

185

การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
บริษัทมีอตั รากําไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญจากร้อยละ 15.5 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 31.8 ในปี 2564 ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ดําเนินงานที่ฟื้นตัวขึน้ อย่างแข็งแกร่งของไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด นอกจากนี ้ ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทลดลงจากความสามารถใน
การทํากําไรที่สงู ขึน้ และมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดของทัง้ 3 หน่วยธุรกิจ
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ปรับเทียบเต็มปี เป็ นลบอยู่ที่รอ้ ยละ 12.0 ในปี 2564 ปรับตัวดีขนึ ้ จากที่เป็ นลบอยู่ที่รอ้ ยละ 23.9 ในปี
2563 ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เช่นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เป็ นลบอยู่ท่ี
ร้อยละ 2.5 ในปี 2564
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 77 วันในปี 2563 เป็ น 56 วันในปี 2564 ซึ่งเป็ นผลมาจากความพยายามของบริษัทใน
การเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าได้เร็วขึน้ ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อยอดลูกหนีก้ ารค้าลดลงจากร้อยละ 20.6 ในปี 2563 เป็ นร้อย
ละ 16.5 ในปี 2564 จากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เนื่องจากคุณภาพของยอดขายที่ดีขนึ ้
สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรู ปของธุรกิ จร้านอาหารและธุรกิจ
จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต โดยอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 44 วัน ในปี 2564 ซึ่งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2563 ส่วนอายุเฉลี่ยของ
เจ้าหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ จาก 108 วันในปี 2563 เป็ น 115 วันในปี 2564 เป็ นผลมาจากไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งสามารถ
ขยายเวลาการชําระเงินเจ้าหนีก้ ารค้าได้
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียนลดลงอยู่ที่ 0.8 เท่า ณ สิน้ ปี 2564 จาก 1.3 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 โดยมีสาเหตุมา
จากการเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยืมระยะสัน้ และหุน้ กู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี รวมทั้งการลดลงของเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการ
ชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีจาํ นวนหนีส้ ินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนสําหรับทัง้ งบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามที่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินที่ 25 และมีแผนทางการเงิ น ที่
เหมาะสมในการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับการดําเนินงานอย่างน้อยที่สุดได้ในอีก 1 ปี ขา้ งหน้า ทั้งนี ้ ตามเงื่อนไขทางการเงินใหม่ของ
พันธสัญญาหนี ้ ซึ่งไม่รวมหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าในการคํานวณอัตราส่วนภาระหนีส้ ินต่อทุน อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก 1.79 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 เป็ น 1.68 เท่า ณ สิน้ ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากฐานส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ และเงิ น
กูย้ ืมที่ลดลง ส่วนอัตราส่วนหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเป็ น 1.36 เท่า ณ สิน้ ปี 2564 จาก 1.44 เท่า ณ สิน้ ปี 2563
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประสบความสําเร็จในการขยายระยะเวลาการยกเว้นการทดสอบการดํารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
กู้ไ ปจนถึ ง สิ น้ ปี 2565 ส่ ว นอัต ราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี ย้ ปรับ ตัว ดีขึ น้ จาก 0.3 เท่ า ในปี 2563 เป็ น 2.0 เท่ า ในปี 2564
เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน* (ร้อยละ)

31 ธ.ค. 64
31.8
-17.3
-12.5

31 ธ.ค. 63
15.5
-36.8
-33.4

ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ * (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (ร้อยละ)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ (วัน)
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ ารค้า (วัน)

31 ธ.ค. 64
-12.0
-2.5
56
44
115

31 ธ.ค. 63
-23.9
-6.3
77
44
108

186

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน (เท่า)

31 ธ.ค. 64
0.8

31 ธ.ค. 63
1.3

ภาระหนีส้ ินต่อทุน
อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

31 ธ.ค. 64
1.68

31 ธ.ค. 63
1.79

อัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.36

1.44

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)

2.0

0.3

*ไม่นบั รวมรายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว ตามรายละเอียดในภาคผนวก

4.2

ปั จจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต

แนวโน้มในอนาคต
เมือ่ มองไปในปี 2565 ธุรกิจของบริษัทได้เห็นถึงแนวโน้มของการฟื ้ นตัว โดยบริษัทได้ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้ายที่สดุ มาแล้ว และคาดว่า
จะมีการฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจะมีความท้าทายใหม่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุโ์ อ
มิครอน แต่การกระจายของวัคซีน การรักษา และความเป็ นมาของการระบาด ส่งผลให้สามารถรับมือกับโรคโควิด-19 ได้ดยี ิ่งขึน้ ในขณะที่
อัต ราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงเช่น เดีย วกัน ด้ว ยเหตุนี ้ หลายประเทศทั่วโลกจึงได้กลับมาเปิ ดประเทศต้อ นรับนักท่ อ งเที่ยว
ชาวต่างชาติอีกครัง้ และผ่อนคลายข้อจํากัดด้านการเดินทางแม้ว่าจะมีอตั ราการติดเชือ้ ที่เพิ่มขึน้ ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ใน
มุมมองเกี่ ยวกับโรคโควิด-19 และการกลับมาสู่การใช้ชีวิตที่ปกติมากขึน้ ในบางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป รัฐบาลอยู่ใน
ระหว่างปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากข้อบังคับทางกฎหมายเป็ นมาตรการการให้คาํ ปรึกษา และมองว่าโรคโควิด19 เป็ นโรคประจําถิ่นมากกว่าเป็ นการระบาดใหญ่ในประเทศ
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ โฮเทลส์
การดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกคาดว่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครัง้ ในปี 2565 จากการกระจายของวัคซีน และการ
ผ่อนคลายข้อจํากัดทางการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ โดยนอกเหนือจากการส่งมอบการบริการที่ดแี ละประสบการณ์อนั
ราบรื่นให้กับลูกค้า รวมถึ งการใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มทางด้านการขายและการตลาดแล้ว การเปิ ดตัวรู ปแบบใหม่ของโปรแกรม
Discovery Loyalty Program และการยกระดับแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรงกับบริษัทจะช่วยตอบสนองความต้องการของแขกที่ มา
เข้าพักได้ดียิ่งขึน้ โดยโปรแกรมความภักดี GHA Discovery 2.0 ได้เปิ ดตัวในเดือนธันวาคมปี 2564 และเอ็น เอช โฮเทล กรุป๊ คาดว่าจะเข้า
ร่ว มเป็ น สมาชิ ก ภายในกลางปี 2565 ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ GHA DISCOVERY ติ ด 10 อัน ดับ แรกของโปรแกรมความภัก ดี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
อุตสาหกรรมการโรงแรม และช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึน้ จากสมาชิก DISCOVERY ที่มีจาํ นวนมากถึ ง 21 ล้านคน ใน
ขณะเดียวกัน ไมเนอร์ โฮเทลส์ จะยังคงมุง่ ยกระดับระบบการจองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่อไป ซึ่งช่วยให้ไมเนอร์ โฮเทลส์ สามารถลด
ค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายให้กับแพลตฟอร์มบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์อื่น และสามารถควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเต็ มที่
เพื่อนําข้อมูลไปสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ในทวีปยุโรป การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอนส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรมในช่วงเดือนแรกของ
ปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปตอนเหนือและตอนกลาง ซึ่งมีการออกมาตรการการเข้าประเทศที่เข้มงวดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
ข้อจํากัดดังกล่าวนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าปี ก่อนๆ มากและเกิดขึน้ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวสําหรับโรงแรมในทวีปยุโรป ทัง้ นี ้ หลาย
ประเทศในทวีปยุโรปเริ่มมีการผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
ส่งผลให้การท่องเที่ยวในทวีปยุโรปและการเดินทางเพื่อธุรกิจคาดว่าจะปรับตัวดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่องในปี 2565 ในขณะที่ผลการดําเนินงานใน
บางเดือนคาดว่าจะฟื ้ นตัวสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จากทัง้ จํานวนนักท่องเที่ยวและอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่สงู ขึน้ ซึ่งเอ็น
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เอช โฮเทล กรุป๊ ได้บรรลุเป้าหมายในการคงราคาค่าห้องพักเฉลี่ยไว้ได้ แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะชะลอตัวท่ามกลางการระบาด โดยมีราคา
ค่าห้องพักที่ต่าํ กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เพียงเล็กน้อย
ตลอดช่วงที่มกี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศออสเตรเลียนับเป็ นประเทศที่มมี าตรการการปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศที่
เข้มงวดที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียได้เริ่มแสดงสัญญาณเชิงบวกสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในปี นี ้ โดยการ
กลับ มาเปิ ด พรมแดนระหว่ า งประเทศอย่า งเต็มรู ป แบบสํา หรับ นักท่ อ งเที่ ยวชาวต่างชาติที่ ไ ด้ร ับ วัค ซีน ครบถ้วนจะเริ่มขึ น้ ในวัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ปี 2565 ภายหลังจากการปิ ดพรมแดนอย่างเข้มงวดมานานเกือบ 2 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึน้ ภายหลังจากการที่ประเทศ
ออสเตรเลียกลับมาเปิ ดประเทศครัง้ แรกสําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการพิจารณาในวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2564 ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยว
จากเพียงบางประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้เท่านั้น เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปนุ่ ทัง้ นี ้ การ
เดิ น ทางระหว่ า งประเทศจะมีส่ ว นในการผลัก ดัน ภาคการท่ อ งเที่ ย วของประเทศออสเตรเลี ย ในปี นี ้ นอกเหนื อ ไปจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ
ประเทศไทยได้กลับมาเปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรู ปแบบ “Test & Go” อีกครัง้ โดยเปิ ดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
ได้รบั วัคซีนครบโดสจากทุกประเทศให้สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งกักตัวตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ปี 2565 โปรแกรมดังกล่าวได้ถกู ระงับ
เป็ นการชั่วคราวตัง้ แต่วันที่ 22 ธันวาคมปี 2564 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน นอกจากนี ้ ประเทศไทยได้เปิ ด
โครงการแซนด์บ็อกซ์เพิ่มอีก 3 จังหวัดตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคมปี 2565 ซึ่งได้แก่จงั หวัดกระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี นอกเหนือจากจังหวัด
ภูเก็ ตและจังหวัดอื่นๆ ในเขตพืน้ ที่สีฟ้า และเมื่อไม่นานมานีร้ ฐั บาลได้ผ่อนคลายเงื่อนไขโครงการ Test & Go โดยได้ยกเลิกเงื่อนไขในการ
ตรวจ RT-PCR ครัง้ ที่ 2 และคาดว่าจะมีการผ่อนคลายเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ อีกทั้ง เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศ
รัฐบาลไทยได้เปิ ดตัวโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั เงินสนับ สนุน
ค่าโรงแรม ตั๋วเครือ่ งบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประเทศมัลดีฟส์มกี ารฟื ้ นตัวจากวิกฤตโรคโควิด-19 ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศคาดว่าจะ
มีการฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็ว และต่ อเนื่ องในปี นี ้ ทั้งนี ้ ตลอดปี 2565 รัฐบาลของประเทศมัลดี ฟส์ได้เปิ ดตัว แคมแปญการตลาดใหม่ห ลาย
แคมเปญเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการท่องเที่ยวในประเทศ อีกทัง้ จากความพยายามในการขายของไมเนอร์ โฮเทลส์ ส่งผลให้
โรงแรมในประเทศมัลดีฟส์มรี ายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนอยู่ในระดับที่สงู กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ ฟู้ด
การขับเคลื่อนรายได้ผ่านทุกช่องทางการขายและการเพิ่มความสามารถในการทํากําไรผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิ นงาน
และการลดค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดมากขึน้ จะเป็ นสิ่งที่ไมเนอร์ ฟู้ด ให้ความสนใจในปี 2565 อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าต้นทุนค่าวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์จะสูงขึน้ แต่ไมเนอร์ ฟู้ด ได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มดังกล่าวตั้งแต่ในไตรมาส 3 ปี 2564 และได้ดาํ เนินการเพื่อรับมือไว้มื อ ไว้
ล่วงหน้าแล้ว โดยการดําเนินการเริม่ แรกของไมเนอร์ ฟู้ด คือการบริหารจัดการระบบการจัดซือ้ จัดจ้างเชิงรุก โดยบริษัทได้มกี ารซือ้ วัตถุดิ บ
และบรรจุภณ
ั ฑ์จาํ นวนมากเก็ บไว้ตงั้ แต่ในช่วงปี 2564 ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ด สามารถชะลอผลกระทบของการขึน้ ราคาต้นทุนได้จนถึ งอย่ าง
น้อยในไตรมาส 2 ปี 2565 นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด ประสบความสําเร็จในการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหลายสัญญา จากการประหยัดต่อ
ขนาดและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไมเนอร์ ฟู้ด และบริษัทคู่คา้ โดยไมเนอร์ ฟู้ด จะมีการพิจารณากลยุทธ์การปรับขึน้ ราคาเมนู ซึ่งจะเป็ น
การปรับขึน้ ราคาในบางเมนูเท่านั้น และจะมีการส่งเสริมสินค้าที่มีราคาวัตถุดิบขึน้ ค่อนข้างตํ่า ทัง้ นี ้ จากความคิดริเริม่ ในการควบคุมราคา
ต้นทุนในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาจนถึงในปี นี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด คาดว่าอย่างน้อยความสามารถในการทํากําไรจะอยู่ในระดับก่อนการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562
ในประเทศไทย ร้านอาหารได้กลับมาเปิ ดให้บริการตามเวลาปกติและสามารถรับรองการนั่งรับ ประทานได้เต็ มจํานวนในทุก
จังหวัด ภายหลังการยกเลิกข้อจํากัดในการป้องกันการแพร่ระบาดและจํากัดเวลาเคอร์ฟิว โดยกลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศไทยได้
พยายามผลักดันการรับประทานอาหารภายในร้านและเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหาร ยกตัวอย่างเช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ได้ย กระดับ ภาพลักษณ์ข องแบรนด์แ ละร้า นอาหาร และเปิ ด ตัว ร้าน “เดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี ซิ ก เนเจอร์” เพื่ อ สร้า งประสบการณ์การ
รับประทานอาหารรู ปแบบใหม่ในร้านอาหาร ผ่านการออกแบบร้านอาหาร โลโก้ และเมนูใหม่ โดยมุง่ เป้าหมายไปที่คนรุน่ ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะ
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ช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน โดยในปี 2565 ไมเนอร์ ฟู้ดมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยน 10
สาขาที่มอี ยู่เดิมของเดอะ พิซซ่า คอมปะนีในจังหวัดกรุงเทพฯ เป็ นร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร์ นอกจากนี ้ ไมเนอร์ ฟู้ด ได้เปิ ดตัว
แบรนด์ “ชิค-อะ-บูม” ซึ่งเป็ นธุรกิจรูปแบบใหม่ดว้ ยแนวคิดร้านไก่ทอด และเปิ ดตัวที่รา้ นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิกเนเจอร์ เพื่อตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ อีกทั้งแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด ยังคงแข็งแกร่งขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มความรูจ้ กั
อย่างแพร่หลาย การปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานจัดส่งอาหารยังคงเป็ นประเด็นหลักที่บริษัทให้ความ
สนใจ ในขณะทีไ่ มเนอร์ ฟู้ด จะมีการเปิ ดตัวโปรแกรมความภักดีของแต่ละแบรนด์ต่อไป โดยโปรแกรมความภักดีของซิซซ์เล่อร์ได้เปิ ดตัวใน
เดือนมกราคมปี 2565 เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเดิม
ประเทศจี น เริ่มปี ด ้ว ยยอดขายต่ อ ร้า นเดิ มที่ เ ป็ นบวกในเดื อ นมกราคม แม้จ ะมีก ารปิ ด พื น้ ที่ ใ นหลายเมือ ง อย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ยัง คงมีค วามผัน ผวนจากความไม่แ น่ น อนในระยะสั้น ท่ า มกลางความพยายามอย่างต่อ เนื่ อ งของรัฐบาลในการควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไมเนอร์ ฟู้ด ปรับตัวเพื่อรับ มือกั บสภาพแวดล้อ มทางธุรกิ จ ที่เ ปลี่ย นแปลงได้อย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ้
แบรนด์ริเวอร์ไซด์มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งท่ามกลางช่วงเวลาที่มีความไม่แน่ นอนสูง โดยมียอดขายที่ฟื้นตัวเกื อบจะในทันทีภาย
หลังจากการยกเลิกมาตรการการปิ ดประเทศ ในขณะที่รายได้ในปี 2564 กลับมาอยู่ในระดับที่สงู กว่าระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
แล้ว ทัง้ นี ้ ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการดําเนินงานในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการ
ยกระดับแบรนด์ การบริหารจัดการการจัดซือ้ จัดจ้าง และระบบการชําระเงิน
เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการฟื ้ นตัว ในขณะที่จะมีการกลับมาเปิ ดพรมแดนต้อนรับชาวต่างชาติในปี 2565
ซึ่งเป็ นผลมาจากอัตราการกระจายของวัคซีนที่สูงขึน้ ส่งผลให้มีกิจกรรมการดําเนินงานที่เพิ่มขึน้ แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์
โอมิครอนก็ ตาม นอกจากนี ้ กลุ่มธุรกิ จร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียจะยังคงให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริการ การร่วมมือกั บ
ผูจ้ ัดส่งอาหารรายอื่น และการปรับแนวคิดร้านอาหารใหม่ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจต่อไป ทั้งนี ้ กลยุทธ์การปิ ดสาขาที่ไม่ทาํ
กําไรในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลให้มจี าํ นวนร้านอาหารลดลงในอัตราร้อยละ 10 จากระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นผลให้
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียรมีการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและมีผลกําไรที่สงู ขึน้ นอกจากนี ้ ความสามารถในการทํากํา ไรจะ
ถูกผลักดันด้วยการยกระดับแบรนด์ เปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั และวัฒนธรรมองค์กร
แนวโน้มในอนาคตของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
สภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจมีการปรับตัวดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ร ะบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยแม้ว่าการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคจะชะลอตัว ทัง้ นี ้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงดําเนินกลยุทธ์เพื่อผลักดันรายได้
ผ่านการขายในทุกช่องทาง การเลือกซือ้ สินค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ และดําเนินมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างผลกําไรอย่าง
แข็งแกร่งต่อไป
แนวโน้มการบริหารจัดการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน
สําหรับปี 2565 มาตรการการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนยังคงดําเนินอยู่ในทุกหน่วยธุรกิจ โดยบริษัทจะยังคงรักษา
วินยั ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินเพื่อลดอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั การอนุมตั ิจากผูใ้ ห้เงินกู้ยื มทุก
รายและผูถ้ ือหุน้ กูส้ ่วนใหญ่ ให้เปลี่ยนคําจํากัดความของเงื่อนไขการชําระหนีจ้ ากอัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ้น
เป็ นอัตราส่วนหนีส้ ินส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2565 โดยทัง้ 2 อัตราส่วนทางการเงินดังกล่า วไม่
นับรวมหนีส้ ินตามสัญญาเช่าในการคํานวณ
ณ สิน้ เดือนธันวาคม บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ด้วยจํานวนเงินสดในมือที่จาํ นวน 2.5 หมื่นล้านบาท และมีวงเงิ น
สินเชื่อจํานวน 3.3 หมืน่ ล้านบาท นอกจากนี ้ อัตราการใช้เงินของบริษัทกลับมาเป็ นบวกในเดือนมิถุนายนปี 2564 และคาดว่าจะยังคงเป็ น
บวกตลอดปี ณ ปั จจุบนั ทัง้ นี ้ สภาพคล่องของบริษัทจะปรับตัวดีขนึ ้ ต่อไป จากแนวโน้มการดําเนินธุรกิจที่ฟื้นตัวในปี 2565
ด้วยความพยายามของ บริษัทในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
สถานะสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดในครัง้ นีไ้ ด้อย่างมั่นคง คล่องตัว และ
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แข็งแกร่งยิ่งขึน้ พร้อมสําหรับการฟื ้ นตัวเมื่อสภาพแวดล้อมเอือ้ อํานวย และเตรียมที่จะก้าวกระโดดนําหน้าคู่แข่ง ทั้งนี ้ บริษัทจะยังคงให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนของการดําเนินงานต่อไป
ภาคผนวก
รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลา
จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 1
ปี 2563

ไตรมาส 2
ปี 2563

ไตรมาส 3
ปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

113 รายได้
49 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

755

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร)

568 ก่อนภาษี
585 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

10

ไมเนอร์ ฟูด้

การกลับค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับริบส์ แอนด์ รัมส์ (การกลับรายการค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร)

17 รายได้
-152 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-251

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟูด้ /
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-218

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับอนันตรา เวเคชั่น คลับ (ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร)

-534

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-130

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

17 รายได้
-96 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-110

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟูด้ /
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-17 รายได้
-13 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ ฟูด้

-197

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-369

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ของเครื่องมือทางการเงิน (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

ค่าใช้จ่ายสํารองสําหรับสินค้าคงเหลือ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

190

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลา
จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 4
ปี 2563

ไตรมาส 1
ปี 2564

ไตรมาส 2
ปี 2564

กลุ่มธุรกิจ

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

-32 รายได้
-245 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-44

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ฟูด้ /
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-117

ไมเนอร์ ฟูด้

ค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสาขา และตัดจําหน่ายการลงทุนในกิจการ
ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดร้าน Ya Hua ในประเทศสิงคโปร์ (ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-75

ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายสํารองที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือและการปิ ดสาขาของแบรนด์ที่ถอนการ
ลงทุนออก (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-898

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

58

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

119 รายได้
-100 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-2,349

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การด้อยค่าของสินทรัพย์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

793

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร)

-135

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-12

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-236

ไมเนอร์ ฟูด้

ค่าใช้จ่ายสํารองสําหรับการปิ ดสาขาและลูกหนีค้ ่าเช่า และการตัดจําหน่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

134 รายได้
83 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-340 ก่อนภาษี
-103 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในประเทศสเปน (ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร)

-737

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนีข้ องเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (ดอกเบีย้ จ่าย)

-9

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-9

ไมเนอร์ ฟูด้

ค่าใช้จ่ายสํารองในการปิ ดสาขาและการตัดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า (ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

272 ก่อนภาษี
209 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร)

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

45 ก่อนภาษี
36 หลังภาษี

191

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลา
จํานวน (ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2564

รายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครั้งเดียว

35 รายได้
-75 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

937

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากการขายสินทรัพย์ในประเทศโปรตุเกส (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

5

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างจากมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร)

-12 รายได้
-17 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ ฟูด้

ค่าใช้จ่ายสํารองในการปิ ดสาขาและการตัดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และส่วนขาดทุนการ
กิจการร่วมค้า (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

1,044 ก่อนภาษี
1,136 หลังภาษี

ไตรมาส 4
ปี 2564

กลุ่มธุรกิจ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร)

50 ก่อนภาษี
76 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-131

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ดอกเบีย้ จ่าย)

116 รายได้
-26 กําไรสุทธิ

ไมเนอร์ โฮเทลส์

รายการที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (รายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

-4,460 ก่อนภาษี
-3,065 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

862

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ส่วนปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีของ MINT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป (ภาษี จ่าย)

-75

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ภาษี เงินได้นติ ิบคุ คลจากกําไรจากการขายเงินลงทุนร้อยละ 40 ของ MINT ใน
สินทรัพย์ 5 แห่งในประเทศไทย (ภาษี จ่าย)

-208 ก่อนภาษี
-223 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-284 ก่อนภาษี
-131 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์อตั ราดอกเบีย้ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-826 ก่อนภาษี
-757 หลังภาษี

ไมเนอร์ โฮเทลส์/ การด้อยค่าของค่าความนิยม การลงทุน และสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายสํารอง
ไมเนอร์ ฟูด้ /
และการตัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิ ดสาขาและสินค้าคงเหลือที่ลา้ สมัยจากทัง้
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์ 3 หน่วยธุรกิจ (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-11

ส่วนขาดทุนจากการตีราคาที่ดินใหม่ และการด้อยค่าของอาคาร (ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร)

ไมเนอร์ โฮเทลส์/
ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
ไมเนอร์ ไลฟ์ ไสตล์

200

ไมเนอร์ ฟูด้

การปรับราคาซือ้ สุทธิของธุรกิจร้านอาหารบอนชอน (รายได้)

9

ไมเนอร์ ฟูด้

ค่าตัดจําหน่ายรายได้รอตัดบัญชีของไมเนอร์ ฟูด้ ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS 15
(รายได้)
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4.3

ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หุน้ กูส้ ว่ นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรู ภ้ ายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พันบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พันบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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%

25,096,512
14,637,995
3,490,183
1,567,668
4,175
3,923,118
107,086
48,826,737

6.79%
3.96%
0.94%
0.42%
0.00%
1.06%
0.03%
13.21%

3,087,693
25,632
6,359,570
2,614,326
166,326
5,677,840
1,252,329
123,129,061
59,706,816
2,174,695
5,503,260
5,887,430
215,584,977
254,183,767

1.21%
0.01%
2.50%
1.03%
0.07%
2.23%
0.49%
48.44%
0.00%
23.49%
0.86%
0.00%
2.17%
2.32%
84.81%
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%

2,226,821
8,008,865
2,585,163
5,654,473
1,236,584
130,049,536
86,767,304
69,578,254
103,254
11,110,001
3,485,898
320,806,153
369,632,890

0.61%
0.00%
2.17%
0.70%
0.00%
1.53%
0.33%
35.18%
23.47%
18.82%
0.00%
0.03%
3.01%
0.94%
86.79%
100.00%

300,000

0.12%

140,440

0.04%
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0.00%

20,036,179
11,500

7.88%
0.00%
0.00%

15,310,438
-

4.23%
0.00%
0.00%

18,393,640
481,495
-

4.98%
0.13%
0.00%

5,659,718
4,000,000
251,943
1,859,596
-

2.23%
1.57%
0.10%
0.73%
0.00%

1,705,670
4,596,224
353,730
430,303
12,782,363

0.47%
1.27%
0.10%
0.12%
3.53%

7,012,513
10,383,115
267,567
687,784
13,708,759

1.90%
2.81%
0.07%
0.19%
3.71%
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หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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

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

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

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

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

4,849,860
4,619,005
15,018,401
104,789
484,986
40,916,450
(9,470,039)
51,673,591
23,787,658
10,406,596
85,867,845
254,183,767

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พันบาท
ร้อยละ
256,324
0.07%
6,866,895
1.86%
58,058,265
15.71%

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

53,791,734
60,691,632
78,988,454
1,421,567
3,605,180
30,082,433
3,501,194
232,082,194
290,140,459

0.00%
14.55%
16.42%
21.37%
0.38%
0.98%
8.14%
0.95%
62.79%
78.49%

1.82%
5.91%
0.04%

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

1.43%
6.68%
0.03%

5,997,928
5,213,770
24,892,666
104,789

1.41%
6.73%
0.03%

0.19%
16.10%
-3.73%
20.33%
9.36%
4.09%
33.78%
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%

599,793
(729,874)
7,053,524
37,134,668
30,888,006
11,469,757
79,492,430
369,632,890

0.16%
-0.20%
1.91%
10.05%
8.36%
3.10%
21.51%
100.00%

194

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
เงินปั นผลรับ
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 2563
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2564
พันบาท
ร้อยละ

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

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

29,843,235
2,983,699
19,474,448
3,652,594
702
576,294
2,164,663
58,695,635

50.84%
5.08%
33.18%
6.22%
0.00%
0.98%
3.69%
100.00%

41,186,193
5,015,956
20,509,115
2,769,695
603
633,887
6,095,812
76,211,261

54.04%
6.58%
26.91%
3.63%
0.00%
0.83%
8.00%
100.00%

53,573,741

41.51%

37,103,220

63.21%

36,423,568

47.79%

2,267,463

1.76%

1,786,063

3.04%

3,130,699

4.11%

6,581,115
2,771,653
46,433,829
892,768
4,081,486
116,602,055
12,459,546
827,509

5.10%
2.15%
35.98%
0.69%
3.16%
90.35%
9.65%
0.64%

6,020,272
2,344,425
28,048,649
625,216
7,452,437
83,380,282
(24,684,647)
(463,901)

10.26%
3.99%
47.79%
1.07%
12.70%
142.06%
-42.06%
-0.79%

6,048,129
1,814,754
38,881,872
(1,469,107)
8,985,975
93,815,891
(17,604,630)
(208,725)

7.94%
2.38%
51.02%
-1.93%
11.79%
123.10%
-23.10%
-0.27%

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%

(17,813,355)
3,637,985
(14,175,370)

-23.37%
4.77%
-18.60%

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%

(13,166,508)
(1,008,862)
(14,175,370)

-17.28%
-1.32%
-18.60%

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

ปี 2564
พันบาท
13,025,670
9,209,861
(23,710,570)
(1,475,039)
26,166,145
405,233
25,096,339
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อัตราส่วนทางการเงิน

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* (%)

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

0.84
0.68
0.26
6.45
55.83
8.32
43.26
24.59
14.64
3.15
114.46
(15.37)

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

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

31.76%
-24.21%
8.83%
-77.45%
-17.28%
-16.90%

4.10%
13.33%
0.49

-6.94%
-13.34%
0.19

-3.60%
-6.19%
0.21

1.96
4.18
0.11
4.96

3.75
0.35
0.10
52.44

3.65
1.85
0.41
8.02

-

-

- **

* คํานวณจาก เงินปั นผลต่อหุน้ หารด้วยกําไรจากการดําเนินงานต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 และวาระการงดการจ่ายเงินปั นผลจะถูกนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในวันที่ 22 เมษายน 2565
*** ใช้ 360 วันในการคํานวณ
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5

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอืน่

5.1

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุน้ สามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (MINT-W7, MINT-W8, MINT-W9)
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนหุน้ กู้
หุน้ กู้สกุลไทยบาท ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
อาคารสํานักงานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ ที่ 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หุน้ กู้สกุลเหรียญสหรัฐ ครั้งที่ 1/2560
หุน้ กู้สกุลยูโร ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หุน้ กู้สกุลไทยบาท ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2–6 และ 8-12
หุน้ กู้ด้อยสิทธิทมี่ ลี ักษณะคล้ายทุนสกุลไทยบาท
ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

หุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิทมี่ ลี ักษณะคล้ายทุนสกุลเหรียญสหรัฐ
ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 1/2564
The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom

หุน้ กู้สกุลไทยบาท ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนายไพบูล ตันกูล และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298, 3760 และ 3752 ตามลําดับ
ชัน้ ที่ 15 บางกอกซิตีท้ าวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2286 9999
โทรสาร : +66 (0) 2286 5050
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ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษัท เคนเนดีส้ ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ ที่ 29 อาคารสาทรสแควร์ ห้องเลขที่ 2901-2904
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2491 4800
โทรสาร: +66 (0) 2055 0100

บริษทั อีเอส เคาน์เซล จํากัด
2034/78, ชัน้ 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

สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์
สํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 26
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2646 1888
โทรสาร: +66 (0) 2646 1919
5.2

ข้อมูลสําคัญอืน่

5.2.1

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ
ไม่มี

5.2.2

ข้อจํากัดของผูถ้ ือหุน้ ในต่างประเทศ กรณีเพิ่มทุน หรือ TSR โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ที่จะทําให้บริษัทมีหน้า ที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ
ไม่มี

5.3

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจาํ นวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษั ท และ
บริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
5.4

ตลาดรอง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5

สถาบันการเงินทีต่ ิดต่อประจํา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ส่ วนที่ 2
การกำ �กั บดู แลกิ จการ

6. นโยบายการกำ �กั บดู แลกิ จการ
7. โครงสร้ างการกำ �กั บดู แลกิ จการ
8. รายงานผลการดำ �เนิ นงานสำ �คั ญ
ด้ านการกำ �กั บดู แลกิ จการ
9. การควบคุ มภายในและรายการระหว่ างกั น
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ส่วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ
6

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึ่งที่จะทํา
ให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูน้ าํ ในการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการกํากับดูแลกิ จการที่ดี สร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในจริย ธรรม
และได้กาํ หนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มกี ารสื่อสาร ติดตามให้มกี ารปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนและปรับปรุงหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย
บริษั ท ได้เ ผยแพร่ น โยบายการกํา กั บ ดูแ ลกิ จ การและหลั ก จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.minor.com) เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชัน้ รวมถึงเพื่อเป็ นข้อมูลให้กับผูถ้ ื อ
หุ้น ผู้มีส่ ว นได้เ สี ย นัก ลงทุน และผู้ส นใจอื่ น ๆ และเพื่ อ เป็ น การกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่ ง เสริมให้เกิ ดการปฏิบัติต ามหลัก
จรรยาบรรณ บริษัทได้กําหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทํางาน และในระหว่างปี
บริษั ท มีก ารอบรม ทบทวน ข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ท างจริย ธรรมให้กั บ พนัก งานทุก คนในรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-training) รวมถึ ง การทํา
แบบทดสอบภายหลังการอบรม และจะมีการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนํานโยบายและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code)
เพื่อการสร้างคุณค่าแก่ กิจการอย่างยั่งยื น หลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนํา ไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงาน
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้รบั ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนประจําปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี ้ ในการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการ ครัง้ ที่ 33
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็ นประธาน มีมติเห็นชอบให้ประกาศ ผล
การประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สําหรับปี 2562 ซึ่งประเมินโดยใช้ขอ้ มูลปี
2561 ของบริษั ท จดทะเบี ยน โดยบริษั ท ได้ร ับ รางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่ ง เป็ น รางวัลสําหรับ บริษัท ที่ ไ ด้คะแนนตั้ง แต่ 97.50
คะแนนขึ น้ ไป และบริษั ท ยัง ได้ร ับ รางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจํา ปี 2561 จากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมลู ค่า
หลักทรัพย์ ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท
ทัง้ นี ้ รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มั่นของบริษัทในการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร
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6.1.1

นโยบายและแนวปฎิบตั ิเกี่ยวกับคณะกรรมการ

• การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกํา กั บ ดูแ ลกิ จ การมี ห น้า ที่ ใ นการสรรหา คัด เลื อ กบุค คลที่ มีคุณ สมบัติ เ หมาะสม และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรือเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อบังคับของบริษัท
เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาองค์ประกอบความ
เหมาะสมที่หลากหลาย ประกอบด้วยความรู ค้ วามสามารถในการทํา งาน ทักษะที่จาํ เป็ นที่ยังขาดอยู่ใ นคณะกรรมการและให้มีค วาม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิ จของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการทัง้ ปั จจุบันและอนาคต ความหลากหลายในเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ
การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ประสบการณ์ ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย องค์ประกอบ
ของความเป็ น อิ ส ระ นอกจากนี ้ บริษั ท ยัง ให้ค วามสําคัญ กับ ความหลากหลายทางเพศที่ เ หมาะสม และเพื่ อ เป็ น การสนับสนุน ความ
หลากหลายทางเพศนัน้ การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้ จะมีบคุ คลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อที่นาํ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแลกิจการพิจารณา
บริษัทได้จดั ทําตาราง Board Skill Matrix เพื่อกําหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ตอ้ งการเป็ นประจําทุกปี คณะกรรมการสรร
หาและกํากับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อ
บุคคลโดยผูถ้ ือหุน้ บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเดิมเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึ ง ผลการปฏิบตั ิงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิ จกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท โดยหากเป็ นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
กรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลื อน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทน จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้ นี ้ มติการ
แต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
การนําเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถ้ ื อหุน้ จะขึน้ อยู่กับคุณสมบัติของผูถ้ กู เสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็ นไปตามแนวทางการกํากั บดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตัง้ กรรมการแต่ล ะ
ราย ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในขณะที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทัง้ นี ้ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ
สอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์
นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ นโยบายกํากับดูแลกิจการและวัตถุประสงค์ทางการเงินโดยรวม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ใ นการ
บริหารบริษัทตามนโยบายที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการ
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• การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ข้ องกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการ
บริษัทจะประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับกรรมการ เพื่อเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู ต้ ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
• การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท กํ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารให้ส อดคล้อ งกั บ กลยุท ธ์แ ละเป้ า หมายระยะยาวของบริษั ท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบ
ได้กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มคี ณ
ุ ภาพ
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรู ปเบีย้ ประชุมกรรมการ บําเหน็จกรรมการและโบนัสประจําปี สาํ หรับกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร และ
สิทธิพิเศษสําหรับกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับในส่วนของผูบ้ ริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รบั
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส โดยประเมินจากตัวชีว้ ดั ผลงานหรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยมิติทางธุรกิจที่หลากหลาย ในรูปของตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงินและทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน เป้าหมายของความสําเร็จจะถูกกําหนดเป็ นราย
ปี ให้เป็ นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัท
•

ตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงิน (เช่น ผลประกอบการของบริษัทในรู ปของรายได้ กําไร สภาพคล่อง และความสามารถในการชําระหนี)้

•

ตัวชีว้ ดั ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
-

ด้านความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ ัดผลประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้เพียงครัง้ เดียว อัตราการใช้
พลังงาน และอัตราการใช้นาํ้ )

-

ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน)

-

อื่น ๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกํากับดูแลกิ จการ การบริหารความเสี่ยง ความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าตามที่ได้กาํ หนดไว้ในโครงงานเฉพาะกิจ)

นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ
แผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับ
บริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน
ดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุน้ และแผน
ค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาํ แนะนําในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
• การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถื อหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนดนโยบายและ
ดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนั้น ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือ ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัท ร่ว มนั้น เป็ นขอบเขตอํานาจของฝ่ ายจัดการ
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทจะเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมือ่ มีการขออนุมตั ิในเรือ่ งที่สาํ คัญ จะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการนําหลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมทุก ๆ บริษัทในกลุ่ม และจัดให้มี
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ระบบควบคุมภายใน ในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจาก
การที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ โดยมีการติดตามการทํารายการต่าง ๆ ผ่านการรายงานรายการระหว่างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ ไตรมาส รวมถึ งกํากับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท
สามารถรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั ตามกําหนดเวลา
• วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนาน
ที่สดุ เป็ นผูอ้ อกและไม่มกี ารกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งนานที่สดุ ไว้ เพื่อการทํางานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ ตาม
บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระที่มอี ายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ต่อวาระอีกได้ หลังจากครบกําหนดเวลา
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่มกี าํ หนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
• การจํากัดจํานวนบริษัทในการดํารงตําแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการได้ โดยกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิ น 3 แห่ง (ปั จจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารด้วย)
เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ากรรมการจะมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท โดย ณ สิน้
ปี 2564 กรรมการของบริษัททุกท่านดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนตามที่กาํ หนด
ในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทไม่มกี ารกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของ
บริษัทมีคณ
ุ สมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและบริษัทกําหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการ
ประชุมคณะกรรมการ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี ครบกําหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ดํารงตําแหน่งต่อ คณะกรรมการจะ
นําเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเลือกกรรมการดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่
แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะ
ระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึ งการดําเนินธุรกิ จ พร้อมนําเสนอเอกสารแนะนําบริษั ท
รวมถึงรายงานประจําปี คู่มอื เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและ
ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดําเนินงานและกิ จกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
กําหนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท
• การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทัง้ คณะและการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่กาํ หนดและให้คาํ แนะนํา เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจะดูแลการประเมินประจําปี ดงั กล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้กรรมการแต่ละท่านดําเนินการประเมินทั้งการ
ประเมินทั้งคณะและประเมินรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณานําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษั ท คณะกรรมการบริษั ท จะนํา ผลการประเมิน และข้อ เสนอแนะพัฒ นาคุณ ภาพ ประเมิน ความเหมาะสมขององค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะต่อไป
• การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นรายบุคคล ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและผูบ้ ริหารอื่น และยังมีหน้าที่ในการกําหนดหรืออนุมตั ิค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดเป็ นประจําปี ละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ ะเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ซึ่งรวมถึ งเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรู ปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้ ริหารอย่างสมํ่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นยํา และตรงเวลา ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิ จการ โดยมีการปรับปรุ งให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล
• นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นยํา และตรงเวลา ทัง้ รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์ รายงานตรงต่อประธานเจ้า หน้า ที่
บริหารกลุ่มบริษัท จะจัดทําแผนนักลงทุน สัมพัน ธ์ประจําปี แ ละเป็ น ผู้ร ับผิดชอบในการจัดให้มีวิ ธีก าร ช่องทาง และข้อมูล ข่ าวสารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และผู้จัด การกองทุน ทั้ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วิ สัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ ข้อ มูล ทางการเงิ น
ผลประกอบการ โดยในปี ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสําเร็จในการสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่
การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมชีแ้ จงผลการดําเนินงานเป็ น ประจําทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) รายงานประจําปี ข้อมูลสรุ ปของ
บริษั ท (Fact Sheets) และสื่ อ อื่ น ๆ รวมไปถึ ง การเผยแพร่ข ้อ มูล ข่ า วสารผ่ า นทางตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้นาํ เสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็ นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในรู ปของ Analyst Meeting,
Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับ นักลงทุน ซึ่ ง จัด โดยสถาบันต่า ง ๆ รวมทั้ง การร่วมกิ จกรรม ซึ่ ง จัด โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพบทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทําจดหมายข่าวที่นาํ เสนอ
ถึงฐานะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ ผูส้ นใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผูบ้ ริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้
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โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จดั ในปี 2564 มีดงั นี ้
กิจกรรม
การเดินทางไปพบปะนักลงทุนในประเทศ (ทัง้ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย)
การเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ
การประชุมชีแ้ จงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (Analyst Meeting / Opportunity Day)
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน / การประชุมผ่านทางโทรศัพท์
ร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพบนักลงทุน
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจัดทําจดหมายข่าวที่นาํ เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

จํานวนครัง้
8
16
8
15
1
24

หมายเหตุ: การพบปะนักลงทุนในปี 2564 เป็ นการประชุมแบบเสมือนจริงเป็ นส่วนใหญ่

สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลักที่บริษัทได้จดั ในปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
นอกจากนี ้ บริษัทเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ แก่
สื่อมวลชน รวมทัง้ การตอบคําถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมีนางสาวนมิดา อธิศพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนักลงทุน
และนางสาวกานติช์ นิต บางท่าไม้ นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูด้ แู ลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษั ทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในส่วนที่ 3
งบการเงิน บริษัทจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่างบการเงินได้ถกู จัดทําขึน้ อย่างถูกต้องและเพียงพอภายใต้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อสาธารณชน และมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มคี วามเป็ นอิสระ ให้เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงการถื อครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึ งแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ
นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทําธุรกรรมซือ้ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30
วันก่ อนกําหนดการเปิ ดเผยข้อ มูลทางการเงิ นและงบการเงิ นต่ อตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและสํานัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัทให้บคุ คลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนด หรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพ ย์
โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

จํานวนหลักทรัพย์ของบริษัททีก่ รรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ชื่อ-สกุล
นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการจัดการ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวคามิลล์ มา
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอานิล ธาดานี่
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธี รพงศ์ จันศิริ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
กรรมการ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563
170,327,319

หุ้นสามัญ
เพิ่มขึน้ /
ณ วันที่
(ลดลง)
31 ธ.ค. 2564
218,295 170,545,614

5,834
33,600
48,273,823
9,574,171
14,400
495,800,851
14,848,624

0
1,400
(9,359,100)
(500,000)
0
1,800,000
(4,569,515)

5,834
35,000
38,914,723
9,074,171
14,400
497,600,851
10,279,109

0.00%
0.00%
0.75%
0.17%
0.00%
9.54%
0.20%

265
1,527
2,468,887
26,734
22,393,220
668,726

0
(1,527)
0
0
0
0

265
0
2,468,887
26,734
22,393,220
668,726

201
1,393,611
312,902
17,096,581
517,494

182
1,262,961
283,567
15,493,776
468,978

3,775,292
-

93,960
-

3,869,252
-

0.07%
-

122,825
-

0
-

122,825
-

131,659
-

119,316
-

สัดส่วน
การถือหุ้น
3.27%

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563
7,737,276

MINT-W7
เพิ่มขึน้ /
(ลดลง)
0

MINT-W8
MINT-W9
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564
7,737,276
5,876,387
5,325,476
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

12

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่*

13

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์**

14

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโกศิน ฉันธิ กลุ

15

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ

16

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ*์ **

17
18

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพลพิพฒ
้ อัศวนิก****

ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการลงทุน
รองประธานฝ่ าย
กํากับดูแลกิจการ
รองประธานฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์
รองประธานฝ่ ายการเงิน
รองประธานฝ่ าย
จัดซือ้ และกระจายสินค้า

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
* ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2565
** แต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีผลวันที่ 1 เมษายน 2565
*** ลาออก มีผลวันที่ 12 มกราคม 2565
**** แต่งตัง้ มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563
275,155

หุ้นสามัญ
่
้
เพิมขึน/
ณ วันที่
(ลดลง)
31 ธ.ค. 2564
80,026
355,181

จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
สัดส่วน
การถือหุ้น
0.01%

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563
15,787

MINT-W7
เพิ่มขึน้ /
(ลดลง)
0

MINT-W8
MINT-W9
่
่
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564
15,787
10,516
9,530

884,804

109,025

993,829

0.02%

38,897

0

38,897

31,755

28,778

108,211

74,782

182,993

0.00%

9,309

0

9,309

4,579

4,149

712,482

48,682

761,164

0.01%

31,398

0

31,398

25,318

22,944

219,708

41,377

261,085

0.01%

9,167

0

9,167

8,185

7,417

10,525
N/A

21,179
N/A

31,704
134,528

0.00%
0.00%

595
N/A

0
N/A

595
23

623
-

565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.1.2

นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้ และผู้มสี ่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุน้ โดยเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้ และผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถาบันอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้
กําหนดนโยบายในการดูแลและปกป้องสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ และสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ื อหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และมี
ความโปร่งใส บริษัทได้นาํ เสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม ไม่มสี ิทธิพิเศษให้ผถู้ ือหุน้ เพียงกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ในอันที่จะเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ไ ม่ควรเปิ ดเผยเป็ นกรณีเฉพาะ นอกจากนี ้ นโยบายที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติต่อผูถ้ ื อหุน้ จะต้องเป็ น ไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัทที่กาํ หนดขึ น้
เพื่อดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิที่เสมอภาคเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันมีดงั ต่อไปนี ้
•

เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ส่วนน้อยมีสิทธิทจี่ ะเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
และส่งคําถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เป็ นการอํานวย

บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ และผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถาบันทุกรายรวมถึงผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อย โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2.5 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว สามารถเสนอระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี
2564 บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท รวมถึ งการส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ตั้งแต่วันที่ 17
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 หลักเกณฑ์และวิธีต่าง ๆ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.minor.com)
อย่างไรก็ดี เมือ่ พ้นกําหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ ื อหุน้ ส่งคําถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2564 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
•

ความเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ด้วยการมอบฉันทะ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ บริษัทได้อาํ นวยความสะดวกโดยการ
เสนอหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รู ปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู้ อบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี ้
หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็ นหนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอํานวยความ
สะดวกให้ผมู้ อบฉันทะโดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่ จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผูม้ อบฉัน ทะ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวไปพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจํานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
•

ความเท่าเทียมกันในการรับรู้ขอ้ มูล
บริษัทได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี และข้อมูลการนําเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการ
อํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติ นอกจากนี ้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้มีการดําเนินการประชุมทั้งในรู ปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน
•

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทกําหนดให้กรรมการของบริษัท ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผยรายงานการมี
ส่วนได้เสีย 2 ครัง้ ต่อปี ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม โดยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ วบรวมและจัดเก็บรายงาน เลขานุการ
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บริษัทจะส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุน้
สิทธิของผู้ถือหุน้
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ และกําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้บริษัทดูแลผูถ้ ื อ
หุน้ และผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมทัง้ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอนั ชอบธรรมภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติ
ที่กาํ หนดไว้ดงั นี ้
•

สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามที่ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันพึงจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปั น ผล
สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทไม่กระทําการใด ๆ ในการจํากัดโอกาสหรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้
ในการเข้าประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละราย ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกิ นกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ สิทธิในการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและสิ ทธิ ในการได้รบั ข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรู ป แบบที่
เหมาะสมต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการได้ดแู ลให้เรือ่ งสําคัญที่กฎหมายกําหนดและเรือ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อ ทิศ
ทางการดําเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ โดยบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
•
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
และสิทธิในการส่งคําถามสําหรับการประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า
เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลั่นกรองคําถามและคํา เสนอวาระการประชุมในเบื อ้ งต้นให้คณะกรรมการบริษั ท ตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่เกี่ ยวข้องก่ อน
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้ สุดท้าย
สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกํากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบือ้ งต้นก่อนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็ น
ขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วาระการประชุมและบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับเรือ่ งหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผูถ้ ื อ
หุน้ ทราบพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี ้ ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2564 ไม่มีผถู้ ื อหุน้ ส่งคําถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า
•

สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมผู้ถือหุน้
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผูถ้ ื อหุน้ เช่น วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุม ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา ทั้งนี ้ บริษัทได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ประจําปี ในวัน ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. และได้เผยแพร่เ อกสารการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com) ทัง้
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุน้ ต่างชาติ และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผถู้ ื อหุน้ ในวันที่ 1
เมษายน 2564 (ล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย 21 วันก่ อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) เป็ นผู้
จัดส่ง และได้จดั ทําเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
เรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม
ในวันเดียวกัน พร้อมทัง้ ผลการลงมติในแต่ละวาระ จํานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกี ารพิมพ์บตั รลงคะแนน ทัง้ นี ้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและเว็ บไซต์ข องบริษัท (www.minor.com) โดยในรายงานการประชุมผู้ถื อ หุ้น
บริษัทได้บนั ทึกรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุมและสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน
และนับคะแนน มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของแต่ละวาระ รวมถึงประเด็นคําถามและคําตอบ
ในที่ประชุม และชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจําปี ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษั ท
(www.minor.com) เพื่อเป็ นช่องทางสําหรับผูถ้ ือหุน้ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
•

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี
ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งพบผูต้ ิดเชือ้ จํานวนมาก
และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว บริษัทมีความห่วงใยในสถานการณ์ดงั กล่าว และคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ เป็ นสําคัญ กรรมการบริหาร
ซึ่งได้รบั มอบอํานาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เปลี่ยนรู ปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจําปี ครัง้ ที่ 28/2564 เป็ นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ บริษัทได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ใ นวัน ที่
22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ E-AGM เผยแพร่ ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
โดยดําเนินการจัดประชุมภายใต้พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทได้
เผยแพร่ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบการเปลี่ยนรู ปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2564
ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนตามกระบวนการที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.minor.com) และหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ื อหุ้น
ภายในวันที่กาํ หนด โดยบริษัทได้ทาํ การส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลของผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบซึ่ง
รองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 28/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทปี 2564 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แนะนําและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ก่ อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถามที่สาํ คัญจะได้รบั การ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผถู้ ื อหุน้ ทราบถึ งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม จํานวนและสัดส่วนของผูถ้ ื อ
หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ในวาระการแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล เนื่องจากการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มกี ารพิมพ์บตั รลงคะแนน
บริษัทยังได้เชิญบุคคลอิสระจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมและตรวจสอบการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
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การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ ในวันประชุมผู้ถือหุน้
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุม ภายใต้
พระราชกําหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้ลงทะเบีย น
และยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกระบวนการที่ได้กาํ หนดไว้แล้ว จะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์
เข้าประชุมเฉพาะบุคคลที่ได้นาํ ส่งไว้ให้ล่วงหน้า (อย่างน้อย 1 วันก่ อนวันประชุม) ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ
E-Meeting และ E-Voting สําหรับการลงคะแนนเสียง ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจะใช้แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่
ละวาระภายในเวลาที่กาํ หนด หากไม่ลงคะแนนใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
บริษัทคํานึงถึงช่องทางการสื่อสารสําหรับผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติโดยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดทํา
คําแปลภาษาอังกฤษในสไลด์การนําเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารจะตอบข้อซักถาม ความคิดเห็นและ
คําแนะนําจากผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติเป็ นภาษาอังกฤษ
ประธานในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม
เว้นแต่การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีโอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้ คําถาม ขอคําอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและที่ประชุมได้ตาม
ความเหมาะสม
การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน
บริษั ท มีน โยบายและวิ ธีการดูแ ลกรรมการและผู้บ ริหารในการนําข้อ มูล ภายในของบริษั ท ไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ส่ว นตน โดย
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถื อครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึ งแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทําธุรกรรมซือ้ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ในระยะเวลา 30 วัน ก่ อ นกํา หนดการเปิ ด เผยข้อ มูล ทางการเงิ น และงบการเงิ น ต่ อ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจ้งเตือนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้
ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท ข่าวสาร
ของบริษัทให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนดหรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดย
พนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการทบทวนหลักจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รปั ชัน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท โดยปั จจุบนั เป็ นการทบทวนในระบบออนไลน์
และสามารถลงนามรับทราบในการปฏิบตั ิตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทําแบบทดสอบความเข้าใจ
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การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ บริษั ท ได้กํา หนดนโยบายในการดูแ ลรายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในที ม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตั ิรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น
ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณีที่มกี รรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทําการ
วิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ ทรัพย์สิน
ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ จึง
นําเสนอตามขัน้ ตอนและกระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย จะไม่มสี ่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้
กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็ นรายการที่มคี วามจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรือไม่
ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการทบทวนหลักจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์
รัปชัน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปั จจุบนั เป็ นการทบทวนในระบบออนไลน์และสามารถลงนามรับทราบใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทําแบบทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี ้ บริษัทกําหนดให้กรรมการของบริษัท ผูบ้ ริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผยรายงานการมีส่วนได้เสีย 2 ครัง้ ต่อปี ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
ความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ สี ่วนได้
เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี
•

ผู้ถือหุน้
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งจะต้องได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สิทธิในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ ฐานะการเงิน
เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผูถ้ ื อหุน้ อย่างต่อเนื่ องใน
ระยะยาว
•

ผู้ลงทุน
บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนภายในกําหนดหรือตามช่วงเวลาที่

เหมาะสม
•

ลูกค้า
บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสําคัญ
กับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเป็ นสิ่งที่บริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมให้ความสําคัญยิ่ง ทัง้ นี ้ บริษัททําการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้ม่ นั ใจว่า วัตถุดิบจนถึ งผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การตรวจสอบและคัดเลือกแหล่ง
วัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหาร จนถึ งขั้นตอนการผลิต การขายและส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทมีมาตรการ
คัดเลือกผูผ้ ลิต รวมถึงผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทส่งเสริมการตรวจสอบต้นทางของ
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อาหาร (Food Traceability) เพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจนวัตถุดิ บ
มาถึงบริษัท
บริษัทมีความตัง้ ใจที่จะให้ลกู ค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขัน้ ตอน นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติบริษัทได้เริ่มมี
ส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ของลูกค้ามากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิ จอาหารทุกแบรนด์ในเครือบริษัทได้ริเริ่มการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์
และอีเมลของฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ และบริษัทยังใช้หลายช่องทางในการรับ ฟั ง
ความคิดเห็นของลูกค้า เช่น การทําแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์คาํ ติชมของลูกค้าผ่านโซเซียลมีเดีย และการทําการ
สํารวจทางการตลาด เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุ งเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความสําคัญในเรื่องความ
รับ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารกั บ ลูก ค้า ผ่า นสื่ อ ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ม่ นั ใจว่ า ลูก ค้า ได้ร ับ ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งและไม่ก่ อ ให้เ กิ ด ประเด็ น ด้า นจริยธรรม
(Non Controversial Content)
ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิ ดช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน feedback@minor.com โดยข้อมูลจะได้รบั ความคุม้ ครองและเก็ บเป็ น
ความลับ
•

คูค่ า้
ค่านิยมองค์กรของบริษัทประการหนึ่งคือ “คู่คา้ ” ทัง้ นี ้ บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่ว น
ไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ัดจําหน่าย ผูด้ าํ เนินธุรกิ จแฟรนไชส์ พันธมิตรทางธุรกิ จ หรือผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่าง
เสมอภาคและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
บริษัทมีเกณฑ์ในการเลือกสรรคู่คา้ ที่มชี ื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ มีความเป็ นมืออาชีพ
คํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยคู่คา้ ที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมาะสมจะต้องลงนามในหลักจรรยาบรรณสําหรับ
พันธมิตรทางธุรกิ จของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่คา้ จะมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปในทาง
เดียวกัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดให้มกี ระบวนการสรรหาคู่คา้ ที่เป็ นธรรม โดยมีหลักปฏิบตั ิโดยรวม ดังนี ้
1. บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค และเปิ ดโอกาสให้ค่คู า้ ทําการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รบั อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดทํารูปแบบสัญญากับคู่คา้ อย่างเป็ นมาตรฐาน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
3. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม่ นั ใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
4. บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนคู่คา้ ที่ประพฤติมชิ อบ ทําผิดกฎหมาย มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ในการเติบโตของบริษัทนัน้ ย่อมควบคู่ไปกับจํานวนคู่คา้ ที่เพิ่มขึน้ ด้วย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีค่คู า้ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานของบริษัท โดยจะทําการตรวจสอบมาตรฐานของคู่
ค้าอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ บริษัทมุง่ มั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับคู่คา้ โดยเรียนรูข้ อ้ ดีและจุดแข็งของกันและกัน เพื่อเสริมสร้า งให้
เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้
ทัง้ นี ้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตในชุมชนใกล้เคียงก่ อ น
เป็ นอันดับแรก ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่ นให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ ร่วมพัฒนาผูผ้ ลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการร่วมระหว่างซิซซ์เลอร์และโครงการหลวง โดยได้นาํ ผักที่ปลูก
ในไร่ทดลองของโครงการหลวงมานําเสนอแก่ลกู ค้าและทําการสํารวจผลตอบรับทางการตลาดและดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาผลผลิต อย่าง
ต่อเนื่อง
•

เจ้าหนี้
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรมและชําระหนีค้ ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขที่กาํ หนด รวมถึ ง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มเี หตุอนั ควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อ
มีเหตุสาํ คัญ อันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยั สําคัญและอาจกระทบต่อหนีท้ ี่ตอ้ งชําระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบ เพื่อร่วมกันหา
วิธีแก้ไขและป้องกัน อย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้เกิ ดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกล้ชิดโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่ า ง
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สมํ่าเสมอต่อคณะกรรมการ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี ้ บริษัทจะนําสินเชื่อที่เจ้าหนีห้ รือสถาบันการเงิน
อนุมตั ิมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนีห้ รือสถาบันการเงิน
ก่อนการอนุมตั ิรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ บริษัทต้องมั่นใจว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่
กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี ้
•

คูแ่ ข่ง
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่ งด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
•

พนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มคี ณ
ุ ค่าและต้องได้รบั การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการทํางาน พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
การพัฒนาศักยภาพ: บริษัทมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูง เน้นความเป็ นเลิศด้านการปฏิบตั ิการและ
การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งองค์กรและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดในการทํางานเสมือนว่าตัวเองเป็ นเจ้าของกิจการ บริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ หลักสูตรการขาย การตลาด การบัญชี ภาวะผูน้ าํ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ รวมถึ งทักษะอื่น ๆ อาทิ การอบรมพฤติกรรมสู่ความสําเร็จ (Behaviors for Success) การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษา
สุข อนามัย ตลอดจนการอบรมเรื่อ งสิ่ง แวดล้อ ม และจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด-19 บริษั ท ได้ต ระหนักถึ งการต้อง
ปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้เกิ ดความยั่งยืนในเชิงรุ ก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้ โรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึน้ ด้วย
บริษัทจึงออกแบบการพัฒ นาศักยภาพของพนักงานทุกคนและลดความวิตกกั งวลจากสถานการณ์ดังกล่าวผ่านระบบอิเล็ค ทรอนิ ก ส์
(e-learning) เช่น การให้ความรูเ้ รือ่ งการลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้ จากโรคโควิด-19 การรักษาสุขภาพเมือ่ ต้องอยู่บา้ น (Body Fit@home)
เคล็ดลับการทํางานที่บา้ นให้มปี ระสิทธิภาพ (Work@Home) การจัดการกับความเครียด (Mental Fit@home) พร้อมการประเมินตนเองผ่าน
แบบทดสอบระดับความเครียด (Stress Assessment)
นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานในหัวข้อ การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (General Data
Protection Regulation: GDPR) การสร้างความตระหนักถึ งเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของข้อ มูล และรู เ้ ท่าทันการโจมตีทางไซเบอร์พ ร้อ ม
รับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ (IT Security & Cyber Attack Prevention Training) ที่จะช่วยให้พนักงานเข้าถึง ใช้ และแบ่งปั นข้อมูล และ
แพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดความปลอดภัยด้านไอที รวมถึงเพื่อให้
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท บริษัทได้จดั อบรมหลักปฏิบตั ิทางจริยธรรม
และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบ e-training ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพื่อเป็ นการทบทวนความรูค้ วามเข้าใจและรับทราบ
หลักปฏิบัติทางจริยธรรมประจําปี รวมถึ งจัดให้มีการทดสอบความรู ค้ วามเข้าใจในเรือ่ งจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันหลังจาก
การอบรมแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็ นธรรม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่
พนักงาน เมือ่ บริษัทสามารถทํากําไรได้ถึงเป้าหมาย ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับผลงานของพนักงานแต่ละคน มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และสามารถ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับ องค์ก ร นอกเหนือจากเงินเดื อนและเงิ นสมทบกองทุน สํารองเลีย้ งชี พ บริษัทได้จัดสวัสดิการค่ า
รักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับส่งระยะทางระหว่างบริษัทกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออํานวยความสะดวก ให้กับผูบ้ ริหารและพนักงานตามความ
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการดํารงชีพ
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สุ ขอนามัยและความปลอดภั ย ในที่ท ํางาน: บริษัทยึดมั่นและให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ของพนักงานในการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่
การรายงานเบาะแสสําหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงานต้องการแจ้งข้อร้องเรียน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ การแจ้ง
เบาะแสการกระทําผิด พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถกู ต้อง ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท ผิดจริยธรรม
บริษัทมีช่องทางให้พนักงานส่งเรือ่ งราวมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
1. อีเมล:
whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถื อเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถกู ก่อกวนหรือถูกมุ่ง ร้าย
จากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทําด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุง่ ร้ายทําลายบริษัทหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
•

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล
ในการดําเนินธุรกิ จ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
•

การต่อต้านการทุจริต
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มกี ระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การ
บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า น
การทุจริต ตัง้ แต่ปี 2556 และได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification)
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทได้รบั การรับรองการต่อ
อายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Re-Certification) ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และ
จะยื่นรับรองการต่ออายุในกรอบระยะเวลา 3 ปี อีกครัง้ ในปี 2565 บริษัทจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้อ งของ
เอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองก่ อนการยื่นแบบเพื่อรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต
ในระหว่ า งปี 2564 แผนกทรัพ ยากรบุค คลได้จัด อบรมหลัก จรรยาบรรณและการต่ อ ต้า นทุจ ริต คอร์ร ัป ชั น ในรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพื่อเป็ นการทบทวนความรูค้ วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบตั ิทางจริย ธรรม
ประจําปี รวมถึงจัดให้มกี ารทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึ่ง
พนักงานทุกคนสามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
บริษัทยังใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกํากับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รปั ชัน
และรายงานสรุปเป็ นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท
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ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ มีเจตนารมณ์ที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิต่อผูม้ สี ่ วนได้
เสียอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีและจริยธรรมมาอย่างต่ อเนื่อง บริษัทจึงได้กําหนดแนวทางปฏิ บัติในเรื่ อ ง
ของขวัญ ของกํานัลและการเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รบั จากหรือให้กับคู่คา้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน โดยประสงค์ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ ยึดมั่นและถื อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอันที่จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั ของขวัญ
ของกํานัล การเลีย้ งรับรองหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมจากผูร้ ว่ มดําเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทได้รณรงค์เรื่อง “การงดรับของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4
โดยได้ประกาศใช้นโยบายนีม้ าตัง้ แต่ปี 2561 เพือ่ สร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมการปฏิบตั ิงานและธรรมาภิบาลภายในองค์กร อันจะนํามา
ซึ่งความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้รบั ผิดชอบในการกําหนดและ
ควบคุมดูแลนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ให้มกี ารตรวจสอบการปรับใช้ เผยแพร่ ดําเนินการปรับปรุง แก้ไข และให้มกี ารปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน
•

มาตรการดําเนินการกับผู้ทกี่ ระทําไม่เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
บริษัทมีมาตรการกับผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายหากการฝ่ าฝื นนั้นมีมลู ความจริง ภายหลังจากได้ดาํ เนินการตามมาตรการ
สอบสวนจนถึ งที่สุด รวมถึ งผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทําผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทําผิดแต่ไม่ดาํ เนินการจัดการให้
ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
•

สิทธิมนุษยชน
สําหรับธุรกิ จของบริษัทที่เติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทได้ตระหนักถึ งความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่ น ที่
บริษัทดําเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วน ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความต่างในเชิงวัฒนธรรมอันหลากหลาย บริษัทมีพนั ธสัญญาที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความ
เสมอภาค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงานจะได้รบั สิทธิของการทํางานในสถานที่ทาํ งานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิด
สิทธิทางวาจา การกระทําในแง่ของสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิใด ๆ ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื น้ ฐาน
ของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทางปั ญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่พิจารณาถึง
ความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในด้านการคัดเลือกคู่คา้ บริษัทจะ
พิจารณาคู่คา้ ของบริษัทที่มกี ารดําเนินธุรกิจที่คาํ นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการดําเนินกิจการ
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
•

การชดเชยกรณีทเี่ กิดการละเมิดสิทธิ
บริษัทปกป้องสิทธิของพนักงาน รวมทัง้ ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานยึดมั่นในการปฏิบตั ิอย่างซื่อสัตย์และถูกต้องชอบ
ธรรม บริษัทเคารพอย่างสูงในสิทธิของพนักงาน และทุกการปฏิบัติต่อพนักงานต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทกําหนดอัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลาและสวัสดิการของพนักงานเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ และชดเชยให้กับพนักงานอย่างเป็ นธรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงานท้องถิ่น
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
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•

ทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษั ท ตระหนัก ถึ ง คุณ ค่ า และความสํา คัญ ของทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ โดยบริษั ท ไม่ส นับ สนุ น การดํา เนิ น การ
ใด ๆ ที่มีลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สิน ทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลระบบสารสนเทศ และ
ทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
• บริษัทจะสํารวจตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะนํามาใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น หาก
เป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขและปฏิบตั ิตามให้ถกู ต้อง
• บริษัทมีนโยบายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์สาํ หรับพนักงาน เพื่อมุ่งรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
• บริษัทไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือทําซํา้ เพื่อเผยแพร่เอกสารที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• บริษั ท ไม่อ นุญ าตให้ใ ช้ห รือ ติ ด ตั้ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ ไ ม่เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท หรื อ ไม่มีใ บอนุญ าตบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท
• บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานเลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
•

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและความเป็ นอยู่ที่ดีของสังคม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อ ม
นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แนวคิดของ "การสร้างคุณค่าร่วม" เป็ นหนึ่งในปั จจัยเสริมของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ เรามุ่งมั่นในการผสมผสานแนวคิดนีเ้ ข้ากับการดําเนินธุรกิ จทั่วโลก และมองหาโอกาสในการส่งเสริมการ
ดําเนินงานที่มคี วามสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสร้างคุณค่าร่วมในหมูพ่ นักงาน ไมเนอร์ได้พฒ
ั นาและจัดอบรมออนไลน์ "Sustainability 101" ครัง้ แรกใน
ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดด้านความยั่งยืนและส่งเสริมให้พนักงานผสานแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมใน
ชีวิตประจําวันและในการดําเนินธุรกิจ พนักงานกว่า 8,000 คนจากทุกหน่วยธุรกิจในประเทศไทผ่านการอบรมนีเ้ ป็ นรุ ่นแรกในปี 2562 และ
ในรุน่ ที่ 2 มีพนักงานมากกว่า 7,000 คน ของไมเนอร์ โฮเทลส์จาก 19 ประเทศ ผ่านการอบรมนี ้
นอกจากนี ้ เพื่อเน้นยํา้ ความุง่ มั่นของเราในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มที กั ษะและความสามารถ และสร้างประโยชน์เชิงบวกให้
ทัง้ กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ไมเนอร์ได้รเิ ริม่ นําตัวชีว้ ดั ด้านความยั่งยืน โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 5 ของตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลงาน
ทั้งหมดมาเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานประจําสํา นักงานใหญ่ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์ในเอเชี ย
คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และบราซิล
เรายินดีที่จะรายงานว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมากกว่า 1 ล้านคนได้รบั
การสนับสนุนและพัฒนาตัง้ แต่ปี 2562 เราสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยแนวการดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ 3 ระดับของ
ไมเนอร์ครอบคลุมการพัฒนาและสนับสนุนทัง้ กลุ่มสมาชิกชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผูบ้ ริหารศักยภาพสูงและผูน้ าํ ไมเนอร์
มุง่ มั่นในการเป็ นนายจ้างที่มคี วามรับผิดชอบและองค์กรที่ทกุ คนอยากทํางานด้วย เราสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย
ส่งเสริมความเป็ นอยู่ที่ดี และสนับสนุนโอกาสให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพอย่างเต็มที่ บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและพัฒ นา
เด็ก เยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการบริจาคเพื่อการกุศ ล
เพื่อให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI) นอกจากนีเ้ รายังสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงาน
ของเราโดยกระตุน้ ให้หน่วยธุรกิจทั่วโลกดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสาที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไมเนอร์ตระหนักดีถึงวาระเร่งด่วนระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งมีชีวิต ใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีมติอนุมตั ิให้คาํ มั่นในการเป็ น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ น
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ศูนย์ ภายในปี 2593” เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของเราและสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้วยความห่วงใยที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้ามีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน
แนวทาง “4R”: การลด การใช้ซาํ้ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปั จจุบันด้วยวัสดุ
ทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ในปี 2564 ไมเนอร์ลงทุนมากกว่า 26 ล้านบาทในด้านการจัดการและโครงการด้านสิ่งแวดล้อ ม
ทั่วโลก ส่งผลให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 15,000 ตัน
นอกจากนีไ้ มเนอร์ โฮเทลส์ มีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน ติดกับหรือได้มาซึ่ ง รายได้หรือชื่ อ เสีย งจากพื น้ ที่คุ้มครองทาง
ธรรมชาติหรือมีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยาของบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เป็ นสิ่งสําคัญที่เราจะต้อง
ปกป้องและอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่เหล่านี ้ ความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักใน
โรงแรมของเรา ในปี 2564 บัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ จํานวน 81 สายพันธุไ์ ด้รบั การปกป้องภายใต้การ
อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รายละเอียดของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ ในส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
ทั้ง นี ้ เพื่ อ บรรลุเ ป้า หมายด้านสิ่ง แวดล้อมในระยะยาว บริษั ท จัดให้มีการฝึ ก อบรมแนวปฏิบัติและการอนุร ักษ์สิ่ง แวดล้อ มที่
หลากหลายให้กับพนักงานและคู่คา้ ทัง้ ในเรือ่ งโลกคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ การตัง้ เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science-based targets)
จนถึงหัวข้อเกี่ยวกับความรูเ้ ฉพาะด้าน เช่น การตัง้ เป้าหมาย Science-Based Target การอนุรกั ษ์พลังงาน การจัดการนํา้ การจัดการขยะ
และพลาสติก นอกจากนีพ้ นักงานของ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมออนไลน์ หน่วยธุรกิ จ
ภายใต้ไมเนอร์ได้รบั การรับรองมาตรฐาน BREEAM, LEED, ISO 14001: ข้อกําหนดและการตรวจสอบภายใน, ISO 50001 และการสร้าง
การตระหนักรูด้ า้ นสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ นอกจากนี ้ บริษัทยังมอบประสบการณ์โดยตรงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า เช่น ไมเนอร์ ฟู้ด นําเสนอ
เมนูอาหารที่ย่ งั ยืนหรือเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ ของลูกค้าในเรื่องการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ดี ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยยังคงลดการใช้ชอ้ นส้อมและบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเปลี่ยนเป็ นบรรจุภัณ ฑ์
ทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า
รายละเอียดของสมาชิกและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานจะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้ได้รบั การรับร้องดังกล่าว
สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของไมเนอร์ ในส่วน ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564
•

ชุมชน
บริษัทให้ความสําคัญกับชุมชนที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่ โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจ้างงาน การจัดซือ้ วัตถุดบิ และกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนอื่น ๆ รวมถึงให้ความรู ้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในโครงการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ คอยติดตาม
ความคืบหน้าโครงการที่ทาํ ร่วมกับชุมชนในทุก ๆ ปี
•

การแจ้งข้อร้องเรียนและการรายงานเบาะแส
บริษัทสนับสนุนให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด และ/หรือแจ้งข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัทได้ทางอีเมล feedback@minor.com และสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการรายงานการกระทําผิดใด ๆ ที่เกิ ดขึน้ ภายในบริษัท การรายงานเบาะแส
ดังกล่าวสามารถทําได้ผ่านช่องทางที่บริษัทได้กาํ หนดไว้อย่างเป็ นทางการและเป็ นความลับตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี:้
1. อีเมล:
whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์:
www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถื อเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถกู ก่อกวนหรือถูกมุ่ง ร้าย
จากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทําด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุง่ ร้ายทําลายบริษัทหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสทําหน้า ที่สนับ สนุนฝ่ ายบริหารในการรับผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษั ท ซึ่งรวมถึ ง
(แต่ไม่จาํ กัดเพียง) การทบทวนรายงานที่ได้รบั ผ่านทางช่องทางการรับแจ้งเบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องที่ได้รบั แจ้งเบาะแส
การดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ปฎิบตั ิตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผูแ้ จ้งเบาะแส และจะนําเสนอรายงานการรับแจ้งเบาะแส
ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อแนะนําในเรือ่ งที่เกิดขึน้ ต่อคณะกรรมการจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
(ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็ นประธาน) และคณะกรรมการบริษัท เป็ น รายไตรมาส นอกจากนี ้ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งที่เกี่ยวกับบัญชี การตวจสอบภายใน หรือ
เรือ่ งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทและบริษัท ในเครือยึด มั่น ในคุณธรรมและมาตรฐานในการดําเนิน ธุรกิ จ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติ แ ละ
สนับสนุนให้เกิ ดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รปั ชั น ทุก
รูปแบบ พนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อนําบริษัทให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจที่ส่งมอบ
ประสบการณ์อนั ยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่ ายที่มีส่ว นใน
ความสําเร็จของเรา
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักจรรยาบรรณที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท (www.minor.com)
6.3
6.3.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ า่ นมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิ จการได้ทบทวนนโยบายต่าง ๆ ประกอบด้วย การทบทวนวาระที่เกิ ดขึน้ เป็ น
ประจําทุกปี ได้แก่ การทบทวนนํานโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน
(CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ การพิจารณา
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นต้น
นอกจากนี ้ ยังมีการทบทวนนโยบายและข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องให้มีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนหลัก
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจ การทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายต่อต้านการทุจ ริต
และคอร์รปั ชัน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบและ/หรืออนุมตั ิการทบทวนแนวทางกํากับดูแลกิจการของบริษัท อาทิ ไม่มกี รรมการอิสระที่
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเกิ นกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมากกว่าร้อยละ 66 เป็ นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมตั ิจดั ตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ท่ ัวทั้งบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ นโยบายบริษัทและข้อกําหนด กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และปรับปรุ ง
โครงสร้างคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพื่อรับผิดชอบต่อการนํานโยบายการแจ้งเบาะแสไปปฏิบตั ิให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6.3.2

เหตุผลที่บริษัทยังมิได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรือ่ งใดมาปฏิบตั ิ
ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนํานโยบายและ
แนวทางการกํากับดูแลกิ จการตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีบางหลักปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลัก CG Code และได้
บันทึกไว้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผลดังนี ้
- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่าร้อยละ 50
ปั จจุบันโครงสร้างกรรมการยังคงเป็ นโครงสร้างที่มีการถ่ วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารมากกว่ากึ่ งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และเพื่อเป็ นการถ่ วงดุล
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอํานาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะตัวแทนกรรมการอิสระให้มสี ่วนร่วมในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- การกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
บริษัทไม่มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทมีคณ
ุ สมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและบริษัทกําหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการมาเกิ น 9 ปี ครบกําหนด
วาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ดํารงตําแหน่งต่อ โดยคณะกรรมการจะนําเสนอถึงเหตุผลใน
การขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเลือกกรรมการดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระต่อไป
6.3.3

ข้อมูลการปฏิบตั ิในเรือ่ งอื่น ๆ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แล้ว การดําเนินการของบริษัทยังรองรับการประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ อาทิ
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Corporate Governance
Report of Thai Institute of Directors) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยอีกด้วย และใน
ระดับสากล อาทิ ASEAN CG Scorecard, Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4GOOD Index เป็ นต้น
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7

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอืน่ ๆ

7.1

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
และกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับโครงการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
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7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดย

กรรมการมากกว่ากึ่ งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากั ด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 8
ท่าน ซึ่งมีสดั ส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดงั นี ้
กรรมการ

จํานวน

ร้อยละ

ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

73

เป็ นผูบ้ ริหาร

27

กรรมการอิสระ

36

ชาย

82

หญิง

18

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัติหลากหลายในด้านความรู เ้ ชิงอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน การ
บริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การกํากับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความแตกต่าง
ในเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา และเพื่อเป็ นการสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศนัน้ การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้ จะมีบคุ คลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อที่นาํ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแลกิจการพิจารณา
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้ง
คณะ ทัง้ นี ้ กรรมการที่เป็ นอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติที่บริษัทกําหนด และต้องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่าที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด
กรรมการของบริษัทเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิ จของบริษัท โดย
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
รายละเอียดในเบือ้ งต้น ก่อนที่จะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั
การเสนอเป็ นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ บริษัทได้เปิ ดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถื อหุน้ ในบริษัทของกรรมการในรายงานประจําปี ซึ่งได้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com)
•

ความอิสระของประธานกรรมการ
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ขึน้ ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค ที่ครบกําหนดตามสัญญา โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้
ตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแยกจากกัน
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นอกจากนี ้ นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค ยังคงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิได้เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้
โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็ นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด และเพื่อเป็ นการถ่วงดุลอํานาจและหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการและอํานาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะ
ตัวแทนกรรมการอิสระให้มสี ่วนร่วมในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
7.2.2

ข้อมูลคณะกรรมการและผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
รายชื่อ

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

4. นางสาวคามิลล์ มา
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายอานิล ธาดานี่
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษัท
นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการสอง
ในสี่คนเป็ นผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้ การลงทุนใน
ธุรกิ จใหม่ เว้นแต่เรื่องกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่
กําหนดโดยคณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คาํ แนะนํา และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกําหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมตั ิ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
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4. ประเมินความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
5. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็ นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึ งความซื่อตรงในการรายงานข้อมูลทางการเงิน

ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าและคู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น
6. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
และผูถ้ ือหุน้
7. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็ นไปเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
8. สร้างความมั่นใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปั ญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้
ทั้งนี ้ เรื่องที่เป็ นอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการดําเนินธุรกิ จประจําปี และงบประมาณ นโยบายเงินปั นผล
แผนดําเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กาํ หนดไว้ การได้มาและจําหน่าย
ไปของทรัพย์สินที่สาํ คัญ หรือการจําหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบริษัท เป็ นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั อิ าํ นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอํานาจอนุมตั ิที่ไม่จาํ กัด
ประธานกรรมการบริษั ท ทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒ นาการทํา งานของคณะกรรมการให้มีประสิท ธิภาพ และทํา หน้า ที่
ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. กํากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจได้ว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มจี ริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม การดูแลข้อมูล สําหรับ
การประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กําหนดวาระการประชุม และดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่างเหมาะสม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกั น
การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
6. เป็ นประธานในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็ นการ
ถ่วงดุลอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอํานาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ ประธาน
กรรมการตรวจสอบให้มสี ่วนร่วมในการกําหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้กาํ หนดตารางการประชุมคณะกรรมการ สําหรับปี
2564 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวตัง้ แต่ช่วงปลายปี ก่อนเริ่มปี ใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกท่า น
สามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุมได้ ซึง่ รวมถึงการประชุมประจําไตรมาสและการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
ของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิ จ 5 ปี ขา้ งหน้าเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี ้ ก่ อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรรมการและฝ่ าย
จัดการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมีประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะตัว แทน
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กรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้อ มเอกสาร
ประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างน้อย 5 วันทําการให้คณะกรรมการพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนงานระยะ 5 ปี เป็ นประจําทุกปี ทําให้มโี อกาสในการทบทวน และ
อนุมตั ิ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล้อมของธุรกิ จที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิ จ 5 ปี ขา้ งหน้าในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย รวมทัง้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผล
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และถ่ ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานไปในองค์กร โดยมี
ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์คอยทบทวน ติดตามและกํากับการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงาน นอกจากนี ้ บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัต กรรม
และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบก่ อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันหรืออย่างน้อย 5 วันทําการล่วงหน้า ในระหว่างการประชุม ประธานในที่
ประชุมได้เปิ ดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ ายจัดการและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ มีการ
ติดตามดูแลให้มกี ารนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิและได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผูท้ ีเ่ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้สรุปผลประกอบการของบริษัท และ
รายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการดําเนินงานให้มคี วามสอดคล้อ งไป
กับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างใกล้ชิด
ในปี 2565 บริษัทจะดําเนินการตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มสี ่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะไม่มสี ิทธิเข้าประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้
จํานวนองค์ประชุมขัน้ ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ อีกทัง้ เป็ นการเรียนรูก้ าร
ทํางานของกรรมการและนโยบายในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่ง คณะกรรมการ
ยังสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จาก ฝ่ ายจัดการ เลขานุการบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กาํ หนด
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว ในปี 2564 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารได้ร่วมประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย
ปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย จํานวน 1 ครัง้ และได้แจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบ
เลขานุการบริษทั
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดาํ เนินการดังนี ้
1. จัดเตรียมและจัดเก็ บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้
ถือหุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
3. แนะนํากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สมํ่าเสมอ
4. ดําเนินการอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส ทัง้ นี ้ ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และประวัติการเข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องของผูท้ าํ หน้าที่สนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมการได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1
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7.3

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1

ให้แสดงข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รบั การแต่งตัง้
โครงสร้างกรรมการบริษั ทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวคามิลล์ มา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ต่อวาระได้อีกหลังจากครบกําหนดวาระ โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส
รวมถึ งพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่
จําเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลด้านผลการดําเนินงานต่อสาธารณะ
รวมถึงแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานต่อนักวิเคราะห์และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่และเลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเพื่อให้ดาํ เนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุมและงบ
การเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึ ง
ดูแลควบคุมงานที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือ
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่น ๆ นอกจากนี ้ ยังดูแลการรับบริการด้านอื่นของบริษัท (รวมถึงมติที่เกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชี ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชี
ทุก ๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํ นาจในการอนุมตั ิเงื่อนไข และค่าบริการ
เบือ้ งต้นสําหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอื่นที่เสนอโดยผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้
คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อเสนอต่อผูถ้ ื อหุ้น เพื่ อพิ จารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิ ส ระของบริษั ท รวมถึ งค่าบริก าร
ตรวจสอบในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระเท่าที่เห็นสมควร ในเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหา หรือข้อจํากัดในการตรวจสอบ และ
การดําเนินการของฝ่ ายบริหารต่อปั ญหาหรือข้อจํากัดนั้น ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึ งนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งรวมถึ งผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทที่มีนัยสําคัญ และมาตรการของฝ่ ายบริหารในการควบคุมและลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของมาตรฐานบัญชี หลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการตัดสินใจด้านบัญชีที่สาํ คัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผลของการ
ตัดสินใจดังกล่าว
6. สอบทานและอนุมตั ิการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึง
• วัตถุประสงค์ อํานาจ และสายการบังคับบัญชา
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบุคคลากรประจําปี และ
• การแต่งตัง้ การกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมุนเวียนผูบ้ ริหารงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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7. สอบทานร่ว มกับ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บ ริห ารฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้บ ริห ารฝ่ ายอื่ น ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร เพื่อพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุมภายในด้านการเงิน รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน
8. สอบทานรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษั ท
ตรวจสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสําคัญที่ได้ถูกนําเสนอในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ น
ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน ผลการสอบทาน เมื่อ
เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประเด็นที่รอ้ งขอโดยหน่วยงานราชการหรือข้อร้องขออื่น หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการตรวจสอบซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น นอกจากนี ้ เพื่อสอบทานความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. สอบทานให้บ ริษั ทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กําหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานหรือพนักงานทีเ่ คยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท
11. สอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตของผูบ้ ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการ
ใดที่เกี่ ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดังกล่าวรวมถึ งการสอบทานระบบ ตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับที่ปรึกษาทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
12. กํา หนดและควบคุมขั้น ตอนการรับเรื่อ งดูแ ล และดํา เนิ น การแก้ไ ขข้อ ร้อ งเรียนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บัญชี การควบคุมภายใน หรือ การ
ตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั เป็ นความลับและไม่ระบุชื่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยด้าน
บัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
13. ดําเนินการแก้ไขความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
14. สอบทานและอนุมตั ิ หรือให้สัตยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง ซึ่งเป็ นรายการที่ถกู กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลตาม
กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
15. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
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17. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวคามิลล์ มา
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
5. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ ีจ่ ะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ ืบทอดตําแหน่งสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
2. ทบทวนและอนุมัติ เ ป้ า หมายและวัตถุป ระสงค์ป ระจําปี ข องบริษัท เพื่ อ พิ จารณาค่า ตอบแทนของประธานเจ้าหน้า ที่บ ริห าร โดย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนที่เกี่ ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กําหนด โดยการประเมินในครัง้ นีจ้ ะเป็ นปั จจัยที่ใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใช่หนุ้
3. ทบทวนและอนุมตั ิขนั้ ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปี ของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนําเบือ้ งต้นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณา
อนุมตั ิผลตอบแทนประจําปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็ นหุน้ และไม่ใ ช่หุ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะดูแลการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในส่วนที่เกี่ ยวกับผลการดําเนินงานและค่าตอบแทน
ของพนักงานบริษัท
4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ ยวกับหุน้ รวมถึ งให้คาํ แนะนําในการปรับปรุง
แผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนค่าตอบแทนดังกล่าว
5. ดําเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ ริหารของบริษัทในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ ริหาร การพิจารณาข้อมูลจากความเห็นของ
พนักงาน และการพิจารณาผลของขัน้ ตอนในการประเมินผูบ้ ริหารประจําปี
6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ ริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัทและนําเสนอคําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
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คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายอานิล ธาดานี่
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา

ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนําเสนอต่อผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิใ นการ
ประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและ
ด้านการทํางาน เป็ นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
กรรมการบริษัทท่านอื่น ๆ ทัง้ นี ้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้
2. กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยทบทวนหลักเกณฑ์การ
สรรหาดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่ อยและให้คาํ แนะนําต่ อคณะกรรมการในการพิจ ารณาคัด เลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ แ ละ
ประสบการณ์เพื่อดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ตามความจําเป็ น
4. กําหนดและให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากั บดูแล
กิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปี หรือตามความจําเป็ น
5. กํา หนดและให้ค ํา แนะนํา เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาการประเมิน การทํา งานประจํา ปี ข องคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินประจําปี ดงั กล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มกี ารเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ข อง
บริษัท (www.minor.com)
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
4. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ข้อควรปฏิบัติและแนวทาง
นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสีย่ ง
2. สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์ที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการระดมทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและความเสี่ยงด้านชือ่ เสียง
รวมถึงการกําหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
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3.

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ ยวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็ นสมควร คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ย งควรประชุมร่วมกั บคณะกรรมการกํา กั บ
โครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
รับรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสีย่ งและประเมินความเสี่ยงจากฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัท
อนุมตั ิการแต่งตัง้ และถอดถอนประธานคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยง
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในรายงานประจําปี ของบริษัทและแบบรายการแสดงข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One
Report)
สอบทานหัวข้อรายงานความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็ นครัง้ คราว
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.
5.
6.
7.
8.

ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com)
7.3.2

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

●
●
●

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
●
●
●

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ
●
●
●

●
●

●

7.4

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้ ริหารของบริษัทมีดงั นี ้
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่*
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์**
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์
นายโกศิน ฉันธิกลุ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ
รองประธานฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ*์ **
รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
รองประธานฝ่ ายการเงิน
นายพลพิพฒ
ั อัศวนิก
รองประธานฝ่ ายจัดซือ้ และกระจายสินค้า

คณะกรรมการบริหาร
และกํากับความเสี่ยง
●

●
●


* ลาออก มีผลวันที่ 1 เมษายน 2565
** แต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน มีผลวันที่ 1 เมษายน 2565
*** ลาออก มีผลวันที่ 12 มกราคม 2565

ผูบ้ ริหารลําดับที่ 1 ถึ ง 8 คือผูบ้ ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอาํ นาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งต้องได้รบั
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

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

การกําหนดอํานาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
การเลิกกิจการ
การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเริม่ ดําเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มอี ยู่เดิม
การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตัง้ ผูด้ าํ รงตําแหน่งแทน
การอนุมตั ิงบประมาณประจําปี

ทั้งนีใ้ นการบริหารกิ จการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการทํารายการที่ประธานเจ้า หน้า ที่
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในส่วนของการอนุมตั ิการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 16/2541 เมือ่
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และการ
มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบอํานาจในการอนุมตั ิตามสาย
งานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมตั ินโยบายในการมอบ
อํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมตั ิรายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั นี ้
คณะกรรมการจะไม่อนุมตั ิการมอบอํานาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กั บ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
(1) เข้าทํารายการ อนุมตั ิ หรือตัดสินใจในการเข้าทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอํานาจช่วง ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ
(3) เข้าทํารายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มลี กั ษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
7.4.2

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม
เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มคี ณ
ุ ภาพ
ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ ประชุมกรรมการ บําเหน็จกรรมการ โบนัสประจําปี สาํ หรับกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร และสิทธิ
พิเศษสําหรับกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ สําหรับในส่วนของผูบ้ ริหารรวมถึ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รบั
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส โดยประเมินจากตัวชีว้ ดั ผลงานหรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยมิติทางธุรกิจที่หลากหลาย ในรูปของตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงินและที่ไม่เป็ นตัวเงิน เป้าหมายของความสําเร็จจะถูกกําหนดเป็ นราย
ปี ให้เป็ นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัท
•

ตัวชีว้ ดั ที่เป็ นตัวเงิน (เช่น ผลประกอบการของบริษัทในรู ปของรายได้ กําไร สภาพคล่อง และความสามารถในการชําระหนี)้

•

ตัวชีว้ ดั ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
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-

ด้านความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ ัดผลประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้เพียงครัง้ เดียว อัตราการใช้
พลังงาน และอัตราการใช้นาํ้ )
- ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน)
- อื่นๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกํากับดูแลกิ จการ การบริหารความเสี่ยง ความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าตามที่ได้กาํ หนดไว้ในโครงงานเฉพาะกิจ)
นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ
แผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับ
บริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน
ดังกล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปแบบของหุน้ และแผน
ค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุน้ รวมถึงให้คาํ แนะนําในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
7.4.3
(ก)

ระบุจาํ นวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
จํานวน 138 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการอื่น
(ข)

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
• กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับผูบ้ ริหาร 8 ราย จํานวน 1.3 ล้านบาท
• โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”)
บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตัง้ แต่ปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจและความรู ส้ ึกมีส่วนร่วมใน
ความเป็ นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
เป็ นรายเดือนตามร้อยละที่ผูเ้ ข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับอายุงาน และตําแหน่งงาน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจํานวนที่เท่ากัน เพื่อนําไปซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทไม่มสี ว่ นร่วมในโครงการดังกล่าว

7.5

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีจาํ นวนพนักงานที่บริษัทจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้ สิน้ 64,389 คน ซึ่งใน
จํานวนนีร้ วมถึงพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จํานวนพนักงานลดลงร้อยละ 3.1 เมือ่ เทียบกับจํานวนรวมทัง้ หมด 66,451 คน ณ สิน้ ปี ก่อน
บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ทําให้จาํ นวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึ งร้อยละ 16.6 อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าในปี 2564 สถานการณ์โควิด-19 จะยังไม่ดีขึน้ บริษัทยังคง
รักษาการจ้างงานไว้ได้ในระดับเดียวกันกับปี 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานส่วนใหญ่ มาจากการปรับโครงสร้างการจัดการ
เช่น การปรับรูปแบบการจ้างงานของพนักงานขับรถส่งอาหาร การยกเลิกจําหน่ายแบรนด์ไลฟ์สไตล์บางแบรนด์ และการรวมพนักงานบาง
แผนกจากกลุ่มธุรกิจเข้ามาที่สาํ นักงานใหญ่ เป็ นต้น
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รายละเอียดจํานวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(1) มีดงั นี ้
ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟูด้

ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

โกลบอล แชร์ เซอร์วสิ
และสํานักงานใหญ่

รวมทั้งสิน้

จํานวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พนักงานประจํา
พนักงานชั่วคราว

29,203
88%
12%

33,066
44%
56%

1,687
58%
42%

433
89%
11%

64,389
65%
35%

จํานวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปลี่ยนแปลง

29,849
-2.2%

34,245
-3.4%

1,980
-14.8%

377
14.9%

66,451
-3.1%

(2)

โดยในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ 23,160 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับจํานวน 22,170 ล้านบาท ในปี 2563
หมายเหตุ:
(1) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร และแฟรนไชส์
(2) รวมพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูใ้ นทุกระดับของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิ จ
และหน่วยงานในองค์กรที่มคี วามรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คาํ ปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร
7.6

ข้อมูลสําคัญอืน่ ๆ

7.6.1 รายชื่ อ ผู้ที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายให้ร ับ ผิ ดชอบสูงสุด ในสายงานบัญ ชี แ ละการเงิน ผู้ค วบคุมดูแ ลการทําบัญ ชี เลขานุก ารบริษัท
ผูต้ รวจสอบภายในและหน่วยงานสนับสนุนการกํากับการปฏิบตั ิงาน
• ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่*

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ประวัติและคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

• ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี
นายอิสรา ศิรบิ ญ
ุ ฤทธิ์

รองประธานฝ่ ายการจัดการ (ประวัติและคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

• เลขานุการบริษัท
นางสาวสรัญญา สุนทรส

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริษัทฝ่ ายเลขานุการบริษัท (ประวัติและคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสารแนบ 1)

• หัวหน้าผูต้ รวจสอบภายใน
นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริษัทฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง (ประวัติและคุณสมบัติ ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3)

• หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนการกํากับการปฏิบตั ิงาน
นายสตีเฟ่ น แอนดรูว ์ ฮอยนาสกี ้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย (ประวัติและคุณสมบัติ ปรากฎในเอกสาร
แนบ 3)
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7.6.2

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผูด้ แู ลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3

นมิดา อธิศพงศ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
Namida_ar@minor.com
โทร: +662-365-7636

กานติ์ชนิต บางท่าไม้
นักวิเคราะห์อาวุโสฝายนักลงทุนสัมพันธ์
Kanchanit_ba@minor.com
โทร: +662-365-7638

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า สอบบัญ ชี ใ ห้ บริษั ท ไพร้ซ วอเตอร์เ ฮาส์คูเ ปอร์ส เอบี เ อเอส จํา กั ด และไพร้ซ วอเตอร์เ ฮาส์ใ น
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัดอยู่ ในปี 2564 เป็ นจํานวนรวมทัง้ สิน้ 117 ล้านบาท แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจํานวน 2 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 115 ล้านบาท ไม่มคี ่าตอบแทนสําหรับค่าบริการ
อื่น ๆ
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8

รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ

8.1

สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา

8.1.1

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
• นิยามความเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. ถื อหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษั ท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ
ตามวรรคหนึ่ง รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิ จการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษัทและไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผูใ้ ห้บ ริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึ งการให้บริก ารเป็ นที่ ป รึกษากฎหมายหรือที่ ป รึกษาทางการเงิ น ซึ่งได้ร ับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษั ท
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ื อ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของ
จํานวนหุน้ ที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
8.1.1 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ขัน้ ตอนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัติหลากหลายในด้านความรู เ้ ชิงอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน การ
บริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารเชิงวิกฤติ การกํากับดูแลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมีความแตกต่าง
ในเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา และเพื่อเป็ นการสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศนัน้ การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้ จะมีบคุ คลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อที่นาํ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแลกิจการพิจารณา
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้ง
คณะ ทัง้ นี ้ กรรมการและกรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติที่บริษัทกําหนด และต้องมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยบริษั ท ได้กํา หนดคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระเพิ่ มเติ มให้เ ข้ม กว่ า ที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
กรรมการของบริษัทเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิ จของบริษัท โดย
บุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
รายละเอียดในเบือ้ งต้น ก่อนที่จะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ได้รบั การเสนอเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั
การเสนอเป็ นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ บริษัทได้เปิ ดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และการถือหุน้ ในบริษัทของกรรมการใน เอกสารแนบ 1 และได้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.minor.com)
นอกจากนี ้ ก่ อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ บริษัทได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทัง้ การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ และส่งคําถามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า สําหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ปี 2564 บริษัทได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทัง้ การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ตัง้ แต่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึ ง 18 มกราคม 2564 อย่างไรก็ ตาม เมื่อถึ งระยะเวลาที่กําหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ื อหุน้ รายใดเสนอรายชื่อ
กรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จ ะ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบ
กําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็ นสมควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2) นายอานิ ล
ธาดานี่ 3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท ซึ่งได้รบั การเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิ ส ระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดํา รง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย
กระบวนการแต่งตัง้ ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 28/2564 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2564 ใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ บริษัทให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตัง้ (E-Voting) กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
ทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุม่ ธุรกิจของบริษัท

บริหารจัดการองค์กรและวางแผนยุทธศาสตร์
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การจัดการในภาวะวิกฤต

บัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์

●

บริหารความเสี่ยง

การตลาดและการสื่อสาร

●

กํากับดูแลกิจการ

บริหารธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ

●

เทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิตอล

ธุรกิจจัดจาหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

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

ธุรกิจร้านอาหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

การศึกษา ความรู ้ และความเชี่ยวชาญ
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หมายเหตุ: ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของกรรมการบริษัท อ้างอิงตามการจัดหมวด GICS ระดับ 1 ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

• วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดยในการสรรหาได้พจิ ารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้
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• แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพัฒนาและพิจารณาผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลการพัฒนาแผนผูส้ ืบทอดตําแหน่งสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิแผนสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวทุกปี
• การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ข้ องกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการ
บริษัทจะประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับกรรมการ เพื่อเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู ต้ ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
ปั จจุบัน กรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ (Director Certification Program;
DCP และ/หรือ Director Accreditation Program; DAP) ของ IOD แล้วจํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (11
คน) (รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากเอกสารแนบ 1)
นอกจากนี ้ ในปี 2564 คณะกรรมการได้เข้าร่วมโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้ ่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบัติงาน
ดังนี ้
กรรมการ

สัมมนาและกิจกรรม

จัดโดย

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นางสาวคามิลล์ มา
นายนิติ โอสถานุเคราะห์

National Director Conference 2021: Leadership Behind
Closed Door

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

Director Refreshment Training Program

นางสาวคามิลล์ มา

Directorship Essentials: Risk Oversight and Management
2021
Art of Directorship: CEO Succession
Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation
Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting
Director's Briefing: AGM - จ่ายปั นผลและออกหุน้ กู้
คณะกรรมการต้องพิจารณาอะไร
Director's Briefing: Reenergizing and Refocusing Board
Members in 2021
Director’s Briefing: Founder Mentality: Roadmap for PostPandemic World
Director’s Briefing: What your board needs to have about csuite development
Director’s Briefing: Zoom Out Zoom In-Driving strategic
focus in chaotic times
Director’s Briefing: How Boards have Risen to The Covid-19
Challenge, and What’s Next

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
National Association of Corporate
Directors (NACD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

นายนิติ โอสถานุเคราะห์
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นอกจากนี ้ เลขานุก ารบริษั ท ยัง จัด ให้มีก ารเผยแพร่ห ลัก จรรยาบรรณและการต่ อ ต้า นการทุจ ริต คอร์ร ัป ชั น ในรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับกรรมการทุกท่าน ผ่านช่องทางที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าถึ งได้ เพื่อกรรมการทุกท่านสามารถทบทวน
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันตามความเหมาะสม
• การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานปี 2564 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง ประกอบด้วย 3
หัวข้อ ได้แก่ (1) บทบาทด้านการกํากับดูแล (2) ความรูเ้ กี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อม (3) ประสิทธิภาพและสัมพันธภาพผลการประเมิน
พบว่า การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทัง้ คณะประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2)
การประชุมคณะกรรมการ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อื่น ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทัง้ นี ้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ดี
8.1.2

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
กรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

ประชุมด้วย
ตนเอง
2/5
2/5
2/5
2/5
0/5
0/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5

ประชุมผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์
3/5
3/5
2/5
2/5
4/5
5/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5

จํานวนรวม
ที่เข้าร่วมประชุม
5/5
5/5
4/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

ร้อยละ
100
100
80
80
80
100
100
100
100
100
100
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ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)*

1

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค

ค่าตอบแทนรายปี

140,000

-

-

-

คณะ
กรรมการ
บริหารและ
กํากับความ
เสี่ยง
-

2

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ค่าตอบแทนรายปี

-

250,000

100,000

150,000

-

500,000

ค่าประชุม

947,500

186,000

42,500

42,500

-

1,2185,00

รวมค่าตอบแทน

947,500

436,000

142,500

192,500

-

1,718,500

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

100,000

100,000

150,000

475,000

ค่าประชุม

737,500

124,000

42,500

42,500

77,500

1,024,000

กรรมการ

3

4

5

6

7

8

9

10
11

นายจรัมพร โชติกเสถียร

นางสาวคามิลล์ มา

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

นายอานิล ธาดานี่

นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่

นายธีรพงศ์ จันศิริ

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายเอ็มมานูเอล จูด๊ ดิลปิ รัจ
ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ประเภทของ
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการสรร
หาและกํากับ
ดูแลกิจการ

รวม

140,000

รวมค่าตอบแทน

737,500

249,000

142,500

142,500

227,500

1,499,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

125,000

150,000

100,000

-

375,000

ค่าประชุม

930,000

124,000

42,500

42,500

-

1,139,000

รวมค่าตอบแทน

930,000

249,000

192,500

142,500

-

1,514,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

100,000

100,000

ค่าประชุม

647,500

-

-

-

17,500

665,000

รวมค่าตอบแทน

647,500

-

-

-

117,500

765,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

100,000

-

200,000

ค่าประชุม

947,500

-

17,500

17,500

-

982,500

รวมค่าตอบแทน

947,500

-

117,500

117,500

-

1,182,500

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

-

-

ค่าประชุม

947,500

-

-

-

-

947,500

รวมค่าตอบแทน

947,500

-

-

-

-

947,500

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

100,000

-

-

100,000

ค่าประชุม

947,500

-

42,500

-

-

990,000

รวมค่าตอบแทน

947,500

-

142,500

-

-

1,090,000

ค่าตอบแทนรายปี

-

-

-

-

100,000

100,000

ค่าประชุม

947,500

-

-

-

77,500

1,025,000

รวมค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายปี

947,500
140,000

-

-

-

177,500
-

1,125,000
140,000

ค่าตอบแทนรายปี

140,000

-

-

-

-

140,000

* เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 ผู้บริหาร และพนักงาน แสดงความสมัค รใจลดเงินเดือนในอัต ราก้าวหน้า ขึน้ อยู่กับอัต ราเงินเดือน ในขณะที่
คณะกรรมการบริษัทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบีย้ ประชุมลงในอัตราร้อยละ 30

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รบั สิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการ โรงแรมในเครือ
ของบริษัทตามที่กาํ หนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อปี ต่อโรงแรม
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8.1.3

การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.3 (1) กลไกในการกํากับดูแล
การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทน
ของบริษัทไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถื อหุน้ เพื่อเป็ นตัวแทนในการกําหนดนโยบาย
และดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็ นขอบเขตอํานาจของฝ่ ายจัดการ
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนบริษัทจะเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายจัดการ หากเมือ่ มีการขออนุมตั ิในเรื่องที่สาํ คัญ จะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
บริษัทยังมีนโยบายในการนําหลักเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมทุก ๆ บริษัทในกลุ่ม และจัดให้
มีระบบควบคุมภายใน ในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ โดยมีการติดตามการทํารายการต่างๆ ผ่านการรายงานรายการ
ระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ ไตรมาส รวมถึงกํากับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย
ให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั ตามกําหนดเวลา
8.1.3 (2) เปิ ดเผย shareholders’ agreement (ถ้ามี)
ไม่มี
8.1.4

การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2564 คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการในการกํากับดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการจัดการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

8.1.4 (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ บริษั ท ได้กํา หนดนโยบายในการดูแ ลรายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในที ม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตั ิรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น
ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณีที่มกี รรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รบั ผิดชอบจะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทําการ
วิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ ทรัพย์สิน
ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ จึง
นําเสนอตามขัน้ ตอนและกระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย จะไม่มสี ่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้
กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็ นรายการที่มคี วามจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรือไม่
ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการทบทวนข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรมและนโยบายการต่อต้านทุจ ริต
และคอร์รปั ชัน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปั จจุบันเป็ นการทบทวนในระบบออนไลน์และสามารถลงนาม
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รับทราบในการปฏิบัติตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทําแบบทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี ้ บริษัทกําหนดให้กรรมการของ
บริษัท ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผยรายงานการมีส่วนได้เสีย 2 ครัง้ ต่อปี ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
ในปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่พบการกระทําที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มวี าระการทํารายการระหว่างกันที่
ต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.4 (2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ
นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทําธุรกรรมซือ้ ขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30
วันก่ อนกําหนดการเปิ ดเผยข้อ มูลทางการเงิ นและงบการเงิ นต่ อตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและสํานัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจ้งเตือนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี ้ บริษัทจะรายงาน
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรักษาข้อมูลความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัท
ข่าวสารของบริษัทให้บคุ คลที่ไม่มหี น้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนดหรือกฎหมายระบุ ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลัก ทรัพย์
โดยพนักงานจะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการทบทวนข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรมและนโยบายการต่อต้านทุจ ริต
และคอร์รปั ชัน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท โดยปั จจุบันเป็ นการทบทวนในระบบ
ออนไลน์และสามารถลงนามรับทราบในการปฏิบตั ิตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทําแบบทดสอบความเข้าใจ
ในปี ทผี่ ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกําหนดให้งดการซือ้ ขายหรือนําข้อมูลที่เป็ น
ความลับออกเผยแพร่
8.1.4 (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มกี ระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การ
บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็ นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า น
การทุจริต ตัง้ แต่ปี 2556 และได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification)
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทได้รบั การรับรองการต่อ
อายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Re-Certification) ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และ
จะยื่นรับรองการต่ออายุในกรอบระยะเวลา 3 ปี อีกครัง้ ในปี 2565 บริษัทจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้อ งของ
เอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพื่อรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
ในปี ที่ ผ่ า นมา แผนกทรัพ ยากรบุค คลได้จัด อบรมหลัก ปฏิ บัติ ท างจริย ธรรมและการต่ อ ต้า นทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน ในรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-training) ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทขึน้ เพื่อเป็ นการทบทวนความรูค้ วามเข้าใจและรับทราบหลักปฏิบตั ิทางจริย ธรรม
ประจําปี รวมถึงมีการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหลังจากการอบรมแล้ว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถ
ผ่านการทดสอบดังกล่าว
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บริษัทยังใช้ช่องทางการรายงานเบาะแสของพนักงานและการแจ้งข้อร้องเรียนในการกํากับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รปั ชัน
และรายงานสรุปเป็ นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2564 พบว่ามี 3 กรณีที่มกี ารกระทําที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการยักยอก การติดสินบนและการคอร์รปั ชั่น
ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
8.1.4 (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ในกรณี ที่ พ นักงานต้อ งการแจ้งข้อ ร้อ งเรียน การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบัติตามระเบีย บ ข้อ บัง คับ การแจ้ง เบาะแสการกระทําผิด
พฤติกรรมที่ไม่สมควร ไม่ถกู ต้อง ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท ผิดจริยธรรม
บริษัทมีช่องทางให้พนักงานส่งเรือ่ งราวมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
1. อีเมล: whistleblower@minor.com
2. ออนไลน์: www.minor.com/whistleblowing
3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองในเรื่องราวที่รอ้ งเรียนและถื อเป็ นความลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม เป็ นความลับ โดยการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ผูร้ อ้ งเรียนจะไม่ถกู ก่อกวนหรือถูกมุ่ง ร้าย
จากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแส หากเรือ่ งที่รอ้ งเรียนหรือชีเ้ บาะแสนัน้ กระทําด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุง่ ร้ายทําลายบริษัทหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึน้ กับผูร้ อ้ งเรียน
ในปี ที่ผ่านมา มีเบาะแสและข้อ ร้องเรีย น 11 กรณี เป็ นกรณีที่เกี่ ยวข้องกั บการทุจ ริต และการยักยอก การติดสินบนและการ
คอร์รปั ชั่น จํานวน 3 กรณี ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนมีการสอบสวน และได้รบั การแก้ไขแล้ว
ทัง้ นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจ้งเบาะแสจากพนักงานทีแ่ สดงในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.minor.com)
8.2

รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา

8.2.1

จํานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
กรรมการ
1 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
2 นายจรัมพร โชติกเสถียร
3 นางสาวคามิลล์ มา

8.2.2

ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6

คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
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8.3
8.3.1

สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
จํานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
กรรมการ

คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารและ
กํากับความเสี่ยง

1

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

2/2

2/2

-

2

นายจรัมพร โชติกเสถียร

2/2

2/2

4/4

3

นางสาวคามิลล์ มา

2/2

2/2

-

4

นายอานิล ธาดานี่

1/2

1/2

-

5

นายธีรพงศ์ จันศิริ

2/2

-

-

6

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท

-

-

1/4

7

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

-

-

4/4

8

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

-

-

4/4

8.3.2

ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานไว้ในรายงานคณะกรรมการชุดย่อย ในเอกสารแนบ 6
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9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างยิ่ง ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่
จะเกิ ดขึน้ กับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล บริษัทได้กําหนด
ภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทให้เกิ ดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ผูค้ วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
9.1.1 ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทโดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารและอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วสรุ ปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อ มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน ในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สิ น ของ
บริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี าํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
9.1.2 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการจัดการได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึน้ ตรงและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษัท ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กาํ หนด
รวมถึงได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9.1.3 บริษัทได้แต่งตัง้ นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี
2559 เป็ นต้นมา นายต่อพงษ์เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ดา้ นงานตรวจสอบภายในและการบริหารความ
เสี่ยงเป็ นอย่างดี โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
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9.2

รายการระหว่างกัน
สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจําปี ยอ้ นหลังจากเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.minor.com/en/investor-relations/downloads/yearly-report37T

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับบริษัท

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

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครือ่ งบินในลักษณะที่
2.96 บริษัทและบริษัทย่อย เช่าเครือ่ งบินเหมาลํา
เป็ นการเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ให้แก่ บมจ.
ให้แก่ผบู้ ริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบันทึกเป็ น
เยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
เป็ นการให้บริการตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.27 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จําหน่ายสินค้าให้กับ
0.06 บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ
บจก. เอ็มเจ็ท ซึ่งรับรูเ้ ป็ นรายได้จากการขาย
เงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้กับ บจก. ซีเลค
บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการ
เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ
ขาย แยกตามบริษัท ดังนี ้
เงื่อนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
0.11 ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว
1.32 รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
11.95 สมเหตุสมผล
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
0.74
บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
1.71 เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินแก่
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งรับรูเ้ ป็ นรายได้
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ค่าบริการจัดการ
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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3. MHG Deep Blue
Financing
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
4. O Plus E Holding
Private Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ให้
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ กู้ยมื เงินตาม
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการเงินแก่ MHG Deep Blue
Financing โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

บริษัทย่อย คือ Lodging Management
(Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding Private
Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
ชัดเจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E
Holding Private Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
86.70
20.60

การบริการจัดการทางการเงินเป็ นไปตาม
สัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล

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

650.58
37.88
36.45

1.16

เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.09 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus E Holding
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
Private Limited โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
5. Harbour View
บริษัทย่อย คือ RGR International Limited ให้
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
Corporation Limited Harbour View Corporation Limited กู้ยมื เงิน
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่ง
ความสัมพันธ์: บมจ. ตามตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยคิดอัตราดอกเบีย้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ไมเนอร์
ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตรา
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกู้
ธรรม และสมเหตุสมผล
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
ดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่
30.39 และมีกรรมการ ชัดเจน
ร่วมกัน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
6.71
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.91 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Harbour View
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
Corporation Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ค่าบริการจัดการ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.08 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
โรงแรมแก่ Harbour View Corporation Limited
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ น
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายได้อน่ื
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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6. Tanzania Tourism
and Hospitality
Investment Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ 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
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
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
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

7. Zanzibar Tourism
and Minor Hotel
Group MEA DMCC
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

8. Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

9. Sand River Eco
Camp Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

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

365.87
12.00
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

15.75
0.33
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
92.91
3.15
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
54.17
2.20
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10. Elewana Afrika
(Z) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้ Elewana Afrika (Z) 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

11. บจก. ซูมา่
กรุงเทพ
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 51
และมีกรรมการร่วมกัน

13. บจก. ศรีพฒ
ั น์
การ์เด้น
ความสัมพันธ์: มี บจก.
ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ซึ่งถือหุน้ ในบริษัท เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 16 จึงมี

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
241.43
11.47

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

40.38

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

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

0.12

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล

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

0.25

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท เช่าที่ดิน
ของ บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น เพื่อใช้ประกอบการ
โรงแรมโฟร์ซีซ่ นั ส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ โดยบันทึกเป็ น
ค่าเช่า

4.60

การเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เป็ นรายการค้าตามปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล
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ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รว่ มกัน
และมีกรรมการร่วมกัน

14. บจก. ภูเก็ต
เวสเซล โฮลดิง้
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกัน

15. บจก. ไมเนอร์
โฮลดิง้ (ไทย)
ความสัมพันธ์: เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ โดยถือหุน้
ร้อยละ 16 และมี
กรรมการร่วมกัน

16. บมจ. เอส แอนด์
พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ์: บริษัท
ถือหุน้ ร้อยละ 35.8

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.30 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี ด้านการเงินแก่
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการภาษี และ
บจก. ศรีพฒ
ั น์ การ์เด้น โดยคิดอัตราค่าบริการตาม
ด้านการเงิน และเพือ่ เป็ นการใช้ทรัพยากร
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ค่าบริการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.04 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต เวสเซล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.47 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
จัดการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
0.09 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ซึ่งบันทึกเป็ น รายได้คา่ เช่า
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกใน ทําให้ได้
ต้นทุนการเช่าที่ต่าํ กว่า ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปั นผลจาก
52.87 เงินปั นผลเกิดจากการถือหุน้ ซึ่งเป็ นการลงทุน
การลงทุนใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
บันทึกเป็ นรายได้เงินปั นผลรับ
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ น
รายการซือ้ 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. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจากบริษัท
ย่อย คือ บจก. เจ้าพระยา รีสอร์ท โดยมีกาํ หนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่า

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

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
17.12
12.00
0.89
7.27
0.05
2.90

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เช่าอาคารจาก บริษัท
ย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โดยมีกาํ หนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาที่ชดั เจน และบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า

0.23

บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้บริการแก่ บมจ.
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยคิดอัตราค่าบริการราย
เดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ น
รายได้คา่ บริการ

0.08

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านการบัญชีและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์
แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

0.02

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
เป็ นการซือ้ สินค้าหรือรับบริการตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นธรรมและมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ โซลูช่ นั ส์
มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการ
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
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18. บจก. เอ็มเจ็ท
เมนเทนแนนซ์
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่วมกับบริษัท

19. บจก. เอ็มดีเจ็ท
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่วมกับบริษัท

20. บมจ. ไทยยูเนี่ยน
กรุป๊ และบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
0.02 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
โฮลดิง้ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึง่ บันทึก
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มตี น้ ทุน
เป็ นรายได้คา่ เช่า
การเช่าที่ต่าํ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.61 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เทนแนนซ์ โดยคิดอัตราค่าบริการ ตามลักษณะและ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.02 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซือ้ ผลิตภัณฑ์
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็ น
การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
บริษัทบันทึกเป็ นรายการซือ้ สินค้า แบ่งแยกตาม
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และ
รายบริษัท ดังนี ้
เป็ นไปเพื่อประโยน์สงู สุดของบริษัท
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
13.29
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
7.06
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
1.20
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
7.14
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ลักษณะรายการ

21. บจก. อินชัวร์เอ็กซ์
เซลเลนซ์ อินชัวร์รนั ซ์
โบรกเกอร์ส
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับบริษัท

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย
จ่ายค่าประกันภัยให้ บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์
อินชัวร์รนั ซ์ โบรกเกอร์ส ราคาประกันภัยดังกล่าว
เป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

22. MHG Signity
Asset Holding
(Mauritius) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity Asset
Holding (Mauritius) 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
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยรับรูเ้ ป็ น
รายได้คา่ บริการจัดการ

23. Indigo Bay SA
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 25

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
22.26 เนื่องจาก บจก. อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์
รันซ์ โบรกเกอร์ส มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประกันภัย และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

79.03
0.25

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
โรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited โดยคิดอัตรา
ค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียง
กับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื

0.03

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

4.87

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และ
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีเป็ นธรรม และ
ความสมเหตุสมผล
24. Rani Minor
Holding Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 25
25. Cobo Delgado
Hoteis & Resorts,
Lda.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 25

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

285.00

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล

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

1.37

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

0.13

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

11.45

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และ
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
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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
บริษัทย่อย คือ บจก. หัวหิน รีซอร์ท จํากัด ให้ บจก.
เอ็นพาร์ค
เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตาม
ดีเวลอปเม้นท์
สัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนด
ความสัมพันธ์: บมจ. ร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
ไมเนอร์
พาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนด
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
ปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอป
เม้นท์ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

26. Elewana Afrika
(T) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

28. Liwa Minor Food
& Beverages LLC
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ 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

เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
30.08
1.79
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
10.00
0.59
0.71

8.35
2.73

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาและการ
จัดการ และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผลแล้ว
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญาและมีอตั รา
ดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
29. บจก. พลูหลวง
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.05 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ความสัมพันธ์: มี
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
กรรมการร่วมกับบริษัท คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
30. บจก. พีแคน เดอ บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
0.37 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
ลุกซ์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ โดย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
(ประเทศไทย)
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็ น
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มตี น้ ทุน
ความสัมพันธ์: บมจ. รายได้คา่ เช่า
การเช่าที่ต่าํ กว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ไมเนอร์
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ จําหน่ายสินค้า
0.31 เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
49.9
และผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. พีแคน เดอลุกซ์
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
(ประเทศไทย) ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ ให้บริการแก่
2.26 เป็ นการซือ้ สินค้าหรือรับบริการตามราคา
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยคิดอัตรา
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
ค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ เป็ นธรรมและมี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการ
0.10 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ แดรี่ มีความ
จัดการแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดย
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
คิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.26 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชีแก่ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ แดรี่ เช่าอาคารแก่
3.57 สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) โดยมีกาํ หนด
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ระยะเวลาที่ชดั เจนและบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส เช่าอาคารแก่
บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย)โดยมีกาํ หนด
อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนและบันทึกเป็ นรายได้คา่ เช่า

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
บริษัทย่อย คือ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ได้รบั เงินปั นผล
จากการถือหุน้ ของ บจก. พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศ
ไทย) โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้เงินปั นผล
31. บจก. เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
43.8

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้เช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน
โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ซึ่งบันทึกเป็ น
รายได้คา่ เช่า

0.10

35.92
3.62
14.41
0.02

สัญญาเช่าเป็ นการให้เช่าตามอัตราตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

32.55

เงินปั นผลซึ่งเกิดจากการถือหุน้ เป็ นการลงทุน
ประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

0.08

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ เป็ นผูเ้ ช่า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในปริมาณมากจากบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ทําให้มตี น้ ทุน
การเช่าตํ่ากว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
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32. MHG Lesotho
(Proprietary) Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
46.9 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

33. Serendib Hotels
Pcl.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 25
และมีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.18 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตามลักษณะและ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
ปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน ซึ่งบันทึก
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
MHG International Holding (Mauritius) Limited
9.70 เนื่องจาก MHG International Holding
ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แก่ MHG Lesotho
(Mauritius) Limited มีความเชี่ยวชาญและใน
(Proprietary) Limited โดยคิดอัตราค่าบริหาร
การบริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้เพื่อให้เกิด
จัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคา
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.71 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ MHG Lesotho
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
(Proprietary) Limited ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ค่าบริการจัดการ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.18 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
โรงแรมแก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ น
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายได้อน่ื
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.05 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Serendib Hotels PLC
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้อื่น ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan)
0.15 เนื่องจาก Lodging Management (Labuan)
Limited ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม และการ
Limited มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
สารสนเทศแก่ Serendib Hotels Pcl. โดยรับรูเ้ ป็ น
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
รายได้คา่ บริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอัตรา
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ค่าบริการตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
34. PH Resorts
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.81 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
(Private) Ltd.
ด้านการบริหารโรงแรม ด้านการตลาด และด้านการ
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
ความสัมพันธ์: บมจ. ตรวจสอบภายในแก่ PH Resorts (Private) Ltd
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ไมเนอร์
โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ ซึ่งเป็ นไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ ตามมาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
ธรรมและสมเหตุสมผล
49.9
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบริหาร
0.10 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
โรงแรมแก่ PH Resorts (Private) Ltd. โดยคิดอัตรา
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
ค่าบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียง
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
กับราคาตลาด ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ Minor Hotel Group MEA DMCC
3.47 เนื่องจาก Minor Hotel Group MEA DMCC
ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ PH Resorts
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และ
(Private) Ltd. และรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
จัดการ ซึ่งมีการคิดอัตราค่าบริหารตาม
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
มาตรฐานสากลและอิงกับราคาตลาด
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
35. Bodhi Hotel
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.59 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความเชี่ยวชาญ
Resort Pvt. Ltd.
ด้านเทคนิค เช่น การออกแบบโรงแรม และการ
เฉพาะด้านและประสบการณ์ในการบริหาร
ความสัมพันธ์: บมจ. ออกแบบและตกแต่งภายใน แก่ Bodhi Hotel
บริการด้านเทคนิคโรงแรม และคําปรึกษา
ไมเนอร์
Resort Pvt. Ltd. โดยคิดค่าบริการตามอัตราส่วน
และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ ของงานที่ทาํ เสร็จตามสัญญา ซึ่งรับรูเ้ ป็ นรายได้
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 25 ค่าบริการจัดการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.05 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการบริหารโรงแรมแก่ Bodhi Hotel Resort
เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม และเพื่อเป็ น
Pvt. Ltd. โดยคิดอัตราค่าบริหารจัดการตาม
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่ง
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
บันทึกเป็ นรายได้อน่ื
แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ MHG IP Holding(Singapore) Pte.
0.14 MHG IP Holding(Singapore) Pte. Ltdเป็ น
Ltd.ให้บริการด้านเครือ่ งหมายการค้าแก่ Bodhi
เจ้าของเครือ่ งหมายการค้ายี่หอ้ อนันตรา ซึ่ง
Hotel Resort Pvt. Ltd. ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
36. บจก. นายณ์
บริษัทย่อย คือ บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ให้
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลล บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
อปเม้นท์
เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความสัมพันธ์: บมจ. หุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ไมเนอร์
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
ธรรม และสมเหตุสมผล
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 40
- เงินกูย้ ืม
410.80
- ดอกเบีย้ รับ
11.70
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.80 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
จัดการด้านการบัญชี บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดี
เชี่ยวชาญด้านบัญชี และเพื่อเป็ นการใช้
เวลลอปเม้นท์ โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
37. Rani Minor
บริษัทย่อย คือ MHG International Holding
Holding II Limited (Mauritius) Limited ให้ Rani Minor Holding II
ความสัมพันธ์: บมจ. Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 49

2,323.23 เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
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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
39. บจก. อวาดีนะ
บริษัทย่อย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ ให้ บจก.
ฮิลส์
อวาดีนะ ฮิลส์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ความสัมพันธ์: บมจ. ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิง
ไมเนอร์
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
49.99
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
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
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้านการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การบริหารด้านการบัญชีแก่ บจก. อวา
ดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
ค่าบริการจัดการ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

38. PT. WIKA Realty
Minor Development
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

เหตุผลและความจําเป็ น

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

89.68
6.37
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
312.00
12.16
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
0.22
23.80

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
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40. บจก. ลายัน บาง
เทา ดีเวลลอปเม้นท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.32 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารด้านการบัญชีแก่ บจก. อวา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว มี
ค่าบริการจัดการ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต ให้บริการด้าน
0.59 เนื่องจาก บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต มีความ
การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ โดยคิดอัตรา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพื่อเป็ นการ
ค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อน่ื
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยมื เงินตามสัญญา โดย
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ธรรม และสมเหตุสมผล
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
200.00
- ดอกเบีย้ รับ
7.50
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
1.14 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการราย
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ น
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายได้คา่ บริการจัดการ
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการด้าน
3.30 เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
บัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน บาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เทา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยคิดอัตราค่าบริการราย
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ น
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายได้คา่ บริการจัดการ
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผลแล้ว
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ลักษณะรายการ

41. บจก. ลายัน ฮิลล์
เรสซิเดนท์
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ลายัน
ฮิลล์ เรสซิเดนท์ 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 ให้บริการด้านบัญชี
และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรสซิเดนท์ โดย
คิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ลายัน ฮิลล์ เรส
ซิเดนท์ โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะ
และปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ
42. บจก. เอชแอนด์เอ
พาร์ค
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เอช
แอนด์เอ พาร์ค กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกัน และอ้างอิง
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
3.52
85.98

2.34

89.80
10.89

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มี
ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งคณกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล

264

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
5.78 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
พาร์ค โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ค่าบริการจัดการ
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.97 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชี และด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญด้านบัญชีและด้านการจัดการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. เอชแอนด์เอ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
พาร์ค โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตาม
เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้อนื่
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความ
เป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน
0.88 เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
โซลูช่ นั ส์ จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก.
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
เอชแอนด์เอ พาร์ค ซึ่งบันทึกเป็ น
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายได้จากการขาย
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
43. Plexus Maldives บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Plexus
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
(Pvt) Ltd.
Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิด
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
ความสัมพันธ์: บมจ. อัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ไมเนอร์
อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
ธรรม และสมเหตุสมผล
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50 ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
200.52
- ดอกเบีย้ รับ
11.22
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
2.40 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีแก่ Plexus Maldives (Pvt) Ltd. ซึ่ง
เฉพาะด้านในการบริการด้านเทคนิคโรงแรม
บันทึกเป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
และด้านการบริหารงาน และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
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44. บจก. ภัทรา ฟายน์
ไทย คูซีน
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
และมีกรรมการร่วมกับ
บริษัท

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. Barbarons
Beach Hotel MHG
Limited
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 40

Minor Hotel Group MEA DMCC ให้ Barbarons
Beach Hotel MHG Limited กู้ยมื เงินตามสัญญา
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันแ
ละอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
22.64
0.70
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล
8.81
0.42

Minor Hotel Group MEA DMCC ให้บริการด้าน
การบริหารโรงแรมแก่ Barbarons Beach Hotel
MHG Limited โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการ
จัดการ

0.49

46. บจก. อาร์ต ออฟ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบัญชี
เบคกิง้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้
ความสัมพันธ์: บมจ. โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 99

0.58

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. อาร์ต
ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

เหตุผลและความจําเป็ น

1.26

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ MEA
DMCC มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรม และเพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหาร และเพื่อเป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
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มูลค่ารายการ
ปี 2564
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจําเป็ น

รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน
โซลูช่ นั ส์ จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก.
อาร์ต ออฟ เบคกิง้ ซึ่งบันทึกเป็ นรายได้จากการ
ขาย

5.97

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ ชีส จําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กับ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้ ซึ่ง
บันทึกเป็ นรายได้จากการขาย

4.65

บริษัทย่อย ซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก บจก. อาร์ต ออฟ
เบคกิง้ ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง บริษัทบันทึกเป็ น
รายการซือ้ สินค้า แบ่งแยกตามรายบริษัท ดังนี ้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)
บมจ. ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ ให้ บจก. อาร์ต ออฟ เบคกิง้
กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผู้
ถือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
47. บจก. เวอริตา
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. เวอริตา
เอ็มเอชจี
เอ็มเอชจี กู้ยมื เงินตามสัญญาโดยคิดอัตรา
ความสัมพันธ์: บมจ. ดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิง
ไมเนอร์
จากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดระยะเวลาและอัตรา
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50 ดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ

เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล
เป็ นการซือ้ สินค้าตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้
มีความเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผล

10.56
0.18
0.22
3.33
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
3.06
0.04
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
3.90
0.24
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มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการ
0.56 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
ด้านบัญชีแก่ บจก. เวอริตา เอ็มเอชจี โดยคิด
เชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากร
ค่าบริการตามลักษณะและปริมาณงาน
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
48. นายวิลเลียม
บริษัทย่อย คือ บจก. เดอะ กู๊ด ไลฟ์ โกลบอล ได้รบั
0.02 รายได้จากการขายเงินลงทุนเป็ นการจ่ายตาม
เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
รายได้จากนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค บริษัท
ราคาตลาดและเงื่อนไขปกติ ซึ่ง
ความสัมพันธ์: เป็ นผู้ บันทึกเป็ น รายได้จากการขายเงินลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
3 และเป็ นกรรมการ
ธรรม และสมเหตุสมผล
ของบริษัท
49. TCC Holding
MFG International Holding (Singapore) Pte.
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
Joint Stock
Ltd. ให้ TCC Holding Joint Stock Company
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
กู้ยมื เงินตามสัญญา โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผู้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
Company
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ความสัมพันธ์: บมจ. ถือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
ธรรม และสมเหตุสมผล
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
3.34
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
- ดอกเบีย้ รับ
0.30
50. Cardamom
บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
Tented Camp Co., Cardamom Tented Camp Co., Ltd. กู้ยมื เงิน
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
Ltd.
ตามสัญญาโดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความสัมพันธ์: บมจ. กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ไมเนอร์
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
ธรรม และสมเหตุสมผล
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
- เงินกูย้ ืม
1.00
- ดอกเบีย้ รับ
0.02
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

51. Scomadi
(Thailand) Co., Ltd.
ความสัมพันธ์: มี
กรรมการร่วมกับบริษัท

52. Dining Collective
Pte. Ltd. & Le Kien
Investment Co., Ltd.
(Zhen Zheng)
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ 50
53. BTG Holding
Company Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์: บมจ.
ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ
หุน้ ทางอ้อมร้อยละ
25.10

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
เหตุผลและความจําเป็ น
ปี 2564
(ล้านบาท)
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ให้บริการด้านการบัญชี
0.44 เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ มีความ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ Scomadi (Thailand)
เชี่ยวชาญในการบริหาร และเพื่อเป็ นการใช้
Co., Ltd. โดยรับรูเ้ ป็ นรายได้คา่ บริการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
บริษัทย่อย คือ Minor Food Group (Singapore)
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
Pte. Ltd. ให้ Dining Collective Pte. Ltd. & Le
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
Kien Investment Co., Ltd. (Zhen Zheng) กู้ยมื
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
เงินตามสัญญาโดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผถู้ ือหุน้
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของ
ธรรม และสมเหตุสมผล
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
25.41
- ดอกเบีย้ รับ
BTG Holding Company Pte. Ltd. ให้บริษัทย่อย
เป็ นการให้กยู้ ืมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
คือ Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd.
เงื่อนไขการกูย้ ืมเป็ นไปตามราคาตลาด
กู้ยมื เงินตามสัญญาโดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามที่ผู้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี
ถือหุน้ กําหนดร่วมกันและอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้
ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึน้ มีความเป็ น
ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี ้ สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมี
ธรรม และสมเหตุสมผล
กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ชดั เจน
- เงินกูย้ ืม
481.49
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ขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ จะเป็ นผูป้ ระเมินรายการดังกล่าวในขัน้ ต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทําการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่สมเหตุสมผลเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ข องบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ ทรัพย์สิน ฝ่ ายการลงทุนจะต้องทํา การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนําเสนอตามขั้นตอนและ
กระบวนการอนุมตั ิ โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะ
ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็ นรายการที่มคี วามจําเป็ นและเป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรมหรือไม่
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญและเป็ นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดาํ เนินการ
ให้ม่นั ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ิตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในกรณีที่เป็ นรายการที่ดาํ เนินการโดยบริษัทเองและการดําเนินการของ
บริษัทย่อย
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 นฐาน
ในการคํานวณขนาดของรายการสําหรับการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย เนื่องจากการเข้าลงทุนใน NH สามารถสร้างประโยชน์จากการขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการจําหน่ายเพิ่ มเติ ม รวมทั้ง
เครือ่ งหมายการค้า NH มีความสําคัญอย่างมากสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงแรม มีความแตกต่างจากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น เนื่องจากเป็ น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุมลู ค่าได้ มีลกั ษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยรวม รวมทัง้ สามารถระบุตน้ ทุนการได้มา และสามารถแยกขายโดย
ไม่จาํ เป็ นต้องขายกิ จการทั้ง หมด ซึ่งการคํานวณดังกล่าวได้รบั การพิจารณาเห็ นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทได้มหี นังสือขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน
ฯ ได้มหี นังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าเหตุผลที่บริษัทชีแ้ จงมานัน้ สามารถรับฟั งได้ โดยบริษัทได้รายงานการพิจารณาเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ
1
ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2
ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
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นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นรายการที่มคี วามจําเป็ น
และให้เป็ นไปในราคาที่ยตุ ิธรรม ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและการซือ้ สินค้า
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าเช่า
ค่าสิทธิแฟรนไชส์
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจัดการจ่าย
ค่าลิขสิทธิใ์ นการใช้เครือ่ งหมายการค้า
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
9.2.4

ราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ กับบุคคลภายนอก
อัตราที่กาํ หนดร่วมกันโดยผูถ้ ือหุน้ และอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็ นราคาต้นทุนบวกกับค่าดําเนินการ
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คดิ โดยบุคคลภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มกี ารประเมินราคาและราคาประเมิน
-ไม่ม-ี
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ส่ วนที่ 3

รายงานความรั บผิ ดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท
งบการเงิ น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กาํ กับดูแลกิจการ รวมทัง้ จัดให้มีและดํารงไว้ซ่งึ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน
3 คน เพื่ อ กํา กับ ดูแ ลงบการเงิน และประเมิ น ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยความเห็ นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ได้ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง เป็ นจริงในสาระสําคัญแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิ จการของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ รวมถึ งกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ น� สุดวันเดี ยวกั น โดยถู กต้อง
ตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที�ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิน� สุดวันเดียวกัน
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิน� สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ย นแปลงส่วนของเจ้า ของเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิน� สุด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิน� สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การซึ�งประกอบด้วยนโยบายการบัญ ชี ที� สาํ คั ญ และหมายเหตุ
เรือ� งอื�นๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้า พเจ้าได้กล่า วไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วามเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิ จการและบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที� กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที�เกี�ยวข้อ งกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึง� เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี � ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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เรื�องสํา คัญ ในการตรวจสอบคื อเรื�องต่าง ๆ ที� มีนั ย สําคัญ ที� สุด ตามดุล ยพิ นิ จเยี�ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้า พเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการสํา หรับ งวดปั จจุบัน ข้าพเจ้า ได้นาํ เรื�องเหล่านี �มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั�งนี � ข้าพเจ้าไม่ไ ด้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี �
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

มูลค่าทีค� าดว่าจะได้ รับคืนของเครื�องหมายการค้ า
ตามที� เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ 9 ของงบการเงิ น รวมเกี� ย วกั บ วิธีการตรวจสอบมีดงั นี �
การประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้อง
 ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลส่วนประกอบในประมาณ
กับเครือ� งหมายการค้า และหมายเหตุ 22 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
การกระแสเงิ น สด และกระบวนการที� ใ ช้ในการคํา นวณ
กลุ่มกิจการมีเครื�องหมายการค้ามูลค่า 47,153 ล้านบาท ณ วันที�
รวมถึงการทดสอบการคํานวณของผูบ้ ริหาร
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งรายการหลักเกี� ยวข้องกับส่วนงานธุรกิ จ  ประเมินสมมติฐานที�สาํ คัญของผูบ้ ริหารที�ใช้ในการคาดการณ์
โรงแรม กลุ่มกิจการต้องทําการทดสอบการด้อยค่าของเครื�องหมาย
โดยการเปรี ยบเที ยบกับ ตั วเลขในอดี ตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าวรวมถึง
การค้าอย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี
อัตราการเติ บโตของธุ รกิ จ ประมาณการต้นทุนและประมาณ
การค่าใช้จ่ายในอนาคต
ผูบ้ ริหารได้จัดทําการประเมิน การด้อยค่าของยอดเครื�องหมาย
การค้าโดย
 ทดสอบตัวแปรที�นาํ มาใช้ในการพิจ ารณาอัตราคิ ดลดและ
ทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว
1. คํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์  ประเมินความเหมาะสมของการคํานวณค่าความอ่อนไหว
ที�ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธี การดังกล่าว
ในแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่า
ของเครื�องหมายการค้ามีความอ่อนไหวตามการเปลี�ยนแปลง
คิ ดลดประมาณการกระแสเงิ นสด (รายได้ และค่ าใช้จ่าย)
สําหรับแต่ละหน่วยสิน ทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดกลับมาเป็ น
ของตั ว แปรในสมมติ ฐ านที� สาํ คัญ ในกรณี ท�ี อัตราดังกล่าว
มูลค่าปั จจุบันโดยใช้อัต ราต้น ทุนถัว เฉลี� ยถ่ วงนํา� หนักของ
ไม่เป็ นไปตามที�คาดไว้ จะเป็ นผลให้ค าดการณ์ไ ด้ถึ งค่าเผื�อ
เงินทุน และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจ
การด้อยค่าที�จะเกิดขึน� ในอนาคต
 ประเมินความเหมาะสมของการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
คงที�ภายหลังจากช่วงเวลาในประมาณการ
งบการเงิน รวมถึ งการเปิ ดเผยเกี� ยวกับสมมติ ฐานที� สาํ คัญ
2. เปรียบเที ย บผลลัพ ธ์ข องมู ล ค่ า จากการใช้สิ น ทรัพ ย์ของ
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในสมมติฐานนัน� ๆ
หน่ วยสินทรัพย์ที� ก่ อให้เกิ ดเงินสด กับมูลค่ าตามบัญชี ของ
หน่วยสินทรัพย์แต่ละหน่วย
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จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผูบ้ ริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื�อการ จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
ด้อยค่าของเครื�องหมายการค้า ณ วัน ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที�สาํ คัญที� ผูบ้ ริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่ าของเครื�องหมาย
โดยสมมติ ฐานที� ส ําคั ญ ที� ใช้ไ ด้ มี การเปิ ดเผยในหมายเหตุ 22 การค้ามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที�มีอยู่
ของงบการเงิน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับประเด็ นดังกล่าวเนื�องจากมูลค่าของ
เครื�องหมายการค้ามีมลู ค่าประมาณร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม
และการประมาณการกระแสเงิน สดในแต่ละปี มีความเกี� ยวข้อง
กับ การใช้ดุ ลยพิ นิ จ ของผู้บ ริ ห ารอย่ า งมี นั ย สําคั ญ ซึ�งอ้า งอิ ง
สมมติฐานต่างๆ ที�มีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจในอนาคต
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื�องการแสดงมูลค่า
ทีด� นิ เป็ นวิธีตีราคาใหม่
ตามที� เปิ ดเผยในหมายเหตุ 9 ของงบการเงิ น รวมเกี� ย วกั บการ วิธีการตรวจสอบมีดังนี �
ประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญและการใช้ดลุ ยพินิจที�เกี�ยวข้องกับ
ที� ดิ น ภายใต้ท�ีดิ น อาคารและอุปกรณ์ และหมายเหตุ 21 ที� ดิ น  ประเมินความสามารถและความเป็น อิสระของผูเ้ ชี�ยวชาญ
อาคาร และอุปกรณ์
ภายนอกที�ถกู ว่าจ้างโดยผูบ้ ริหาร
 ทํา ความเข้า ใจและประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารตี
มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของที� ดิ น และข้อ มู ลเปรีย บเที ย บภายใต้
กลุ่ม กิ จ การได้เปลี� ย นนโยบายการบั ญ ชี เป็ นการแสดงที� ดิ น
วิธีก ารเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดยใช้ผเู้ ชี�ยวชาญของ
ภายใต้วิธีราคาที�ตีใหม่ต�ังแต่วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
ผูส้ อบบัญชีที�มีคณ
ุ วุฒิและมีความเป็ นอิสระในการประเมิน
แสดงที�ดินที�มลู ค่ายุติธรรมจํานวน 58,950 ล้านบาท ณ วันที� 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็ นการประเมินมูลค่าใหม่จากวิธีราคา
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื�อประเมินข้อมูลต่าง ๆ และความ
สมเหตุสมผลของผลการตีราคา
ทุน จํานวน 42,719 ล้า นบาท กลุ่มกิ จการรับ รู ก้ ํา ไรจากการตี
มูล ค่าที�ดิน จํานวน 14,532 ล้า นบาทในกําไรเบ็ดเสร็จอื�น (สุท ธิ  ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลส่วนประกอบในประมาณ
การกระแสเงินสดและกระบวนการในการประมาณการของ
จากภาษี ) และรับรู ข้ าดทุน จากการตี มูลค่าที� ดิน จํานวน 1,968
ผูบ้ ริหาร รวมถึงกระบวนการทดสอบการคํานวณของการตี
ล้านบาทในขาดทุนสําหรับปี (สุทธิจากภาษี)
มูลค่ายุติธรรมของที�ดินใหม่ภายใต้วิธีรายได้
ผูบ้ ริหารได้จดั ทําการตีมลู ค่าที�ดินใหม่โดย
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ
1. สํา หรับ ที� ดิ น ที� ส ามารถหาราคาตลาดอ้า งอิ งของที� ดิ น ที�
เปรีย บเที ยบได้ ผูบ้ ริห ารประเมิน มูลค่ายุติธรรมของที� ดิ น
ภายใต้วิธีเปรียบเทียบราคาขาย โดยพิจารณาลักษณะของ
ที�ดิน ที�นาํ มาเปรียบเที ยบ และทําการปรับปรุ งที�เหมาะสม
กับลักษณะของที�ดินของกลุ่มกิจการ เพื�อหามูลค่ายุติธรรม
ของที�ดินดังกล่าว
2. สําหรับที�ดินที�ราคาตลาดอ้างอิงของที�ดินที�เปรียบเทียบได้มี
จํา กั ด ผู ้บ ริห ารประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของที� ดิ น โดยวิ ธี
รายได้ (income approach) สํา หรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ที�ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าว
ใช้กระแสเงินสด (รายได้ และค่าใช้จ่าย) สําหรับแต่ละหน่วย
สิน ทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดกลับมาเป็ น มูลค่าปั จจุบันโดย
ใช้อัตราคิดลดที� เกี�ยวข้อ ง และคิ ดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัต รา
การเติบโตของธุรกิจคงที�ภายหลังจากช่วงเวลาในประมาณการ
3. ผู้บริหารใช้ผู ้เชี� ยวชาญที� มี คุ ณ วุฒิ แ ละมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ในการประเมิ น มูล ค่ า อสังหาริมทรัพย์เพื� อประเมิ น มู ลค่ า
ยุติ ธ รรมของที� ดิ น ภายใต้ท�ังสองวิ ธี ซึ� งเกี� ย วข้อ งกั บ การ
ใช้ดลุ ยพินิจที�สาํ คัญและมีผลกระทบที�มีนยั สําคัญ
วิธี การดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที� 16 เรื�อง
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 13 เรื�อง มูลค่ายุติธรรม โดยวิธีการประเมินและสมมติฐาน
ที�สาํ คัญที�ใช้ได้มีการเปิ ดเผยในหมายเหตุ 21 ของงบการเงิน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับประเด็ นดังกล่าวเนื�องจากมูลค่าของ
ที� ดิ น ภายใต้วิธี ราคาที� ตี ใ หม่มีมูลค่าประมาณร้อยละ 16 ของ
สินทรัพย์รวม และการประมาณการกระแสเงินสดมีความเกี� ยวข้อง
กับ การใช้ดุ ลยพิ นิ จ ของผู้บ ริ ห ารอย่ า งมี นั ย สําคั ญ ซึ�งอ้า งอิ ง
สมมติ ฐานต่ างๆ ที� พิ จารณาจากการคาดการณ์สภาวะตลาด
และเศรษฐกิจในอนาคต

วิธีการตรวจสอบ
 ประเมินสมมติฐานที�สาํ คัญของผูบ้ ริหารที�ใช้ในการคาดการณ์

ภายใต้วิธีรายได้โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติ ฐาน
ดังกล่าวรวมถึ งอัตราการเติ บโตของธุ รกิจ ประมาณการ
ต้นทุนและประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคต เป็ นต้น
 ทดสอบตัวแปรที� นาํ มาใช้ในการพิ จารณาอัตราคิ ดลดภายใต้
วิธีรายได้และทดสอบการคํานวณของอัตราดังกล่าว
 ประเมินความเหมาะสมของการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
ที� สาํ คัญ ที� ผบู้ ริห ารใช้ในการพิจารณามูลค่า ยุติ ธรรมของที�ดิ น
มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที�มีอยู่
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ข้อมูลอื�น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลังวันที�ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีนี �
ความเห็น ของข้าพเจ้า ต่อ งบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจการไม่ค รอบคลุมถึงข้อ มูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั�น
ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�น
มีความขัด แย้งที� มี สาระสําคั ญ กับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรือกับความรู ท้ �ี ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื�อสาร
เรือ� งดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมี ห น้า ที� รับ ผิ ด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเหล่ า นี � โดยถู กต้ องตามที� ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุมภายในที� กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที� ปราศจากการแสดงข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็ จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิ จการและบริษัทในการ
ดําเนินงานต่อเนื� อง เปิ ดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงาน
ต่อเนื�อง เว้นแต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวัต ถุประสงค์เพื�อให้ไ ด้ความเชื�อมั�นอย่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล ที� ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สาระสํา คัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชีซึ�งรวมความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื� อมั�นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ น การรับประกัน ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล ที� ขัด ต่ อข้อเท็ จจริง
อัน เป็ น สาระสํา คัญ ที� มีอยู่ ได้เสมอไป ข้อมู ลที� ขัด ต่ อ ข้อเท็ จ จริงอาจเกิ ด จากการทุ จริต หรือ ข้อผิ ด พลาด และถื อ ว่า มี สาระสําคั ญ
เมื�อ คาดการณ์อย่า งสมเหตุส มผลได้ว่ารายการที� ขัด ต่อข้อเท็ จ จริงแต่ ละรายการ หรือทุก รายการรวมกันจะมี ผ ลต่ อ การตัด สิน ใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี �
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง










ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ท�ีเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบ
ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ�งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื�องจาก
การทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล ที�
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึน� โดยกรรมการ
สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื�องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที� ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที� มีสาระสําคั ญ ที� เกี� ยวกับเหตุ การณ์ หรือสถานการณ์ที� อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที� เกี� ยวข้อง หรื อถ้า การเปิ ด เผยดั งกล่าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี� ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ น� อยู่กั บหลักฐานการสอบบัญ ชี ที� ได้รบั จนถึ งวันที� ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่ างไรก็ ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่ กิจการและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อ� หาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่ า
งบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการ และเหตุ การณ์ ในรู ปแบบที� ท ําให้มี การนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที�ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชี ที�เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่ม กิจการเพื�อแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิด ชอบต่อการกํา หนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ กิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้า พเจ้า ได้ส�ือ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่ าง ๆ ที�สาํ คัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที� ไ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้า พเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็ น อิสระ
และได้ส�อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทง�ั หมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื� อว่ามีเหตุผลที�บคุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื�องที� สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้า ได้พิจ ารณาเรื�องต่า ง ๆ ที� มี นัยสําคัญ ที� สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงิน เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบัน และกําหนดเป็ นเรื�องสํา คัญ ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื�องเหล่า นี ใ� นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื�องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึน�
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรือ� งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื�อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 4298
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

280

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื
สินค้าคงเหลือ
ที�ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื�อขาย
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

11
12
14

25,096,512,075
14,637,995,287
3,490,182,713

26,188,115,177
12,285,893,681
3,682,607,692

9,898,556,098
4,451,682,438
2,998,595

10,645,335,382
4,778,266,452
3,187,774

15
8
16
17

1,567,668,419
4,174,880
3,923,117,898
107,086,195

1,957,656,021
136,369,251
3,670,620,477
4,143,208,288

4,174,880
60,841,516
-

136,369,251
79,701,170
-

48,826,737,467

52,064,470,587

14,418,253,527

15,642,860,029

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

12
18
18
18
19
20
21
23
22
8
36
24

2,226,821,171
2,238,025,949
558,203,821
241,557,170
- 8,094,268,294 8,102,339,365
8,008,865,272
8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871
2,585,163,137
2,437,174,867
5,654,472,690
5,201,233,785 134,724,526,381 127,012,395,852
1,236,583,748
1,286,543,740
130,049,536,350 122,718,224,797
164,566,727
151,323,248
86,767,303,888 89,076,419,349
685,661,202
383,362,105
69,578,253,517 67,232,896,238
20,114,222
23,314,109
103,253,654
559,775,675
103,253,654
559,775,675
11,110,001,054
7,731,939,377
3,485,897,620
3,366,336,923
39,732,723
36,158,625

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

320,806,152,101 310,262,047,852 147,186,596,980 139,297,685,020

รวมสินทรัพย์

369,632,889,568 362,326,518,439 161,604,850,507 154,940,545,049

กรรมการ _____________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
8
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

หนีส� ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส� ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
รายได้รอตัดบัญชีที�ถึงกําหนดรับรู ้
ภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส� ินตามสัญญาเช่า
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส� ินหมุนเวียนอื�น

25
26
19, 25

172,579
18,393,639,792
481,494,772

140,440,279
15,310,437,933
-

856,579,539
5,944,656,113

681,785,891
5,379,401,907

25
25

7,012,512,837
10,383,115,121

1,705,669,746
4,596,224,129

1,001,485,167
10,383,115,121

4,596,224,129

267,567,189
687,784,285

353,730,137
430,302,737

194,551
67,322,013

178,600
-

13,708,759,436
256,323,854
6,866,894,952

12,782,363,002
1,044,482,878
4,874,349,707

224,669,940
220,677,605
56,277,635

170,802,720
963,409,113
32,783,420

58,058,264,817

41,238,000,548

18,754,977,684

11,824,585,780

53,791,733,841
60,691,632,185
78,988,454,369
1,421,566,995
3,605,179,720
30,082,433,388
3,501,193,787

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

23,042,888,899
46,725,378,126
1,169,857,444
28,152,905
3,590,294,264
244,221,311
5,844,578

25,351,716,289
46,665,828,580
548,106,084
28,032,394
3,465,462,817
203,221,909
6,368,649

รวมหนีส� ินไม่หมุนเวียน

232,082,194,285 244,764,614,105

74,806,637,527

76,268,736,722

รวมหนีส� ิน

290,140,459,102 286,002,614,653

93,561,615,211

88,093,322,502

8
27

รวมหนีส� ินหมุนเวียน
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนีส� ินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น

25
25
28
8
36
29

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
9
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

หนีส� ินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 5,997,928,025 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2563 : 5,887,815,947 หุน้
มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 5,213,769,793 หุน้
จ่ายชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2563 : 5,182,334,589 หุน้
จ่ายชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซือ� หุน้ สามัญที�ออก
โดยบริษัทย่อยที�หมดอายุแล้ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
รวม
หุน้ กูท้ ี�มีลกั ษณะคล้ายทุน

30

30
30

32

5,997,928,025

5,887,815,947

5,997,928,025

5,887,815,947

5,213,769,793
24,892,665,666

5,182,334,589
24,195,693,420

5,213,769,793
24,867,013,290

5,182,334,589
24,170,041,044

104,788,723

104,788,723

-

-

599,792,803
588,781,595
(729,873,779) 15,087,318,549
7,053,524,469 (10,247,161,732)

599,792,803
8,905,687,923
(2,431,034,169)

588,781,595
6,775,514,981
(1,938,593,387)

37,134,667,675
30,888,005,656

34,911,755,144
32,069,143,725

37,155,229,640
30,888,005,656

34,778,078,822
32,069,143,725

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

68,022,673,331
11,469,757,135

66,980,898,869
9,343,004,917

68,043,235,296
-

66,847,222,547
-

รวมส่วนของเจ้าของ

79,492,430,466

76,323,903,786

68,043,235,296

66,847,222,547

รวมหนีส� ินและส่วนของเจ้าของ

39

369,632,889,568 362,326,518,439 161,604,850,507 154,940,545,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
10

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม
รายได้จากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย� รับ
รายได้อ�ืน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

10
41,186,192,663
5,015,956,122
20,509,115,451
2,769,695,312
602,826
633,887,104
6,095,811,953

29,843,234,596
2,983,699,334
19,474,448,092
3,652,594,396
701,700
576,293,763
2,164,663,174

245,231,322
53,465,932
4,825,046,311
952,430,486

192,481,321
129,030,749
4,307,746,852
26,915,884

76,211,261,431

58,695,635,055

6,076,174,051

4,656,174,806

36,423,568,135
3,130,699,481
6,048,129,349
1,814,754,268
17,179,466,585
21,702,405,070
(1,469,106,946)
8,985,975,403

37,103,220,437
1,786,062,501
6,020,272,440
2,344,425,172
15,571,714,309
12,476,934,963
625,215,095
7,452,436,707

110,850,020
86,428,204
371,166,341
(1,917,033,170)
2,603,315,348

152,717,620
68,822,747
370,774,445
363,334,330
2,235,140,515

93,815,891,345

83,380,281,624

1,254,726,743

3,190,789,657

(17,604,629,914) (24,684,646,569)

4,821,447,308

1,465,385,149

(463,901,650)

-

-

(17,813,354,672) (25,148,548,219)
3,637,985,067
2,445,312,131

4,821,447,308
(119,411,363)

1,465,385,149
84,334,413

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

(14,175,369,605) (22,703,236,088)

4,702,035,945

1,549,719,562

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัท
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(13,166,507,779) (21,407,335,947)
(1,008,861,826) (1,295,900,141)

4,702,035,945
-

1,549,719,562
-

(14,175,369,605) (22,703,236,088)

4,702,035,945

1,549,719,562

0.61
0.60

0.02
0.02

33

รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม
ต้นทุนขายจากการจัดจําหน่ายและการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(กําไร) ขาดทุนอื�น - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน

35

34

รวมค่าใช้จา่ ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

18
36

(208,724,758)

37
(2.83)
(2.80)

(4.71)
(4.71)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดิน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
(14,175,369,605) (22,703,236,088)

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,702,035,945

1,549,719,562

14,532,138,793

-

30,068,014

-

3,488,316

(1,554,405)

2,527,830

(1,877,420)

(78,821,546)

46,509,293

-

(3,842,895)

14,456,805,563

44,954,888

32,595,844

(5,720,315)

110,625,238
529,728,384

(2,740,220)
(535,165,928)

(1,041,204,616)
516,167,990

(783,341,281)
(568,811,361)

2,854,638,167

300,031,856

-

-

3,494,991,789

(237,874,292)

(525,036,626)

(1,352,152,642)

17,951,797,352

(192,919,404)

(492,440,782)

(1,357,872,957)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

3,776,427,747 (22,896,155,492)

4,209,595,163

191,846,605

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,685,625,953 (22,096,274,260)
1,090,801,794
(799,881,232)

4,209,595,163
-

191,846,605
-

3,776,427,747 (22,896,155,492)

4,209,595,163

191,846,605

รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การป้องกันความเสี�ยงกระแสเงินสด
สํารองต้นทุนของการป้องกันความเสี�ยง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
- สุทธิจากภาษี

7
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 (ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

4,619,004,550 15,018,400,595
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

-

4,619,004,550 15,018,400,595

ยอดคงเหลือที�ปรับปรุ งแล้ว
การเปลีย� นแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ซือ� ธุรกิจ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการซือ� บริษัทย่อย
เงินปั นผลจ่าย
หุน้ กูท้ ี�มีลกั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย� จ่ายสําหรับหุน้ กูท้ �มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ใบสําคัญแสดง
สิทธิซือ� หุ้นสามัญ
ที�ออกโดย
ส่วนเกินมูลค่า
บริษัทย่อย
ทุนสํารอง
หุ้นสามัญ ที�หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย

30

563,330,039
-

9,177,292,825
-

5,182,334,589 24,195,693,420

104,788,723 484,986,001
-

ส่วนตํ�าจาก
การรวมกิจการ
กําไรสะสมที�ยัง
ภายใต้การ
ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน
40,916,449,877

- (2,909,458,826)

104,788,723 484,986,001

38,006,991,051

- 103,795,594
(103,795,594)
- (1,455,050,254)
- (21,360,826,654)
104,788,723 588,781,595

15,087,318,549

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
ส่วนตํ�าจากการ
เงินลงทุนใน
เปลี�ยนแปลง
ตราสารทุนด้วย
สัดส่วนของ
ผลกระทบจาก มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้ องกัน สํารองต้นทุน
เงินลงทุน สภาพเศรษฐกิจ
กําไร (ขาดทุน) ความเสี�ยง ของการป้ องกัน
ในบริษัทย่อย ที�มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เบ็ดเสร็จอื�น กระแสเงินสด
ความเสี�ยง

(755,412,590) (1,841,755,212)
-

267,927,308

4,066,605

-

-

-

- (41,675,000)

(755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

4,066,605 (41,675,000)

-

-

-

(755,412,590) (1,841,755,212)

267,927,308

(1,555,825)

รวม
องค์ประกอบอื�น
การแปลงค่า
ของส่วนของ
งบการเงิน
เจ้าของ

หุ้นกู้
ที�มีลักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผู้เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
เจ้าของ

- (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202

75,461,248,822 ############ 85,867,844,733

-

-

(2,951,133,826) (216,519,000) (3,167,652,826)

- (7,144,865,237) (9,511,714,126) 23,787,658,202

72,510,114,996 ############ 82,700,191,907

(2,740,220) (535,165,928)

-

(195,985,633)

(41,675,000)

(735,447,606)

9,740,622,864
- 9,740,622,864
- (38,197,319)
(38,197,319)
(2,355,487)
(2,355,487)
(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)
- (22,096,274,260) (799,881,232) (22,896,155,492)

2,510,780 (44,415,220) (535,165,928) (7,340,850,870) (10,247,161,732) 32,069,143,725

66,980,898,869 9,343,004,917 76,323,903,786

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ใบสําคัญแสดง
สิทธิซอื� หุน้ สามัญ
ทีอ� อกโดย
ทุนทีอ� อก ส่วนเกินมูลค่า
บริษัทย่อย
ทุนสํารอง
หมายเหตุ และชําระแล้ว
หุน้ สามัญ ทีห� มดอายุแล้ว ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม
พ.ศ. 2564
การเปลีย� นแปลงในส่วนของ
เจ้าของสําหรับปี
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
การเปลี�ยนสถานะจากเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็ นส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า
เปลี�ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรม
จากการซือ� บริษัทย่อย
เงินปั นผลจ่าย
หุน้ กูท้ �มี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ �มี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย� จ่ายสําหรับหุน้ กู้
ที�มลี กั ษณะคล้ายทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

5,182,334,589 24,195,693,420

30
32

104,788,723 588,781,595

ส่วนตํ�า
จากรวมกิจการ
กําไรสะสมทีย� ัง
ภายใต้การ
ไม่ได้จดั สรร ควบคุมเดียวกัน
15,087,318,549

การ
เปลีย� นแปลง
สัดส่วนของ
เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

(755,412,590) (1,841,755,212)

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน
ตราสารทุนด้วย
ผลกระทบจาก มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ส่วนเกินทุน การป้ องกัน สํารองต้นทุน
สภาพเศรษฐกิจ กําไร (ขาดทุน)
จากการ
ความเสี�ยง ของการป้ องกัน
ทีม� เี งินเฟ้ อรุนแรง
เบ็ดเสร็จอื�น ตีราคาสินทรัพย์ กระแสเงินสด
ความเสี�ยง
267,927,308

2,510,780

-

(44,415,220)

รวม
องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของ
เจ้าของ

หุน้ กู้
ทีม� ลี ักษณะ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
ผู้เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

(535,165,928) (7,340,850,870) (10,247,161,732)

32,069,143,725

66,980,898,869

การแปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนได้เสีย
ทีไ� ม่มอี าํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
เจ้าของ

9,343,004,917 76,323,903,786

31,435,204
-

696,972,246
-

-

11,011,208

(11,011,208)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

728,407,450
-

-

728,407,450
-

-

-

-

-

-

-

1,369,730,923

-

-

-

-

-

-

1,369,730,923

-

1,369,730,923

94,422,903
853,616,419

94,422,903
2,223,347,342

39
39

-

-

-

-

(1,109,466,633)

-

-

-

-

-

-

-

-

- 7,702,820,133
- (8,883,958,202)

7,702,820,133
(9,993,424,835)

138,773,216
138,773,216
(50,862,114)
(50,862,114)
- 7,702,820,133
- (9,993,424,835)

39

-

-

-

-

(1,451,385,162)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,451,385,162)

- (1,451,385,162)

-

-

-

- (13,245,329,325)

-

-

-

3,488,316 13,066,274,172

110,625,238

529,728,384

2,220,839,168

15,930,955,278

-

2,685,625,953

(755,412,590)

(472,024,289)

267,927,308

5,999,096 13,066,274,172

66,210,018

(5,437,544) (5,120,011,702)

7,053,524,469

30,888,005,656

5,213,769,793 24,892,665,666

104,788,723 599,792,803

(729,873,779)

1,090,801,794

3,776,427,747

68,022,673,331 11,469,757,135 79,492,430,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทุนทีอ� อก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน
ส่วนตํ�าจาก ตราสารทุนด้วย
การรวมกิจการ
มูลค่ายุติธรรม การป้ องกัน สํารองต้นทุน
ส่วนเกินมูลค่า
ทุนสํารอง
กําไรสะสม ภายใต้การควบคุม ผ่านกําไร (ขาดทุน) ความเสี�ยงใน ของการป้ องกัน รวมองค์ประกอบอื�น หุน้ กู้ทมี� ีลักษณะ
หุน้ สามัญ ตามกฎหมาย ทีย� ังไม่ได้จัดสรร
เดียวกัน
เบ็ดเสร็จอื�น กระแสเงินสด
ความเสี�ยง ของส่วนของเจ้าของ
คล้ายทุน

รวมส่วนของ
เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ตามทีร� ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี

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

ยอดคงเหลือทีป� รับปรุ งแล้ว

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)

(587,397,515)

956,770 (783,341,281)

(568,811,361)

(1,938,593,387) 32,069,143,725 66,847,222,547

การเปลีย� นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
หุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย� จ่ายสําหรับหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

30

563,330,039
-

5,182,334,589 24,170,041,044 588,781,595

6,775,514,981

- 9,740,622,864
8,281,485,523 8,281,485,523
- (1,455,050,254)
191,846,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทุนทีอ� อก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

5,182,334,589 24,170,041,044 588,781,595

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ�มหุน้ สามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
หุน้ กูท้ �มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ �มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย� จ่ายสําหรับหุน้ กูท้ �มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนตํ�าจาก
การรวมกิจการ
ส่วนเกินมูลค่า
ทุนสํารอง
กําไรสะสม ภายใต้การควบคุม
หุน้ สามัญ ตามกฎหมาย ทีย� งั ไม่ได้จดั สรร
เดียวกัน

30
32
39
39
39

31,435,204
-

696,972,246
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน
ตราสารทุนด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ส่วนเกินทุน
การป้ องกัน สํารองต้นทุน
ผ่านกําไร (ขาดทุน)
จากการ ความเสี�ยงใน ของการป้ องกัน รวมองค์ประกอบอื�น หุน้ กู้ทม�ี ลี ักษณะ
เบ็ดเสร็จอื�น ตีราคาสินทรัพย์ กระแสเงินสด
ความเสี�ยง ของส่วนของเจ้าของ
คล้ายทุน

6,775,514,981

(587,397,515)

956,770

11,011,208
(11,011,208)
- (1,109,466,633)
- (1,451,385,162)
- 4,702,035,945

-

2,527,830

30,068,014 (1,041,204,616)

516,167,990

728,407,450
- 7,702,820,133 7,702,820,133
- (8,883,958,202) (9,993,424,835)
- (1,451,385,162)
(492,440,782)
- 4,209,595,163

(587,397,515)

3,484,600

30,068,014 (1,824,545,897)

(52,643,371)

(2,431,034,169) 30,888,005,656 68,043,235,296

5,213,769,793 24,867,013,290 599,792,803

8,905,687,923

-

(783,341,281) (568,811,361)

รวมส่วนของ
เจ้าของ

(1,938,593,387) 32,069,143,725 66,847,222,547

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �

16

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
20 - 23
ตัดจําหน่ายต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี �
ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพ
14
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
18
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบีย� รับ
เงินปันผลรับ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
18
กําไรจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
17, 33
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
33
ขาดทุนจากการเปลี�ยนสถานะเงินลงทุนเป็ นบริษัทย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากการขาย การตัดจําหน่าย และการด้อยค่า
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการตีมลู ค่าที�ดิน
5
ประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์พนักงาน
28
(กําไร) ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึน� จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาอนุพนั ธ์
การเปลีย� นแปลงในสินทรัพย์และหนีส� นิ ดําเนินงาน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� ื�น
สินค้าคงเหลือ
ที�ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� ื�น
หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
28
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
(17,813,354,672) (25,148,548,219)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,821,447,308

1,465,385,149

19,941,762,340
390,456,276
110,415,808
219,371,256

18,241,204,124
361,181,959
198,637,494
124,436,871

105,785,301
212,049,574
284,683
-

90,064,881
108,172,155
275,572
-

208,724,758
8,595,519,127
(633,887,104)
(602,826)
(2,414,766,565)
296,898,438
(937,310,461)
-

463,901,650
7,452,436,707
(576,293,763)
(701,700)
(4,513,633,182)
52,542,589

2,391,265,774
(4,825,046,311)
(53,465,932)
(3,819,733,235)
(880,773,791)
-

2,235,140,515
(4,307,746,852)
(129,030,749)
(3,695,387,779)
-

4,318,894,188
2,670,616,631
49,443,968

940,363,996
138,744,492

(142,602)
635,514

(196,767)
7,270,870

(407,815,439)

4,742,332,539

(769,929,865)

4,599,899,683

(2,883,141,344)
(66,851,643)
970,463,555
(287,153,619)
1,501,959,827
3,431,059,490
639,201,182
(110,621,500)
562,753,579

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)

329,530,596
189,179
(377,963)
415,153
52,415,915
23,510,166
(515,003)
(519,222)

(3,014,645,001)
1,267,928
(133,614)
(3,437,065)
(67,127,691)
11,804,410
(1,656,045)
1,217,047

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย�
ภาษี เงินได้จ่าย

18,352,035,250
(5,117,911,149)
(208,453,961)

2,053,870,118
(4,078,164,915)
(475,381,431)

(2,412,974,761)
(2,233,678,927)
(19,793,236)

(2,698,863,353)
(2,255,051,307)
(18,290,234)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

13,025,670,140

(2,499,676,228)

(4,666,446,924)

(4,972,204,894)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื�นลดลง (เพิ�มขึน� )
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� บริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที�จ่าย)
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� เงินลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� เงินลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� เงินลงทุนเพิ�มในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนภายใต้ขอ้ ตกลงในสัญญาซือ� ขายหุน้
ดอกเบีย� รับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซือ� สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
และสินทรัพย์สิทธิการใช้

19
19

18
18
18
18

20
22
17

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพื�อชําระคืนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายหนีส� ินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ�มทุน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูท้ ี�มลี กั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย� จ่ายสําหรับหุน้ กูท้ ี�มลี กั ษณะคล้ายทุน
เงินปั นผลจ่ายไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี�มลี กั ษณะคล้ายทุน
เงินปั นผลจ่ายให้สว่ นได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

19
19

25
25

30
39
39
39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(561,825,513)
729,212,570
62,270,389
(8,811,085)
(369,262,819)
3,383,944,862
688,742,291
198,518,292
(17,663,574)
(4,383,276,561)
(684,140,415)
5,302,571,300

(160,732,252)
342,374,443
253,121,277
(4,024,145,570)
(1,090,160,763)
(16,230,807)
613,058,573
160,602,512
(20,661,194)
(6,003,449,226)
(721,320,766)
-

(8,787,788,110) (11,728,727,360)
7,594,333,094 4,586,044,854
19,791,944
(19,811,944)
(2,101,000,000)
(3,000,000)
(8,811,085)
(3,693,047)
2,989,944,862
4,354,425,223 4,059,857,872
53,465,932
101,100,049
(21,137,661)
(3,282,018)
(1,491,205)
(1,933,326)
-

4,869,581,018

136,306,939

47,500

274,238

9,209,860,755 (10,531,236,834)

4,091,780,494

(3,013,170,682)

464,213,230
- 1,289,545,151 1,761,657,717
- (1,202,884,959)
(696,231,297)
15,537,937,056 35,730,521,876 15,350,000,000 35,641,329,668
(15,617,191,000) (35,976,640,876) (15,350,000,000) (35,976,640,876)
660,016,729 30,457,389,799
- 8,056,865,615
(14,829,079,683) (6,762,319,419) (2,676,224,057) (2,962,917,133)
25,432,110,000
- 10,307,200,000
(18,324,903,229) (4,000,000,000) (4,837,949,655) (4,000,000,000)
(13,969,228,906) (11,107,191,747)
(38,216,920)
(109,701,646)
728,407,450 9,787,729,539
728,407,450 9,787,729,539
7,702,820,133 8,281,485,523 7,702,820,133 8,281,485,523
(1,451,385,162) (1,455,050,254) (1,451,385,162) (1,455,050,254)
(9,993,424,835)
- (9,993,424,835)
(50,862,114)
(6,637,956)
(23,710,570,331)

24,949,286,485

(172,112,854)

18,328,526,856

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน

(1,475,039,436)
26,166,145,430
405,233,502

11,918,373,423
13,330,821,335
916,950,672

(746,779,284)
10,645,335,382
-

10,343,151,280
302,184,102
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

25,096,339,496

26,166,145,430

9,898,556,098

10,645,335,382

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11
25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

25,096,512,075
(172,579)

26,188,115,177
(21,969,747)

9,898,556,098
-

10,645,335,382
-

25,096,339,496

26,166,145,430

9,898,556,098

10,645,335,382

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการทีไ� ม่ใช่เงินสด
รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มสี าระสําคัญสําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ซือ� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชาํ ระเงิน
สินทรัพย์ที�อาจเกิดขึน� จากการปรับราคาซือ� ขายเงินลงทุน
การเพิ�มขึน� ของสินทรัพย์สิทธิการใช้

23

594,273,697
8,594,759,540

883,941,689
253,115,460
9,192,704,043

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
497,367
389,368,422

18,918,655
73,951,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี �
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1

ข้อมูลทั�วไป
บริษั ท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�น แนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เป็ น บริษัทมหาชนจํา กัด และเป็ น บริษั ท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 ซึง� จัดตัง� ขึน� ในประเทศไทย และมีท�ีอยู่ตามที�ได้จดทะเบียน
ไว้ดงั นี �
กรุงเทพฯ : 88 อาคารเดอะปาร์ค ชัน� 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
พัทยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุม่ กิจการ”
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดงั นี �
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า
กลุ่มกิจการประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น ประเทศสาธารณรัฐ มัลดี ฟ ส์ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์
ประเทศศรีลงั กา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา เป็ นต้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2
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เหตุการณ์สาํ คัญระหว่างปี ทีร� ายงาน
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หนีส� ินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ กลุ่มกิจการและบริษัทมี วงเงินกูย้ ืมเพี ยงพอตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 25 และมีแผนการเงินที� เหมาะสม
ในการจัดการการหมุนเวียนเงินสดเพื�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างน้อยตลอดปี หน้า
ในปี พ.ศ. 2564 การระบาดอย่างต่อเนื�องของ COVID-19 มีผลต่อธุรกิจของกลุ่มกิจการในแต่ละส่วนดังนี �
ธุรกิจโรงแรม
โรงแรมในประเทศไทยยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง� แต่ไตรมาสที� 1 ของปี แต่ได้เริ�ม
ฟื � น ตัวในไตรมาสสุด ท้ายจากการเปิ ด ประเทศแก่นักท่องเที� ยวต่างชาติ ในทวีป ยุโรป โรงแรมเริ�ม กลับมาเปิ ดให้บ ริการ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เนื�องจากสถานการณ์เริ�มผ่อนคลายลง ทําให้มากกว่าร้อยละ 90 ของโรงแรมในทวีปยุโรป
สามารถเปิ ดให้บ ริการได้ ณ สิน� ปี พ.ศ. 2564 โรงแรมในประเทศออสเตรเลียได้รบั ผลกระทบจากสายพันธุเ์ ดลต้าตั�งแต่
ช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 แต่ยงั คงเปิ ดให้บริการตามปกติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจโรงแรมในยุโรปได้รบั เงิน
อุด หนุน เพื� อชดเชยยอดขายที� ลดลงเนื� องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ�งได้รวมแสดงอยู่ในรายได้อ�ืน
ตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 33
ธุรกิจอาหาร
ร้านอาหารเกือบทั�งหมดเปิ ดให้บริการตามปกติยกเว้นในระหว่างไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 ซึง� ร้านอาหารในประเทศ
ไทย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 สายพันธุเ์ ดลต้า
รวมถึงการปิ ด เมื องต่า ง ๆ และการจํากัดการเดิน ทางและการนั�งรับประทานอาหารภายในร้า นอาหาร อย่ างไรก็ต าม
สถานการณ์ดีขนึ � ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จากข้อจํากัด COVID-19 ต่างๆได้ผอ่ นคลายลง
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิ จค้าปลี กได้กลับมาดํา เนิ น งานตามปกติ แต่ยังคงได้รับ ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงการปิ ดร้า นค้า
ชั�วคราวในบางสาขา โดยเฉพาะร้านค้าที�ตง�ั อยูใ่ นห้างสรรพสินค้า ตามนโยบายของภาครัฐในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564
กลุม่ กิจการยังคงมุ่งเน้นที�การขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ เพื�อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั
สําหรับทุกหน่ วยงานธุรกิจ กลุ่ มกิ จการให้ค วามสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ COVID-19 และประเมิ นผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานรวมถึงวางกลยุทธ์ที�เหมาะสม
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัด ทําขึน� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยและข้อกําหนด
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การได้จัด ทํา ขึน� โดยใช้เกณฑ์ราคาทุ น ในการวัดมู ลค่ าขององค์ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินบางประเภทและที�ดินภายใต้ท�ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ�งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที�
อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงิน ให้สอดคล้องกับหลัก การบัญ ชีท�ี รบั รองทั�วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญ ชีท�ี
สําคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารซึ�งจัดทําขึน� ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญ ชีของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื�องการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที�มี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 9
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการฉบับภาษาอังกฤษจัด ทํา ขึน� จากงบการเงิน ตามกฎหมายที� เป็ น ภาษาไทย
ในกรณี ท�ี มี เนื อ� ความขัดแย้งกันหรือมี การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ ภาษาไทย
เป็ นหลัก
การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขที�นาํ มาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้เปรียบเทียบได้ถงึ การแสดงรายการที�เปลี�ยนไปในปี
ปั จจุบนั และให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและรายการได้ดีขนึ �

ตามที�
รายงานไว้เดิม
ล้านบาท
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน� สุด
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง
ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

30,749
2,078
38,190
699

งบการเงินรวม
จัดประเภท
รายการใหม่ จัดประเภทใหม่
ล้านบาท
ล้านบาท

(906)
906
(1,087)
1,087

29,843
2,984
37,103
1,786
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4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มใน
หรือหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก)

การปรั บ ปรุ งการอ้ า งอิง กรอบแนวคิ ด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�ม เติม หลักการใหม่ และ
แนวปฏิบตั ใิ นเรื�องต่อไปนี �
-

การวัดมูลค่า ซึง� รวมถึงปั จจัยที�ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
เรื�องกิจการที� เสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง
ซึง� ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
การตัดรายการสินทรัพย์และหนีส� ิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุ งคํานิยามของสินทรัพย์และหนีส� ิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีส� ินในงบการเงิน รวมทั�ง
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน� ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพ ยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3 เรือ� ง การรวมธุรกิจ ได้ให้คาํ นิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่
ซึ�งกําหนดให้การได้มาซึ�งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนําเข้าและกระบวนการที� สาํ คัญ เป็ นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง� ปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต”
โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที�ให้กบั ลูกค้า และตัดเรื�องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุน
ออกไป

ค)

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 เรื�อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดการบัญชี
ป้องกัน ความเสี�ยงโดยเฉพาะ เพื� อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึน� จากความไม่แน่นอนที� เกิดจากการปฏิรูป อัตรา
ดอกเบี �ย อ้า งอิ ง เช่ น อัต ราดอกเบี �ย อ้า งอิ งที� ก ํา หนดจากธุ ร กรรมการกู้ ยื ม (Interbank offer rates - IBORs)
นอกจากนี � การปรับปรุ งได้กาํ หนดให้กิจการให้ขอ้ มูลเพิ�มเติม เกี�ยวกับ ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี�ย งที�
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน�

ง)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1 เรือ� ง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 8
เรื�อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ”
ความมีสาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และ
อธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน� ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
จ)

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 (TFRS 16) เรื�อง สัญญาเช่า เกี�ยวกับการผ่อนปรน
ในทางปฏิ บัติก รณี ท�ี ผู้เช่าได้รับ การลดค่าเช่ าเนื� องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที� จะไม่
ประเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็ นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาเช่า (Lease modification) สําหรับการลดหรือ
การงดเว้นการจ่ายค่าเช่าถึงวันที� 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

ผูบ้ ริหารประเมินว่าผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งไม่อยู่ในระดับที�มีนยั สําคัญ
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บปรับปรุ งที�มีผลบั งคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีในหรือหลัง วัน ที�
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีเ� กี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
กลุม่ กิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนีม� าถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย� อ้างอิงระยะที� 2 (การปรับปรุ งระยะที� 2) มีการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 (TFRS 16)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการที�อาจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย�
อ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกัน ความเสี�ยง
ที�อาจจะเกิดขึน� เมื�อมีการเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� อ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนที�สาํ คัญของการปรับปรุงระยะที� 2 ได้แก่
• เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี ส� ินทางการเงิน
(รวมถึงหนี �สิน ตามสัญ ญาเช่า) ซึ�งเป็ น ผลโดยตรงจากการปฏิ รูป อัตราดอกเบี ย� อ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ ท�ี ใช้ในการ
กําหนดกระแสเงิน สดตามสัญ ญาเที ยบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุน
จากการเปลี� ยนแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน ทัน ที ทั�งนี � กิจการที� เป็ น ผูเ้ ช่า ตาม TFRS 16 ที�มี การเปลี� ยนแปลง
เงื�อนไขของสัญญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื� องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย�
อ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิขา้ งต้นด้วย
• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญ ชีป้องกันความเสี�ยงสําหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณี ท�ีความสัมพัน ธ์
ของการป้องกันความเสี� ยงได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูป อัตราดอกเบี ย� อ้างอิง ทั�งนี � กิจการยังคงต้องรับ รู ส้ ่วนของ
ความไม่มีประสิทธิผล

24

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4

297

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
TFRS 7 ได้กาํ หนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ
• ลักษณะและระดับของความเสี�ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย� อ้างอิง
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี�ยงเหล่านัน� อย่างไร
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตั ราดอกเบีย� อ้างอิงอื�น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว
ของกิจการในช่วงการเปลี�ยนแปลง
ผูบ้ ริหารกําลังประเมินผลกระทบทางบัญชี นอกจากนีผ� บู้ ริหารได้บริหารจัดการอัตราดอกเบีย� อ้างอิงจากฐาน IBOR เป็ น
อัตราที�เทียบเท่า เช่น อัตราดอกเบีย� อ้างอิงตลาดซือ� คืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร (THOR) ซึง� จะ
นํามาใช้ในปี พ.ศ. 2565 หลังจากยกเลิกการใช้ IBOR

5

การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี
กลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี�ยวกับการวัดมูลค่าของที�ดิน ภายใต้ท�ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการเปลี�ยน
ทันทีเป็ นต้นไป กลุ่มกิจการเปลี�ยนเป็ นการแสดงที�ดนิ ในวิธีราคาที�ตีใหม่ ซึ�งเป็ นราคาตลาดของรายการดังกล่าว หักด้วยค่า
เผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ผู้บริหารมองว่าราคาที� ตีใหม่แสดงมูลค่าของที�ดิน ได้ดีกว่า จึงเลื อกใช้วิธีวิธีราคาที� ตีใหม่โดยการ
เปลี� ย นทัน ที เป็ น ต้น ไป ก่อนหน้านี � ที� ดิ น แสดงที� มูล ค่า ต้น ทุน หักด้ว ยค่า เผื� อการด้อยค่า (ถ้า มี ) รายละเอียดนโยบาย
การบัญชีเกี�ยวกับการวัดมูลค่าของที�ดินใหม่และก่อนหน้าแสดงได้ดงั ต่อไปนี �
วิธีราคาทีต� ใี หม่ (นโยบายการบัญชีใหม่)
ที� ดิน รับ รู ด้ ้ว ยมูลค่า ยุติธรรม ซึ�งมูล ค่ายุติธรรมนั�น มาจากการประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ น ราคาอิสระภายนอก โดยจะมี การ
ทบทวนการประเมินอย่างสมํ�าเสมอทุก ๆ 3 ปี เป็ นอย่างน้อย
การตี ราคาที� ดิ น และอาคารที� ท าํ ให้มูล ค่า ตามบัญ ชีเพิ� ม ขึน� จะรับ รู ใ้ นกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จอื� น และจะแสดงอยู่ภ ายใต้
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที�เคยตีราคาเพิ�มนัน� ลดลง ส่วนที�ลดลงจาก
การตีราคาใหม่จะรับรู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและรับรูล้ ดผลสะสมในส่วนของเจ้าของเท่ากับผลสะสมของราคาที�ตีเพิ�ม
ที�ได้รับรู ไ้ ว้ ส่วนที� ล ดลงที�เหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไร
สะสมเมื�อสินทรัพย์นนั� ถูกจําหน่ายออกไป
หากการตี ราคาสินทรัพย์ใหม่ทาํ ให้มลู ค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์นั�น ลดลง กิจการต้องรับรู ม้ ูลค่าตามบัญ ชี ของสินทรัพย์
ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กิจการต้องนําส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรูใ้ นกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจํานวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที�มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของ
สินทรัพย์รายการเดียวกันนัน� โดยการรับรู ส้ ว่ นที�ลดลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะมีผลทําให้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” ที�สะสมอยูใ่ นส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย
25
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5

การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี (ต่อ)
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (นโยบายการบัญชีเดิม)
ที� ดิน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุน จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ต้น ทุน เริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�น ๆ ที�
เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซือ� สิ น ทรัพย์นั�น รวมถึงต้นทุน ที� ประมาณในเบือ� งต้นสําหรับการรือ� การขนย้า ย และการบูรณะ
สถานที�ตง�ั ของสินทรัพย์ซง�ึ เป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย์
ในกรณี ท�ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คื น มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รบั คืนทันที
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวได้ถกู นํามาใช้โดยทันทีเป็ นต้นไปตัง� แต่วนั ที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง� เป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที� 8 เรื�องนโยบายการบัญ ชี การเปลี� ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีและข้อผิด พลาด
มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี �

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลง
วิธีราคาทุน นโยบายการบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท

วิธีราคาทีต� ใี หม่
ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดนิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21
36

42,719
10,407

16,231
703

58,950
11,110

หนีส� ินไม่หมุนเวียน
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

36

25,712

4,370

30,082

ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(6,012)
10,004

13,066
1,466

7,054
11,470

งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ภาษีเงินได้

19,031
4,341

2,671
(703)

21,702
3,638

-

14,532

14,532

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดนิ - สุทธิจากภาษี
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การเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลง
วิธีราคาทุน นโยบายการบัญชี วิธีราคาทีต� ใี หม่
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดนิ

21

9

38

47

หนีส� ินไม่หมุนเวียน
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

36

236

8

244

(2,461)

30

(2,431)

-

30

30

ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดนิ - สุทธิจากภาษี
6

นโยบายการบัญชี

6.1

การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมและวิธสี ่วนได้เสีย
ก)

บริษทั ย่อย
บริษัท ย่ อยหมายถึงกิจการทั�งหมดที� กลุ่มกิจการมีอาํ นาจควบคุม กลุ่ม กิจการมี อาํ นาจควบคุม เมื� อกลุ่ม กิจการ
รับหรือมี สิท ธิ ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี�ยวข้องกับ ผูไ้ ด้รบั การลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รับ
การลงทุนเพื� อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง� แต่วนั ที�
กลุม่ กิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันที�กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยนัน�
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
ข)

บริษทั ร่วม
บริษัทร่วมเป็ นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับมีอาํ นาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรูโ้ ดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ค)

การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ น การดําเนิน งานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน� อยู่กับ สิท ธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน� มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื�อกลุม่ กิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน� เงินลงทุน
ในการร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ ี สว่ นได้เสีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ง)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กลุม่ กิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมื�อเริ�มแรกด้วยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วยเงินที�จา่ ยซือ� รวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่ม กิ จการจะรับรู ม้ ูลค่ าภายหลังวันที� ได้ม าของเงิน ลงทุ นในบริษั ท ร่ว มและการร่วมค้าด้วยส่ วนแบ่งกํา ไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้ งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผล
สะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน� ซึง� รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น กลุ่มกิจการจะไม่รบั รู ส้ ่วนแบ่งขาดทุน
ที�เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน� เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื�อชําระภาระ
ผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
จ)

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณี ท�ีกลุ่มกิจการยังคงมีอาํ นาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับ ส่วนได้เสียที� ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซือ� หรือราคาขายจากการ
เปลี�ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที� ลดลงหรือเพิ�มขึน� ตาม
สัดส่วนที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญหรือยังคง
มีการควบคุมร่วม กําไรหรือขาดทุน ที�เคยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเฉพาะส่วนที� ลดลงจะถูกโอนไปยัง
กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู ใ้ นงบกําไร
ขาดทุน
เมื� อ กลุ่ม กิ จ การสูญ เสี ย อํา นาจควบคุม การควบคุม ร่วม หรื อการมี อิท ธิ พ ลอย่ างมี นัย สํา คัญ ในเงิน ลงทุ น นั� น
เงินลงทุนที�เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึน� จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็ นมูลค่าเริ�มแรกในการบันทึกบัญ ชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วน
การถือครองที�เหลืออยูเ่ ป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลื อ และกําไรที� ยงั ไม่เกิดขึน� จริงระหว่างกัน ในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที� ยงั ไม่เกิดขึน� จริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับ บริษัท ร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที� กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ย
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที� ยงั ไม่ เกิดขึน� จริงในรายการระหว่างกลุ่ม กิจการจะถูกตัดออกเช่น เดียวกัน
ยกเว้นรายการนัน� จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท�ีโอน

6.2

การรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจการถือปฏิบตั ิตามวิธีซือ� สําหรับการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ�งตอบแทนที�โอนให้
สําหรับการซือ� ธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท�ีโอนไป
หนีส� ินที�กอ่ ขึน� เพื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของจ้าของที�ออกโดยกลุม่ กิจการ
29
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
สิน ทรัพ ย์ท�ี ระบุได้ท�ี ได้มา หนี �สิน และหนี �สินที� อาจเกิด ขึน� จากการรวมธุรกิจจะถูกวัด มูลค่าเริ�มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที�ซอื �
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง� กลุ่มกิจการมีทางเลือกที�จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ� ด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ ูกซือ�
ผลรวมของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ� และมูลค่ายุติธ รรมของ
ส่วนได้เสียในผูไ้ ด้รบั การลงทุนซึ�งถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ (ในกรณี ท�ี เป็ น การรวมธุรกิจจากการทยอยซือ� ) ในจํานวนที�
เกินกว่ามูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิท�ี ระบุได้ท�ีได้ม าต้องรับรู เ้ ป็ น ค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูล ค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิท�ีระบุได้ท�ีได้มา จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ� กีย� วกับการซือ� ธุรกิจ
ต้นทุนที�เกี�ยวกับการซือ� ธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจทีด� าํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซือ�
หากการรวมธุรกิจดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ� มูลค่าส่วนได้เสียที� ผซู้ ือ� ถืออยู่ในผูไ้ ด้รบั การลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ซือ� กําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึน� จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิ�งตอบแทนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที� คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ที� รับรู ไ้ ว้เป็ น สินทรัพ ย์หรือหนี ส� ิน
จะรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายซึง� จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรู ร้ ายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู ส้ ินทรัพย์และหนี ส� ินของกิจการที� ถูกนํามารวม
ด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที�ถูกนํามารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดที� ตอ้ ง
จัดทํางบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุ งรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึน� ตัง� แต่วนั ต้นปี ในงบการเงินปี
ก่อนที� นาํ มาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง� แต่วันที� กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน กับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ น�
หลังจากวันต้นปี ของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุน การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลรวมของมูล ค่ายุติ ธรรมของสิ นทรัพย์ท�ี ให้ไป หนี ส� ิน ที� เกิดขึน� หรือ
รับมา และตราสารทุนที�ออกโดยผูซ้ ือ� ณ วันที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ได้มาซึง� การควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ ือ� ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ
ที� ถูก นํา มารวมแสดงเป็ นรายการ “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการรวมธุ รกิ จ ภายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกัน ” ในส่ ว นของเจ้าของ
โดยกลุม่ กิจการจะตัดรายการนีอ� อกเมื�อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกําไรสะสม

6.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที� ใช้นาํ เสนองบ
การเงินของกลุม่ กิจการและบริษัท

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�
เกิดรายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนที� เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลง
ค่าสินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื�อมีการรับรูร้ ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี�ยนทัง� หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรู ไ้ ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการ
รับรู ก้ าํ ไรหรือขาดทุนของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมด
ของกําไรหรือขาดทุนนัน� จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนด้วย
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ค)

กลุม่ กิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที� มีภาวะ
เงิน เฟ้ อรุ น แรง) ซึ�งมี สกุล เงิน ที� ใช้ในการดําเนิน งานแตกต่ างจากสกุล เงินที� ใช้น าํ เสนองบการเงิน ได้ถูกแปลงค่ า
เป็ นสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี �
-

6.4

สินทรัพย์และหนีส� นิ ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี�ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนทัง� หมดรับรู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานแสดงแบ่งตามส่วนงานดําเนินงานและตามภูมิศาสตร์ของการดําเนินงานต่าง ๆ ของกลุม่ กิจการ
ส่ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู กรายงานในลักษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที� น ําเสนอให้ผู้มี อาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึง� พิจารณาว่าคือ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร

6.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่า ยคืนเมื�อทวงถาม
เงิ น ลงทุ น ระยะสั�น อื� น ที� มี ส ภาพคล่ องสู งซึ�งมี อ ายุไม่ เกิ น สามเดื อ นนับ จากวัน ที� ได้ม า และเงิน เบิก เกิ น บัญ ชี ธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะแสดงไว้ในส่วนของหนีส� ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.6

ลูกหนีก� ารค้า

305

ลูกหนี �ก ารค้ารับรู เ้ ริ�มแรกด้วยมูล ค่าตามใบแจ้งหนี � และจะวัดมูล ค่า ต่อมาด้วยจํานวนเงิน ที� เหลืออยู่หักด้วยค่า เผื� อหนี �
สงสัยจะสูญ ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน� ปี ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ หมายถึงผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญ ชีของลูกหนี ก� ารค้าเปรียบเทียบกับ มูลค่าที� คาดว่าจะได้รบั จากลูกหนี ก� ารค้า หนี ส� ูญที� ถูกตัดจําหน่ ายระหว่างปี
จะรับรู ไ้ ว้ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลูกหนี ก� ารค้าตามสัญ ญาระยะยาวเป็ นลูกหนี จ� ากการขายสิท ธิในสถานที� พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลา โดยรับชําระคืน เป็ น งวด
ซึ�งครอบคลุมระยะเวลามากกว่าหนึ�งปี ลูกหนี ก� ารค้าวัดมูลค่าเริ�มแรกด้วยจํานวนเงินตามสัญญาหักด้วยยอดผ่อนชําระ
ที�ได้รบั แล้ว และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที�เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ ซึ�งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน� ปี ค่าเผื�อหนี ส� งสัยจะสูญ หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี ก� ารค้าเปรียบเทียบกับ
มูลค่าที� คาดว่าจะได้รบั จากลูกหนี ก� ารค้า หนีส� ูญ ที�เกิดขึน� จะรับ รู ไ้ ว้ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
6.7

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทอาหารและ
เครื�องดื�ม คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยเคลื�อนที� วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปจากธุรกิจการผลิต และสินค้าประเภทสปา คํานวณ
โดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก ส่วนสินค้าประเภทแฟชั�น คํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ต้นทุนของการซือ� ประกอบด้วยราคาซือ�
และค่าใช้จ่า ยที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซือ� สิน ค้านั�น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงิน
ตามเงื�อนไข ค่าเผื�อ หรือส่วนลด (rebate) ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่ าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ�งปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม
ต้นทุนการกูย้ ืม มูลค่าสุทธิท�ี จะได้รบั ประมาณจากราคาปกติท�ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที� จาํ เป็ นเพื�อให้
สิน ค้านั�น สําเร็จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบัน ทึกบัญ ชี ค่าเผื� อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือ
เสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น
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6.8

ทีด� นิ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ� ขาย
ที�ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท�ีคาดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก ราคาทุนประกอบด้วย ที� ดิน ค่าพัฒนาที�ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง
โดยตรงกับโครงการและดอกเบีย� เงินกูย้ ืมที�เกี�ยวข้อง ซึง� จะหยุดบันทึกดอกเบีย� จ่ายเข้ามาเป็ นต้นทุนเมื�องานก่อสร้างแล้วเสร็จ

6.9

(กลุ่ม) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ� อื ไว้เพือ� ขายและส่วนการดําเนินงานทีย� กเลิก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท�ีจะจําหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขายเมื�อมูลค่าตามบัญชี
ที�จะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท�ี จะจําหน่าย) นัน� จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที�ต�าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย
กลุ่มกิจการรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที� จะจําหน่าย)เพื�อให้
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิ�มขึน� ในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู ้
ได้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที�เคยรับรู ้
กลุม่ กิจการจะไม่คดิ ค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท�ีจะจําหน่าย)ที�ถือไว้เพื�อขาย

6.10 สินทรัพย์ทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจัดประเภทสิน ทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีต� ามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก)
โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงิน
ต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่ ดังนี �
-

รายการที�วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือผ่านกําไรหรือขาดทุน และ
รายการที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
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กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงิน ลงทุน ในตราสารหนี ใ� หม่ก็ต่อเมื� อมีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านัน�
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึง� ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วัน ที� รบั รู เ้ ริ�ม แรกด้วยมูลค่ ายุติธ รรมผ่า นกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ถือไว้เพื�อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน�
ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซือ� หรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู ร้ ายการ ณ วันที�ทาํ รายการค้า ซึง� เป็ น
วันที�กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซือ� หรือขายสินทรัพย์นนั� โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื� อ
สิท ธิ ในการได้รบั กระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์นั�น สิน� สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี� ยงและ
ผลประโยชน์ท�ีเกี�ยวข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
การวัดมูลค่า
ในการรับรู ร้ ายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ�ง เกี� ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้ม าซึ�งสิ น ทรัพ ย์น�ัน สํา หรับ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที� วัด มูล ค่ าด้ว ย FVPL
กลุม่ กิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทํารายการที�เกี�ยวข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิ จการจะพิจารณาสินทรัพ ย์ทางการเงิน ซึ�งมีอนุพนั ธ์ท างการเงินแฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสด
ตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่

ค)

ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท�ีกลุ่มกิจการเลือกรับรูก้ าํ ไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนที�รบั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยังกําไร
หรือขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง� นี � เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกล่าวจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปั นผลรับ เมื�อกลุม่ กิจการมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลนัน�
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การเปลี� ย นแปลงในมูล ค่ายุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที� วัด มูล ค่ า ด้ว ย FVPL จะรับ รู ใ้ นรายการกํา ไร
(ขาดทุน)อื�นในงบกําไรขาดทุน
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ง)

การด้อยค่า
กลุ่ม กิ จการใช้วิธีอย่ างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับ รู ้การด้อยค่า ของลูกหนี �การค้า และ
ลูกหนีอ� �ืน และลูกหนีต� ามสัญญาเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง� แต่
วันที�กลุม่ กิจการเริ�มรับรู ้
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที� คาดว่าจะเกิดขึน� ผูบ้ ริหารได้จดั กลุ่มลูกหนี แ� ละลูกหนี อ� �ืน และลูกหนี ต� าม
สัญญาเช่าตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มีลกั ษณะร่วมกันและตามกลุ่ม ระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ผูบ้ ริหารจึงได้
ใช้อตั ราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี ก� บั อัตราขาดทุนด้านเครดิตที� คาดว่าจะเกิดขึน� พิจารณาจากลักษณะการ
จ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง� ข้อมูลและปั จจัยในอนาคตที�อาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี �
สํา หรับ สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน อื� น ที� วัดมูล ค่ าด้วยราคาทุน ตัด จําหน่า ย และ FVOCI กลุ่ม กิจการใช้วิ ธีก ารทั�วไป
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัด มู ล ค่ าผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที� ค าดว่ า จะเกิด ขึ น� ซึ� ง กํา หนดให้
พิ จารณาผลขาดทุน ที� คาดว่า จะเกิดขึน� ภายใน 12 เดือ นหรือตลอดอายุสิ นทรัพ ย์ ขึน� อยู่กับ ว่ามี การเพิ�ม ขึน� ของ
ความเสี� ย งด้า นเครดิต อย่ างมี นั ย สํา คัญ หรื อไม่ และรับ รู ้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ตั�ง แต่ เริ�ม รับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์
ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มกิจการประเมินความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน ว่ามี
การเพิ�มขึน� อย่างมีนัยสําคัญนับตัง� แต่การรับรู ร้ ายการเมื� อแรกเริ�มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ 1) ความเสี� ยงของการ
ผิด สัญ ญาที� จะเกิ ด ขึน� ณ วัน ที� รายงาน และ 2) ความเสี�ยงของการผิ ดสัญ ญาที� จะเกิด ขึน� ณ วัน ที� รับ รู ร้ ายการ
เริ�มแรก
กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�รบั รู เ้ กิดจากประมาณการความน่าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั ทัง� หมดถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนัก)
โดยจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง� หมดและกระแสเงินสด
ซึง� กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย� ที�แท้จริงเมื�อแรกเริ�มของสัญญา
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กลุม่ กิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� โดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี �
-

จํานวนเงินที�คาดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนํา� หนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา และ
ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน เกี�ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั
และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
6.11 อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ท�ีถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื� อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึน� ของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทัง� สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื�อเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
การรับ รูร้ ายการเมื�อเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุน
การกูย้ ืม ต้นทุนการกูย้ ืมที�เกิดขึน� เพื�อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนนัน� จะ
รวมเป็ นส่วนหนึ�งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ ืมจะถูกรวมในขณะที�การซือ� หรือการก่อสร้าง
และจะหยุดพักทันที เมื� อสินทรัพย์นั�นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสําคัญ หรือระหว่างที� การดําเนิน การพัฒ นาสินทรัพย์ท�ี เข้า
เงื�อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรูเ้ มื�อเริ�มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปัน
ส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี �
ส่วนปรับปรุ งที�ดนิ
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร

อายุสญ
ั ญาเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่า และ 20 ปี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื� อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท�ีกลุ่มกิจการ
จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและ
บํารุ งรักษาทั�งหมดจะรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึน� เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิน� ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที�ถกู เปลี�ยนแทนออก

6.12 ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
นโยบายการบัญชีใหม่ท�ีเกี�ยวข้องกับที�ดินได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 5
สําหรับอาคารและอุปกรณ์อ�ืน นโยบายการบัญชียงั คงเดิมเช่นเดียวกับปี ก่อน
สําหรับปี สนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั�งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสม ต้นทุนเริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�น ๆ
ที�เกี�ยวข้องกับการซือ� สินทรัพย์นนั� รวมถึงต้นทุนที�ประมาณในเบือ� งต้นสําหรับการรือ� การขนย้าย และการบูรณะสถานที�ตง�ั
ของสินทรัพย์ซง�ึ เป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนที�เกิดขึน� ภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์หรือรับรู แ้ ยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ�งตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนัน� เกิดขึน� และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื�อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญ ชีของชิน� ส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื�น ๆ
กลุม่ กิจการจะรับรู ต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเมื�อเกิดขึน�
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์อ�ืนคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด
อายุการให้ประโยชน์ท�ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี �
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อาคาร และส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื�องจักร เครื�องตกแต่ง และอุปกรณ์อ�ืน
ยานพาหนะ

อายุสญ
ั ญาเช่า และ 5 - 30 ปี
อายุสญ
ั ญาเช่า และ 5 - 60 ปี
3 - 15 ปี
4 - 5 ปี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
กลุ่ม กิจการจะมีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน� รอบ
ระยะเวลารายงาน
ในกรณี ท�ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รบั คืนทันที
เครื�องใช้ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนหลังจากหักค่าเสื�อมราคาสะสม ส่วนที�ซือ� เพิ�มเติมจะถือเป็ นเครื�องใช้
ในโรงแรมและถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื�อมีการเบิกใช้
เมื�อมีการซือ� อุปกรณ์ในการดําเนินงานและเครื�องใช้ในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงด้วยราคาทุน โดยที�ยังไม่มี
การคิดค่าเสื�อมราคาจนกระทั�งเมื�อมีการเบิกครัง� แรกเพื�อใช้ในภัตตาคาร โดยจะคิดค่าเสื�อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที�เริ�มใช้ครัง� แรก การเบิกใช้ครัง� ต่อไปเพื�อการเปลี�ยนแทนจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในกรณีที�มีการปรับปรุ งเปลี�ยนรู ปแบบการตกแต่งของภัตตาคาร ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึน� จะบันทึกเป็ นค่าปรับปรุงอาคารหรือค่า
ปรับปรุ งสินทรัพย์เช่า โดยคิดค่าเสื�อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอายุท�ีเหลือของสัญญาเช่าอาคารหรือตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 5 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน� กว่า
ผลกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิท�ีได้รบั
จากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน

6.13 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนของสิทธิดงั กล่าว
ตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาหรืออายุการใช้งานของอาคารที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาไม่มากกว่า
40 ปี
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ไม่มีการปรับมูลค่าเนื�องจากไม่ได้มีตลาดซือ� ขายคล่องรองรับ ระยะเวลาและวิธีการตัดจําหน่าย
จะมีการทบทวนทุกสิน� ปี บญ
ั ชี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญาวัดมูลค่าด้วยราคาซือ� และประกอบด้วยสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารจัดการสินทรัพย์ และ
ดําเนินการเกี�ยวกับสิทธิในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และสูตรอาหารและอุปกรณ์ที� พัฒนาขึน� เอง ซึง� ทําให้
กลุม่ กิจการได้เปรียบกว่าคูแ่ ข่ง ทรัพย์สินทางปั ญญาตัดจําหน่ายที�ระยะเวลาระหว่าง 10 - 40 ปี
ต้นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
ต้นทุนที�เกิดขึน� เพื�อการพัฒนาแฟรนไชส์ใหม่ ซึง� เกี�ยวข้องกับการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รบั รู เ้ ป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในจํานวนไม่เกินรายจ่ายที� คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนรายจ่ายในการ
พัฒ นาอื�น รับ รู ้เป็ น ค่าใช้จ่ายเมื�อเกิ ดขึน� ต้น ทุน การพัฒ นาที� ได้รับ รู เ้ ป็ น ค่าใช้จ่ายไปแล้วในปี ก่อนไม่ส ามารถรับ รู ้เป็ น
สิน ทรัพย์ในปี ถัด ไป การทยอยตัด จําหน่ า ยต้น ทุน การพัฒ นาที� บัน ทึกเป็ น สิน ทรัพ ย์จะเริ�ม ต้น ตั�งแต่เมื� อเริ�ม ดําเนิ น งาน
แฟรนไชส์เพื�อการพาณิชย์โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์เป็ นระยะเวลาประมาณ
3 - 30 ปี ต้นทุนการพัฒนาที�บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์จะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่เป็ นประจํา
ทุกปี และปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึน�
ค่าลิขสิทธิแ� ฟรนไชส์
รายจ่ ายที� เกิดขึน� เพื� อ ให้ได้ม าซึ�งสิท ธิ บัตร เครื�อ งหมายทางการค้า และใบอนุญ าตของแฟรนไชส์ต่าง ๆ บัน ทึกไว้เป็ น
สิน ทรัพ ย์ไม่มี ตวั ตนและตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้น ตรง ตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ น ระยะเวลา 10 - 20 ปี สิน ทรัพ ย์ไม่มี ตัวตน
ดังกล่าวจะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่เป็ นประจําทุกปี และปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึน�
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที� สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที� กลุ่มกิจการมี ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของ
บริษทั ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ณ วันที�ได้มาซึง� บริษัทนัน� ค่าความนิยมที�เกิดจากการได้มาซึ�งบริษัทย่อยจะแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที� เกิดจากการได้มาซึ�งบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
จะรวมไว้ใ นบัญ ชี เงิน ลงทุน ในบริษัท ร่วมและกิจการร่วมค้า และจะถูกทดสอบการด้อยค่ าโดยรวมเป็ น ส่ว นหนึ�งของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
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ค่าความนิยมที�รบั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ค่าเผื�อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที� รบั รู แ้ ล้วจะไม่มี การกลับรายการ ทั�งนี ม� ูลค่าคงเหลือตามบัญ ชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณในงบ
กําไรขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วย
นั�นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ�งคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที�เกิดความนิยมเกิดขึน�
และระบุส่วนงานดําเนินงานได้
เครื�องหมายการค้า
ตราสินค้า ชื�อทางการค้าหรือบริการเฉพาะกิจการหรือกลุ่มกิจการที�ได้รบั ความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในเชิง
พาณิชย์ ไม่มีการตัดจําหน่าย แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่เป็ นประจําทุกปี และปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึน�
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิท ธิ การใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์โดยที� ซือ� มามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็ น สินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุน ในการได้ม า
และการดําเนิ น การให้โปรแกรมคอมพิว เตอร์น�ัน สามารถนํา มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัด จําหน่ ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุน ที� ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บัน ทึกเป็ น ค่าใช้จ่ายเมื� อเกิดขึน� ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพัฒ นาที�
เกี�ยวข้องตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ�งกลุ่มกิจการเป็ นผูด้ แู ลจะรับรู ้
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี �
-

มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที�กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนํามาใช้ประโยชน์หรือขายได้
ผูบ้ ริหารมีความตัง� ใจที�จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย
กิจการมีความสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั� มาใช้ประโยชน์หรือขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั� ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื�นได้เพี ยงพอที� จะนํามาใช้เพื�อทําให้การ
พัฒนาเสร็จสิน� สมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ และ
กิจการมีความสามารถที�จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท�ีเกิดขึน� ในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื�อถือ
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ต้นทุนโดยตรงที� รับรู เ้ ป็ น ส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุ นพนักงานที� ท ํางานในทีม พัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยที�เกี�ยวข้องในจํานวนเงินที�เหมาะสม
ต้นทุน การพัฒ นาอื�น ที� ไม่ เข้าเงื�อนไขเหล่านี จ� ะรับ รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื� อเกิดขึน� ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาหากก่อนหน้านี ร� บั รู ้
เป็ นค่าใช้จา่ ยไปแล้ว จะไม่รบั รู เ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยมและเครื�องหมายการค้า) ซึ�งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูก
ทดสอบการด้อยค่า เป็ นประจําทุ กปี สินทรัพย์อ�ื นที� มี การตัดจํา หน่า ยจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื� อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชีว� ่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที� คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู เ้ มื�อราคา
ตามบัญ ชี ของสิน ทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที� คาดว่ าจะได้รบั คื น ซึ�งหมายถึงจํานวนที� สูงกว่าระหว่างมูลค่ ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที�เล็กที�สดุ ที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท�ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึง� รับรูร้ ายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
6.15 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณีทก�ี ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่า
กลุ่มกิจการรับรู ส้ ัญ ญาเช่าเมื� อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสิน ทรัพ ย์ตามสัญ ญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี ส� ิน
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชาํ ระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนีส� ินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู ้
ในกํา ไรหรือ ขาดทุ น ตลอดระยะเวลาสัญ ญาเช่ าด้วยอัต ราดอกเบี �ยคงที� จากยอดหนี �สิ น ตามสัญ ญาเช่า ที� ค งเหลืออยู่
กลุม่ กิจการคิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุท�ีสน�ั กว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
กลุ่มกิจการปั น ส่วนสิ�งตอบแทนในสัญ ญาไปยังส่วนประกอบของสัญ ญาที� เป็ น การเช่าและส่วนประกอบของสัญ ญา
ที�ไม่เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ

42

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6

315

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์และหนีส� ินตามสัญ ญาเช่ารับรู เ้ ริ�มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนีส� ินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ดังนี �
-

ค่าเช่าคงที� (รวมถึงการจ่ายชําระคงที�โดยเนือ� หา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรที�อา้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าที�คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซือ� หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที�กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน�

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี ส� ินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี ย� โดยนัยตามสัญ ญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย� โดยนัยได้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ ืมส่วนเพิ�มของผูเ้ ช่า ซึ�งก็คืออัตราที� สะท้อนถึงการกูย้ ืมเพื�อให้ได้มาซึ�งสิน ทรัพย์ท�ี มี
มูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื�อนไขที�ใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วย
-

จํานวนที�รบั รู เ้ ริ�มแรกของหนีส� นิ ตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจ่ายที�ได้ชาํ ระก่อนเริ�ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที�ได้รบั ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริ�มแรก และ
ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที�จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน� และสัญญาเช่าสินทรัพย์ท�ีมีมูลค่าตํ�าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสัน� คือสัญญาเช่าที�มีอายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที�มีมูลค่าตํ�าประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที
และอุปกรณ์สาํ นักงานขนาดเล็ก
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กลุ่มกิจการนําการผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิท�ีเกี�ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวข้องกับ COVID-19 มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลัง
ตั�งแต่ วัน ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผู้เช่ า สามารถเลื อ กที� จะไม่ พิ จ ารณาว่า การลดค่ าเช่า ดังกล่า วเข้าเงื�อ นไขการ
เปลี� ยนแปลงสัญ ญาเช่า (lease modification) หรือไม่ แต่จะรับ รู ก้ ารลดค่า เช่าดังกล่าวเสมื อนหนึ�งว่าการเปลี�ยนแปลง
ดังกล่าวไม่ใช่การเปลี� ยนแปลงสัญ ญาเช่า โดยกลุ่ม กิจการจะสามารถถือปฏิบตั ิตามการผ่อนปรนดังกล่าวเฉพาะในกรณี
ที� ก ลุ่ม กิ จการได้รับ การลด หรือยกเว้น ค่า เช่า อัน เป็ น ผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เข้าเงื�อนไขดังต่อไปนี �
ก)
ข)
ค)

การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทําให้ค่าตอบแทนของสัญญาเช่า(หลังปรับปรุ ง)มีจาํ นวนเกือบเท่า
เดิมหรือน้อยกว่าค่าตอบแทนของสัญญาเช่าก่อนการเปลี�ยนแปลง
การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่าซึง� ครบกําหนดในหรือก่อนวันที� 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 และ
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญในเงื�อนไขและข้อกําหนดอื�นของสัญญาเช่า

กลุ่ม กิ จการเลื อกที� จะนําการผ่อนปรนในทางปฏิบ ัติดังกล่าวมาถือปฏิ บ ัติกับสัญ ญาเช่าที� เข้าเงื�อนไขข้างต้น ทุ กสัญ ญา
โดยกลุ่มกิจการรับ รู ก้ ารปรับลดค่าเช่าเป็ น ค่าเช่าผัน แปรติดลบในรายการต้น ทุน โดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการ
ที�เกี�ยวข้อง ต้นทุนโดยตรงของธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และค่าใช้จ่ายในการขาย คู่กับการปรับปรุ งหนี ส� ิน
ตามสัญญาเช่า ทัง� นีไ� ม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รบั การยกเว้นและลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่าเนื�องจาก
สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่ปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า
ทุกสัญ ญาที� ได้รบั การยกเว้นและลดค่าเช่า แต่เลือกที� จะนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวเพื� อลดผลกระทบ
จาก COVID-19 ที� ออกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี มาถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลารายงานสิน� สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรับลดหนี ส� ิน ตามสัญ ญาเช่าที�ครบกําหนดตาม
สัดส่วนที�ได้รบั ส่วนลดที�ได้รบั ยกเว้น ตลอดช่วงเวลาที�ได้รบั การลดและยกเว้นค่าเช่า โดยรับรู ผ้ ลต่างที� เกิดขึน� เป็ นรายการ
กําไร(ขาดทุน )อื�น แทนการปรับปรุ งมูลค่าสิน ทรัพ ย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี ส� ิน ตามสัญ ญาเช่าจากการเปลี�ยนแปลง
สัญญาเช่าใหม่
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สัญญาเช่า - กรณีทก�ี ลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้เช่า
สินทรัพ ย์ท�ี ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ น ลูกหนี ส� ัญ ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบ ันของจํานวนเงิน
ที� จ่ า ยตามสัญ ญาเช่ า ผลต่ า งระหว่า งยอดรวมของลู กหนี �ท�ี ยังไม่ ได้คิด ลดกับ มู ล ค่า ปั จ จุบัน ของลูกหนี �จะทยอยรับ รู ้
เป็ น รายได้ท างการเงิน โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุท ธิซ�งึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที� ต้นทุน ทางตรงเริ�มแรกที� รวมอยู่ในการ
วัดมูลค่าลูกหนีส� ญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู โ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึน� จากการได้มาซึ�งสัญ ญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบัญ ชี
ของสิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง และรับ รู ้ต ้น ทุ น ดัง กล่ า วเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยตลอดอายุ สัญ ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดี ย วกัน กับ รายได้
จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ท�ีให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

6.16 หนีส� ินทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นผูอ้ อกเป็ นหนีส� ินทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี �
-

หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที� จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื�นให้กบั กิจการอื�น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื� อนการชํา ระออกไปอย่างไม่มีกาํ หนดได้นั�น เครื�องมือทางการเงินนั�น
จะจัด ประเภทเป็ นหนี �สิ น ทางการเงิน เว้น แต่ว่ าการชําระนั�น สามารถชํา ระโดยการออกตราสารทุ น ของ
กลุม่ กิจการเองด้วยจํานวนตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกับจํานวนเงินที�คงที�

-

หากกลุ่ ม กิ จการไม่ มี ภ าระผู ก พั น ตามสัญ ญาหรื อ สามารถเลื� อ นการชําระภาระผูก พัน ตามสัญ ญาไปได้
เครื�องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนีส� ินหมุนเวียนเมื� อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี อ� อกไปอีก
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
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ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหนุ้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุนจํานวน 14,904 ล้านบาท
และ 23,788 ล้านบาท ตามลําดับในส่วนของเจ้าของ หากพิจารณาตามเงื�อนไขภายใต้ TAS 32 กลุ่มกิจการจะต้อง
แสดงรายการดังกล่าวเป็ นหนีส� ินทางการเงิน ทั�งจํานวน ทั�งนี � สภาวิชาชีพบัญ ชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญ ชี
ที� 95/2562 เพื�อเป็ นการผ่อนผันการจัดประเภทหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุนที�ออกและได้รบั ชําระก่อนวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ให้สามารถจัดประเภทเป็ นส่วนหนึ�งของส่วนของเจ้าของได้จนถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี ส� ินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี ส� ิน
ทางการเงินทัง� หมดภายหลังการรับรู ร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญา
กลุ่ม กิจการตัดรายการหนี ส� ิน ทางการเงิน เมื� อภาระผูกพัน ที� ระบุในสัญ ญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ
ยกเลิกไป หรือสิน� สุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี� ยนแปลงเงื�อนไขของหนีส� ินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู ้
หนี �สิน ทางการเงิน ใหม่ ด้ว ยมูล ค่ายุติ ธรรมของหนี �สิน ใหม่ นั�น และตัด รายการหนี �สิน ทางการเงิน นั�น ด้วยมูลค่ า
ตามบัญชีท�ีเหลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่ ม กิ จการพิ จ ารณาแล้ว ว่ า การต่ อ รองเงื� อ นไขดัง กล่ า วไม่ เข้า เงื� อ นไขของการตั ด รายการ กลุ่ ม กิ จ การ
จะปรับปรุงมูลค่าของหนีส� ินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบีย� ที�แท้จริงเดิม
(Original effective interest rate) ของหนี ส� ิน ทางการเงินนั�น และรับรู ส้ ่วนต่า งในรายการกําไรหรือขาดทุน อื�น ใน
งบกําไรขาดทุน
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6.17 ต้นทุนการกู้ยมื
ต้นทุน การกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที� กมู้ าโดยทั�วไปและที� กมู้ าเป็ นการเฉพาะที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้ม า การก่อสร้าง หรือ
การผลิ ต สิน ทรัพย์ท�ีเข้าเงื�อนไข ต้องนํามารวมเป็ น ส่ ว นหนึ�งของราคาทุน ของสิ น ทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุน ที�
เกิดจากการนํา เงินกูย้ ืมที� กูม้ าโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิน ทรัพย์สิน� สุดลงเมื�อการดําเนินการ
ที�จาํ เป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ท�ีเข้าเงื�อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที�จะขายได้เสร็จสิน� ลง
ต้นทุนการกูย้ ืมอื�น ๆ รับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที�เกิดขึน�
6.18 ประมาณการหนีส� นิ
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี ส� ิน (ซึง� ไม่รวมถึงประมาณการหนีส� ินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเป็ นภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที� จัดทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง� การชําระภาระผูกพัน
นัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการของจํานวน
ที� ต ้องจ่ ายได้อย่างน่า เชื�อถื อ ในกรณี ท�ี กลุ่ม กิจ การคาดว่าประมาณการหนี �สิน เป็ น รายจ่ ายที� จะได้รับ คื น กลุ่ม กิจการ
จะบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื�อคาดว่าน่าจะได้รบั รายจ่ายนัน� คืนอย่างแน่นอน
6.19 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิ จการได้ก าํ หนดโครงการผลประโยชน์เมื� อเกษี ยณอายุในหลายรู ป แบบ ซึ�งมีทั�งโครงการสมทบเงิน และโครงการ
ผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที�คงที� บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมานที�จะต้องจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรับ
การให้บริการจากพนักงานทัง� ในอดีตและปั จจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ�งจะกําหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ท�ีพนักงานจะได้รบั เมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึน� อยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุจาํ นวนปี ท�ีให้บริการและ
ค่าตอบแทน
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หนีส� ินสําหรับ โครงการผลประโยชน์จะรับ รู ใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบัน ของภาระผูกพัน ณ วันที� สิน� รอบ
ระยะเวลารายงาน และ ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที�ยงั ไม่รบั รู ้ ภาระผูกพันนีค� าํ นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อิสระทุกปี ดว้ ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึง� มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ�งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะ
จ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งชําระภาระผูกพันบํานาญ
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภั ย เกิด ขึน� จากการปรับ ปรุ งหรื อเปลี� ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในส่วนของเจ้าของในปี ท�ีเกิด

6.20 ภาษีเงินได้ปีปั จจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้สาํ หรับ ปี ป ระกอบด้ว ย ภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบ ันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี ภาษี เงิน ได้จะรับรู ้
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที�รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิน� รอบระยะเวลาที� รายงานในประเทศที� บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่ม กิจการได้ดาํ เนิน งานและ
เกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นปี ๆ ในกรณีท�ีมีสถานการณ์ท�ีการนํา
กฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึน� อยู่กับการตีความ และจะตัง� ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี ท�ี เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะ
ต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีตงั� เต็มจํานวนตามวิธีหนี ส� ิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ส� ิน
และราคาตามบัญ ชีท�ี แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม กิจการจะไม่รับ รู ภ้ าษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชีท�ี เกิดจาก
การรับรู เ้ ริ�มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี ส� ินที� เกิดจากรายการที� ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วัน ที�เกิดรายการ
รายการนัน� ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทัง� ทางบัญชีและทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี
(และกฎหมายภาษี อ ากร) ที� มี ผ ลบังคับ ใช้อยู่ หรือที� ค าดได้ค่ อนข้างแน่ ว่า จะมี ผ ลบังคับ ใช้ภ ายในสิ �น รอบระยะเวลา
ที� รายงาน และคาดว่าอัต ราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื� อสิน ทรัพย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีท�ี เกี�ยวข้องได้ใช้ป ระโยชน์
หรือหนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะ
นําจํานวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตงั� ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราว
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที�ตอ้ งเสียภาษี เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชั�วคราวและการกลับ รายการผลต่างชั�วคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิดขึน� ภายใน
ระยะเวลาที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิน ทรัพ ย์ภ าษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี และหนี �สิ นภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี จะแสดงหักกลบกัน ก็ต่อ เมื� อกิจการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบันมาหักกลบกับหนีส� ินภาษี เงินได้ของปี ปัจจุบนั และทัง� สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี ส� ิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี เกี� ยวข้องกับภาษี เงิน ได้ท�ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกันซึง� ตัง� ใจจะจ่ายหนีส� ินและสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ

6.21 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู ด้ ว้ ยมูลค่ายุติธรรมหากกลุ่มกิจการมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รบั เงินอุดหนุนนั�น
และจะปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้ของเงินอุดหนุนนัน� (ถ้ามี)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื�อชดเชยต้นทุนจะรับรูเ้ ป็ นรายการรอตัดบัญชีและจะทยอยรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนตามการรับรู ้
ต้นทุนที�เกี�ยวข้องที�เงินอุดหนุนนัน� จ่ายให้เป็ นการชดเชย
6.22 ทุนเรือนหุน้
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุน ส่ วนเพิ�ม ที� เกี�ยวข้องกับการออกหุน้ ใหม่ หรือการออกสิท ธิ ในการซือ� หุ้นซึ�งสุทธิจากภาษี จะถูกแสดงในส่ วนของ
เจ้าของโดยนําไปหักจากสิ�งตอบแทนที�ได้รบั จากการออกตราสารทุนดังกล่าว
กรณี ท�ีบริษัทใดก็ตามในกลุ่มกิจการซือ� คืนหุน้ สามัญของบริษัทกลับคืน (หุน้ ทุนซือ� คืน) สิ�งตอบแทนที� จ่ายไว้รวมถึงต้นทุน
เพิ�มเติม ที� เกี�ยวข้องโดยตรง (สุทธิ จากภาษี เงิน ได้) จะรับรู เ้ ป็ น หุ้น ทุนซือ� คื นและแสดงเป็ น รายการหักจากยอดรวมของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซือ� คืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจําหน่ายใหม่ สิ�งตอบแทนใด ๆ ที�ได้รบั จากการ
ขายหรือนําหุน้ ทุนซือ� คืนออกจําหน่ายใหม่สทุ ธิจากต้นทุนเพิ�มเติมที�จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษี เงินได้
ที�เกี�ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
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6.23 หุ้นกู้ท�มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
หุน้ กูท้ �ี มีลกั ษณะคล้ายทุนรับรู ใ้ นส่วนของเจ้าของ เมื� อกลุ่มกิจการมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวในการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนกําหนดตามเงื�อนไขที� ระบุไว้ในข้อกําหนดหุน้ กู้ และมีสิทธิเลื�อนการจ่ายชําระดอกเบี ย� และดอกเบีย� สะสมค้างชําระ
โดยไม่จาํ กัดระยะเวลาและจํานวนครัง� และการจ่ายชําระดอกเบี ย� นั�น ขึน� อยู่กบั ดุลยพินิจของกลุ่มกิจการ ดังนั�นการจ่าย
ชําระดอกเบีย� จะถือเสมือนการจ่ายเงินปั นผลและจะรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของเจ้าของ เมื�อมีภาระในการจ่ายชําระดอกเบี ย�
เกิดขึน� การจ่ายชําระดอกเบีย� รับรู ใ้ นงบกระแสเงินสดในลักษณะเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
กลุม่ กิจการและบริษทั ใช้ขอ้ ผ่อนผันการจัดประเภทหุน้ กูท้ �ีมลี กั ษณะคล้ายทุน ตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 6.16 ก)
6.24 การรับรู ้รายได้
รายได้จ ากการประกอบกิ จการโรงแรม โดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้ว ย รายได้ค่ าห้อ งพั ก ค่ า ขายอาหารและเครื� อ งดื� ม
และบริการที�เกี�ยวข้องอื�นจะบันทึกเป็ นรายได้เมื�อได้ให้บริการแล้วสุทธิจากภาษี ขายและส่วนลด
รายได้จากการให้บริการด้านที�พักอาศัย จะรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื�อเริ�มระยะเวลาการเช่าโดยวิธีเส้นตรง รายได้จากสิทธิในการ
บริหารสินทรัพ ย์ประเภทคงที� จะรับรู เ้ ป็ นรายได้ตามสัดส่วนที�ตกลงในสัญญาสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากสิทธิ
ในการบริหารสินทรัพย์ประเภทผันแปร จะรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื�อขายสินค้าหรือได้ให้บริการแล้ว
รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื�อส่งของและให้บริการแล้ว ที�จาํ นวนสุทธิจากภาษี ขายและส่วนลด
รายได้ค่าเช่าจากกิจการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์จะรับรู เ้ ป็ นรายได้ตามอัตราที� ระบุในสัญ ญาเช่า รายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้าจะรับรูเ้ ป็ นรายได้ในจํานวนที�เท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์และรายได้จ ากการขายเครื�องตกแต่งและติดตัง� รับ รู เ้ มื�อ ผูซ้ ื อ� ได้โอนการควบคุม
ในอสังหาริมทรัพย์ เครื�องตกแต่งและติดตัง� แก่ผซู้ ือ�
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รายได้จากการขายสิท ธิ ในสถานที� พัก ผ่อนโดยแบ่งเวลารับรู เ้ ป็ น รายได้เมื� อได้โอนการควบคุม ในการเป็ น เจ้าของสิ ท ธิ
ดังกล่าวไปให้กับผูซ้ ือ� สิท ธิ และสถานที� พักผ่อนโดยแบ่งเวลาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพพร้อมที� จะใช้งานแล้ว
กลุม่ กิจการจะยังไม่รบั รูร้ ายได้จากการขายสิทธิดงั กล่าวถ้าสถานที�พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลาไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้
รายได้จากการผลิตและจัดจําหน่าย จะรับรู เ้ ป็ นรายได้เมื�อส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้า และรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าให้แก่
ห้างสรรพสินค้าตามจํานวนสินค้าที�หา้ งสรรพสินค้าขายได้ รายได้จากการขายเป็ นจํานวนที�สทุ ธิจากภาษีขายและส่วนลด
รายได้จากการบริหารจัดการ จะรับรู เ้ ป็นรายได้เมื�อได้ให้บริการแล้ว
รายได้อ�นื รับรูต้ ามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี �
- รายได้คา่ สิทธิและแฟรนไชส์ : รับรู แ้ บบต่อเนื�องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา
- รายได้ดอกเบีย� และค่านายหน้า : รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชําระ
- รายได้เงินปันผล
: รับรูเ้ มื�อผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั เงินปันผล

6.25 ภาวะเศรษฐกิจทีม� ีอัตราเงินเฟ้ อรุ นแรง
กลุ่มกิจการรับรูผ้ ลกระทบสะสมทัง� หมดของภาวะเศรษฐกิจที�มีอตั ราเงินเฟ้อรุ นแรงจากการปรับปรุ งรายการที�ไม่เป็ นตัวเงิน
เป็ นส่วนหนึ�งของรายการที�เกิดจากการซือ� กิจการ ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที� มีอัตราเงินเฟ้อรุ นแรงหลังจากการซื อ�
กิจการจะถูกรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนและองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ตัง� แต่ปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการที�ตง�ั อยู่ในประเทศอาร์เจนตินาได้ประสบภาวะเศรษฐกิจที� มีอตั ราเงินเฟ้อ
รุ นแรงซึ�งเป็ น สาเหตุท�ี ทาํ ให้อตั ราเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลาสามปี ท�ีผ่านมา ดังนั�น
กลุ่มกิ จการจึงได้น ํา TAS 29 เรื�องการรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิ จที� รุนแรง มาใช้กับงบการเงิน ของบริษั ท
ในประเทศอาร์เจนตินา
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6.26 การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลที�จ่ายประจําปี บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซง�ึ ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลนัน�
เงิน ปั น ผลที� จ่ายระหว่างกาล บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญ ชีซ�ึงที� ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและบริษทั ย่อยได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลนัน�
6.27 อนุพันธ์ทางการเงินและการป้ องกันความเสีย� ง
ก)

อนุพนั ธ์ทางการเงินแฝงและอนุพนั ธ์ทางการเงินที�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชีปอ้ งกันความเสี�ยง
อนุพันธ์ทางการเงินแฝงที�กลุ่มกิจการแยกรับรูร้ ายการ และอนุพนั ธ์ทางการเงินที�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชีป้องกัน
ความเสี� ยงจะรับ รู เ้ ริ�มแรกด้วยมูลค่า ยุติธ รรม และจะรับ รู ก้ ารเปลี� ยนแปลงในมูล ค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน
โดยแสดงรวมอยูใ่ นรายการกําไรหรือขาดทุนอื�น - สุทธิ
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ทางการเงินเป็ นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกําหนด
ของอนุพนั ธ์ทางการเงินนัน�

ข)

การบัญชีปอ้ งกันความเสี�ยง
กลุ่ม กิ จการรับรู ร้ ายการสัญ ญาอนุพัน ธ์ท างการเงิน เมื� อเริ�ม แรกด้วยมูล ค่ายุติธรรม ณ วัน ที� เข้าทําสัญ ญาและ
วัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูล ค่ายุติธรรม ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม กิจการกํา หนดให้สัญ ญา
อนุพนั ธ์ทางการเงินเป็ นเครื�องมือที�ใช้ปอ้ งกันความเสี�ยง ดังต่อไปนี �
- การป้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สินทรัพย์หรือหนี ส� ินที� รบั รู ้ หรือ 2) สัญญาผูกมัดที�ยงั ไม่ได้รบั รู ้
รายการ (การป้องกันความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม)
- การป้องกัน ความเสี� ยงที� เกี�ยวกับ กระแสเงิน สดของ 1) รายการสิ น ทรัพ ย์หรื อหนี �สิ น ที� รบั รู ้ หรื อ 2) รายการ
ที�คาดการณ์ท�ีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด)
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ณ วันที�เริ�มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี�ยง กลุ่มกิจการจะจัดทําเอกสาร 1) ที�ระบุถงึ ความสัมพันธ์เชิง
เศรษฐกิจระหว่างเครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง รวมถึงการเปลี�ยนแปลงใน
กระแสเงินสดของเครื�องมือที�ใช้ปอ้ งกันความเสี�ยงที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที�
มีการป้องกันความเสี�ยง 2) เกี�ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี�ยงและกลยุทธ์ท�ีนาํ มาใช้ในการจัดการกับ
รายการที�มีความเสี�ยง
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ทางการเงินที�ใช้ป้องกันความเสี�ยงทัง� จํานวนเป็ นรายการหมุนเวียนหรือ
ไม่หมุนเวียนตามวันครบกําหนดของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพัน ธ์ท างการเงินที� อยู่ในความสัมพัน ธ์ของการป้องกัน ความเสี� ยงได้เปิ ด เผยไว้ใน
หมายเหตุ 8 และการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสํารองการบัญชีป้องกันความเสี�ยงในส่วนของเจ้าของได้เปิ ดเผยไว้
ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ความมีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี�ยง
กลุ่ม กิ จ การพิจ ารณาความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการป้อ งกัน ความเสี� ย ง ณ วัน เริ�ม ต้น ของความสัม พัน ธ์ป้อ งกัน
ความเสี�ยงและตลอดระยะเวลาที�เหลืออยู่ เพื�อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการที�มี
การป้องกันความเสี�ยงและเครื�องมือป้องกันความเสี�ยง
สําหรับการป้องกันความเสี�ยงของรายการซือ� ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศนัน� กลุ่มกิจการเข้าทํารายการป้องกันความเสี�ยง
เมื�อข้อกําหนดที�สาํ คัญของเครื�องมือป้องกันความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กนั
และทําการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี�ยงดังกล่าว ในกรณีท�ีมีความเปลี�ยนแปลง
ในสถานการณ์ท�ีกระทบต่อข้อกําหนดของรายการที� มีการป้องกันความเสี�ยง ซึ�งทําให้ขอ้ กําหนดที�สาํ คัญของเครื�องมือ
ป้องกันความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกันความเสี� ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้
วิธีการอนุพนั ธ์ทางการเงินเสมือน (Hypothetical derivative method) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
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ในการป้องกันความเสี�ยงของรายการซือ� ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศนัน� ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากระยะเวลา
การเกิดของรายการที�คาดการณ์ ที� คลาดเคลื�อนไปจากที�คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยง
ด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญา
กลุ่มกิจการเข้าทําสัญ ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี ย� ซึ�งมีข้อกําหนดที�สาํ คัญ คล้ายคลึงกับข้อกําหนดที� สาํ คัญ ของ
รายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง เช่น อัตราอ้างอิง วันที� กาํ หนดอัตราใหม่ วันที�ถงึ กําหนดชําระ วันสิน� สุดสัญ ญา
และจํานวนเงินที�กาํ หนดไว้ เนื� องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ทาํ การป้องกันความเสี� ยงของเงินกูย้ ืมทัง� หมด ดังนัน� รายการ
ที�มีการป้องกันความเสี�ยงจึงได้กาํ หนดเป็ นสัดส่วนของรายการเงินกูย้ ืมคงค้าง เที ยบกับจํานวนเงินที�กาํ หนดไว้ของ
สัญ ญาแลกเปลี� ยนอัต ราดอกเบี ย� และเนื�อ งจากข้อกําหนดที� สาํ คัญ ของรายการที� มี การป้ องกัน ความเสี� ยงและ
เครื�องมื อป้องกัน ความเสี� ยงความสอดคล้องเข้าคู่กัน ตลอดปี จึงสรุ ปได้ว่ารายการป้ องกัน ความเสี� ยงดังกล่า ว
มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
กลุ่ม กิ จ การพิ จ ารณาความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสัญ ญาแลกเปลี� ย นอัต ราดอกเบี �ย โดยใช้ห ลั ก การเดี ย วกับ
การพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี�ยงของรายการซือ� ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี �
-

มูลค่าเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ซึง� ไม่สอดคล้องกับเงินกูย้ ืม และ
ความต่างในข้อกําหนดที�สาํ คัญของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� และเงินกูย้ ืม

การป้ องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการรับรู ส้ ่วนที� มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพัน ธ์ท างการเงินซึ�งกําหนดและ
เข้าเงื�อนไขของการป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสดในรายการสํารองการบัญชีป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด
ในส่วนของเจ้าของ สําหรับกําไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวข้องกับส่วนที�ไม่มีประสิทธิผลจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนโดยแสดง
รวมอยูใ่ นรายการกําไรหรือขาดทุนอื�น - สุทธิ
กลุ่มกิจการจะโอนจํานวนที�รบั รู ส้ ะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับ
ที�รบั รูร้ ายการที�ปอ้ งกันความเสี�ยงในกําไรหรือขาดทุน ดังนี �
- กําไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวข้องกับส่วนที�มีป ระสิท ธิผลของสัญ ญาแลกเปลี� ยนอัตราดอกเบี ย� ที�ใช้ในการป้องกัน

ความเสี�ยงของอัตราดอกเบีย� ผันแปรในเงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจการ จะรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนในรายการต้นทุน
ทางการเงิน ณ ช่วงเวลาเดียวกับที�กิจการรับรูค้ ่าใช้จา่ ยดอกเบีย� ของเงินกูย้ ืมนัน�
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

6.28 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจาก COVID-19
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวเพื� อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ� ไวรัส โคโรนา 2019 ที� ป ระกาศโดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี กลุ่ม กิจการเลือ กไม่น าํ ข้อมูลเกี� ยวกับ สถานการณ์
COVID-19 มาเป็ นข้อบ่งชี �ในการด้อยค่า และไม่ น าํ มากระทบต่อการพยากรณ์ท างการเงิน ในอนาคตที� ใช้ป ระกอบการ
ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 เรื�อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรการผ่อนปรน
ชั�วคราวดังกล่าวได้สนิ � สุดแล้วในวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการหยุดใช้มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวดังกล่าวเนื�องจากข้อผ่อนปรนได้สนิ � สุดลง
และกลับมาใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 เรื�องการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเนื�องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชือ� ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับที�ดิน อาคารและอุป กรณ์ และสิน ทรัพ ย์ไม่ มีตวั ตน
เป็ นจํานวนรวม 2,350 ล้านบาท ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564
7

การจัดการความเสีย� งทางการเงิน

7.1

ปั จจัยความเสี�ยงทางการเงิน
ความเสี�ยงทางการเงินและผลกระทบที�อาจมีต่อผลการดําเนินงานในอนาคต มีดงั นี �
ความเสี�ยง

ความเสี�ยงเกิดจาก

การวัดมูลค่า

บริหารความเสี�ยงโดย

ความเสีย� งจากตลาด อัตราแลกเปลีย� น

รายการทางการค้าในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด
สินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ที�ไม่ได้เป็ นรายการที�เป็ น
เงินบาท

สัญญาซือ� ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย�
(“CCIRS”)

ความเสีย� งจากตลาด อัตราดอกเบีย�

เงินกูย้ ืมระยะยาวด้วยอัตรา
ดอกเบีย� ผันแปร

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
(“IRS”)

ความเสีย� งจากตลาด ราคาตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

มีความหลากหลายของตราสารทุน
ในพอร์ตการลงทุน

ความเสีย� งด้านการให้
สินเชื�อ

เงินสดและรายการเทียบเท่า
การวิเคราะห์อายุ
การจํากัดวงเงิน, และ
เงินสด, ลูกหนีก� ารค้าและ
ข้อมูลการจัดลําดับด้านเครดิต การขอจดหมายคํา� ประกัน
ลูกหนีอ� ื�น, อนุพนั ธ์ทางการเงิน

ความเสีย� งด้านสภาพคล่อง เงินกูย้ ืมและหนีส� ินอืน� ๆ

การประมาณกระแสเงินสด
หมุนเวียน

การจัดให้มวี งเงินด้านสินเชื�อและ
การกูย้ ืมที�สามารถเปิ ดใช้ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
หน่ วยงานบริหารความเสี� ย งของกลุ่ม กิ จ การขึ น� ตรงกับ แผนกการเงิน กลางของกลุ่ม กิจ การ ซึ�ง คณะกรรมการบริษั ท
เป็ นผูอ้ นุมตั ินโยบายที�เกี�ยวข้องต่างๆ ซึ�งแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็ นผูก้ าํ หนด ประเมิน และบริหารความเสี�ยง
ด้านการเงิน โดยจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยปฏิบตั ิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดหลักการ
ในการบริหารความเสี�ย งในภาพรวม รวมถึ งกํา หนดนโยบายเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่ น การบริหารความเสี� ยงด้านอัตรา
แลกเปลี� ยน การบริห ารความเสี� ย งด้า นอัตราดอกเบี �ย การบริห ารความเสี� ยงด้านสิ นเชื� อ การเข้า ทํา ตราสารอนุพัน ธ์
ทางการเงินและเครื�องมือทางการเงินอื�น รวมทัง� การลงทุนในกรณีท�ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน
ในกรณีท�ีเป็ นไปตามเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องทัง� หมด กลุม่ กิจการจะถือปฏิบตั ิตามการบัญ ชีป้องกันความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบ
ของความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักการรับรูร้ ายการของเครื�องมือป้องกันความเสี�ยงและรายการที�ถกู ป้องกันความเสี�ยง
ซึง� จะเป็ นผลให้กลุ่มกิจการรับรูก้ าํ ไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี�ยนตามอัตราคงที�ตามสัญญา และรับรูค้ ่าใช้จ่ายดอกเบีย�
ตามอัตราที�ระบุตามสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� และสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
7.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด
ก)

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่ม กิ จการมี ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนจากธุรกรรมการค้าในอนาคต เงิ น ลงทุน สุท ธิ ในการดําเนิน งาน
ในต่างประเทศ และสินทรัพย์และหนีส� ินสุทธิซ�ึงเป็ นสกุลเงินที�ไม่ใช่สกุลเงินที� ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัท
ในกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการใช้สัญ ญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ย� และสัญ ญาซือ� ขายเงิน ตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าในลักษณะที� สอดคล้องกัน เพื� อป้องกันความเสี�ยงและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี�ยนที�คาดการณ์ไว้
และเพื�อจัดการความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�อาจเกิดขึน� จากธุรกรรมการค้าในอนาคต โดยทั�วไป กลุ่มกิจการ
จัดการความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนให้เป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน โดยการกูย้ ืมที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
จะถูกเปลี�ยนเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้สญ
ั ญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นสัญญาป้องกัน
ความเสี� ย งด้านอัต ราแลกเปลี� ย นของเงิ น กู้ท�ี ค าดว่า จะมี ก ารรับ ชํา ระด้ว ยสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศเดี ย วกัน
การป้องกัน ความเสี� ยงเหล่า นี �มี วัตถุประสงค์เพื� อลดผลกระทบของความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี� ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศต่อสินทรัพย์ หนีส� ิน และกําไรขาดทุนของกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการใช้เครื�องมือป้องกันความเสี�ยงเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย� เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน กลุ่มกิจการกําหนดนโยบายว่าเงื�อนไขของสัญ ญา
ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับความเสี�ยงของรายการที�ถกู ป้องกันความเสี�ยงนัน�
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี�ยง
กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�มีสาระสําคัญ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุป
เป็ นสกุลเงินบาท ดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� นื�
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื�น

755
554
1,002
110

1
7
-

32
-

985
510
749
130

8
-

-

หนี�สนิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

9,990
1,671

12,339
2,674

-

10,138
1,502

13,474
2,950

742
-

19,065

-

-

17,165

-

-

ส่วนของเจ้าของ
หุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� นื�
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

755
386
12,166

1
857
68,209

32
192
7,289

985
239
10,519

2,356
69,657

99
3,238

หนี�สนิ
เงินกูย้ ืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

5,115
7,864
1,671

12,339
2,674

-

3,467
8,050
1,502

13,474
2,950

742
-

19,065

-

-

17,165

-

-

ส่วนของเจ้าของ
หุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน

กลุ่ม กิ จการใช้เครื�อ งมื อทางการเงิ น เพื� อป้องกัน ความเสี� ยงจากอัต ราแลกเปลี� ยน รายละเอียดกํา ไรหรือขาดทุ น
จากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 34
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
ผลกระทบจากการบัญชีป้องกันความเสี�ยงต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
ล้านบาท
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย�
ราคาตามบัญชี (หนีส� ิน)
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
ค่าอัตราป้องกันความเสี�ยง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า ณ ปั จจุบนั (Spot value) ของ
เครื�องมือป้องกันความเสี�ยงที�คงเหลืออยู่
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการที�ถกู ป้องกันความเสี�ยง
สําหรับการกําหนดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน
ความเสี�ยง
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ที�ใช้
ป้องกันความเสี�ยงสําหรับปี
- อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท ต่อ 1 ยูโร)
- อัตราดอกเบีย�

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

(1,099)
(63)
24,000
24,000
มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2577
มีนาคม พ.ศ. 2577
1:1
1:1
(1,037)

(2,406)

(167)

(69)

35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.10 ร้อยละ 4.62

35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.10 ร้อยละ 4.62
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
สัญญาแลกเปลีย� นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย�
ราคาตามบัญชี (หนีส� ิน)
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
ค่าอัตราป้องกันความเสี�ยง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า ณ ปั จจุบนั (Spot value) ของ
เครื�องมือป้องกันความเสี�ยงที�คงเหลืออยู่
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการที�ถกู ป้องกันความเสี�ยง
สําหรับการกําหนดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน
ความเสี�ยง
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� ที�ใช้
ป้องกันความเสี�ยงสําหรับปี
- อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท ต่อ 1 ยูโร)
- อัตราดอกเบีย�

(1,099)
(63)
24,000
24,000
มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2577
มีนาคม พ.ศ. 2577
1:1
1:1
(1,037)

(2,406)

(296)

(148)

35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.10 ร้อยละ 4.62

35.55 - 35.70
ร้อยละ 3.10 ร้อยละ 4.62
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
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7
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ดังที�แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงหลักจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนระหว่างเงินบาท
และเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร และเหรียญออสเตรเลีย ความอ่อนไหวในกําไรหรือขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี� ยนส่วนใหญ่ ม าจากสิ น ทรัพย์แ ละหนี ส� ิ นทางการเงิน ที� ไม่ มีการทําสัญ ญาป้องกัน ความเสี� ยงจากอัต รา
แลกเปลี�ยน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท
ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ
- อัตราแลกเปลี�ยน บาท
- เพิ�มขึน� ร้อยละ 1
- อัตราแลกเปลี�ยน บาท
- ลดลงร้อยละ 1

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

(92)

(150)

-

(93)

(164)

(7)

92

150

-

93

164

7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท
ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ
- อัตราแลกเปลี�ยน บาท
- เพิ�มขึน� ร้อยละ 1
- อัตราแลกเปลี�ยน บาท
- ลดลงร้อยละ 1

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

เหรียญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท

เหรียญ
ยูโร ออสเตรเลีย
ล้านบาท
ล้านบาท

(13)

286

75

(13)

307

25

13

(286)

(75)

13

(307)

(25)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
ข)

ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย�
กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย� ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบีย� ในหนีส� ินและสินทรัพย์ท�ีมี
ภาระดอกเบี ย� ซึ�งกลุ่ม กิจการได้บริหารความเสี�ยงโดยเข้าทําสัญ ญาอนุพัน ธ์ทางการเงิน เพื� อป้องกัน ความเสี�ยง
เช่น สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ทัง� นี � ผูบ้ ริหารได้
พิ จารณาความเสี�ย งจากอัตราดอกเบีย� เป็ นรายเดื อนตามสกุลเงิน และหน่วยธุรกิจ โดยคํานึงถึงการจัดหาเงินทุน
ประกอบกับการป้องกันความเสี�ยง
ป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
ล้านบาท
สัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย�
ราคาตามบัญชี (หนีส� ิน)
จํานวนเงินตามสัญญา
วันครบกําหนด
ค่าอัตราป้องกันความเสี�ยง (Hedge ratio)
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าที�แท้จริง (Intrinsic value)
ของเครื�องมือป้องกันความเสี�ยงที�คงเหลืออยู่
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของรายการที�ถกู ป้องกันความเสี�ยง
สําหรับการกําหนดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน
ความเสี�ยง
อัตราดอกเบีย� ที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

(36)
(81)
4,583
2,292
15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1:1
1:1
45

22

ร้อยละ 1.65 ร้อยละ 2.15

ร้อยละ 1.90

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ให้เป็ นอัตราคงที�จาํ นวนร้อยละ 4
ของเงินกูย้ ืมรวม
ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดของอัตราดอกเบีย� คือความเสี�ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบีย� ในตลาดจะส่ง
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที�เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี ส� ินที�มีอตั ราดอกเบีย� ผันแปร ดังนั�นการกูย้ ืมบางรายการที� มี
อัตราดอกเบี ย� ลอยตัวจึงทําให้กลุ่ม กิจการมีความเสี� ยงจากกระแสเงิน สดของอัตราดอกเบี ย� กลุ่มกิจการบริหาร
ความเสี�ยงนีโ� ดยการใช้สญ
ั ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� ลอยตัวให้เป็ นอัตราดอกเบีย� คงที�ดงั ที�กล่าวข้างต้น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี�ยงจากมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบีย� คือความเสี� ยงที� มูลค่าของสิน ทรัพ ย์หรือหนี �สิน ทางการเงิน และ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไปเนื� องจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย� ในตลาด กลุ่มกิจการ
ได้บ ริห ารความเสี� ย งจากมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของอัต ราดอกเบี �ย โดยการทํา สัญ ญาแลกเปลี� ย นอัต ราดอกเบี ย� ซึ�งมี
ผลกระทบการในแปลงเงิน กู้ยืม จากอัตราดอกเบี ย� คงที� เป็ น อัตราดอกเบี �ยลอยตัวเพื� อรักษาอัตราดอกเบี �ยคงที�
ให้เป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ ดังที�กล่าวข้างต้น
ค)

ความเสี�ยงด้านราคา
กลุ่ม กิ จการและบริษัท มี ความเสี� ยงจากราคาของหลักทรัพ ย์ของเงินลงทุน ในตราสารทุ น ที� วัด มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื� น (FVOCI) หรือ ที� วัด มู ล ค่ าด้ว ยมูล ค่ า ยุติ ธรรมผ่ านกําไรขาดทุ น (FVPL)
เงิน ลงทุน ในประเภทนี �มี จาํ นวน 197 ล้า นบาท และ 88 ล้านบาท ตามลํา ดับ ซึ�งแสดงการวัดมู ลค่า ยุติธ รรมใน
หมายเหตุ 13

7.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต
ความเสี�ยงด้านเครดิตเกิดจากรายการเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
อนุพนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงความเสี�ยงด้านสินเชื�อแก่ลกู ค้าและลูกหนีค� งค้าง
ก)

การบริหารความเสี�ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี�ยง สําหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
กลุม่ กิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที�มีความน่าเชื�อถือที�เป็ นอิสระ
สําหรับ การทําธุ รกรรมกับ ลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมิ นความเสี� ยงจากคุณ ภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณา
จากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปั จจัยอื�น ๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื�อจากผลการประเมิน
ดังกล่าวซึ�งเป็ น ไปตามข้อกําหนดของบริษัท ทั�งนี � ผูบ้ ริหารในสายงานที� เกี�ยวข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบ ัติ
ตามข้อกําหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
ข)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
สําหรับลูกหนีก� ารค้า ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� พิจารณาจากประวัติการชําระเงิน
จากการขายในช่ว งระยะเวลา 36 - 60 เดื อนก่ อนวัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 รวมทั�งพิ จารณาประสบการณ์
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�เกิดขึน� ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั�งนี � อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดี ตจะถูกปรับปรุง
เพื�อให้สะท้อนถึงข้อมูลที�เป็ นปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที� จะมีผลต่อ
ความสามารถในการจ่ายชําระของลูกหนี � ถ้าความสัมพันธ์กบั ปัจจัยเหล่านัน� มีสาระสําคัญ
สําหรับลูกหนีอ� �นื กลุ่มกิจการประเมินการด้อยค่าโดยประเมินว่ามีหลักฐานที�เป็ นรูปธรรมว่ามีการด้อยค่าแต่ยงั ไม่ได้
ระบุ สําหรับลูกหนี ก� ลุ่ม นี � ประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ใ้ นค่าเผื�อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณา
จากข้อบ่งชีข� องการด้อยค่าดังต่อไปนี �
-

ปั ญหาทางการเงินที�สาํ คัญของลูกหนี;�
ความน่าจะเป็นที�ลกู หนีจ� ะล้มละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงิน; และ
ผิดนัดหรือชําระล่าช้า (เกินกําหนด 1 ปี )

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต สําหรับ ปี สิน� สุดวันที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2563
มีดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วันที� 1 มกราคม
รับรูค้ า่ เผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ�มขึน�
ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

(1,962)

(1,762)

(5)

(5)

(132)
(2,094)

(200)
(1,962)

(1)
(6)

(5)

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดซึ�งเข้าเงื�อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้
TFRS 9แต่กลุม่ กิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินที�ไม่มีนยั สําคัญ
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)
7.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจาํ นวนเงินสดและหลักทรัพย์ท�ี อยู่ในความต้องการ
ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที� สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงิน ด้านสิน เชื� อที� เพี ยงพอต่อการชําระ
ภาระผูกพันเมื�อถึงกําหนดชําระ และเพียงพอต่อการปิ ดสถานะ ทัง� นี � ณ วันสิน� รอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงิน
ฝากธนาคารที�สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจาํ นวน 25,088 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 24,988 ล้านบาท) เพื�อวัตถุประสงค์
ในการบริห ารสภาพคล่ องของกลุ่ม กิ จการ จากลักษณะของการดํา เนิ นธุ รกิจของกลุ่ม กิจการซึ�ง เป็ น ธุรกิจ ที� มี
ความยื ดหยุ่นและเปลี�ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ส่ว นงานบริหารการเงินของกลุ่ม กิจการได้คงไว้ซ�ึงความยืดหยุ่น
ในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซง�ึ วงเงินสินเชื�อที�เพียงพอ
ผูบ้ ริหารได้พิจารณาจาก ก) เงินสํารองหมุน เวียน (จากวงเงินสินเชื�อที�ยงั ไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดบนเกณฑ์ของกระแสเงินสดที� คาดว่าจะเกิดขึน� นอกเหนือจากนี � กลุ่มกิจการยังได้ทาํ การประมาณ
การกระแสเงิน สดในสกุ ล เงิน หลัก ต่ า งๆ พิ จ ารณาสิ น ทรัพ ย์ท�ี มี ส ภาพคล่ อ งสูง และอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง
ตามข้อกําหนดต่าง ๆ และคงไว้ซง�ึ แผนการจัดหาเงิน
ระยะเวลาครบกํา หนดของหนี �สิน ทางการเงิน ที� ส าํ คัญ รวมถึง เงิน กู้ยืม และหุ้น กู้ได้เปิ ด เผยไว้ในหมายเหตุ 25
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที� เกี�ยวข้องกัน มีกาํ หนดชําระคืน เมื�อทวงถามในหมายเหตุ 19 และหนังสือคํา� ประกัน
ตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 42 ซึง� เป็ นภาระคํา� ประกันที�ไม่ได้บนั ทึกเป็ นหนีส� ินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
ก)

การจัดการด้านการจัดหาเงิน
กลุม่ กิจการมีวงเงินกูท้ �ียงั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที�เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 25

ข)

วันครบกําหนดของหนีส� ินทางการเงิน
ตารางที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 25 แสดงให้เห็นถึงหนี ส� ินทางการเงิน ที� จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนด
ตามสัญ ญา ซึ�งแสดงด้ว ยจํา นวนเงิน ตามสัญ ญาที� ไม่ ได้มี การคิ ดลด ทั�งนี � ยอดคงเหลื อ ที� ค รบกํา หนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนีส� ินที�เกี�ยวข้องเนื�องการการคิดลดไม่มีนยั สําคัญ กระแสเงินสด
ที�แสดงภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย� และสัญ ญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย� นั�น
เป็ นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบีย� ล่วงหน้าที�เกี�ยวข้อง ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
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การจัดการความเสีย� งทางการเงิน (ต่อ)

7.2

การบริหารส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ
-

รัก ษาไว้ซ�ึงการดําเนิ น งานต่อเนื� องและเพื� อที� จะสามารถก่ อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และยังประโยชน์ใ ห้แ ก่
ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื�นๆ และ
รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยูใ่ นระดับที�ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการที� จะรักษาหรือปรับ ระดับโครงสร้างของเงิน ทุนนั�น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับ จํานวนเงิน ปั นผลจ่าย ปรับการคืนทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื�อลดภาระหนีส� ิน
เช่นเดียวกับกิจการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอัตราส่วนหนี ส� ินต่อทุน
ซึง� คํานวณจากหนีส� นิ สุทธิหารส่วนของเจ้าของ
การคงไว้ซึ�งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้
ภายใต้เงื�อนไขของวงเงินกูห้ ลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ�งอัตราส่วนหนีส� ินต่อทุนที�ไม่เกิน 1.75
อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ม กิ จ การได้รับ การยกเว้น การดํา รงอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ตามที� ก าํ หนดไว้ใ นเงื� อนไขสัญ ญาเงิ น กู้
และข้อกําหนดสิทธิของหุน้ กูจ้ นถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

มูลค่ายุตธิ รรม
ตารางแสดงมูลค่ายุติธ รรมของสิ นทรัพ ย์แ ละหนี �สิน ทางการเงิน แต่ไม่ รวมถึงกรณี ท�ี มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ ราคา
ตามบัญชี เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
สัดส่วนการทําธุรกรรมแบ่งตามประเภทของคูส่ ญ
ั ญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ
สถาบันการเงิน

100

100
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มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี แ� สดงสินทรัพย์และหนีส� ินทางการเงินที�วัดมูลค่าหรือเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามลําดับชั�นของมูลค่า
ยุตธิ รรม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง� ไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ท�ีแล้ว
ข้อมูล
ระดับที� 1
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารทุน
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
ข้อมูล
ข้อมูล
รวมมูลค่า
ระดับที� 2
ระดับที� 3
ยุติธรรม

ราคา
ตามบัญชี

-

2
92

88
-

2
88
92

2
88
92

-

13

-

13

13

24
24

-

173

197

197

107

261

392

392

หนี�สิน
หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�
หุน้ กู้

-

90
488

-

90
488

90
488

-

2,149
11,046

-

2,149
11,046

2,149
11,046

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทีใ� ช้สาํ หรับ
ป้ องกันความเสี�ยง
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�

-

36

-

36

36

-

1,099

-

1,099

1,099

รวมหนี�สนิ

-

14,908

-

14,908

14,908

สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย์
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8

มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)

ข้อมูล
ระดับที� 1
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
ข้อมูล
ข้อมูล
รวมมูลค่า
ยุติธรรม
ระดับที� 2
ระดับที� 3

ราคา
ตามบัญชี

-

2
92

-

2
92

2
92

-

13

-

13

13

24

-

-

24

24

24

107

-

131

131

หนี�สิน
หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบีย�
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�

-

90
473

-

90
473

90
473

-

2,149

-

2,149

2,149

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทีใ� ช้สาํ หรับ
ป้ องกันความเสี�ยง
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย�

-

1,099

-

1,099

1,099

รวมหนี�สนิ

-

3,811

-

3,811

3,811
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มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน� ตามข้อมูลที�ใช้ดงั นี �
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิ ด ที� อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และต่างประเทศ
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมื อทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งใช้ขอ้ มูลที�สามารถ
สังเกตได้อย่างมีนยั สําคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้นอ้ ยที�สดุ เท่าที�เป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมื อทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูล
ที�สงั เกตได้ในตลาด
ขั�นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
การประชุม ระหว่างผู้บริหารสูงสุดทางด้า นการเงิน (CFO) และคณะทํางานเกี�ยวกับการประเมิน มูลค่ายุติธรรมเกี�ยวกับ
กระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึน� อย่างน้อยทุกไตรมาส
ข้อมูลที� ไม่สามารถสังเกตได้ท�ี มีสาระสําคัญ ของลําดับ ชั�น ของมูลค่ายุติธรรมที� 3 คื ออัตราคิดลดที� ปรับ ด้วยความเสี�ยง
ประมาณโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี�ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน
ั ญาที�เป็ นผูอ้ อกตราสารนัน�
ในตลาดหลักทรัพย์ซง�ึ กลุม่ กิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที�เทียบเคียงได้กบั คูส่ ญ

9

ประมาณการทางบัญชีทสี� าํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื� อง และอยู่บนพืน� ฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยอื�น ๆ ซึง� รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน�
ก)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ซึง� ไม่มีการซือ� ขายในตลาดซือ� ขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิ จในการเลือกวิธีการและตัง� ข้อสมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่ อ้างอิงจากสถานะของตลาด
ที�มีอยู่ ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
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ประมาณการทางบัญชีทสี� าํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ข)

การด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื�องหมายการค้า
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้
การคํานวณนีใ� ช้ประมาณการกระแสเงินสดซึง� อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมช่วงเวลาในประมาณการ
ซึง� ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาในประมาณการ ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุ 22
อัต ราการเติ บ โตดังกล่ าวสอดคล้อ งกับ การคาดการณ์ อัต ราการเติ บ โตที� รวมอยู่ในรายงานของอุต สาหกรรม
โดยเฉพาะกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดนัน� ดําเนินงานอยู่

ค)

การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทัง� หมดที�ทาํ ให้เกิดสิ�งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเ้ ช่า
ในการใช้สิทธิ ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื�อกํา หนดอายุสญ
ั ญาเช่า กลุ่มกิจการ
พิจารณาการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก็ต่อเมื�อสัญญาเช่านัน� มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่า
จะถูกขยายหรือถูกยกเลิก
สําหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปั จจัยหลักที� เกี�ยวข้องมากที� สุดคือระยะสัญ ญาเช่าในอดี ต ค่าใช้จ่าย และสภาพ
ของสินทรัพย์ท�ีเช่า
สิ ท ธิ ขยายอายุสัญ ญาเช่ าส่ ว นใหญ่ ในสัญ ญาเช่า อาคารสํา นัก งานและยานพาหนะไม่ ไ ด้ถูก รวมอยู่ในหนี �สิ น
ตามสัญ ญาเช่า เนื� องจากกลุ่ม กิจการพิจารณา ก) สภาพของสิ นทรัพ ย์ท�ี เช่า และ ข) การเปลี� ยนแทนสินทรัพ ย์
จะไม่กอ่ ให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
อายุสัญ ญาเช่า จะถูก ประเมิ น ใหม่เมื� อกลุ่ม กิ จการใช้ (หรือไม่ใช้) สิ ทธิห รือกลุ่ ม กิจการมี ภาระผูกพัน ในการใช้
(หรือ ไม่ ใช้) สิ ท ธิ การประเมิ น ความแน่น อนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิด ขึน� เมื� อเกิด เหตุการณ์ท�ี มีนัยสําคัญ หรื อ
การเปลี� ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที� มีนัยสําคัญ ซึ�งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญ ญาเช่าและอยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุม่ กิจการ
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ประมาณการทางบัญชีทสี� าํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ง)

การกําหนดอัตราการคิดลดของสัญญาเช่า
กลุม่ กิจการประเมินอัตราดอกเบีย� การกูย้ ืมส่วนเพิ�มดังนี �
-

จ)

ใช้ขอ้ มูลที�การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที� สามของแต่ละกิจการที�เป็ นผูเ้ ช่าและปรับปรุ งข้อมูลที�ได้รบั ให้สะท้อน
กับการเปลี�ยนแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที� เกี�ยวกับความเสี�ยงในการผิดนัดชําระหนี �
และอัตราการขาดทุน ที� คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี � และพิจารณา
เลื อกปั จจัยที� ส่งผลต่อการคํานวณการด้อยค่าบนพืน� ฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อม
ทางตลาดที�เกิดขึน� รวมทัง� การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน

ฉ)

การวัดมูลค่าที�ดนิ ใหม่
มูลค่ายุติธรรมระดับที� 3 ภายใต้วิธีราคาตลาดถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาขายซึง� คล้าย
กับการวัดมูลค่าที�ดินตามมูลค่ายุติธรรมระดับ ที� 2 อย่างไรก็ตามลักษณะของคุณ สมบัติท�ีเปรียบเทียบได้มี การ
ทบทวนและปรับมูลค่าตลาดให้สอดคล้องกับลักษณะทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการ
มูลค่ายุติธรรมภายใต้วิธีรายได้ถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินโดยการประเมิน มูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจาก
งบประมาณที� ได้รบั อนุมัติจากผูบ้ ริหารซึ�งคลอบคลุมช่วงเวลาในการประมาณการ กระแสเงิน สดที�อยู่นอกเหนื อ
ช่วงเวลาในประมาณการจะประมาณการโดยใช้อตั ราการเติบ โตโดยประมาณ ซึ�ง ไม่ เกิน อัตราการเติบ โตเฉลี� ย
ระยะยาวจากธุรกิจที� หน่วยสิน ทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดนั�นดําเนิน การอยู่ ผลของการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงินสดจะถูกจัดสรรให้กบั ที� ดินโดยผูป้ ระเมิน โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ดาํ เนินงานที� สาํ คัญซึ�งมีส่วนทําให้
เกิดกระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด

10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
กลุ่มกิจการเปิ ดเผยส่วนงานที� รายงานสี�ส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร
และธุรกิจค้าปลีก สี�ส่วนงานที� รายงานในปี ปั จจุบ ัน แบ่งตามส่วนงานที� น ําเสนอและได้รับการสอบทานโดยผู้มีอ าํ นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน (“CODM”) ซึง� ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร โดยรวมส่วนงาน
ที�มีลักษณะผลิตภัณ ฑ์และบริการที� คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 6.4 ข้อมูลที� แสดงด้านล่างเป็ น
ข้อมูลที�ผมู้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน
71
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ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

10.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
ธุรกิจอื�น ๆ ทีเ� กีย� วข้อง
ธุรกิจโรงแรม
กับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจค้าปลีก
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รายได้
รวมรายได้

45,892

30,359

6,120

4,065

21,614

20,886

2,749

3,574

(164)

(188)

76,211

58,696

ต้นทุน
รวมต้นทุน

(21,039)

(23,429)

(2,759)

(1,473)

(6,009)

(5,958)

(1,792)

(2,309)

302

274

(31,297)

(32,895)

24,853
(19,305)

6,930
(10,178)

3,361
(2,013)

2,592
(2,259)

15,605
(10,855)

14,928
(10,785)

957
(1,291)

1,265
(1,478)

138
(126)

86
(92)

44,914
(33,590)

25,801
(24,792)

5,548
(16,082)
(7,937)
(157)
(18,628)
4,096
(14,532)

(3,248)
(14,427)
(6,283)
(345)
(24,303)
2,654
(21,649)

1,348
(541)
(409)
189
587
(241)
346

333
(512)
(502)
65
(616)
(66)
(682)

4,750
(3,124)
(586)
(241)
799
(256)
543

4,143
(3,004)
(621)
(184)
334
(174)
160

(334)
(195)
(42)
(571)
39
(532)

(213)
(298)
(52)
(563)
31
(532)

12
(12)
-

(6)
6
-

11,324
(19,942)
(8,986)
(209)
(17,813)
3,638
(14,175)

1,009
(18,241)
(7,452)
(464)
(25,148)
2,445
(22,703)

21,056
24,836
45,892

13,812
16,547
30,359

5,125
995
6,120

3,156
909
4,065

20,266
1,348
21,614

19,598
1,288
20,886

2,749
2,749

3,574
3,574

(24)
(140)
(164)

(9)
(179)
(188)

49,172
27,039
76,211

40,131
18,565
58,696

กําไรขั�นต้นและรายได้อน�ื
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
การรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิน�
ตลอดช่วงเวลาที�ปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
รวมรายได้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

10.2 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
สําหรั บปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
ธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รายได้
ประเทศไทย
ทวีปยุโรป
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประเทศมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกา
อื�น ๆ
รวม

ธุรกิจอื�น ๆ ทีเ� กี�ยวข้อง
กับธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธุรกิจร้านอาหาร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ตัดรายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

2,304
34,162
5,369
1,751
21
1,186
1,099
45,892

3,347
20,131
4,027
1,130
11
674
1,039
30,359

1,969
1,505
23
2,623
6,120

766
905
50
2,344
4,065

12,177
235
2,549
4,314
2,339
21,614

13,919
224
2,088
2,817
1,838
20,886

2,749
2,749

3,574
3,574

(164)
(164)

(188)
(188)

19,035
35,902
7,918
1,774
4,335
1,186
6,061
76,211

21,418
21,260
6,115
1,180
2,828
674
5,221
58,696

(1,773)
(11,786)
(638)
560
11
64
(970)
(14,532)

(3,192)
(16,213)
(674)
114
(6)
(338)
(1,340)
(21,649)

506
(273)
(4)
117
346

77
(440)
37
(356)
(682)

171
10
122
(4)
188
56
543

265
2
52
(4)
(108)
(47)
160

(532)
(532)

(532)
(532)

-

-

(1,628)
(12,049)
(516)
552
199
64
(797)
(14,175)

(3,382)
(16,651)
(622)
147
(114)
(338)
(1,743)
(22,703)

รวมสินทรั พย์

369,633

362,327

รวมหนีส� ิน

290,140

286,003

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ประเทศไทย
ทวีปยุโรป
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
สาธารณรัฐมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกา
อื�น ๆ
รวม

73
345
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
10

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการได้มีการจัดการส่วนงานธุรกิจทั�วโลกในลักษณะเดียวกันและส่วนงานธุรกิจเหล่านีด� าํ เนินงานในเขตภูมิศาสตร์หลัก
มีดงั นี �
ประเทศไทย เป็ นประเทศแม่ท�ี บริษัทใหญ่ตงั� อยู่และดําเนินงานทางธุรกิจเป็ นหลักของบริษัท ขอบเขตการดําเนินงานหลัก
ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย ธุรกิจจัดจําหน่าย
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า ธุรกิจสปา และธุรกิจการจัดการ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป - กลุม่ กิจการดําเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุม่ กิจการดําเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม
สาธารณรัฐมัลดีฟส์และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง - กลุ่มกิจการดําเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา และธุรกิจ
ขายอาหารและเครื�องดื�ม
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น - กิ จการดําเนิ น งานเกี� ย วกับ ธุร กิ จ ขายอาหารและเครื�อ งดื� ม ธุรกิจ สปา และธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย
กลุม่ ประเทศละตินอเมริกา - กลุ่มกิจการดําเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจโรงแรม
อื�น ๆ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปาและธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศอื�น ๆ ที�กลุ่มกิจการดําเนินงาน
อยู่คือ ประเทศศรีลงั กา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา เป็ นต้น

11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจํา (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

229,103,066 231,460,302
1,017,282
629,324
24,859,216,814 24,756,653,857 9,897,538,816 9,444,705,040
8,192,195 1,200,001,018
- 1,200,001,018
25,096,512,075 26,188,115,177 9,898,556,098 10,645,335,382

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบีย� ถัวเฉลี�ยของเงินฝากประจําคือ ร้อยละ 3.08 ต่อปี และครบกําหนดภายใน
3 เดือน (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.4 ต่อปี และครบกําหนดภายใน 3 เดือน)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
12

347

ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� นื�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้า - กิจการอื�น
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึน�
ลูกหนีก� ารค้า - กิจการอื�น - สุทธิ
ส่วนของลูกหนีก� ารค้าตามสัญญาระยะยาว
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของลูกหนีส� ญ
ั ญาเช่า
ที�ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอ� �นื - สุทธิ
ลูกหนีก� ิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมายเหตุ 19)
รวมลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

5,010,035,216 3,999,583,278

31,160,692

3,732,787

(830,084,395) (822,491,590)
4,179,950,821 3,177,091,688

(1,081,070)
30,079,622

(796,387)
2,936,400

3,985,780,053 3,512,996,812

-

-

485,567,412 562,217,233
887,257,192 900,247,941
3,984,998,246 3,218,970,654

15,466,348
5,782,995

16,463,456
9,724,062

914,369,353 4,400,353,473 4,749,142,534
1,114,441,563
14,637,995,287 12,285,893,681 4,451,682,438 4,778,266,452

ลูกหนีก� ารค้า - กิจการอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีท� �ีคา้ งชําระได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 90 วัน
91 ถึง 180 วัน
181 ถึง 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
ลูกหนีก� ารค้า - กิจการอื�น - ยอดรวม
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึน�
ลูกหนีก� ารค้า - กิจการอื�น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

3,097,120,888 2,303,638,682

31,103,397

3,412,957

1,084,224,333 1,021,142,419
206,241,759 186,661,132
246,048,259
234,876,760
376,399,977 253,264,285
5,010,035,216 3,999,583,278

5,665
226
481
50,923
31,160,692

12,786
950
3,688
302,406
3,732,787

(822,491,590)

(1,081,070)

(796,387)

4,179,950,821 3,177,091,688

30,079,622

2,936,400

(830,084,395)
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348

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
12

ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� นื� (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าตามสัญญาระยะยาว
หัก รายได้ดอกเบีย� รอการรับรู ้
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึน�
ลูกหนีก� ารค้าตามสัญญาระยะยาว - สุทธิ
ลูกหนีต� ามสัญญาเช่า
ลูกหนีก� ิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
รวมลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

2,687,717,938 2,355,049,751
(175,501,753) (192,138,069)

-

-

(980,064,175) (870,373,147)
1,532,152,010 1,292,538,535
694,669,161 945,487,414
-

558,203,821

241,557,170

2,226,821,171 2,238,025,949

558,203,821

241,557,170
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน
สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงินสามารถวิเคราะห์วิธกี ารประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
งบการเงินรวม
มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �ืน
เงินให้กยู ้ ืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

4

-

25,097
14,638
-

25,097
14,638
4

25,097
14,638
4

136

-

26,188
12,286
-

26,188
12,286
136

26,188
12,286
136

103

-

2,227
5,654
-

2,227
5,654
103

2,227
5,654
103

324

236

2,238
5,201
-

2,238
5,201
560

2,238
5,201
560

88
-

197
-

3,201

285
3,201

285
3,201

73
-

110
-

3,183

183
3,183

183
3,183

77
349

350

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท
หนีส� ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกิ นบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน�
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
- รับรูผ้ า่ นกําไรหรือ ขาดทุน
- รับรูด้ ว้ ยราคาทุนตัดจําหน่าย
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

-

-

18,394
481

18,394
481

18,394
481

-

-

140
15,310
-

140
15,310
-

140
15,310
-

89

167

7,013
10,383
688
-

7,013
10,383
688
256

7,013
10,431
688
256

964

80

1,706
4,596
430
-

1,706
4,596
430
1,044

1,706
4,662
430
1,044

-

-

53,792

53,792

53,792

-

-

70,098

70,098

70,098

11,046
2,637

968

49,646
-

11,046
49,646
3,605

11,046
50,203
3,605

11,665
3,194

298

48,134
-

11,665
48,134
3,492

11,665
48,295
3,492

78

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก� ารค้าและลูกหนีอ� �นื
เงินให้กยู้ ืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เงินลงทุนระยะยาวอื�น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

4

-

9,899
4,452
-

9,899
4,452
4

9,899
4,452
4

136

-

10,645
4,778
-

10,645
4,778
136

10,645
4,778
136

103

-

558
134,725
-

558
134,725
103

558
134,725
103

324

236

242
127,012
-

242
127,012
560

242
127,012
560

-

24
-

16

24
16

24
16

-

21
-

15

21
15

21
15

79
351

352

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท
หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �ืน
เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หุน้ กูส้ ว่ นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนีส� ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ราคาทุน
รวมราคา
เบ็ดเสร็จอื�น ตัดจําหน่าย
ตามบัญชี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม
ล้านบาท

-

-

857
5,945

857
5,945

857
5,945

-

-

682
5,379

682
5,379

682
5,379

90

131

1,001
10,383
-

1,001
10,383
221

1,001
10,431
221

963

-

4,596
-

4,596
963

4,662
963

2,622

968

23,043
46,725
-

23,043
46,725
3,590

23,043
46,766
3,590

3,167

298

25,352
46,666
-

25,352
46,666
3,465

25,352
47,790
3,465

80

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

353

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน (ต่อ)
รายการทีร� ับรู ้ในกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน�
ล้านบาท
ล้านบาท
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดั มูลค่า
ด้วย FVOCI
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดั มูลค่า
ด้วย FVPL
รับรู เ้ งินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที�วดั มูลค่าด้วย FVOCI ในกําไรหรือขาดทุน
- จากเงินลงทุนที�ยงั คงเหลือ ณ วันสิน� ปี

พ.ศ. 2563
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน�
ล้านบาท
ล้านบาท

-

3

-

(2)

13

-

3

-

1

-

1

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน�
ล้านบาท
ล้านบาท
กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดั มูลค่า
ด้วย FVOCI
รับรู เ้ งินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที�วดั มูลค่าด้วย FVOCI ในกําไรหรือขาดทุน
- จากเงินลงทุนที�ยงั คงเหลือ ณ วันสิน� ปี

พ.ศ. 2563
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน�
ล้านบาท
ล้านบาท

-

3

-

(2)

1

-

1

-

81

354

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

สินทรัพย์และหนีส� นิ ทางการเงิน (ต่อ)
การซือ� และขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทีส� าํ คัญระหว่างปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุม่ กิจการและบริษัทไม่มีรายการซือ� และขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� สําหรับปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู ก้ ารด้อยค่าเพิ�มเติมของสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย ตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 7

14

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
อาหารและเครื�องดื�ม
สินค้าสําเร็จรูป (สุทธิจากค่าเผื�อ)
วัตถุดบิ (สุทธิจากค่าเผื�อ)
งานระหว่างทํา
สินค้าระหว่างทาง
วัสดุสนิ � เปลืองและอื�น ๆ
รวมสินค้าคงเหลือ

520,389,296
469,543,708
1,001,323,939 1,426,096,992
1,325,388,176 1,253,891,445
7,415,962
12,561,953
138,760,296 113,428,290
496,905,044
407,085,304
3,490,182,713 3,682,607,692

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
1,637,218
72,481
1,288,896
2,998,595

1,747,073
81,299
1,359,402
3,187,774

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที�รบั รู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็ นจํานวน 9,824 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 10,968
ล้านบาท)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิ จการบัน ทึกค่า สินค้าล้าสมัยและเสี ยหายในงบกําไรขาดทุ นเป็ น จํานวน 219 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 : 124 ล้านบาท)

82

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15

355

ทีด� นิ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
อสังหาริมทรัพย์เพื�ออยู่อาศัย
สถานที�พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลา
รวมที�ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย

1,560,124,620 1,919,150,021
7,543,799
38,506,000
1,567,668,419 1,957,656,021

ต้นทุนของที�ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขายที�รบั รูเ้ ป็ นต้นทุนขายในระหว่างปี เป็ นจํานวน 1,454 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 : 467 ล้านบาท)
16

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ภาษีรอขอคืน
เงินมัดจํา
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื�นที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

3,212,128,546 3,187,754,120
50,641,593
38,220,936
5,844,698
9,943,617

59,126,858
-

58,572,531
-

82,201,033 102,071,305
572,302,028
332,630,499
3,923,117,898 3,670,620,477

660,000
1,054,658
60,841,516

20,451,944
676,695
79,701,170

83

356

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ� อื ไว้เพือ� ขาย
สินทรัพย์และหนีส� ินของกลุม่ ที�จาํ หน่ายที�จดั ประเภทไว้เพื�อขายมีรายละเอียด ดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื
เงินกูย้ ืมระยะยาว
อื�น ๆ
รวมหนีส� นิ

18,285,155 3,959,581,172
88,801,040
84,961,874
98,665,242
107,086,195 4,143,208,288
-

100,697,832
326,301,637
194,286,633
621,286,102

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุม่ กิจการไม่มีขาดทุนที�เกี�ยวข้องกับส่วนการดําเนินงานที�ยกเลิก (พ.ศ. 2563 : ขาดทุน 2.4 ล้านบาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายระหว่างปี ถกู วัดมูลค่าโดยใช้มลู ค่าที�ต�าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรม
หักต้น ทุน ในการขายเมื� อมีการจัด ประเภทใหม่ การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ น การวัด มูลค่าที� ไม่เกิดขึน� เป็ นประจําโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด
ในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เสร็จสิน� การทําการขายและบริหารโรงแรม ในทวีปยุโรปซึ�งเกี�ยวข้องกับ
รายการดังต่อไปนี �
 กลุ่มกิจการได้ลงนามในสัญ ญาซือ
� ขายหุน้ เพื�อขายหุน้ สามัญร้อยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง
ซึ�งเป็ น เจ้าของโรงแรม 2 แห่งในประเทศโปรตุเกส ผูบ้ ริหารประมาณการราคาขายขัน� ต้น จํานวน 137 ล้า นยูโร
หรือเทียบเท่า 5,303 ล้านบาท และส่วนปรับปรุงราคาขายจํานวน 6 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 232 ล้านบาท ทําให้
เกิดกําไรจากการขายจํานวน 24 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 937 ล้านบาท
 หลังจากการทํารายการขายเสร็จสิน
� กลุ่มกิจการเข้าทําสัญญาบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าว ซึง� ทําให้กลุม่ กิจการ
มีสิทธิในการบริหารโรงแรมในระยะเวลาขัน� ตํ�า 20 ปี โดยมีสิทธิในการต่อสัญญารวมสูงสุด 30 ปี
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

357

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษัทร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
ก)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

- 8,094,268,294 8,102,339,365
8,008,865,272 8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871
2,585,163,137 2,437,174,867
10,594,028,409 10,850,652,019 10,890,538,250 10,889,798,236

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม
ลงทุนเพิ�ม
จําหน่ายเงินลงทุน
ลดเงินลงทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย
วันที� 31 ธันวาคม

8,102,339,365 8,071,408,665
2,155,299,500
80,930,700
(2,125,871,271)
(37,499,300) (50,000,000)
8,094,268,294 8,102,339,365
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษทั ย่อยที�ถกู ถือหุน้ ทางตรงโดยบริษัท มีดงั นี �
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด
บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จํากัด
บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด (“MTR”)
บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จํากัด
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษัท โกโก้ รีครีเอชั�น จํากัด
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จํากัด
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
(1)
(2)

ประเภทธุรกิจ
โรงแรมและศูนย์การค้า
ขายอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
ชําระบัญชี
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ศูนย์การค้า
ธุรกิจสปา
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนของการถือหุน้
โดยบริษทั (ร้อยละ)
จัดตัง� ขึน� 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

-(1)
100
45.3(2)
100
99.2
100
100
100
100
100
100

81.2
100
45.3(2)
100
99.2
100
100
100
100
100
100
100

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.7
100
100
100
100

99.7
100
100
100
100

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 81.2 เป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
สัดส่ว นการถือหุน้ ร้อยละ 45.3 เป็ นการถือหุน้ ทางตรงใน MTR อีกร้อยละ 25.7 เป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บริษทั ย่อย
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

359

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ จํากัด (“MHG”)
บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลายเชน โซลูช� นั จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์
เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
(“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 สกาย ไรเดอร์ จํากัด
Minor Continental Holding (Mauritius)
บริษัท สยาม ซัคเซส เรียลตี � จํากัด
(3)

(4)

ประเภทธุรกิจ
บริหารโรงแรม
บริหารงานจัดซือ�
โรงเรียนการบริหาร
จัดการโรงแรม
จําหน่ายสินค้า

สัดส่วนของการถือหุน้
โดยบริษัท (ร้อยละ)
จัดตั�งขึน� 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100

100
100
100

ประเทศไทย

91.4(3)

91.4(3)

บริหารจัดการ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บริหารจัดการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
บริหารจัดการ
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศมาเลเชีย
โรงแรม
ประเทศมาเลเชีย
ขายหน่วยการเข้าพัก
ประเทศสาธารณรัฐ
ในสถานที�พกั ผ่อน
มอริเชียส
ขายหน่วยการเข้าพัก
ประเทศสาธารณรัฐ
ในสถานที�พกั ผ่อน
มอริเชียส
บริหารจัดการ
ประเทศไทย
โรงแรม
ประเทศไทย
ธุรกิจบันเทิง
ประเทศไทย
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศไทย

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100
60
100
100

100
96.9(4)
100
100

60

-

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.4 เป็ นการถือหุน้ ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.6 เป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บริษทั ย่อย
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 96.9 เป็ นการถือหุน้ ทางตรงใน MHGP อีกร้อยละ 3.1 เป็ นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บริษทั ย่อย
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษทั ภายใต้บริษัทย่อยที�สาํ คัญที�ไม่ได้ถกู ถือหุน้ ทางตรงที�รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี �
งบการเงินรวม

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 ราชดําริ ลอดจ์จิง� จํากัด
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี� จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ดีควิ จํากัด
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอส แอล อาร์ 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 โฮลดิง� จํากัด
(1)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
จัดตั�งขึน� 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศสิงคโปร์

100

100

บริหารโรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศในทวีปยุโรป
และละตินอเมริกา
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศไทย

100

100

100

100

94.1

94.1

100

100

100

100

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100
100
100
100
97
100

100
100
100
100
97
100

100

100

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์
ลงทุนในบริษัทอื�น ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศไทย

92
100

92
100

70

70

100

100

บริหารโรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรมและขาย
อสังหาริมทรัพย์
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ผลิตและขายชีส
ผลิตและขายไอศกรีม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
บริหารด้านที�พกั อาศัย

NH Hotel Group S.A. ได้เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

361

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินรวม

บริษทั

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 Supply Pty. Ltd.
First Avenue Company Pty. Ltd.
BC Aus Operating Company 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.
The Coffee Club (NSW) Pty Ltd.

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
จัดตัง� ขึน� 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
เจ้าของแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

ลงทุนในบริษัทอื�น
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ลงทุนในบริษัทอื�น
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100
100
100
100
70

100
100
100
100
100
100
70

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย

100

100
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินรวม

บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยของ BC Aus Operating Company Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Operating
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
Company Pty. Ltd.
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื�น
Ribs and Rumps International Pty. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื�น
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.
เจ้าของแฟรนไชส์

จัดตัง� ขึน�
ในประเทศ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริษัทย่อยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.
The Coffee Club Pty. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

บริษัทย่อยของ The Coffee Club Pty. Ltd.
The Coffee Club Unit Trust
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.

เจ้าของแฟรนไชส์
เจ้าของแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริษัทย่อยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd.
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.
เจ้าของแฟรนไชส์
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.
เจ้าของแฟรนไชส์
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.
เจ้าของแฟรนไชส์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100
100

100
100
100

บริษัทย่อยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.
TCC Operations Pty. Ltd.
TGT Operations Pty. Ltd.
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินรวม
สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง� ขึน�
ในประเทศ

ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศออสเตรเลีย

100

100

ลงทุนในบริษัทอื�น
บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์

100
100
70

100
100
70

ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม

ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์

100
100
100

100
100
100

บริษัทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.
Veneziano (SA) Pty Ltd.
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.
ลงทุนในสินทรัพย์
Black Bag Roasters Pty Ltd.
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
Nitro Coffee Pty. Ltd.
ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

57.5
100
100
100
100

57.5
100
100
100
100

บริษัทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.
Coffee Hit System Pty. Ltd.
Coffee Hit Properties Pty. Ltd.

เจ้าของแฟรนไชส์
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100
100

100
100

บริษัทย่อยของ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิง� จํากัด
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
70

100
70

บริษทั
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

กลุ่มกิจการได้ใช้หนุ้ ของบริษัทย่อยและอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม ราคาตามบัญชีประมาณ 44,760 ล้านบาทตาม
วิธีราคาที� ตีใ หม่ (วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 : มูลค่า 12,514 ล้านบาทตามวิธีราคาทุน) เพื�อเป็ นหลักประกัน
สําหรับเงินกูย้ ืมและการทําหน้าที�ผคู้ า�ํ ประกันหุน้ กูโ้ ดยสถาบันการเงิน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสําหรับปี สนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
-

บริษัทได้ลงทุนเพิ�มในหุน้ สามัญที�ออกใหม่ของบริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด จํานวน 3.8 ล้าน
หุ้น โดยมี มูล ค่า ที� ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท และเรี ยกชํา ระ 25 บาทต่ อ หุ้น คิ ด เป็ น จํา นวนเงิ น 95 ล้า นบาท
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนยังคงเป็ นร้อยละ 100

-

ในระหว่า งปี พ.ศ. 2564 การชํา ระบัญ ชีข องบริษั ท สมุ ย วิ ล เลจ จํา กัด (“SVL”) ได้เสร็จ สิ �น ลง บริษั ท ตัด
จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที�ราคาทุนจํานวน 37.5 ล้านบาท และได้รบั คืนหุน้ สามัญ ของ MHGP ซึ�งถือ
โดย SVL จํานวน 542,998 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจาํ นวน 54.3 ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนการลงทุนของ
MHGP เพิ�มขึน� จากร้อยละ 96.9 เป็ นร้อยละ 100

-

บริษัทได้รบั หุน้ สามัญที�ออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด (“MHGP”) จํานวน 13.8 ล้านหุน้ ซึ�งมีมูลค่า
ที� ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท รวมเป็ น เงิน ทั� งสิ น� 1,380 ล้า นบาท โดยมี สัดส่ ว นในส่ วนได้เสี ยของบริษั ท ย่ อ ย
ร้อยละ 100
นอกจากนีบ� ริษัทได้เปลี�ยนการถือหุน้ โดยตรงในบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด เป็ นถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษัท
สยาม ซัคเซส เรียลตี � จํากัด (“SSR”) ที�ตง�ั ขึน� ใหม่ ซึง� มีหนุ้ สามัญจดทะเบียน 6.26 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท เป็ นจํานวนเงินทัง� สิน� 626 ล้านบาท
ต่อมาบริษัทได้มีการจําหน่ายเงิน ลงทุนร้อยละ 40 ใน MHGP และ SSR ที� ราคา 3,384 ล้านบาท ซึ�งรวมเงิน
กูย้ ืมจํานวน 1,020 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการจําหน่ายเป็ นจํานวน 864 ล้านบาท

-

ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้จาํ หน่ายสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในกลุ่มกิจการสโกมาดิ และ
บริษัท มารินเอ็นจิเนียริ�ง จํากัด รวมถึงเปลี�ยนแปลงอํานาจการควบคุมในกิจการดังกล่าว ทําให้เกิดการเปลี�ยน
สถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็ นส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทย่อย
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัทย่อยแต่ละรายที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�
มีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ตัวเลขที�เปิ ดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็ นตัวเลขก่อนตัดรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
Minor DKL
NH Hotel
Food Group
Group S.A.
Pty. Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ส่วนทีห� มุนเวียน
สินทรัพย์
หนีส� ิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

15,271
23,288
(8,017)

1,084
1,075
9

16,355
24,363
(8,008)

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนีส� ิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ

208,472
119,739
88,733

7,744
2,437
5,307

216,216
122,176
94,040

80,716

5,316

86,032

7,171

1,162

8,333

สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
Minor DKL
NH Hotel
Food Group
Group S.A.
Pty. Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

32,207
(12,823)
(12,823)

2,556
157
157

34,763
(12,666)
(12,666)

(832)

58

(774)

งบกระแสเงินสดโดยสรุ ป
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
Minor DKL
Food Group
NH Hotel
Group S.A.
Pty. Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึน� (ลดลง) สุทธิ

6,350
3,160
(12,098)
(2,588)

298
(186)
(195)
(83)

6,648
2,974
(12,293)
(2,671)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม
ลงทุนเพิ�ม
โอนมาจากบัญชีอ�นื
ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินปันผลรับ
การด้อยค่า
การแปลงค่างบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824
8,811,085 1,090,160,763
8,811,085
3,693,047
- 1,224,618,622
(347,600,626) (329,425,281)
(52,865,916) (159,900,812)
(81,691,863)
68,735,440 228,454,242
8,008,865,272 8,413,477,152 2,796,269,956 2,787,458,871
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดงั ต่อไปนี �
งบการเงินรวม

บริษทั
Arabian Spa (Dubai) (LLC)
Eutopia Private Holding Limited
Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited
Sizzler China Pte. Ltd.
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด
Harbour View Corporation Limited
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด
(1)

(2)

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง� ขึน� ในประเทศ

ธุรกิจสปา

49

49

50

50

ลงทุนในบริษัทอื�น

ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

50

50

ลงทุนในบริษัทอื�น

หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

50

50

เจ้าของแฟรนไชส์
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
โรงแรม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไทย

50
51(1)
30.4
51(2)

50
51(1)
30.4
51(2)

โรงแรม

กลุ่มกิจการไม่มีอาํ นาจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด แม้ว่ากลุ่มกิจการถือหุน้ ในบริษัท
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 จึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวม
สัดส่ ว นของการถื อหุ้น ในบริษั ท ซูม่ า กรุ งเทพ จํากัด เท่ า กับ ร้อยละ 51 กลุ่มกิจ การมี สิ ท ธิออกเสี ยงเพี ย ง
ร้อยละ 35
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินรวม

บริษทั
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
Rani Minor Holding Limited
Serendib Hotels PLC
MHG Lesotho (Proprietary)
Limited
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จพี ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
BTG Holding Company Pte. Ltd.
Cardamom Tented Camp Co., Ltd.
Borakay Beach, S.L.
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

ประเภทธุรกิจ จัดตัง� ขึน� ในประเทศ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ขายอาหารและเครือ� งดื�ม

ประเทศไทย

36.2

35.9

โรงแรม

25

25

โรงแรม
โรงแรม

ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศศรีลงั กา
ประเทศเลโซโท

25
46.9

25
46.9

ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

40

40

ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศสิงคโปร์
โรงแรม
ประเทศกัมพูชา
โรงแรม ประเทศราชอาณาจักร
สเปน
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก

25.1
35
50

25.1
35
50

10

10

20

20

17.2
25
35.5

27
25
35.5

โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
โรงแรม ประเทศราชอาณาจักร
สเปน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ขายอาหารและ
เครือ� งดื�ม

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
จัดตั�งขึน� ในประเทศ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประเทศไทย

36.2

35.9

การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสําหรับปี สนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
- บริษัทได้ใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อซือ� หุน้ ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เพิ�มขึน� จํานวน

8,811,085 หุน้ มูลค่ารวม 8.81 ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนการลงทุนเพิ�มขึน� จากร้อยละ 35.9 เป็ นร้อยละ 36.2

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ข้อมูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สําหรับบริษัทร่วมที�มีสาระสําคัญกับกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงินนี �
ปฏิบตั ติ ามวิธีสว่ นได้เสีย ซึง� รวมการปรับปรุงให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัท เอส แอนด์
BTG Holding
พี ซินดิเคท จํากัด Company Pte.
(มหาชน)
Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

980
917
1,897

4,334
3,780
8,114

5,314
4,697
10,011

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,169

24,008

27,177

สินทรัพย์รวม

5,066

32,122

37,188

760
63
534
1,357

2,858
2,099
5,110
10,067

3,618
2,162
5,644
11,424

หนีส� ินไม่หมุนเวียนรวม

197
896
1,093

5,338
8,993
14,331

5,535
9,889
15,424

หนีส� ินรวม

2,450

24,398

26,848

สินทรัพย์สุทธิ

2,616

7,724

10,340

หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื
หนีส� ินทางการเงิน
หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
หนีส� ินหมุนเวียนรวม
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
หนีส� ินทางการเงิน
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ที� ถือโดย
กลุ่มกิจการคํานวณตามราคาที�ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 2,960 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 :
จํานวน 2,256 ล้านบาท)
ทัง� นีบ� ริษัทอื�นเป็ นบริษัทจํากัดและหุน้ ของบริษัทเหล่านีไ� ม่มีราคาเสนอซือ� ขายในตลาด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัท เอส แอนด์
BTG Holding
พี ซินดิเคท จํากัด Company Pte.
(มหาชน)
Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้

4,817

11,320

16,137

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

342
5
347

(1,214)
56
(1,158)

(872)
61
(811)

เงินปั นผลได้รบั จากบริษทั ร่วม

53

-

53

กําไร (ขาดทุน) หลังภาษี
จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท
BTG Holding
จํากัด (มหาชน) Company Pte. Ltd.
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สรุปข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที� 1 มกราคม
การออกหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับปี
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยน
จ่ายเงินปั นผล
สินทรัพย์สทุ ธิ
หัก ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สินทรัพย์สทุ ธิของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการ
ส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการในบริษัทร่วม
ค่าความนิยม
ราคาตามบัญชี

2,395
21
342
5
(147)
2,616
(38)
2,578
ร้อยละ 36.2
933
2,123
3,056

9,212
(1,214)
56
(330)
7,724
7,724
ร้อยละ 25.1
1,939
1,939

11,607
21
(872)
61
(330)
(147)
10,340
(38)
10,302
2,872
2,123
4,995
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษัทร่วมที�แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
นอกเหนื อจากส่วนได้เสียในบริษัท ร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่ม กิจการยังมีส่วนได้เสียในบริษัท ร่วมที� แต่ละรายไม่มี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ�ง ซึง� ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2564
ล้านบาท
ราคาตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมแต่ละรายที�ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง

3,014
(191)
(191)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ค)

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม
ลงทุนเพิ�ม
การเปลี�ยนสถานะเป็ นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้า
เงินปันผลรับ
การด้อยค่า
การแปลงค่างบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม

2,437,174,867 2,614,326,059
369,262,819
16,230,807

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
-

-

(56,408,782)

-

-

138,875,868 (134,476,369)
(145,049,550)
(215,206,575)
(2,496,848)
105,708
2,585,163,137 2,437,174,867

-

-

-
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

375

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
กิจการร่วมค้า มีดงั ต่อไปนี �
งบการเงินรวม

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
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค
ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด
MHG Signity Assets
Holding (Mauritius) Limited
บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จํากัด
PT Wika Realty Minor Development
MHG GP Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง� ขึ�นใน
ประเทศ

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

โรงแรม
ประเทศศรีลงั กา
บริหารจัดการ ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื�น ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
ผลิตส่วนผสมอาหาร
ประเทศไทย
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
โรงเรียนสอนทําอาหาร
ประเทศไทย
ขายอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทย

49.9
50

49.9
50

50

50

49.9
49

49.9
49

49

49

50
50

50
50

ลงทุนในบริษัทอื�น ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม สหราชอาณาจักร
โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย
ลงทุนในบริษัทอื�น
ประเทศสิงคโปร์

50

50

50
50
50

50
50
50
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376

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบการเงินรวม

บริษทั
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ลายัน บางเทา
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
Plexus Maldives Private Limited
บริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จํากัด
บริษัท อาร์ต ออฟ เบคกิง� จํากัด
Barbarons Beach Hotel MHG
Limited
TCC Holding Joint Stock Company
Dining Collective Pte. Ltd.
Le Kein Investment Co., Ltd.
City Donut Pte. Ltd.
บริษัท เวอริตา เอ็มเอ็ชจี จํากัด
(1)

สัดส่วนในส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกิจการ
(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง� ขึน� ใน
ประเทศ

ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

50
50
50

50
50
50

โรงแรม สาธารณรัฐมัลดีฟส์
โรงแรม
ประเทศไทย
ผลิตส่วนผสมอาหาร
ประเทศไทย
แอร์พอร์ตเล้าจ์ ประเทศสาธารณรัฐ
เซเชลส์
ขายอาหารและเครื�องดื�ม ประเทศเวียดนาม
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ประเทศสิงคโปร์
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ประเทศสิงคโปร์
ขายอาหารและเครือ� งดื�ม
ประเทศสิงคโปร์
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
ประเทศไทย

50
50
51(1)
40

50
50
51(1)
40

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

แม้ว่ากลุ่มกิจการถือหุน้ ในบริษัทดังกล่าวในร้อยละ 51 เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วม ตามที� ได้ตกลง
ในสัญญา ดังนัน� จึงทําให้บริษทั ดังกล่าวยังคงจัดประเภทเป็ นกิจการร่วมค้า
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

377

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
-

บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ�มในหุน้ สามัญที� ออกใหม่ของบริษัท มาริน เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด
จํานวน 2.15 ล้านหุ้น โดยมีมูล ค่าที� ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท คิด เป็ น จํานวนเงิน 215 ล้านบาท และต่อมามี
ข้อ บ่ ง ชี �ข องการด้อ ยค่ า ทํา ให้มี ก ารรับ รู ้ข าดทุ น จากการด้ อ ยค่ า เต็ ม จํา นวน และได้ข ายส่ ว นได้เสี ย ใน
กลุม่ กิจการสโกมาดิ และบริษทั มาริน เอ็นจิเนียริง� จํากัด ในระหว่างปี พ.ศ.2564

-

บริษัทได้ลงทุน เพิ�มในหุน้ สามัญ ที� ออกใหม่ของบริษัท เฮชแอนด์เอ พาร์ค จํากัด จํานวน 1.5 ล้านหุ้น โดยมี
มูลค่าที�ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเรียกชําระ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนการลงทุนยังคงเป็นร้อยละ 50

ภาระผูกพันและหนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน� ซึ�งเกี�ยวข้องกับการร่วมค้า
กลุม่ กิจการไม่มีภาระผูกพันและหนีส� ินที�อาจเกิดขึน� ซึง� เกี�ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าของกลุม่ กิจการ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมค้า
ข้อมูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสําหรับกิจการร่วมค้าที� ในความเห็นของผูบ้ ริหารมีสาระสําคัญกับ
กลุ่มกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้อมูลทางการเงินนีป� ฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ�งรวมการปรับปรุ งให้
เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการ
บริษทั ทัง� หมดเป็ นบริษัทจํากัดและหุน้ ของบริษัทเหล่านีไ� ม่มีราคาเสนอซือ� ขายในตลาด
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378

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
PT Wika
PH Resorts Realty Minor
(Private) Ltd. Development
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (ไม่รวมเงินสด)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

119
20
139

7
46
53

126
66
192

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

918

1,332

2,250

1,057

1,385

2,442

85
99
184

50
205
255

135
304
439

หนีส� ินไม่หมุนเวียนรวม

711
16
727

736
736

1,447
16
1,463

หนีส� ินรวม

911

991

1,902

สินทรัพย์สุทธิ

146

394

540

สินทรัพย์รวม
หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื
หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
หนีส� ินหมุนเวียนรวม
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
หนีส� ินทางการเงิน
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

379

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

รายได้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย�
ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษี จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
PT Wika
PH Resorts Realty Minor
(Private) Ltd. Development
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
102
102
25
25
(89)
(2)
(91)
(3)
(3)
(92)
(2)
(94)
35
21
(14)
(106)
33
(73)
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380

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
PT Wika
PH Resorts Realty Minor
(Private) Ltd. Development
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที� 1 มกราคม
ขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการในการร่วมค้า
ค่าความนิยม
ราคาตามบัญชี

252
(92)
(14)
146
ร้อยละ 50
73
166

361
(2)
35
394
ร้อยละ 50
197
28

613
(94)
21
540

239

225

464

270
194

กิจการร่วมค้าทีแ� ต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
นอกเหนือจากส่ว นได้เสี ยในกิจการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที� แต่ละราย
ไม่มีสาระสําคัญอีกจํานวนหนึ�ง ซึง� ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีสว่ นได้เสีย
พ.ศ. 2564
ล้านบาท
ราคาตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
แต่ละรายที�ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในกิจการร่วมค้า :
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

2,121
184
184

108

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

381

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที� ควบคุมบริษั ท หรือถูกควบคุม โดยบริษัท หรืออยู่ภ ายใต้ก ารควบคุม เดี ยวกับ บริษัท ทั�งทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ ว่า จะโดยทอดเดี ยวหรื อหลายทอด กิจการและบุ คคลดังกล่า วเป็ น บุ คคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกับ บริษั ท
บริ ษั ท ย่ อยและบริษั ท ย่ อ ยลํา ดับ ถัด ไป บริษั ท ร่วมและบุค คลที� เป็ น เจ้า ของส่ ว นได้เสี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ยงของบริ ษั ท
ซึง� มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริหารสําคัญรวมทั�งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน� กิจการและบุคคลทัง� หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับบริษัท
ในการพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลหรือ กิ จ การที� เกี� ย วข้อ งกัน ซึ�ง อาจมี ขึน� ได้ต ้อ งคํา นึงถึ งรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษทั เป็ นบริษทั ใหญ่ขนั� สุดท้าย
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) เป็ น
บริษทั ย่อย ดังนัน� บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็ นกิจการที�เกี�ยวข้องกันของกลุม่ กิจการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)

19.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ และการซือ� สินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย� รับ
รายได้อ�นื
การซือ� สินค้า
ค่าบริการจ่าย
ดอกเบีย� จ่าย

-

บริษัทร่วม
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบีย� รับ
รายได้อ�นื
การซือ� สินค้า

50,496,589
49,364,574
472,342
(37,328,054)

89,512,474
51,850,903
993,942
(48,687,884)

52,865,916
-

100,398,284
-

กิจการร่วมค้า
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ดอกเบีย� รับ
รายได้อ�นื
การซือ� สินค้า
ค่าบริการจ่าย

211,870,532
95,846,394
3,240,799
(68,256,518)
-

89,031,015
115,947,491
11,889,199
(67,233,959)
(598,380)

113,768,939
22,364,803
-

7,361,175
44,945,375
8,502,291
-

กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
การซือ� สินค้า
ค่าบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื�น

2,966,600
(28,684,421)
(4,600,174)
(25,226,924)

3,874,306
(72,417,736)
(7,882,694)
(27,312,701)

57,136
(2,962,972)

(9,227,150)

30,095,203
36,248,496
27,930,764
- 4,303,287,473 3,981,779,775
52,394
19,787,195
(837,729)
(304,262)
- (40,772,507) (45,137,841)
- (191,691,250) (67,978,357)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

383

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการและบริษัทสําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจาํ นวน 138 ล้านบาท และ
110 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (พ.ศ. 2563 : 280 ล้านบาท และ 121 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ) โดยค่ า ตอบแทนดังกล่ า วเป็ น
ผลประโยชน์ระยะสัน� ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื�น

19.2 ยอดค้างชําระทีเ� กิดจากการขายและซือ� สินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม
ก) ลูกหนีก� ิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการร่วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก� จิ การที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมายเหตุ 12)

414,653,125
693,018,162
6,770,276

- 4,892,957,420 4,902,057,759
401,283,453
275,383
512,484,276
65,247,325
88,609,918
601,624
77,166
32,027

1,114,441,563

914,369,353 4,958,557,294 4,990,699,704

ข) เจ้าหนีก� ิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการร่วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนีก� จิ การที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 26)

16,649,672
45,672,972
14,651,049

7,496,339
31,358,167
5,020,569

72,121,866
3,162
1,271,996
406,119

42,887,273
3,162
32
-

76,973,693

43,875,075

73,803,143

42,890,467
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384

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)

19.3 เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการร่วมค้า
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

1,624,113,685
4,030,359,005

- 134,430,824,468 126,224,653,759
1,164,433,964
4,036,799,821
293,701,913
787,742,093

5,654,472,690

5,201,233,785 134,724,526,381 127,012,395,852
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

385

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บริษัทย่อย
วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึน�
รับชําระคืน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึน�
วันที� 31 ธันวาคม
บริษัทร่วม
วันที� 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดยกมาหลังปรับปรุ ง
เพิ�มขึน�
การแปลงค่างบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

-

- 126,224,653,759 113,003,327,166
- 8,772,788,110 11,617,915,415
- (7,072,384,715) (4,398,544,854)

-

- 6,505,767,314 6,001,956,032
- 134,430,824,468 126,224,653,759

1,164,433,964

1,268,639,086

-

-

1,164,433,964
352,042,534
107,637,187
1,624,113,685

(100,800,000)
1,167,839,086
(3,405,122)
1,164,433,964

-

-
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
บาท
บาท
กิจการร่วมค้า
วันที� 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดยกมาหลังปรับปรุ ง
เพิ�มขึน�
รับชําระคืน
เปลี�ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็ นส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
โอนไปบัญชีอ�นื
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยน
ที�ยงั ไม่เกิดขึน�
การแปลงค่างบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

4,036,799,821 4,409,200,867

787,742,093

864,897,748

- (183,346,000)
4,036,799,821 4,225,854,867
209,782,979
160,732,252
(729,212,570) (342,374,443)

787,742,093
15,000,000
(521,948,379)

864,897,748
110,811,945
(187,500,000)

176,623,238
(5,000,000)

-

-

-

17,350,933
324,014,604

(467,600)
(6,945,255)

12,908,199
-

(467,600)
-

4,030,359,005 4,036,799,821

293,701,913

787,742,093

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกันเป็ นเงิน ให้กู้ยืมที� ไม่มีหลักประกันในสกุลเงิน บาทและสกุลเงินต่างประเทศ
มีอตั ราดอกเบีย� ตามอัตราตลาดซึง� อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย� ธนาคารพาณิชย์ เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเมื�อทวง
ถามแต่กลุ่มกิจการจะไม่เรียกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวในอีก 12 เดื อนข้างหน้า เงิน ให้กยู้ ืมแก่บริษัท ร่วมและกิจการ
ร่วมค้าเป็ นไปตามสัญญาผูถ้ ือหุน้ ซึ�งเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19
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รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)
ศูนย์บริหารเงิน
บริ ษัท ซึ�ง เป็ น ศู นย์บ ริหารเงิน ตามประกาศของกระทรวงการคลัง เพื� อประกอบธุรกิ จให้บ ริการด้านการบริหารเงิน แก่
กลุ่มกิจการ รวมถึงการกูย้ ืม และให้ยืมเงินเพื�อการบริหารสภาพคล่อง และการเป็ นตัวแทนรับจ่ายเงินแก่กลุ่มกิจการทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจศูนย์บริหารเงินของบริษัทมีขอ้ มูลการให้กยู้ ืมแก่กลุ่มกิจการในต่างประเทศโดยทําสัญญาเงินกูเ้ ป็ น
สกุลเงินบาทจํานวน 49 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทัง� นี � การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ศูนย์บริหารเงินสามารถให้กยู้ ืมแก่กลุ่มกิจการในต่างประเทศโดยทําสัญ ญาเงินกูเ้ ป็ นสกุลเงินบาทนั�นได้สนิ � สุดลงแล้ว
เมื� อ 15 มี น าคม พ.ศ. 2563 โดยมีจาํ นวนเงิน ให้กูย้ ื มสะสมคงเหลื อ ทั�งหมดเป็ นจํานวน 1,696 ล้านบาท หรือเที ยบเท่า
51 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง� เงิน กูย้ ืมสะสมคงเหลือดังกล่าวจะถูกชําระคืนตามเงื�อนไขในสัญญาเงินกู้ ทั�งนี � ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงให้บ ริษั ท สามารถให้กู้ยืม แก่กลุ่ ม กิจการในต่างประเทศได้โดยทําสัญ ญาเงิน กู้เป็ น สกุลเงิน ตรา
ต่างประเทศ
เงินกูด้ งั กล่าวไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

19.4 เงินกู้ยมื ระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงินกู้ยมื ระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวมเงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

481,494,772

- 5,944,656,113 5,379,401,907
-

481,494,772

- 5,944,656,113 5,379,401,907
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ ืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บริษัทย่อย
วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึน�
จ่ายชําระคืน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ที�ยงั ไม่เกิดขึน�
วันที� 31 ธันวาคม
บริษัทร่วม
วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึน�
การแปลงค่างบการเงิน
วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

-

- 5,379,401,907 4,338,917,425
- 1,289,545,151 1,761,657,717
- (1,202,884,959) (696,231,297)

-

- 478,594,014 (24,941,938)
- 5,944,656,113 5,379,401,907

464,213,230
17,281,542
481,494,772

-

-

-

เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากบริษัทย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมที�ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกาํ หนดชําระคืนเมื� อทวงถาม และมีอตั รา
ดอกเบีย� ตามอัตราตลาดซึง� อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย� ธนาคารพาณิชย์
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20

389

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
งบการเงินรวม
อาคารและ
ทีด� นิ และ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

66,693,045
(1,271,288)
65,421,757

2,671,118,758
(1,374,922,598)
(109,288,764)
1,186,907,396

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
มูลค่ายุตธิ รรม

2,737,811,803
(1,376,193,886)
(109,288,764)
1,252,329,153
1,347,339,320

มูลค่ายุตธิ รรม
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพ ย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนมาจากบัญชีอ�ืน
ค่าเสื�อมราคา
กลับรายการการด้อยค่า
การแปลงค่างบการเงิน

รวม
บาท

65,421,757
176,000
44,337,508
(11,796)
3,947,353
113,870,822

1,186,907,396
20,485,194
(613,703)
(44,337,508)
80,097,827
(78,280,005)
3,171,370
5,242,347
1,172,672,918

1,252,329,153
20,661,194
(613,703)
80,097,827
(78,291,801)
3,171,370
9,189,700
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
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390

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน (ต่อ)
งบการเงินรวม
อาคารและ
ทีด� นิ และ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร
ส่วนปรับปรุงที�ดิน
บาท
บาท
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพ ย์
โอนมาจากบัญชีอ�ืน
ค่าเสื�อมราคา
การแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
มูลค่ายุตธิ รรม

รวม
บาท

113,870,822
(5,586,058)
1,278,092
109,562,856

1,172,672,918
17,663,574
460,572
(65,221,823)
1,445,651
1,127,020,892

1,286,543,740
17,663,574
460,572
(70,807,881)
2,723,743
1,236,583,748

183,380,710
(73,817,854)
109,562,856

2,692,616,273
(1,448,172,773)
(117,422,608)
1,127,020,892

2,875,996,983
(1,521,990,627)
(117,422,608)
1,236,583,748
1,581,142,929

ราคายุติธรรมถูกประเมินโดยผูป้ ระเมิน อิสระ ซึ�งมีคุณ สมบัติของผูเ้ ชี�ยวชาญในวิชาชีพและมี ประสบการณ์ในทําเลที�ต�งั
และประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนที�มีการประเมินนัน�
กลุ่มกิจการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื� อการลงทุนโดยใช้วิธีรายได้และวิธีราคาตลาด ซึ�งถือเป็ นการวัด
มูลค่ายุตธิ รรมระดับที� 3
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20

391

อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน (ต่อ)
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมซึ�งใช้ข้อมูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสําคัญ (ข้อมูลระดับที� 3)
กลุ่มกิจการได้มีการเปิ ดเผยการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนซึง� เป็ นข้อมูลระดับที� 3 กลุม่ กิจการ
ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกในการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็ นระยะตามนโยบายของกลุ่มกิจการ
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ขั�นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของกลุ่มกิจการ
ฝ่ ายบัญ ชีและการเงินของกลุ่มกิ จการร่วมกับผูป้ ระเมินอิสระ ได้ทาํ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์สาํ หรับ การ
รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที� 3 คณะทํางานนี ไ� ด้รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
(Chief Financial Officer) การประชุมระหว่างผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงินและคณะทํางานเกี�ยวกับกระบวนการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมได้จดั ขึน� อย่างน้อยหนึ�งครัง� ในแต่ละปี ซึง� สอดคล้องกับวันที�รายงานประจําปี ของกลุม่ กิจการ
ข้อมูลหลักที� กลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที� 3 ของอัตราคิดลดสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ได้แก่ ประมาณการจากกระแสเงิน สดคิด ลดของรายได้ค่าเช่าจากสัญ ญาเช่าในปั จจุบ ัน รวมถึงข้อสมมติฐานเกี�ยวกับ
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้เงื�อนไขของตลาดที� มีอยู่ในปั จจุบนั มูลค่ายุติธรรมสะท้อนกระแสเงินสดจ่าย
ต่าง ๆ ที�คาดว่า จะเกิดขึน� เนื� องจากอสังหาริมทรัพ ย์ อัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก
สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงินของบริษัทซึ�งผูบ้ ริหารเห็นสมควร รวมถึงส่วนชดเชยความเสี�ยงที�เหมาะสม
อัตราคิดลดที�ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปั จจุบนั ในเรื�องมูลค่าของการเงินและปั จจัยความเสี�ยงที�เหมาะสม โดย
ส่วนใหญ่มีอตั ราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี
จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนที�ได้รบั รูใ้ นงบกําไรขาดทุน มีดงั นี �

รายได้คา่ เช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนซึง� ก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่า

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

72,552,654

136,069,979

70,807,881

78,291,801

119

392

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม (บาท)
เครื�องจักร
อาคารและส่วน เครื�องตกแต่งและ
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์อนื�

ทีด� นิ

ส่วน
ปรับปรุ งทีด� นิ

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม

46,071,370,996
(155,923,022)
45,915,447,974

364,606,443
(276,142,754)
88,463,689

108,330,846,707
(48,342,364,612)
(345,105,897)
59,643,376,198

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

197,590,734,013
(73,728,898,011)
(732,775,093)
123,129,060,909

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุ งใหม่)
ซือ� สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น
ค่าเสื�อมราคา
กลับรายการ (การด้อยค่า)
การแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

45,915,447,974
45,915,447,974
(308,212,595)
(86,944,565)
494,497,005
(1,823,345,784)
961,676,346
45,153,118,381

88,463,689
88,463,689
522,374
(129,225)
52,406,863
(14,481,948)
7,174,250
133,956,003

59,643,376,198
(149,567,537)
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
59,364,783,847

11,473,633,690
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
11,623,397,985

136,286,896
136,286,896
5,819,773
3,359,003
(164,160)
(519,809)
35,329,494
127,705
(47,704,658)
(2,265,931)
130,268,313

5,871,852,462
105,445,418
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
6,312,700,268

123,129,060,909
(44,122,119)
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
122,718,224,797

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

45,323,580,646
(170,462,265)
45,153,118,381

438,377,633
(304,421,630)
133,956,003

112,613,620,208
(53,106,962,893)
(141,873,468)
59,364,783,847

38,574,022,165
(26,583,823,725)
(366,800,455)
11,623,397,985

501,118,368
(370,850,055)
130,268,313

6,312,855,739
(155,471)
6,312,700,268

203,763,574,759
(80,366,058,303)
(679,291,659)
122,718,224,797
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ราคาทีต� ใี หม่

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การตีราคาใหม่
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
จัดประเภทใหม่
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือ� กิจการ
การเปลีย� นสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็ นส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
ค่าเสื�อมราคา
กลับรายการ (การด้อยค่า)
การแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน / ราคาที�ตีใหม่
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
ราคาทุน
เครื�องจักร
อาคารและส่วน เครื�องตกแต่งและ
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์อน�ื

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ทีด� นิ

ส่วน
ปรับปรุ งทีด� นิ

45,153,118,381
18,899,106,435
4,993,851
(3,298,699,758)
(288,837,016)
(153,884,323)
-

133,956,003
14,700,480
(1,471,678)
101,041
1,857,627
-

59,364,783,847
1,010,181,661
(1,752,439,374)
(205,019,696)
3,651,214,399
240,620,748
(2,168,013)

11,623,397,985
704,045,633
(103,939,661)
(98,583,914)
2,715,773
38,380,033
(16,084,707)

130,268,313
13,816,346
(154,866)
(1,795,155)
926,010

6,312,700,268
2,344,124,816
(62,544,409)
(18,714,888)
(3,365,194,197)
(943,882,198)
-

122,718,224,797
18,899,106,435
4,091,862,787
(5,219,249,746)
(324,113,653)
(816,908,113)
(17,326,710)

(3,178,121,060)
1,812,478,287
58,950,154,797

(14,053,247)
1,589,206
136,679,432

(7,370,302)
(4,765,216,227)
(2,902,796,653)
2,531,144,317
57,162,934,707

(6,043,963)
(2,862,606,756)
(32,855,789)
(129,759,806)
9,118,664,828

(5,756,021)
(40,134,275)
10,958,345
108,128,697

(2,751,817)
309,236,314
4,572,973,889

(21,922,103)
(7,682,010,505)
(6,113,773,502)
4,535,646,663
130,049,536,350

62,586,092,554
(3,635,937,757)
58,950,154,797

449,651,249
(312,971,817)
136,679,432

118,481,162,922
(58,323,945,511)
(2,994,282,704)
57,162,934,707

38,617,562,545
(29,312,274,679)
(186,623,038)
9,118,664,828

514,401,596
(406,272,899)
108,128,697

4,572,973,889
4,572,973,889

225,221,844,755
(88,355,464,906)
(6,816,843,499)
130,049,536,350

ค่าเสื�อมราคาแสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ จํานวน 5,961 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 5,696 ล้านบาท) ไว้ในค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 1,201 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,299 ล้านบาท) และ
ไว้ในค่าใช้จา่ ยในการบริหารจํานวน 520 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 589 ล้านบาท)
121
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394

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
เครื�องจักร
อาคารและส่วน เครื�องตกแต่งและ
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์อนื�

ทีด� นิ

ส่วน
ปรับปรุ งทีด� นิ

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

9,510,983
-

623,900
(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)

9,510,983

124,021

44,723,972

103,763,144

3,556,954

3,197,650

164,876,724

9,510,983
-

124,021
(24,762)

44,723,972
9,226,814
(68)
(56,099)
(10,190,838)

103,763,144
11,656,427
(21,299)
(5)
(21,099,634)

3,556,954
(3,044,012)

3,197,650
-

164,876,724
20,883,241
(21,367)
(56,104)
(34,359,246)

9,510,983

99,259

43,703,781

94,298,633

512,942

3,197,650

151,323,248

9,510,983
-

623,900
(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)

9,510,983

99,259

43,703,781

94,298,633

512,942

3,197,650

151,323,248

122

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ราคาทีต� ีใหม่

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การตีราคาใหม่ (หมายเหตุ 5)
ซือ� สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอื�น
ค่าเสื�อมราคา
กลับรายการ (การด้อยค่า)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน / ราคาที�ตีใหม่
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ราคาทุน
เครื�องจักร
อาคารและส่วน เครื�องตกแต่งและ
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์อนื�

ทีด� นิ

ส่วน
ปรับปรุ งทีด� นิ

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

9,510,983
37,585,017
-

99,259
(11,016)
-

43,703,781
142,063
(2,163)
(829,464)
(5,102,703)
-

94,298,633
2,535,426
(6)
(3,031)
(20,843,799)
100,301

512,942
(327,146)
-

3,197,650
-

151,323,248
37,585,017
2,677,489
(6)
(5,194)
(829,464)
(26,284,664)
100,301

47,096,000

88,243

37,911,514

76,087,524

185,796

3,197,650

164,566,727

47,096,000
-

623,900
(535,657)
-

666,905,976
(628,994,462)
-

524,265,482
(448,013,550)
(164,408)

19,747,739
(19,561,943)
-

3,197,650
-

1,261,836,747
(1,097,105,612)
(164,408)

47,096,000

88,243

37,911,514

76,087,524

185,796

3,197,650

164,566,727

123
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในไตรมาสที� 2 ของปี พ.ศ. 2564 กลุม่ กิจการได้เสร็จสิน� การทําการขายและเช่ากลับ ซึง� เกี�ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี �




กลุ่มกิจการได้เข้าทําสัญญาขายโรงแรมแห่งหนึ�งในราคาขาย 125.5 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 4,787 ล้านบาท มูลค่า
ตามบัญชีของโรงแรมและค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับการทํารายการเหล่านี � ณ วันปิ ดรายการ มีมูลค่า 128.5 ล้านยูโร
หรือเทียบเท่า 4,894 ล้านบาท ซึง� ทําให้เกิดขาดทุนเป็ นจํานวน 3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 107 ล้านบาท
หลังจากการทํารายการขายเสร็จสิน� กลุ่มกิจการเข้าทําสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าว ซึง� ทําให้กลุ่มกิจการมีสิทธิในการ
บริหารโรงแรมในระยะเวลาขัน� ตํ�า 20 ปี โดยมีสิทธิในการต่อสัญญาสองครัง� โดยแต่ละครัง� มีระยะเวลา 20 ปี ซึง� รวม
ระยะเวลาทัง� สิน� สูงสุด 60 ปี

ต้นทุนการกูย้ ืมจํานวน 575 ล้านบาท มาจากเงินกูย้ ืมเพื�อใช้ในการก่อสร้างอาคาร และได้บันทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
ซึง� รวมอยู่ในรายการซือ� สินทรัพย์ กลุ่มกิจการใช้อตั ราการตัง� ขึน� เป็ นทุนร้อยละ 3 ต่อปี คิดจากต้นทุนการกูย้ ืมที�รวมเป็ นราคาทุน
ของสินทรัพย์
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2564 อาคารและส่วนปรับ ปรุ งอาคารได้เกิดการด้อยค่ าจํานวน 3,206 ล้านบาท เนื� องจากมี มูล ค่า
ตามบัญชีมากกว่ามูลค่าที�คาดว่าได้รบั คืน มูลค่าที�คาดว่าได้รบั คืน (ซึง� ก็คือมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย) ได้คาํ นวณโดยอ้างอิงจากหน่วยที�ก่อให้เกิดเงินสดซึ�งก็คือการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบั คืน
จากมูลค่าจากการใช้ และเกณฑ์ท�ีใช้ในการพิจารณามูลค่า คือ วิธีรายได้
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ใช้ท�ี ดิน และอาคารซึ�งมีมูลค่า 29,862 ล้านบาทตามวิธีราคาที�ตีใหม่ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :
15,520 ล้านบาทตามวิธีราคาทุน) เพื�อคํา� ประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 25)

124

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

397

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
ล้านบาท
ล้านยูโร
ภาระผูกพันเกี�ยวกับการปรับปรุ งและการก่อสร้างอาคารและ
การซือ� สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

601

27

ภาระผูกพันเกี�ยวกับการปรับปรุ งและการก่อสร้างอาคารและ
การซือ� สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

312

17

ตารางต่อไปนีแ� สดงการวิเคราะห์ท�ีดนิ ที�แสดงด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมตามการจัดประเภทลําดับชัน� มูลค่ายุติธรรมเป็ นดังนี �

การวัดมูลค่ายุติธรรมทีเ� กิดขึน� ประจํา
ที�ดนิ - ทวีปยุโรป
ที�ดนิ - ทวีปอื�นๆ

งบการเงินรวม
ข้อมูลอื�นทีไ� ม่
สามารถสังเกตได้
ทีม� นี ัยสําคัญ
(ระดับ 3)
ล้านบาท
47,028
11,922
58,950

125

398

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

การวัดมูลค่ายุติธรรมทีเ� กิดขึน� ประจํา
ที�ดนิ - ประเทศไทย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ข้อมูลอื�นทีไ� ม่
สามารถสังเกตได้
ทีม� นี ัยสําคัญ
(ระดับ 3)
ล้านบาท
47
47

การวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ขอ้ มูลทีม� ีนยั สาํ คัญทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ (ระดับ 3)
มูลค่ายุติธรรมของที�ดินประเมิน โดยผูป้ ระเมิน ราคาอิสระที� มีคุณ สมบัติอย่างมืออาชีพ มีคุณ วุฒิ วิชาชีพที� เกี� ยวข้องและ
เป็ นที�ยอมรับ และมีประสบการณ์ในด้านสถานที�และประเภทของทรัพย์สนิ ที�ประเมิน
กลุ่มกิจการใช้วิธีราคาตลาด (ที�มีการปรับปรุงลักษณะที� ดิน) และวิธีรายได้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของที� ดิน โดยมูลค่า
ยุตธิ รรมถูกจัดอยู่ในระดับที� 3 ของลําดับขัน� ของมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมระดับที� 3 ภายใต้วิธีราคาตลาดถูกประเมิน โดยผูป้ ระเมินโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาขายซึ�งคล้ายกับ
การวัดมูลค่าที�ดิน ตามมูลค่ายุติธรรมระดับ ที� 2 อย่างไรก็ตามลักษณะของคุณ สมบัติท�ี เปรียบเทียบได้มีการทบทวนและ
ปรับมูลค่าตลาดให้สอดคล้องกับลักษณะทรัพย์สินของกลุม่ กิจการ
มูลค่ายุติธรรมภายใต้วิธีรายได้ถกู ประเมินโดยผูป้ ระเมินโดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจากงบประมาณ
ที�ได้รบั อนุมัติจากผู้บริหารซึ�งครอบคลุมช่วงเวลาในการประมาณการ กระแสเงินสดที�อยู่นอกเหนื อช่วงเวลาในประมาณการ
จะประมาณการโดยใช้อตั ราการเติบโตโดยประมาณ ซึง� ไม่เกินอัตราการเติบโตเฉลี�ยระยะยาวจากธุรกิจที� หน่วยสินทรัพย์
ที� ก่ อ ให้เกิ ด เงิ น สดนั�น ดํา เนิ น การอยู่ ผลของการประเมิ น มูล ค่ าด้ว ยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดจะถู ก จัด สรรให้กับ ที� ดิ น
โดยผู้ป ระเมิ น โดยพิ จารณาจากสิ น ทรัพ ย์ด ําเนิ น งานที� ส าํ คัญ ซึ�งมี ส่ ว นทํา ให้เกิ ด กระแสเงิน สดของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์
ที�กอ่ ให้เกิดเงินสด
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

399

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ข้อมูลเกี�ยวกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ขอ้ มูลทีไ� ม่สามารถสังเกตได้ทีม� ีนยั สาํ คัญ (ระดับ 3) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สามารถแสดงได้ดงั นี �
งบการเงินรวม

คําอธิบายรายการ

มูลค่ายุติธรรม
เทคนิค
ข้อมูลที�ไม่สามารถ
(ล้านบาท) การประเมินมูลค่า
สังเกตได้

ที�ดิน - ทวีปยุโรป

47,028

วิธีรายได้

ราคาต่อตารางเมตร

ที�ดิน - ทวีปอื�นๆ

11,922

วิธีราคาตลาด

ราคาต่อตารางวา

พืน� ที�

ความสัมพันธ์
ของข้อมูลทีไ� ม่
สามารถสังเกตได้ทมี� ี
ต่อมูลค่ายุติธรรม

842,109 ตารางเมตร มูลค่ายุติธรรมสูงขึน� เมื�อ
ราคาต่อตารางเมตร
สูงขึน�
137,790 ตารางวา มูลค่ายุติธรรมสูงขึน� เมื�อ
ราคาต่อตารางวา
สูงขึน�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คําอธิบายรายการ
ที�ดิน - ประเทศไทย

มูลค่ายุติธรรม
เทคนิค
ข้อมูลที�ไม่สามารถ
(ล้านบาท) การประเมินมูลค่า
สังเกตได้
47

วิธีราคาตลาด

ราคาต่อตารางวา

พืน� ที�

ความสัมพันธ์
ของข้อมูลทีไ� ม่
สามารถสังเกตได้ทมี� ี
ต่อมูลค่ายุติธรรม

1,624 ตารางวา มูลค่ายุติธรรมสูงขึน� เมื�อ
ราคาต่อตารางวา
สูงขึน�
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400

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

งบการเงินรวม (บาท)
สิทธิในการบริหาร
สินทรัพย์

ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

ต้นทุน
การพัฒนา
แฟรนไชส์

ค่าลิขสิทธิ�
แฟรนไชส์

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)
-

5,089,273,255

431,627,567

8,134,010

82,677,538

5,089,273,255
(1,002,186,101)

431,627,567
-

8,134,010
-

การแปลงค่างบการเงิน

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

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

6,169,795,662

วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซือ� สินทรัพย์
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทุนบริษัทย่อย
การปรับปรุงมูล ค่ายุติธรรม ณ วันซือ� กิจการ
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอ�ืน
ค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการ (การด้อยค่า)

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตัง�

รวม

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)

9,557,948,777

42,323,663,740

1,912,512,676

300,978,127

59,706,815,690

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

ค่าความนิยม เครือ� งหมายการค้า

128

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท)
สิทธิในการบริหาร
สินทรัพย์

ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

ต้นทุน
การพัฒนา
แฟรนไชส์

6,169,795,662
372,357,331
-

508,693,567
13,360,924
-

5,653,606
1,671,974
596,371,455

76,255,506
9,195,014
-

12,578,828,956
(347,329,635)

การแปลงค่างบการเงิน

(756,246)
10,537,719
(471,715,937)
482,714,509

(9,863,785)
64,592,412

(2,213,690)
(76,657,957)
33,353,140

(3,919,156)
1,775,912
(14,975,750)
(1,795,072)
751,498

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

6,562,933,038

576,783,118

558,178,528

8,885,058,431
(2,318,971,243)
(3,154,150)

706,115,125
(129,332,007)
-

6,562,933,038

576,783,118

สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพย์
การปรับปรุงมูล ค่ายุติธรรม ณ วันซือ� กิจการ
การเปลี�ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็ นส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การจัดประเภทใหม่
โอนมาจาก (ไป) บัญชีอ�ืน
ค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการ (การด้อยค่า)

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตัง�

รวม

45,799,508,226
-

1,866,466,159
201,607,938
24,255

227,694,556
85,947,234
-

67,232,896,238
684,140,415
249,066,075

(64,624,900)
(79,725,409)
920,599,796

1,353,166,215

(177,641)
(2,446)
(10,382,007)
94,147,665
29,364,816
(719,406,422)
(6,995,084)
78,030,216

(26,625)
(94,147,665)
(4,308,624)
(97,656,346)
2,467,653

(64,802,541)
(29,071)
(15,057,409)
35,156,133
(1,292,619,851)
(186,171,911)
2,935,675,439

67,287,952

13,007,748,808

47,152,674,441

1,532,677,449

119,970,183

69,578,253,517

639,410,995
(81,232,467)
-

129,236,971
(60,153,947)
(1,795,072)

13,459,916,908
(367,167,643)
(85,000,457)

47,313,273,793
(160,599,352)

6,235,958,768
(4,694,873,707)
(8,407,612)

217,626,529
(97,656,346)

77,586,597,520
(7,651,731,014)
(356,612,989)

558,178,528

67,287,952

13,007,748,808

47,152,674,441

1,532,677,449

119,970,183

69,578,253,517

ค่าลิขสิทธิ�
แฟรนไชส์

ค่าความนิยม เครือ� งหมายการค้า

ค่าตัดจําหน่ายแสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการจํานวน 950 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 889 ล้านบาท) ไว้ในค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 45 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 53 ล้านบาท) และไว้ใน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 298 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 233 ล้านบาท)
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402

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตัง�
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพ ย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ� สินทรัพ ย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม

72,120,745
(45,969,170)
26,151,575

-

72,120,745
(45,969,170)
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)
23,314,109

-

72,645,539
(49,331,430)
23,314,109

23,314,109
(4,691,092)

1,491,205
-

23,314,109
1,491,205
(4,691,092)

18,623,017

1,491,205

20,114,222

72,645,539
(54,022,522)
18,623,017

1,491,205
1,491,205

74,136,744
(54,022,522)
20,114,222

บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มกิจการได้นาํ สิทธิในการบริหารสินทรัพย์จาํ นวน 3,587 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,493 ล้านบาท) ได้
นําไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 25)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

403

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (ต่อ)
ค่าความนิยมและเครือ� งหมายการค้า
มูลค่า ที� คาดว่า จะได้รบั คื น ของหน่วยสิน ทรัพ ย์ท�ี ก่อให้เกิด เงิน สด (CGUs) พิจารณาจากการคํา นวณมู ลค่าจากการใช้
การคํานวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซ�งึ อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุม ช่วงเวลา
ในประมาณการ ซึ�งได้รบั อนุมตั ิจากผูบ้ ริหาร กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาใรประมาณการใช้ประมาณการของอัตราการ
เติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบ โตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี� ยของส่วนงานที�หน่วยสินทรัพย์
ที�กอ่ ให้เกิดเงินสดนัน� ดําเนินงานอยู่
ค่าความนิยมและเครื�องหมายการค้าได้ถูกปั นส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ท�ี ก่อให้เกิดเงิน สดของกลุ่มกิจการ ที�ถูกกําหนด
ตามส่วนงาน
การปั นส่วนของค่าความนิยมและเครื�องหมายการค้าให้แก่หน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี �
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร
ค้าปลีก
ค่าความนิยม
เครื�องหมายการค้า

3,771
40,073

9,237
7,080

-

รวม
13,008
47,153

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร
ค้าปลีก
3,697
39,242

8,826
6,558

56
-

รวม
12,579
45,800

ข้อสมมติฐานที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี �
ธุรกิจโรงแรม
กําไรขัน� ต้น1
อัตราการเติบโต2
อัตราคิดลด3
อัตราการเติบโตระยะยาว4
1
2

3
4

ธุรกิจร้านอาหาร

ร้อยละ 25 - ร้อยละ 67 ร้อยละ 63 - ร้อยละ 79
ร้อยละ 3 - ร้อยละ 164 ร้อยละ 2 - ร้อยละ 53
ร้อยละ 5.5 - ร้อยละ 14 ร้อยละ 5.8 - ร้อยละ 9.1
ร้อยละ 1.9 - ร้อยละ 5.2 ร้อยละ 1.5 - ร้อยละ 2.4

กําไรขัน� ต้นจากงบประมาณ
อัต ราการเติบ โตถัวเฉลี� ย ถ่วงนํา� หนัก ตามช่วงเวลาในประมาณการ อ้างอิงจากผลประกอบการในอดี ต ที� ผ่านมา
ประกอบกับการคาดการณ์ของผูบ้ ริหารสําหรับการเติบโตของตลาด
อัตราคิดลดก่อนภาษีท�ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
อัตราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักเพื�อคาดการณ์กระแสเงินสดเกินช่วงเวลาในประมาณการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานเหล่านีไ� ด้ถกู ใช้เพื�อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารพิจารณากําไรขัน� ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์
การเติ บ โตของตลาด อัต ราการเติ บโตถัว เฉลี� ย ถ่ว งนํ�า หนั กที� ใ ช้ส อดคล้องกับ ประมาณการที� รวมอยู่ในรายงานของ
อุตสาหกรรม ซึง� อัตราคิดลดต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีท�ีสะท้อนถึงความเสี�ยงซึง� เป็ นลักษณะเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับส่วนงาน
นัน� ๆ
การด้อยค่าที� เกิดขึน� จากหน่วยที� ก่อให้เกิดเงินสดภายใต้ธุรกิจโรงแรม จากผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็ นจํานวนเงิน
80 ล้านบาท
ข้อสมมติฐานที�สาํ คัญที�จะมีผลกระทบต่อมูลค่าการใช้ ได้แก่ อัตราคิดลด ซึ�งฝ่ ายบริหารได้พิจารณาความอ่อนไหวของการ
เปลี� ยนแปลงในอัตราคิดลดที�มีต่อหน่ วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงินสดบางแห่งภายใต้ธุรกิจโรงแรม ซึ�งมีมูล ค่าจากการใช้
มากกว่ามูลค่าตามบัญชี เล็กน้อย ในกรณี นี � หากอัตราคิดลดก่อนหักภาษี เพิ�มขึน� อีกร้อยละ 1 ต่อปี จากประมาณการของ
ผูบ้ ริหารจะทําให้กลุ่มกิจการเกิดการด้อยค่าประมาณ 867 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สําหรับหน่วยสินทรัพย์ท�ีก่อให้เกิดเงิน
สดอื�นยังคงมีมลู ค่าจากการใช้ซง�ึ มากกว่ามูลค่าตามบัญชีเพียงพอ

23

สินทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ที�ดนิ และอสังหาริมทรัพย์
เครื�องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

86,681,862,982 88,938,087,182
78,833,562 108,904,361
29,427,806
6,607,344
86,767,303,888 89,076,419,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
684,931,290
729,912
685,661,202

377,243,309
459,744
5,659,052
383,362,105
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ต่อ)
สําหรับ ปี สิ น� สุด วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มี จาํ นวนที� รบั รู ไ้ ปยั งกํา ไรขาดทุ น และกระแสเงิน สดที�
เกี�ยวข้องกับการเช่าดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
สําหรับปี สิน� สุดวันที�
31 ธันวาคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์
สิทธิการใช้ :
ที�ดนิ และอสังหาริมทรัพย์
เครื�องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

10,869,997,769
14,459,690
11,866,644
10,896,324,103

9,362,065,222
18,146,821
23,661,134
9,403,873,177

73,398,578
275,270
1,135,697
74,809,545

48,785,053
253,987
1,895,803
50,934,843

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้เพิ�มขึน�
ระหว่างปี

8,594,759,540

9,192,704,043

389,368,422

73,951,739

กระแสเงินสดไหลออกสําหรับ
การเช่า

13,969,228,906

11,107,191,747

38,216,920

109,701,646

120,964,206

132,386,092

1,022,529

-

48,982,844

8,126,644

2,918,268

-

275,280,691

365,340,464

-

-

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับ
สัญญาเช่าระยะสัน�
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับ
สัญญาเช่าสินทรัพย์มลู ค่าน้อย
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับ
สัญญาเช่าผันแปร
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
24

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทอื�น
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดั ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

940,489,574 977,889,691
1,904,136,011 1,886,181,281
128,323,933 100,459,738

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
9,006,738
184,941

11,988,551
218,276

73,274,322

-

-

196,890,194 109,544,392
227,602,350 218,987,499
3,485,897,620 3,366,336,923

24,473,750
6,067,294
39,732,723

21,314,790
2,637,008
36,158,625

88,455,558
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25
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เงินกู้ยมื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสัน�
จากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

172,579

21,969,747

-

-

172,579

118,470,532
140,440,279

-

-

481,494,772

-

5,944,656,113

5,379,401,907

7,012,512,837

1,705,669,746

1,001,485,167

-

10,383,115,121
17,877,295,309

4,596,224,129
6,442,334,154

10,383,115,121
17,329,256,401

4,596,224,129
9,975,626,036

หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ ืมไม่หมุนเวียน

53,791,733,841 70,097,857,804
60,691,632,185 59,798,677,975
114,483,366,026 129,896,535,779

23,042,888,899
46,725,378,126
69,768,267,025

25,351,716,289
46,665,828,580
72,017,544,869

รวมเงินกู้ยมื

132,360,661,335 136,338,869,933

87,097,523,426

81,993,170,905

เงินกูย้ ืมระยะสัน� จากกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน(หมายเหตุ 19)
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที�ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
จากสถาบันการเงิน
ส่วนของหุน้ กูท้ �ีถงึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
รวมเงินกูย้ ืมหมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
บาท
บาท
สําหรับปี สิน� สุดวันที�
31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การกูย้ ืมเพิ�ม
การจ่ายชําระคืน
โอนไปยังบัญชีอ�นื
ค่าธรรมเนียมทางการเงินและ
ค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึน�
การแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
บาท
บาท

71,803,527,550
660,016,729
(14,698,853,481)
-

44,670,490,801
30,457,389,799
(6,762,319,419)
(326,301,637)

25,351,716,289
(2,605,240,236)
-

19,204,391,122
8,056,865,615
(2,962,917,133)
-

119,647,858

229,728,047

14,487,560

53,600,856

1,284,270,350
1,635,637,672
60,804,246,678

994,367,533
2,540,172,426
71,803,527,550

1,283,410,453
24,044,374,066

999,775,829
25,351,716,289
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

409

เงินกู้ยมื (ต่อ)
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
ณ วั น ที� 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 เงิน กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน ที� มี ส าระสํา คัญ ของกลุ่ ม กิจ การและบริษั ท
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
ล้าน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
ล้าน

เงือ� นไข

กําหนดชําระคืน

สกุลเงิน

ในระหว่างปี 2566-2569

บาท

ในปี พ.ศ. 2565

เหรียญสหรัฐอเมริกา

30.0

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญสหรัฐอเมริกา

205.3

205.3 ไม่มหี ลักประกัน

ในปี พ.ศ. 2566

ยูโร

145.6

145.6 ไม่มหี ลักประกัน

ในปี พ.ศ. 2569

ยูโร

180.0

180.0 ไม่มหี ลักประกัน

ในปี พ.ศ. 2565

เหรียญสหรัฐอเมริกา

19.5

ในระหว่างปี 2565-2566
ในปี พ.ศ. 2565

รูปีศรีลงั กา
เหรียญออสเตรเลีย

50.0
171.7

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญออสเตรเลีย

18.7

ในระหว่างปี 2561-2582

ยูโร

8.9

- มีหลักประกัน
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้สนิ ทรัพย์
เพื�อคํา� ประกัน (หมายเหตุ 21 และหมายเหตุ 22)
- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหาริมทรัพย์
ของโรงแรมเพื�อคํา� ประกัน (หมายเหตุ 21)
- มีหลักประกัน

ในระหว่างปี 2562-2568

เหรียญสหรัฐอเมริกา

4.4

- มีหลักประกัน

ในระหว่างปี 2564-2569

มาเลเซียริงกิต

132.9

- มีหลักประกัน

ในระหว่างปี 2563-2566

มาเลเซียริงกิต

46.8

- มีหลักประกัน

ในระหว่างปี 2565-2569

ยูโร

21.0

ในระหว่างปี 2565-2580
ในปี พ.ศ. 2567

ยูโร
ยูโร

388.8
309.9

- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหาริมทรัพย์
ของโรงแรมเพื�อคํา� ประกัน (หมายเหตุ 21)
- ไม่มหี ลักประกัน
- มีหลักประกัน

ในระหว่างปี 2566-2574

บาท

1,419.7

ในระหว่างปี 2564-2568

ปอนด์สเตอร์ลงิ

3.7

ในปี พ.ศ. 2566

เหรียญสิงคโปร์

30.8

- มีหลักประกัน

ในปี พ.ศ. 2567

เหรียญออสเตรเลีย

4.6

- มีหลักประกัน

4,000.0

4,000.0 มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหาริมทรัพย์
ของโรงแรมและหลักทรัพย์เพื�อคํา� ประกัน
(หมายเหตุ 18 และหมายเหตุ 21)
30.0 ไม่มหี ลักประกัน

- มีหลักประกัน

- มีหลักประกัน บริษัทย่อยได้ใช้อสังหาริมทรัพย์
ของโรงแรมเพื�อคํา� ประกัน (หมายเหตุ 21)
- มีหลักประกัน

อัตราดอกเบีย�
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว BIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว EURIBOR บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว EURIBOR บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� คงที�
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว EURIBOR บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน
บวกด้วยอัตราร้อยละคงที�ตอ่ ปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว KLIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว KLIBOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัวและคงที�
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว EURIBOR บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว MLR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว LIBOR บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว SOR บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี
อัตราดอกเบีย� ลอยตัว BBSY บวกด้วยอัตรา
ร้อยละคงที�ต่อปี

ราคาตามบัญ ชี ของเงิน กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน ซึ�งมีอัตราดอกเบีย� ลอยตัว ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
มีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ ืมระยะสัน� มีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
หุ้นกู้
หุน้ กูป้ ระกอบด้วย

วันทีอ� อก

กําหนดชําระคืน

ระยะเวลา
(ปี )

ตุลาคม 2554
สิงหาคม 2555
พฤษภาคม 2558
มีนาคม 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2560
กรกฎาคม 2560
กันยายน 2560
กันยายน 2560
มีนาคม 2561
ตุลาคม 2561
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564

ตุลาคม 2564
สิงหาคม 2565
พฤษภาคม 2568
มีนาคม 2564
มีนาคม 2574
ตุลาคม 2566
กรกฎาคม 2570
กันยายน 2567
กันยายน 2575
มีนาคม 2571
ตุลาคม 2576
มีนาคม 2564
มีนาคม 2565
มีนาคม 2567
มีนาคม 2572
มีนาคม 2574
มีนาคม 2577
เมษายน 2566
กรกฎาคม 2566
กรกฎาคม 2567
กรกฎาคม 2568

10
10
10
5
15
6
10
7
15
10
15
2
3
5
10
12
15
2
2
3
4

กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2569

5

(1)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

2,700
4,000
1,200
-(1)
1,671
1,000
1,000
1,000
3,032
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500
350
3,059
3,501
3,440
15,158

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
-

2,700
4,000
1,200
1,671
1,000
1,000
1,000
3,032
7,700
6,800
7,500
4,000
5,500
350
3,059
3,501
3,440
-

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
-

72,611

65,042

57,453

51,452

อัตรา
ดอกเบีย�

เงื�อนไข

ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�
ร้อยละคงที�

ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ร้อยละคงที�

ไม่ดอ้ ยสิทธิ มีหลักประกันและมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งของกลุม่ กิจการได้ไถ่ถอนหุน้ กูท้ งั� จํานวน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

411

เงินกู้ยมื (ต่อ)
การเปลี�ยนแปลงของหุน้ กูส้ ามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
บาท
บาท
สําหรับปี สิน� สุดวันที�
31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ออกหุน้ กูเ้ พิ�ม
การจ่ายชําระคืน
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
และค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึน�
ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรม
จากการบัญชีป้องกันความเสี�ยง
การแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ.2564
พ.ศ.2563
บาท
บาท

64,394,902,104
25,432,110,000
(18,823,843,083)

67,375,519,560
(4,000,000,000)

51,262,052,709
10,307,200,000
(4,600,000,000)

55,064,612,531
(4,000,000,000)

(97,367,439)

131,453,912

(111,371,462)

54,571,299

250,612,000

142,868,880

250,612,000

142,868,879

(619,196,800)
537,530,524
71,074,747,306

(335,024,535)
1,080,084,287
64,394,902,104

57,108,493,247

51,262,052,709

หุน้ กูท้ ั�งหมดดังกล่าวข้างต้นมีเงื� อนไขของข้อกําหนดและสิทธิของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ �งึ ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ
เช่น การดํารงอัตราส่วนหนีส� ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปั นผลและการจําหน่ายจ่ายโอนหรือจํานําทรัพย์สินอันเป็ น
สาระสําคัญที�ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก
จํานวนรวมกับหุน้ กูเ้ ดิมของบริษัทที�ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทัง� หมด ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท
(ตามหลักเกณฑ์เงินทุนหมุนเวียน) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีหนุ้ กูท้ �ียงั ไม่ได้ออกและเสนอขายเป็ นจํานวนเงิน
27,495 ล้านบาท ตามมติท�ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้างต้น
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูข้ องกลุม่ กิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี �
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ กู้

71,075

64,395

มูลค่ายุตธิ รรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
71,680

65,525

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ กู้

57,108

51,262

57,197

52,452

มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตั ราตลาดที�กาํ หนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ� ทย ณ วันที�ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ซึง� ถือเป็นการวัดเป็ นมูลค่าระดับที� 2
ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย� ของเงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกูย้ ืม
- อัตราดอกเบีย� คงที�
- อัตราดอกเบีย� ลอยตัว
รวมเงินกูย้ ืม

71,399
60,962
132,361

64,866
71,473
136,339

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
56,950
30,148
87,098

51,452
30,541
81,993
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

413

เงินกู้ยมื (ต่อ)
อัตราดอกเบีย� ที�แท้จริง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2.31
3.93

2.05
3.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
2.11
3.85

1.95
3.81

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายในระหว่าง 2 - 5 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 5 ปี
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

7,013
51,004
2,787
60,084

1,706
60,474
9,624
71,804

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
1,001
23,043
24,044

18,122
7,230
25,352
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกู้ยมื
กลุม่ กิจการและบริษทั มีวงเงินกูย้ ืมที�ยงั ไม่ได้ใช้ดงั ต่อไปนี �
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีย� ลอยตัว
ระยะสัน�
ระยะยาว

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้านยูโร

195
-

14
225

50
-

-

195

239

50

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้าน
มาเลเซีย
ริงกิต

ล้านบาท

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้านบาท

17
-

-

6,905
280

195
-

6,700
-

17

-

7,185

195

6,700

ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
ล้านหยวน
เรียล ออสเตรเลีย

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบีย� ลอยตัว
ระยะสัน�
ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้าน
มาเลเซีย
ริงกิต

ล้านบาท

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้านบาท

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้านยูโร

ล้านหยวน

248
-

18
3

50
-

5
-

4
10

6

8,920
692

248
-

8,700
-

248

21

50

5

14

6

9,612

248

8,700

ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
เรียล ออสเตรเลีย
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
26

415

เจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

27

เจ้าหนีก� ารค้า - บริษทั อื�น
เจ้าหนีก� ารค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 19)
เจ้าหนีก� ิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีค� ่าก่อสร้าง
เจ้าหนีอ� �นื

11,415,837,882 8,486,579,718

รวมเจ้าหนีก� ารค้าและเจ้าหนีอ� �นื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,205,828

2,241,855

40,038,689

23,966,750

11,822,512

8,986,620
3,836,386
5,074,832,958 4,986,888,391
219,447,891 202,138,653
1,606,547,368 1,590,956,096

49,836,393
761,559,343
38,884
16,972,341

31,067,955
588,783,250
38,884
47,831,435

18,393,639,792 15,310,437,933

856,579,539

681,785,891

67,987,073

หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินมัดจําค่าห้องพัก
เจ้าหนีก� รมสรรพากร
เงินกูย้ ืมอื�น
อื�น ๆ
รวมหนีส� ินหมุนเวียนอื�น

1,601,045,963 1,387,891,196
1,177,698,086 860,381,246
1,020,000,000
3,068,150,903 2,626,077,265
6,866,894,952 4,874,349,707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
11,387,070
1,575,029
43,315,536
56,277,635

16,294,051
1,724,126
14,765,243
32,783,420

เงินมัดจําค่าห้องพักจะรับรูเ้ ป็ นรายได้ภายในหนึ�งปี และเงินกูย้ ืมจากบริษัทอื�นจะชําระคืนภายในหนึ�งปี
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โครงการเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัตราเงิน เดื อนเดือนสุดท้ายซึ�งให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรู ปแบบการประกัน
ระดับเงินเกษี ยณอายุที�จะได้รับ โดยผลประโยชน์ท�ี ให้จะขึน� อยู่กับ ระยะเวลาการทํางานและเงิน เดือนในปี สุดท้ายของ
สมาชิกก่อนที�จะเกษี ยณอายุ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,421,566,995 1,407,946,345

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
28,152,905

28,032,394

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม
(กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย�
การจ่ายชําระผลประโยชน์
การแปลงค่างบการเงิน

1,407,946,345 1,322,469,480

วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
28,032,394

17,613,950

(58,136,616)
132,028,126
6,716,366
(86,668,753)
91,537,742

277,194
358,320
(515,003)
-

4,803,619
6,808,467
462,403
(1,656,045)
-

1,421,566,995 1,407,946,345

28,152,905

28,032,394

98,526,933
43,825,086
5,618,882
(110,621,500)
(23,728,751)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

417

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
จํานวนที�รบั รู ใ้ นงบกําไรขาดทุนสําหรับแต่ละรายการมีดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย�
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกับพนักงาน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

43,825,086
5,618,882

132,028,126
6,716,366

277,194
358,320

6,808,467
462,403

49,443,968

138,744,492

635,514

7,270,870

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้โดยแยกแสดงเป็ นแต่ละประเทศ มีดงั นี �
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
พ.ศ. 2564

ไทย

สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

แอฟริกา

ออสเตรเลีย

ศรีลังกา

ทวีป
ยุโรป

รวม

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

367

13

3

12

5

1,022

1,422

รวม

367

13

3

12

5

1,022

1,422

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
พ.ศ. 2563

ไทย

สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

แอฟริกา

ออสเตรเลีย

ศรีลังกา

ทวีป
ยุโรป

รวม

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

303

9

6

8

3

1,079

1,408

รวม

303

9

6

8

3

1,079

1,408
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้เป็ นดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ�มขึน� ของเงินเดือน

ร้อยละ 1.4 - ร้อยละ 1.6
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ร้อยละ 1.4 - ร้อยละ 1.6
ร้อยละ 1.4
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0

ร้อยละ 1.4
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 0.0 - ร้อยละ 5.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย� นแปลง
ของข้อสมมติ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึน�
ของเงินเดือน
อัตราการลาออก

ร้อยละ 0.5

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี� าํ หนดไว้
การเพิม� ขึน� ของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 17.22

ลดลง ร้อยละ 15.88 เพิม� ขึน� ร้อยละ 19.95

เพิม� ขึน� ร้อยละ 18.62

ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0

เพิม� ขึน� ร้อยละ 1.51
ลดลง ร้อยละ 8.67

เพิม� ขึน� ร้อยละ 3.67
ลดลง ร้อยละ 1.50
ลดลง ร้อยละ 8.94 เพิม� ขึน� ร้อยละ 10.19

ลดลง ร้อยละ 2.53
เพิม� ขึน� ร้อยละ 10.44

การวิเคราะห์ค วามอ่ อนไหวข้างต้น นี �อา้ งอิงจากการเปลี� ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที� ให้ข้อสมมติอ�ื น คงที� ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึน� และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่ อนไหวของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ท�ี ก ําหนดไว้ท�ี มี ต่อ การเปลี� ย นแปลงในข้อสมมติ ห ลัก ได้ใช้วิ ธี เดี ย วกัน
(มูล ค่าปั จจุบัน ของภาระผูก พัน โครงการผลประโยชน์ท�ี กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิด ลดแต่ ละหน่ ว ยที� ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ณ วัน สิน� รอบระยะเวลารายงาน) ในการคํา นวณหนี �สิ น บํา เหน็ จบํานาญที� รับ รู ้ใ น
งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

419

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจ
ร้านอาหาร

ธุรกิจค้าปลีก

9 ปี

11 ปี

10 ปี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท�ียงั ไม่ได้คดิ ลดสําหรับกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ตามกําหนด
ชําระมีดงั นี �
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุ
รวม
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุ
รวม

18
18

7
7

116
116

20
20

18
18

78
78
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
29

หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
รายได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจําค่าเช่า
ประมาณการรือ� ถอน
อื�น ๆ
รวมหนีส� นิ ไม่หมุนเวียนอื�น

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

243,746,831 315,962,018
138,803,174 134,314,076
311,694,488 332,933,351
2,806,949,294 2,242,370,396
3,501,193,787 3,025,579,841

49,827
2,032,310
887,672
2,874,769
5,844,578

419,905
2,181,455
887,672
2,879,617
6,368,649

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้
งบการเงินรวม
จํานวนหุ้น
สามัญ
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิ�มทุนหุน้ สามัญ
การใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หุ้นสามัญ
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

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
766,424
803,307
36,883
5,182,334,589 5,182,334,589 24,195,693,420 29,378,028,009
31,435,204 696,972,246
728,407,450
31,435,204
5,213,769,793 5,213,769,793 24,892,665,666 30,106,435,459
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
30

421

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้ (ต่อ)

จํานวนหุ้น
สามัญ
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิ�มทุนหุน้ สามัญ
การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น
บาท
บาท

รวม
บาท

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
5,182,334,589 5,182,334,589 24,170,041,044 29,352,375,633
31,435,204 696,972,246
728,407,450
31,435,204
5,213,769,793 5,213,769,793 24,867,013,290 30,080,783,083

ณ วั น ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ทุน จดทะเบี ย นทั� งหมดประกอบด้ว ยหุ้น สามัญ จํา นวน 5,997,928,025 หุ้น (วัน ที�
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 5,887,815,947 หุน้ ) ซึ�งมีมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยมีหุน้ สามัญจํานวน 5,213,769,793
หุน้ (วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 5,182,334,589 หุน้ ) ซึ�งมีมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ที�ได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
การเปลี�ยนแปลงของทุนจดทะเบียนในระหว่างปี ได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2564 มี ก ารใช้สิท ธิ ใ บสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ซือ� หุ้น สามัญ จํา นวน 31.4 ล้า นหน่ ว ย คิ ด เป็ น จํานวนเงิ น
728.4 ล้านบาท ทํา ให้มี ก ารออกหุน้ สามัญ จํานวน 31.4 ล้านหุ้น ในมูลค่ า ที� ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท คิด เป็ น จํา นวน 31.4
ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 697 ล้านบาท หุน้ สามัญออกใหม่ทงั� หมดได้ถกู ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31

ใบสําคัญแสดงสิทธิซอื� หุ้นสามัญ
กลุม่ กิจการได้มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซอื � หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท โดยผ่านการอนุมัตจิ ากการประชุมผูถ้ ือหุน้ กลุม่ กิจการไม่ได้บนั ทึกต้นทุนสําหรับมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที�แท้จริง
ของใบสําคัญแสดงสิทธิซือ� หุน้ สามัญดังกล่าวในงบการเงินนี �
ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

จัดสรรให้แก่

วันทีอ� นุ มตั ิ

บริษัท
บริษัท
บริษัท

ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT - W6)
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT - W7)
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT - W8)

บริษัท

ผูถ้ ือหุน้ เดิม (MINT - W9)

4 มิถนุ ายน 2562
19 มิถนุ ายน 2563
22 เมษายน 2564
22 เมษายน 2564

ออกโดย

รวมการออกโดยบริษัท

กําหนดวันทีใ� ช้สิทธิ
ครั�งแรก
ครั�งสุ ดท้าย
15 สิงหาคม 2562
16 พฤศจิกายน 2563
16 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564

30 กันยายน 2564
31 กรกฎาคม 2566
5 พฤษภาคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2567

เพิม� ขึน�
ระหว่างปี

ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

ลดลงระหว่างปี
อัตราการใช้สิทธิ
ซือ� หุน้ สามัญ
ต่อใบสําคัญ
ใช้สิทธิ
แสดงสิทธิ
ล้านหน่วย
1 หน่วย

จํานวน
คงเหลือ
ล้านหน่ วย

จํานวน
ล้านหน่วย

231
236
-

179
162

0.10
24.82
4.63
1.89

467

341

31.44

1.027
1.000
1.000
1.000

หุ้นสามัญ
ออกเพิ�ม
ระหว่างปี
หุ้น

ราคาในการ
ใช้สิทธิซอื�
หุ้นสามัญ
บาท

0.10
24.82
4.63
1.89

41.878
21.600
28.000

31.44

31.000

จํานวนเงิน
บาท

หมดอายุ
ล้านหน่วย

จํานวน
คงเหลือ
ล้านหน่ วย

4.3
536.1
129.5
58.5

(231)
-

211
174
160

728.4

(231)

545
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31

423

ใบสําคัญแสดงสิทธิซือ� หุ้นสามัญ (ต่อ)
เมื�อวันที� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�จะซือ�
หุน้ สามัญของบริษัท (MINT-W6) จากราคาหุน้ ละ 43 บาท เป็ น 41.878 บาทต่อหุน้ และอัตรา 1 หุน้ สามัญ เป็ น 1.027 หุน้
สามัญต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย การปรับสิทธินีม� ผี ลบังคับใช้ตงั� แต่วนั ที� 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ที�ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเมื�อวันที� 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที�จะซือ� หุน้ สามัญของบริษัท (MINT-W7) จํานวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื�อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที�ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง� แรก และมีอตั ราการใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ที�ราคาใช้สทิ ธิ 21.6 บาทต่อหุน้
ที�ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเมื�อวันที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท�ี
จะซือ� หุน้ สามัญ ของบริษัท (MINT-W8) จํานวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที�ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง� แรก และมีอตั ราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ที�ราคาใช้สิทธิ 28 บาทต่อหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิท�ี จะซือ� หุน้ สามัญของบริษัท (MINT-W9)
จํานวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพื�อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันที� ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิครัง� แรก และมีอตั ราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ที�ราคา
ใช้สิทธิ 31 บาทต่อหุน้
ใบสําคัญแสดงสิทธิซอื � หุน้ สามัญ (MINT-W6) มีกาํ หนดวันใช้สิทธิครัง� สุดท้าย ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
32

สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี

588,781,595
11,011,208
599,792,803

วันที� 31 ธันวาคม

484,986,001
103,795,594
588,781,595

ภายใต้พระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนีจ� ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท สํารองดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
33

รายได้อื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

รายได้คา่ เช่า
รายได้จากการขายของสมนาคุณ
รายได้คา่ ขนส่ง
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
เงินสนับสนุน
รายได้คา่ ที�ปรึกษา
ขายวัตถุดบิ ให้แฟรนไชส์
รายได้คา่ ซ่อมบํารุง
รายได้ภาษีโรงเรือน
รายได้จากเครื�องหมายการค้า
กําไรจากขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
อื�น ๆ

157,365,523
85,833,359
123,692,423 124,085,939
126,142,578 191,890,966
3,142,997,955
173,480,718 147,238,880
189,300,377 113,112,849
31,280,981
58,335,154
72,140,159
67,341,039
6,443,684
24,539,757
106,526,591
98,074,492
937,310,461
1,029,130,503 1,254,210,739

880,773,791
71,656,695

26,915,884

รวมรายได้อ�ืน

6,095,811,953 2,164,663,174

952,430,486

26,915,884
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
34

425

(กําไร) ขาดทุนอื�น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน - สุทธิ (961,976,947) (3,554,997,131) (1,037,346,042) (3,654,098,708)
(กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
(507,129,999) 4,180,212,226 (879,687,128) 4,017,433,038
เครื�องมือทางการเงิน - สุทธิ
รวม (กําไร) ขาดทุนอื�น - สุทธิ
(1,469,106,946) 625,215,095 (1,917,033,170) 363,334,330
35

ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการบางรายการที�รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลักษณะได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 20)
70,807,881
78,291,801
ค่าเสื�อมราคาของที�ดนิ
อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 21)
7,682,010,505 7,583,770,879
การด้อยค่า (กลับรายการ) ของที�ดนิ
อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 21)
6,113,773,502 (134,429,139)
การตัดจําหน่ายของที�ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 21)
324,113,653 619,830,577
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หมายเหตุ 22)
1,292,619,851 1,175,268,267
การด้อยค่า (กลับรายการ)
ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุ 22)
186,171,911
(1,922,133)
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้
(หมายเหตุ 23)
10,896,324,103 9,403,873,177
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (หมายเหตุ 18)
296,898,438
ผลขาดทุนด้านเครดิต
110,415,808
198,637,494
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
23,160,333,422 22,169,850,822

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
-

-

26,284,664

34,359,246

(100,301)

-

5,194

56,104

4,691,092

4,770,792

-

-

74,809,545

50,934,843

284,683
280,389,049

275,572
324,700,205
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426

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

11,110,001,054 7,731,939,377
(30,082,433,388) (25,122,429,640)
(18,972,432,334) (17,390,490,263)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
(244,221,311)
(244,221,311)

(203,221,909)
(203,221,909)

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส� ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีจะสามารถแสดงหักลบกลบกันได้เมื�อสินทรัพ ย์
และหนีส� ินภาษี เงินได้ดงั กล่าวเกี�ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีและหนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์และหนีส� นิ สุทธิในแต่ละบริษัท
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

427

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนีส� ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี �

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การขายสินค้าฝากขาย
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
การประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์
พนักงาน
ค่าเสื�อมราคา
รายได้รบั ล่วงหน้า
ผลขาดทุนสะสมยกไป
หนีส� ินตามสัญญาเช่า
สํารองต้นทุนของการป้องกัน
ความเสี�ยง
อื�น ๆ

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก� ารค้า
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
รายได้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําไรจากหลักทรัพย์เผื�อขายที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการขายสินทรัพย์
ระหว่างกลุ่มกิจการที�ยงั ไม่เกิดขึน�
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ณ วันที�ซอื � กิจการ
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
อนุพนั ธ์ท�ียงั ไม่เกิดขึน�
อื�น ๆ

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

เพิม� / (ลด)
ในกําไรหรือ
ขาดทุน
บาท

งบการเงินรวม
เพิม� / (ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
บาท

การซือ� ธุ รกิจ
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

103,257,453
212,246,858

(7,294,581)
129,268,353

-

-

95,962,872
341,515,211

351,419,116
74,342,241
20,134,780
3,200,751,666
804,343,009

7,428,820
7,730,754
1,862,671
2,168,042,275
1,106,062,872

(11,627,323)
-

-

347,220,613
82,072,995
21,997,451
5,368,793,941
1,910,405,881

17,860,642
447,509,210

-

6,461,488
(143,663,863)

-

24,322,130
303,845,347

5,231,864,975

3,413,101,164

(148,829,698)

-

8,496,136,441

(55,667)
(1,050,170,972)
(600,781,498)
(210,976,886)

(13,190,193)
(46,221,058)
10,891,595
-

403,195

-

(13,245,860)
(1,096,392,030)
(589,889,903)
(210,573,691)

(28,419,300)

4,253,412

-

-

(24,165,888)

(23,762,441,272)

924,542,054

- (220,834,068)

(23,058,733,286)

(93,735,689)
2,602,179,630

87,654,546
22,937,601

(23,144,401,654)
(17,912,536,679)

(3,512,662,134)

-

(6,081,143)
(887,544,903)

990,867,957

(3,512,258,939) (220,834,068)

(25,886,626,704)

4,403,969,121

(3,661,088,637) (220,834,068)

(17,390,490,263)
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428

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
เพิม� / (ลด)
เพิม� / (ลด)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

95,962,872
341,515,211

2,449,065
599,881,729

29,464,949

98,411,937
970,861,889

347,220,613
82,072,995
21,997,451
5,368,793,941
1,910,405,881

(6,988,687)
(23,795,041)
(5,641,487)
1,191,052,314
1,188,959,000

24,787,097
(14,207,051)
153,562,630
3,894,186

365,019,023
44,070,903
16,355,964
6,713,408,885
3,103,259,067

24,322,130
303,845,347

(27,303,660)

(12,719,704)
10,952,814

11,602,426
287,494,501

8,496,136,441

2,918,613,233

195,734,921

11,610,484,595

(13,245,860)
(1,096,392,030)
(589,889,903)
(210,573,691)

29,219,957
(74,786,072)
-

(54,140,878)
(631,958)

(13,245,860)
(1,121,312,951)
(664,675,975)
(211,205,649)

(24,165,888)

9,412,743

-

(14,753,145)

(23,058,733,286)

192,682,075

(6,081,143)

(37,507,323)

-

(43,588,466)

(887,544,903)

703,281,826
79,502,220

(4,370,373,782)
(44,775,751)

(3,667,091,956)
(852,818,434)

(25,886,626,704)

901,805,426

(5,598,095,651) (30,582,916,929)

(17,390,490,263)

3,820,418,659

(5,402,360,730) (18,972,432,334)

1 มกราคม
พ.ศ. 2564
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การขายสินค้าฝากขาย
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
การประมาณการหนีส� ินผลประโยชน์
พนักงาน
ค่าเสื�อมราคา
รายได้รบั ล่วงหน้า
ผลขาดทุนสะสมยกไป
หนีส� ินตามสัญญาเช่า
สํารองต้นทุนของการป้องกัน
ความเสี�ยง
อื�น ๆ

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก� ารค้า
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์
รายได้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
กําไรจากหลักทรัพย์เผื�อขายที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการขายสินทรัพย์
ระหว่างกลุ่มกิจการที�ยงั ไม่เกิดขึน�
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ณ วันที�ซอื � กิจการ
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
อนุพนั ธ์ท�ียงั ไม่เกิดขึน�
(กําไร) ขาดทุนจากการตีมลู ค่าที�ดิน
ที�ยงั ไม่เกิดขึน�
อื�น ๆ

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(1,128,173,282) (23,994,224,493)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

429

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
การประมาณการหนีส� ิน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ผลขาดทุนสะสมยกไป
หนีส� ินตามสัญญาเช่า

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรจากหลักทรัพย์เผื�อขายที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมอนุพนั ธ์ท�ียงั ไม่เกิดขึน�
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
การประมาณการหนีส� ิน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ผลขาดทุนสะสมยกไป
หนีส� ินตามสัญญาเช่า

หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรจากหลักทรัพย์เผื�อขายที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดินที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมอนุพนั ธ์ท�ียงั ไม่เกิดขึน�
หนีส� ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม� / (ลด)
เพิม� / (ลด)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุ น
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
บาท
บาท

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

(211,520,648)
(93,735,690)

83,058,151

469,355
-

(211,051,293)
(10,677,539)

(305,256,338)

83,058,151

469,355

(221,728,832)

(291,981,691)

87,329,703

1,430,079

(203,221,909)

1 มกราคม
พ.ศ. 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม� / (ลด)
เพิม� / (ลด)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุ น
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

2,513,662
5,009,067
91,482
7,340,417
3,552,295

36,876
1,876,399
173,182
(7,340,417)
9,910,842

-

2,550,538
6,885,466
264,664
13,463,137

18,506,923

4,656,882

-

23,163,805

(211,051,293)
(10,677,539)

(37,507,323)

(631,958)
(7,517,003)
-

(211,683,251)
(7,517,003)
(48,184,862)

(221,728,832)

(37,507,323)

(8,148,961)

(267,385,116)

(203,221,909)

(32,850,441)

(8,148,961)

(244,221,311)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท
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430

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษี ท�ี ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ไ้ ด้ไม่เกินจํานวนที� เป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอที�จะใช้ประโยชน์ทางภาษี นั�น กลุ่มกิจการมีรายการขาดทุนทางภาษี
ที�ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจํานวน 2,125 ล้านบาท ที�จะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 และจํานวน 5,566 ล้านบาท ที�
จะหมดอายุหลังจากปี พ.ศ. 2569 เป็ นต้นไป ตามกฎหมายทางภาษีในประเทศที�เกี�ยวข้อง
กลุ่มกิ จการไม่ได้รับ รู ห้ นี �สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชีส าํ หรับ กําไรที� ไม่ได้จัดสรรและผลต่างในการแปลงค่าเงิ น ตรา
ต่างประเทศที�เกี�ย วข้องกับเงิน ลงทุน ในบริษัท ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เนื�อ งจากกลุ่มกิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาการกลับรายการของรายการดังกล่าวได้
ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ภาษี เงินได้ :
ภาษี เงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษี เงินได้ของปี ก่อนที�รบั รูใ้ นปี ปัจจุบนั

171,319,534 1,974,862,089
11,114,058 (16,205,099)

86,560,922
-

2,995,290

รวมภาษีเงินได้

182,433,592 1,958,656,990

86,560,922

2,995,290

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(3,820,418,659) (4,403,969,121)
(3,820,418,659) (4,403,969,121)

32,850,441
32,850,441

(87,329,703)
(87,329,703)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(3,637,985,067) (2,445,312,131)

119,411,363

(84,334,413)

ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี�ยนแปลงของรายการ
ที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว
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สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษี เงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษี
ของประเทศที�บริษัทใหญ่ตง�ั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี �
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

(17,813,354,672) (25,148,548,219)

ภาษี คาํ นวณจากอัตราภาษี
ร้อยละ 20
(3,562,670,934)
ผลกระทบ :
ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วม
สุทธิจากภาษี
76,145,536
ผลกระทบของอัตราภาษีท�ีแตกต่าง (1,133,645,899)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีท�ีหกั ได้เพิ�มเติม
(120,013,292)
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษี
1,228,050,481
รายได้ท�ีไม่ตอ้ งเสียภาษี
(326,228,727)
การปรับปรุงจากปี ก่อน
11,114,058
ผลประโยชน์จากการหักภาษีได้
เพิ�มเติม
(174,610,374)
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่าง
ชั�วคราวที�ไม่ได้รบั รู ้
(83,735,118)
การใช้ประโยชน์จากการขาดทุน
ปี ก่อนที�ไม่ได้รบั รู ้
(107,883,520)
การปรับปรุงขาดทุนทางภาษี
จากปี ก่อน
การรับรูข้ าดทุนทางภาษีปีก่อน
ที�ไม่ได้รบั รู ้
การปรับปรุงเกี�ยวกับมูลค่ายุตธิ รรม
ของอนุพนั ธ์ทางการเงิน
37,507,323
ขาดทุนทางภาษีท�ีไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
517,985,399
ภาษี เงินได้
(3,637,985,067)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,821,447,308

1,465,385,149

(5,029,709,644)

964,289,462

293,077,030

92,780,330
(1,211,273,643)
(100,260,105)
3,004,463,767
(45,561,400)
(16,205,099)

(701,091,490)
(120,625,616)
39,727,616
(14,053,186)
-

(267,456,534)
(100,260,105)
1,867,996
(25,806,150)
2,995,290

(160,182,795)

(143,929)

(2,984,353)

(25,817,042)

-

-

-

(86,198,817)

-

36,187,929

-

3,817,556

(3,186,319)

-

(6,840,278)

(83,058,151)

37,507,323

(83,058,151)

1,096,510,041
(2,445,312,131)

119,411,363

100,313,286
(84,334,413)
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ท�ีเพิ�มที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นมีดงั นี �
งบการเงินรวม

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์
เผื�อขายที�ยังไม่เกิดขึน�
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดนิ
สํารองต้นทุนของการป้องกัน
ความเสี�ยง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน�

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2564
ภาษีเพิม�
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2563
ภาษีเพิม�
บาท

หลังภาษี
บาท

(98,526,933)

19,705,387

(78,821,546)

58,136,616

(11,627,323)

46,509,293

4,120,274
(631,958)
3,488,316
18,902,512,575 (4,370,373,782) 14,532,138,793

(1,957,600)
-

403,195
-

(1,554,405)
-

110,625,238

(9,201,708)

6,461,488

(2,740,220)

18,931,450,858 (4,364,020,057) 14,567,430,801

46,977,308

(4,762,640)

42,214,668

123,344,942

(12,719,704)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์
เผื�อขายที�ยงั ไม่เกิดขึน�
กําไรจากการตีมลู ค่าที�ดนิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน�

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2564
ภาษีเพิม�
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2563
ภาษีเพิม�
บาท

หลังภาษี
บาท

-

-

-

(4,803,619)

960,724

(3,842,895)

3,159,788
37,585,017

(631,958)
(7,517,003)

2,527,830
30,068,014

(2,346,775)
-

469,355
-

(1,877,420)
-

40,744,805

(8,148,961)

32,595,844

(7,150,394)

1,430,079

(5,720,315)
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กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนที�เป็ นของบริษัทใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักที�ชาํ ระ
แล้วและออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี
ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยได้ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่า
หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง� หมด
ในการคํา นวณจํานวนหุ้น สามัญ ที� เพิ� ม ขึน� หากมี การใช้สิท ธิ บริษั ท คํา นวณว่า หากนํา เงิน ที� ได้รับ จากการใช้สิ ท ธิจ าก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท�ีเหลืออยู่ดงั กล่าวมาซือ� หุน้ สามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี�ยของปี เพื�อกําหนดจํานวนหุน้ สามัญที�
ต้องออกเพิ�ม แล้วนําจํานวนหุน้ สามัญส่วนเพิ�มดังกล่าวมารวมกับหุน้ สามัญที�มีอยู่
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หุ้น
หุ้น
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักที�ใช้คาํ นวณกําไรต่อหุน้ - สุทธิ
หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดจากการใช้สทิ ธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซือ� หุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํา� หนักที�ใช้ในการคํานวณ
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

5,196,134,531
67,021,758

4,857,562,529
-

5,263,156,289

4,857,562,529
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37

กําไรต่อหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ท�ีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ดอกเบีย� จ่ายสะสมสําหรับหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน (สุทธิจากภาษี)

(13,166,507,779) (21,407,335,947)
(1,545,618,428) (1,460,595,046)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ท�ีใช้คาํ นวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด

(14,712,126,207) (22,867,930,993)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน

(2.83)

(4.71)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

(2.80)

(4.71)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,702,035,945
(1,545,618,428)
3,156,417,517

1,549,719,562
(1,460,595,046)
89,124,516

กําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน

0.61

0.02

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

0.60

0.02

กําไรสําหรับปี ท�ีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ดอกเบีย� จ่ายสะสมสําหรับหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน (สุทธิจากภาษี)
กําไรสําหรับปี ท�ีใช้คาํ นวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
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เงินปั นผล
เมื�อวัน ที� 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที� ประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหุน้ ของบริษัท ได้มีการอนุมัติงดการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2563
เมื�อวันที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที� ประชุมสามัญ ประจําปี ของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ได้มี การอนุมัติงดการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2562

39

หุ้นกู้ทมี� ีลักษณะคล้ายทุน
วันที� 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บริษัทประกาศคําเสนอซือ� คืนหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ท�ีมีลักษณะคล้ายทุนจํานวนเงิน 300 ล้า น
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,993 ล้านบาท เพื�อไถ่ถอนหุน้ กู้ท�ีมีลกั ษณะคล้ายทุนดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้ กูด้ งั กล่าว เมื�อวันที�
16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ผลของคําเสนอซือ� เสร็จสิน� ลงและร้อยละ 97.59 ของหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุนดังกล่าวจะถูกไถ่
ถอนภายใต้คาํ เสนอซือ� ซึ�งส่งผลให้บริษัทสามารถเรียกไถ่ถอนคืนหุน้ กูท้ ี� มีลกั ษณะคล้ายทุนทัง� หมดภายใต้ขอ้ กําหนดสิทธิ
ของหุน้ กูท้ ี�มีลกั ษณะคล้ายทุน ต่อมาวันที�21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บริษัทประกาศใช้สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ที�เหลือทัง� หมด และบริษทั ได้ชาํ ระคืนหุน้ กูด้ งั กล่าวเสร็จสิน� ทัง� หมดแล้วในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที� 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ซึง� เป็ นวันเดียวกันกับที�บริษัทประกาศคําเสนอซือ� คืนหุน้ กูด้ งั กล่าว บริษัทประกาศที�จะออก
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิท�ีมีลกั ษณะคล้ายทุนจํานวนเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,795 ล้านบาท ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 2,092 ล้านบาท และการออกหุน้ กูด้ งั กล่าวได้เสร็จสิน� วันที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งรับรูเ้ ป็ น
ส่วนหนึ�งของส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีอตั ราดอกเบีย� คงที�รอ้ ยละ 2.70 ต่อปี ใน
5 ปี แรก และจะมีการกําหนดอัตราดอกเบีย� ใหม่ทุก ๆ 5 ปี ถดั ไปตามที�กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุน้ กูท้ �ีมีลักษณะคล้าย
ทุนดังกล่าวเกี�ยวข้องกับการทําหน้าที�ผคู้ าํ� ประกันหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุนโดยสถาบันการเงิน ซึง� สถาบันการเงินดังกล่าว
รับประกันการรับซือ� คืนตามข้อกําหนดสิทธิของหุน้ กูท้ �ีมีลกั ษณะคล้ายทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั มียอดคงเหลือหุน้ กูท้ �ีมลี กั ษณะคล้ายทุนจํานวน 34,065 ล้านบาทก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 3,177 ล้านบาท ซึ�งแสดงเป็ น ส่วนหนึ�งของส่วนของเจ้าของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ในปี พ.ศ. 2564 บริษทั ได้จา่ ยดอกเบีย� ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ล้วเป็ นจํานวนเงิน 1,451 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,455 ล้านบาท)
กลุม่ กิจการและบริษทั ใช้ขอ้ ผ่อนผันการจัดประเภทหุน้ กูท้ ี�มลี กั ษณะคล้ายทุน ตามที�เปิ ดเผยในหมายเหตุ 6.16
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40

การซือ� ธุรกิจ
การซือ� ธุรกิจในปี ก่อน
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด
ในไตรมาสที� 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ดาํ เนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ที� ระบุได้ท�ี ได้ม าและหนี ส� ิน ที�
รับมาสุทธิของ Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด เสร็จสิน� แล้วในปี ปัจจุบนั ภายในระยะเวลาที�
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
กลุ่มกิจการได้กาํ หนดวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท�ีระบุได้ท�ีได้มาและหนี ส� ินที�รบั มา และพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ท�ี
กลุม่ กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่างน่าเชื�อถือ
รายละเอียดการปรับปรุงราคาที�ตกลงซือ� ขายเงินลงทุนแสดงได้ดงั นี �
ล้านบาท
ราคาที�ตกลงซือ� ขายเงินลงทุน
ปรับปรุงราคาที�ตกลงซือ� ขายเงินลงทุน
รวมราคาที�ตกลงซือ� ขายเงินลงทุน
รายละเอียดของรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมแสดงได้ดงั นี �
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ�มขึน�
สินทรัพย์อ�นื เพิ�มขึน�
หนีส� ินอื�นเพิ�มขึน�
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ�มขึน�

2,575
(12)
2,563

ล้านบาท
240
2
(106)
(148)
(12)
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40
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การซือ� ธุรกิจ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� ินที�ได้มาจากการลงทุน มีดงั นี �
บริษัท สพูนฟูล
Spoonful (ประเทศไทย)
Pte. Ltd.
จํากัด
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินสด
ลูกหนี �
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี �
หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
หนีส� ินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท�ีได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน

รวม
ล้านบาท

39
9
8
596
2
(10)
(1)
(101)

36
2
8
(37)
(5)
-

75
9
10
8
596
2
(47)
(6)
(101)

542

4

546
(164)
382
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40

การซือ� ธุรกิจ (ต่อ)
Roco Hospitality Group S.r.l., New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o.
ในไตรมาสที� 3 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ดาํ เนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์ที� ระบุได้ท�ี ได้ม าและหนี ส� ิน ที�
รับ มาสุ ท ธิข อง Roco Hospitality Group S.r.l., New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. เสร็จ สิ �น แล้ว ในปี ปั จ จุ บั น
ภายในระยะเวลาที� กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มกิจการได้กาํ หนดวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที�ระบุได้ท�ีได้มาและหนีส� ินที�รบั มา และพิจารณา
ถึงความเป็ นไปได้ท�กี ลุ่มกิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่างน่าเชื�อถือ การปรับราคาซือ� ขายเงินลงทุน
ไม่ เปลี� ย นแปลงจากการปั น ส่ว นราคาซื �อ เริ�ม แรก ณ วัน ที� ซื อ� กิ จการ อย่ างไรก็ต าม ไม่ มี การเปลี� ย นแปลงอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� นิ ที�ได้มาจากการลงทุนจากวันที�ซอื � กิจการ
รายละเอียดการลงทุนแสดงได้ดงั นี �
ล้านบาท
ราคาที�ตกลงซือ� ขายเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิท�ีได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยม - ตามที�รายงานไว้เดิม
ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรม

1,678
1,268
410
410
-

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส� ินที�ได้มาจากการลงทุน มีดงั นี �
ล้านบาท
เงินสด
ลูกหนี �
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี �
หนีส� ินหมุนเวียน
หนีส� ินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
หนีส� ินไม่หมุนเวียน
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท�ีได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน

100
58
19
31
1,891
1,931
211
(424)
(165)
(1,931)
(453)
1,268
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
41
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ภาระผูกพัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันดังต่อไปนี �
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

บริษัทได้ทาํ สัญญาการใช้สิทธิในเครื�องหมายการค้าและสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง ในการนี �
บริษัทผูกพันที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในเครื�องหมายการค้า และค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็ นอัตราร้อยละ
ของรายได้ตามที�ระบุในสัญญา สัญญานีม� ีกาํ หนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะสิน� สุดในปี พ.ศ. 2569

-

บริษัทได้ทาํ สัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาการใช้เครื�องหมายการค้าและชื�อทางการค้ากับบริษัท
แห่งหนึ�งในต่างประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึง� คํานวณเป็ นอัตราร้อยละของยอดขายตามที�ระบุไว้ในสัญญา
โดยสัญ ญาแรกมีผลตั�งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยสัญ ญาจะมี ผลจนกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ�งจะยกเลิกสัญ ญา
ตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราร้อยละของยอดขาย และปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุไว้ใน
สัญญา

งบการเงินรวม
ธุรกิจโรงแรม
-

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีการทําสัญญาการใช้เครื�องหมายการค้าและการบริหารโรงแรมเพื�อประกอบธุรกิจ
โรงแรมภายใต้เครื�องหมายการค้า ซึ�งมีระยะเวลาสัญ ญาตัง� แต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณตามที�กาํ หนดในแต่ละสัญญา

ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร
-

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์อาหารมีการทําสัญญาแฟรนไชส์ เพื�อประกอบธุรกิจร้านอาหารภายใต้เครื�องหมาย
การค้า ซึ�งมีระยะเวลาสัญญาโดยเฉลี�ยประมาณ 10 ปี และมีเงื�อนไขการต่ออายุ โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยคิด
จากร้อยละของยอดขายและปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อตกลงตามที�ระบุไว้ในสัญญา

ธุรกิจค้าปลีก
-

บริษัทย่อยในธุรกิจค้าปลีกมีการทําสัญญาภายใต้สญ
ั ญาการจัดจําหน่ายเพื�อประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้
เครื�องหมายการค้า ซึง� มีระยะเวลาสัญญาตัง� แต่ 2 ปี ถึง 10 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็ นค่าธรรมเนียมแประผันและจะต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญา
167
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
41

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาอื�นๆ
-

ภาระผูกพันหลักอื�น ๆ เกี�ยวข้องกับการบริการที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพืน� ที�สาํ นักงาน ร้านอาหาร และร้านขายสินค้า ซึ�ง
เป็ นค่าธรรมเนียมคงที�ต่อเดือน ระยะเวลาสัญญามีตงั� แต่ 2 ปี ถึง 30 ปี รายละเอียดของภาระผูกพันสามารถแสดงได้
ดังนี �

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายในระหว่าง 2 ปี - 5 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2564
ล้านบาท

พ.ศ. 2563
ล้านบาท

282
408
88

771
537
50

778

1,358
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
42

หนังสือคํา� ประกัน
หนังสือคํา� ประกันเพื�อการดําเนินธุรกิจปกติ มีดงั นี �
วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม

ล้าน
บาท
หนังสือคํา� ประกันที�ธนาคาร
ออกให้บุคคลภายนอก
หนังสือคํา� ประกัน ที�กลุ่มกิจการ
ออกให้แก่สถาบันการเงิน
เพื�อคํา� ประกันสินเชื�อ
ของกลุ่มกิจการ

ล้าน
ล้าน
ล้าน
เหรียญ
ปอนด์
เหรียญ
สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

ล้าน
ยูโร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้าน
ล้าน เหรียญ
หยวน เอมิเรตส์

ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

ล้าน
ล้าน เหรียญ
เหรียญ มาเลเซีย
เรียล
ริงกิต

ล้าน
รู ปี
ศรีลังกา

ล้าน
บาท

ล้าน
ล้าน
ล้าน
เหรียญ
ปอนด์
เหรียญ
สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

ล้าน
ยูโร

ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

ล้าน
ล้าน เหรียญ
เหรียญ มาเลเซีย
เรียล
ริงกิต

ล้าน
รูปี
ศรีลังกา

1,328.0

18.4

-

20.4

43.7

-

-

-

-

0.5

-

844.7

-

-

-

-

-

-

0.5

-

6,344.6

114.9

6.2

-

604.2

125.0

-

55.0

5.0

100.2

50.0

3,499.5

114.9

6.1

-

603.0

55.0

5.0

100.2

50.0

ล้าน
ล้าน เหรียญ
เหรียญ มาเลเซีย
เรียล
ริงกิต

ล้าน
รูปี
ศรีลังกา

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

ล้าน
บาท
หนังสือคํา� ประกันที�ธนาคาร
ออกให้บุคคลภายนอก
หนังสือคํา� ประกัน ที�กลุ่มกิจการ
ออกให้แก่สถาบันการเงิน
เพื�อคํา� ประกันสินเชื�อ
ของกลุ่มกิจการ

ล้าน
ล้าน
ล้าน
เหรียญ
ปอนด์
เหรียญ
สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

ล้าน
ยูโร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้าน
ล้าน เหรียญ
หยวน เอมิเรตส์

ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

ล้าน
ล้าน เหรียญ
เหรียญ มาเลเซีย
เรียล
ริงกิต

ล้าน
รู ปี
ศรีลังกา

ล้าน
บาท

ล้าน
ล้าน
ล้าน
เหรียญ
ปอนด์
เหรียญ
สหรัฐฯ สเตอร์ลิง ออสเตรเลีย

ล้าน
ยูโร

ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์

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
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
43

เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ� นงบการเงิน
เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทออกหุน้ สามัญ จํานวน 4,495,008 หุน้ จากการใช้สิท ธิในใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ
ในการจองซือ� หุน้ สามัญ MINT-W7 MINT-W8 และ MINT-W9 รวมเป็ นเงินจํานวน 98 ล้านบาท
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมการ
และผู้ บริ หาร
เอกสารแนบ 2 รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมการ
ของบริ ษัทย่ อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
หั วหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหั วหน้ างานกำ �กั บดู แล
การปฏิ บัติงานของบริ ษัท
(Compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรั พย์ สินที่ ใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิ บัติ
การกำ �กั บดู แลกิ จการ ฉบั บเต็ ม
และจรรยาบรรณธุ รกิ จ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุ ดย่ อย
เอกสารแนบ 7 บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม
และกิ จการร่ วมค้ า

444

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
อายุ 72 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 43 ปี
- ประธานกรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521)
- ประธานคณะกรรมการจัดการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- เป็ นบิดาของนายจอห์น สก๊อต
ไฮเน็ค กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
จังหวัดลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

MINT:
170,545,614 หุน้

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 64/2548

(ร้อยละ 3.27 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
7,737,276 หน่วย
MINT-W8:
5,876,387 หน่วย
MINT-W9:
5,325,476 หน่วย
คู่สมรส
MINT:
5,834 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
265 หน่วย
MINT-W8:
201 หน่วย
MINT-W9:
182 หน่วย

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

2538-ปั จจุบนั
2550-2553
2540-2555
2531-2544
2516-2523

ตําแหน่ง
- ประธานกรรมการและกรรมการ
บริษัทในเครือ
- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ 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
42 บริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
2. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
อายุ 58 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 5 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม
2559)
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกํากับ
ดูแลกิจการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
และการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MINT:
35,000 หุน้

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM) รุน่ ที่ 7/2562 และรุน่ ที่ 2/2560
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) ปี 2554
- หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FN) รุน่ ที่ 1/2546
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 1/2543
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตร Families in Business from
Generation to Generation, Harvard
Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร TLCA Leadership
Development Program, IMD
Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2565-ปั จจุบนั
2564-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั

2562-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
- 2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- อุปนายก

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- AirAsia Aviation Group Limited
- บจก. เลิรน์ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
- บจก. อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย)
- บจก. กูรเ์ มต์ เอ็นเตอร์ไพรส์
- บจก. กูรเ์ มต์ เอเชีย
- บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิ ศ
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
- บริษัททั่วไป
7 บริษัท
2 องค์กร
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ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 1 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุน่ ที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)
รุน่ ที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)/ Financial Planning Standards
Board (FPSB)
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร
อายุ 64 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 4 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
- ประธานกรรมการบริหารและกํากับ
ความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical
Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 185/2557
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 66/2550

MINT:
MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

-

2564-ปั จจุบนั
2564-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั

-กรรมการอิสระ
-กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-ที่ปรึกษา
-กรรมการ
-กรรมการคณะการเงิน

2560-ปั จจุบนั

-กรรมการบริหาร
-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
-กรรมการ
-กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

- 2560-ปั จจุบนั

- 2560-ปั จจุบนั
- 2560-ปั จจุบนั
-

- บมจ. โอสถสภา
- วชิราวุธวิทยาลัย
- บจก. มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม
- บจก. คลินิเซอร์
- บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
- สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บมจ. สิงห์ เอสเตท

- บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์ สัน)
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- MM, SASIN Graduate School of
Business Administration
- BA Political Science and East Asian
Studies, Wellesley College, Wellesley
Mass สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
program (AACP) รุน่ ที่ 36/2563
- หลักสูตร Board that Make a Difference
(BMD) รุน่ ที่ 2/2559

ช่วงเวลา
- 2553-ปั จจุบนั
- 2547-ปั จจุบนั
- 2561-2564

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
4. นางสาวคามิลล์ มา
อายุ 64 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 1 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2563)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
-กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- มูลนิธิศกึ ษาพัฒน์
- มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
4 บริษัท
- บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
- บริษัททั่วไป
6 องค์กร

MINT:
MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

- 2547-2558

- Financial Advisor to Chairman,
Finance Committee Member
and Investment Committee
Member

- เครือเจริญโภคภัณฑ์

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
- บริษัททั่วไป
- บริษัท

447

448

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Boardroom Success through
Financing and Investment (BFI) ปี
2559
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 182/2556
5. นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
อายุ 70 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 3 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- Diploma, Executive Coaching,
Berkeley School for Executive
Coaching Haas School of Business
University of California สหรัฐอเมริกา
- Diploma, International Finance,
Thunder School of Global
Management, Phoenix สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- Certificate, Executive Coaching,
Cambridge University สหราช
อาณาจักร
- Intensive Program in Hotel
Management with specific focus on
marketing and branding, Cornell
University, New York สหรัฐอเมริกา
- Intensive Program in International
Finance, Wharton School Executive

MINT:
MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

- 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

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

Development, Philadelphia
สหรัฐอเมริกา
6. นายอานิล ธาดานี่
อายุ 75 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 23 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2541)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหาร University of
California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University
of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา

MINT:
38,914,723 หุน้

(ร้อยละ 0.75 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
2,468,887 หน่วย
MINT-W8:
1,393,611 หน่วย
MINT-W9:
1,262,961 หน่วย

- ปั จจุบนั
-

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

- สมาชิก

- บมจ. โรงแรมราชดําริ
- บจก. ชิมโฟนี เอเชีย โฮลดิง้
- บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้
(บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)
- SMU Committee for Institutional
Advancement, Singapore
Management University
- International Institute for Strategic
Studies

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
(เป็ นบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร 1
บริษัท)
- บริษัททั่วไป
45 บริษัท

449

450

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
7. นายพอล ชาลีส์ เคนนี่
อายุ 72 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 24 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2540)
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
8. นายธีรพงศ์ จันศิริ
อายุ 56 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 8 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2556)
- กรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- General Management Program,
Ashridge Management College
สหราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 28/2546

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

- ปั จจุบนั
- 2563-ปั จจุบนั
(ร้อยละ 0.17 ของทุนที่ออก
- 2552-ปั จจุบนั
และเรียกชําระแล้ว)
MINT:
9,074,171 หุน้

ตําแหน่ง
- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- Seafood Alliance Limited
- บจก. ดับเบิล พี คอนซัลแท็นท์

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
- บริษัททั่วไป
11 บริษัท

MINT-W7:
26,734 หน่วย
MINT-W8:
312,902 หน่วย
MINT-W9:
283,567 หน่วย

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 10/2544

MINT:
MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

- 2564-ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
- ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- กรรมการอํานวยการ
- กรรมการ

- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้
- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

- บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
4 บริษัท
- บริษัททั่วไป
38 บริษัท
2 องค์กร

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุน่ ที่ 62 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

คู่สมรส
MINT:
14,400 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
MINT-W8:
496 หน่วย

MINT-W9:
450 หน่วย
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
อายุ 48 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 3 ปี
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2561)
- กรรมการ
- กรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
และการเมือง Amherst College
สหรัฐอเมริกา
- มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy
สหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 253/2561

MINT:
497,600,851 หุน้

(ร้อยละ 9.54 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
22,393,220 หน่วย

- ปั จจุบนั

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

- กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มอาเซียน
และเอเชียตะวันออก คณะกรรมการ
กลุ่มค้าปลีกและบริการ และคณะ
กรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎ
ระเบียบ
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

2534-ปั จจุบนั

- กรรมการ

2562-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั

MINT-W8:
17,096,581 หน่วย
MINT-W9:
15,493,776 หน่วย

- บมจ. โอสถสภา

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หอการค้าไทย

- บจก. บางกอกรินเวสท์
- บจก. พิชยั สวัสดิ์
- มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
- บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย
(ประเทศไทย)
- บจก. โอสถานุเคราะห์โฮลดิง้
451

452

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 42/2556
- หลักสูตร Role of Compensation
Committee (RCC) รุน่ ที่ 13/2554
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 27/2547
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 20
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Global Business Leader รุน่ ที่ 1
(GBL 1), Lead Business Institute
- หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับ
ผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 9 (พสบ.บก.ทท.9),
กองบัญชาการกองทัพไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุน่ ที่ 15/2563 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Top Executive Program for
Creative and Amazing Thai Services
(TopCATS) รุน่ ที่ 1/2562 สถาบัน
วิทยาการการค้า

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
- บริษัททั่วไป
4 บริษัท
3 องค์กร

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561
สถาบันวิทยาการการค้า
10. นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ
ราชากาเรีย
อายุ 56 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 13 ปี
- กรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2551)
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่ม
บริษัท
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

(ร้อยละ 0.20 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 103/2551

MINT-W8:
517,494 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
อายุ 50 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง: 8 ปี
- กรรมการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2556)

MINT:
10,279,109 หุน้

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราช
อาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems
Analysis & Design ประเทศศรีลงั กา

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ Washington State
University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา

- ปั จจุบนั

- กรรมการบริษัทในเครือ

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
3 บริษัท
(เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศศรีลงั กา 1บริษัท
และประเทศสเปน 1 บริษัท)
- บริษัททั่วไป
112 บริษัท

MINT-W7:
668,726 หน่วย

MINT-W9:
468,978 หน่วย

(ร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)
MINT-W7:
122,825 หน่วย
MINT:
3,869,252 หุน้

2563-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2555-2562

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั ิการ
ต่างประเทศ
- กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ในเครือ
- กรรมการ
- Trustee
- กรรมการ

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
- โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
453

454

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
- กรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- บุตรนายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการจัดการ

12. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
อายุ 45 ปี
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman,
WA, สหรัฐอเมริกา

MINT-W8:
131,659 หน่วย

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 47/2547
คุณวุฒิการศึกษา
- 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
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 235/2560

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)
MINT-W7:
15,787 หน่วย
MINT-W8:
10,516 หน่วย
MINT-W9:
9,530 หน่วย

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
- บริษัททั่วไป
28 บริษัท
1 องค์กร

MINT-W9:
119,316 หน่วย

MINT:
355,181 หุน้

ตําแหน่ง

2559-ปั จจุบนั
2558-2559
2555-2558

- กรรมการบริษัทในเครือ
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

2553-2555

- หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
- โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
- เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
3 บริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

Update Deferred Tax /
Financial instrument / Digital
Assets/Business Combination
by online (Online)
Lease Modification and
Concession/ Impairment of
Assets (Online)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2564
(หลักสูตรและจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หา
เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี)
หลักสูตร

13. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
อายุ 50 ปี
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนา
เชิงกลยุทธ์
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ชั่วโมง
3.45

3.45

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา Finance and
International Business, University of
Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 176/2556

(ร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)
MINT-W7:
38,897 หน่วย
MINT-W8:
31,755 หน่วย
MINT:
993,829 หุน้

MINT-W9:
28,778 หน่วย

ปั จจุบนั
2562-2563
2559-2563

2553-2559

- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการและกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
- รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ส่วนกลางและรองประธานฝ่ าย
วางแผนกลยุทธ์
- รองประธานฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์

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

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
29 บริษัท

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
455

456

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุน่ ที่ 20/2559
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP) รุน่ ที่
12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
14. นายโกศิน ฉันธิกุล
อายุ 39 ปี
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุน
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

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

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)
MINT-W7:
9,309 หน่วย
MINT:
182,993 หุน้

MINT-W8:
4,579 หน่วย
MINT-W9:
4,149 หน่วย

ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2561-2563
2558-2561

- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- รองประธานอาวุโสฝ่ ายการลงทุน
และการควบรวม
- รองประธานฝ่ ายการลงทุนและการ
ควบรวม

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

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
(เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
- บริษัททั่วไป
12 บริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
อายุ 57 ปี
- รองประธานฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 179/2556
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุน่ ที่ 62 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 23/2559
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 11/2561
สถาบันวิทยาการการค้า

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

MINT:
761,164 หุน้

(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

MINT-W7:
31,398 หน่วย

2549-ปั จจุบนั
2555-2563

MINT-W8:
25,318 หน่วย
MINT-W9:
22,944 หน่วย

ตําแหน่ง
- กรรมการบริษัทในเครือ
- กรรมการและเหรัญญิก
- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัท
ไทย
- กรรมการและเหรัญญิก
- รองประธานฝ่ ายการเงินและฝ่ าย
เลขานุการบริษัท

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- มูลนิธิไมเนอร์
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่ น
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
1 บริษัท
3 องค์กร

457

458

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) รุน่ ที่ 7/2554 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุน่ ที่ 10/2552
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสําหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3 การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
16. นางสาวจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
อายุ 49 ปี
- รองประธานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา Finance,
Management and Strategy, Kellogg
School of Management, Northwestern
University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program รุน่ ที่ 7/2551

MINT:
261,085 หุน้

2549-2553,
2546-2547
(ร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออก
2547-2548
และเรียกชําระแล้ว)
- 2543-2546
MINT-W7:
9,167 หน่วย
MINT-W8:
8,185 หน่วย
MINT-W9:
7,417 หน่วย

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายเลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์
- ผูอ้ าํ นวยการ สํานักประธาน
- Associate, Investment Banking

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

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
2 บริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Company Secretary Program
รุน่ ที่ 20/2549
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP) รุน่ ปี
2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
17. นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
อายุ 37 ปี
- รองประธานฝ่ ายการเงิน
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10762
- Master of Business Administration,
University of Leeds สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

MINT:
31,704 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

2562-2563
2560-2562
2559-2560

MINT-W7:
595 หน่วย

2557-2559

MINT-W8:
623 หน่วย
MINT-W9:
565 หน่วย

2555-2557

- 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

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

- บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
- บริษัท

459

460

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
คุณวุฒิการศึกษา /
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ประวัติการอบรม
ผู้บริหาร
18. นายพลพิพัฒ อัศวนิก
คุณวุฒิการศึกษา
อายุ 46 ปี
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และ
- รองประธานฝ่ ายจัดซือ้ และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
กระจายสินค้า
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564) - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
กรรมการและผู้บริหาร
เทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
- ไม่มี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)
MINT:
134,528 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
23 หน่วย

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558-2564
2555-2558
2553-2555
2552-2553

MINT-W8:
-

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2564
(หลักสูตรและจํานวนชั่วโมงที่มีเนือ้ หา
เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี)
หลักสูตร
Update Deferred Tax /
Financial instrument /
Digital Assets/Business
Combination by online
(Online)

ชั่วโมง
3.30

MINT:
80,141 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
MINT-W8:
MINT-W9:
-

- ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายจัดซือ้ และ
กระจายสินค้า
- กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ และ
กระจายสินค้า
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ และกระจาย
สินค้า
- ผูอ้ าํ นวยการด้านคําปรึกษา

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊
- บจก. อิเมอร์ริทิส (ประเทศไทย)

จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการ
- บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท
- บริษัททั่วไป
- บริษัท

MINT-W9:
19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์
อายุ 52 ปี
- รองประธานฝ่ ายการจัดการ
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2556)
- ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา
บัญชี
- เป็ นผูท้ าํ บัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติและ
เงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตําแหน่ง

2556-ปั จจุบนั

- รองประธานฝ่ ายการจัดการ

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
Lease Modification and
Concession/ Impairment
of Assets (Online)
ร่างมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง
การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาใช้
เป็ นครัง้ แรก (ปรับปรุง
เพิ่มเติม เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน) (Online)
เสวนาชีแ้ จง การนําการผ่อน
ปรนในทางปฏิบตั ิมาถือ
ปฏิบตั ิกบั การยินยอมลดค่า
เช่าจากสถานการณ์ Covid19 ตาม TFRS 16 ฉบับ
ปรับปรุง (Online)
สรุปประเด็นการรับรูร้ ายได้
ที่มกั เข้าใจผิดและปั ญหา
สัญญาเช่า Lease
accounting (Online)
การเสวนา “ ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลดเพื่อ
พิจารณาการด้อยค่าตาม
TAS 36 หลังสิน้ สุด
มาตรการผ่อนปรนฯ
(Online)
การบรรยายเคล็ดลับ
ความสําเร็จของธุรกิจ
โรงแรมไทยฝ่ าวิกฤต Covid19 ด้วย Digital
Transformation (Online)
เสวนา "ฝ่ ากระแส
Disruption ความท้าทาย
ของนักบัญชีในยุคดิจิทลั "
(Online)

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชั่วโมง
3.30
2

2

6

2

2

2

461

462

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
20. นางสาวสรัญญา สุนทรส
อายุ 49 ปี
- เลขานุการบริษัท
(แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2554)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola
University Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุน่ ที่ 17/2562
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 240/2560
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน่ ที่ 49/2556
หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่น ๆ
- หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP) รุน่ ปี
2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)
MINT:
182,336 หุน้

(ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแล้ว)

MINT-W7:
101 หน่วย
MINT-W8:
5,684 หน่วย
MINT-W9:
5,151 หน่วย

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2554-ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
- Group Director of Corporate
Secretary

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ง / จํานวนปี
ทีด่ าํ รงตําแหน่ง / ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

การถือหุ้น
ในบริษัท (หุ้น)

ประสบการณ์การทํางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS) รุน่ ที่
25/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(TLCA)

นอกจากนี ้ ในปี 2564 นางสาวสรัญญา สุนทรส เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมมนาออนไลน์ ดังต่อไปนี ้
- Roadmap and action plan for a post-pandemic world จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Company Secretary Forum 2564 “Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
- บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
- วิสยั ทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
- ESG: โอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทควรรู ้ จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- วันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
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ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของกรรมการบริษัท อ้างอิงตามการจัดหมวด GICS ระดับ 1 Sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Real Estate

Materials

Industrials

Healthcare

Financials

Communication
Services

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

หมายเหตุ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ

นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการจัดการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
ผูบ้ ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
2516-2523
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท โอกิลวี แอนด์
แมทเธอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
2544-2558
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
2539-2544
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ชโรเดอร์ จํากัด
2536-2539
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธํารง จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากัด
2533-2536
นายจรัมพร โชติกเสถียร
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
2557-2560
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553-2557
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-2553
ผูบ้ ริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ไทยพาณิชย์
2535-2537
จํากัด
นางสาวคามิลล์ มา
Financial Advisor to Chairman, Financial Committee Member
2547-2558
and Investment Committee Member of Charoen Pokphand
Group
Financial Institutions Regional Equity Analyst of Morgan
2541-2543
Stanley (Asia) Ltd.
2537-2541

Consumer Staples

กรรมการ

Consumer Discretionary

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม (GICS Sector)

Director Strategic and Equity Investment Portfolio, and
Derivatives Business Development of Securities One Pcl.

นายอานิล ธาดานี่
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิมโฟนี
2548-ปั จจุบนั
เอเชีย โฮลดิง้ จํากัด

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
2558-ปั จจุบนั
Managing Director of OPA Associates
Vice President United Kingdom & Ireland of Marriott Hotels
2553-2558
International
Vice President Hawaii & South Pacific of Marriott Hotels
2549-2557
International-Honolulu, Hawaii
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
2545-2563
นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ปั จจุบนั
ไทยยูเนี่ยน กรุ ป๊ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
2558-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด
2558-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท พิชยั สวัสดิ์ จํากัด
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปั จจุบนั
จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

ผูบ้ ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
ประธานเจ้าหนาที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการ ต่างประเทศ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด
2563-ปั จจุบนั
กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
2545-2558
2543-2545

ผูบ้ ริหาร บริษัทในเครือ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคล่า จํากัด สหรัฐอเมริกา
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สยาม ซัคเซส เรียลตี ้ จํากัด
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 เรสซิเด้นท์
จํากัด
Eutopia Private Holding Limited
Harbour View Corporation Limited

X

        ∗

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นายโกศิน ฉันธิกุล
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
นายพลพิพฒ
ั อัศวนิก

บริษัท

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

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
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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 เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)
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) (LLC)
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
Bai Dai Tourism Company Limited
Hoi An Riverpark Hotel Company
Limited

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นายโกศิน ฉันธิกุล
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
นายพลพิพฒ
ั อัศวนิก

บริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายอานิล ธาดานี่
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
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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 เอ็มสปา เมดิคลั จํากัด
Minor Hotel Group (Maldives) Private
Limited
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
บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ โฮลดิง้ จํากัด
Sizzler China Pte. Ltd.

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นายโกศิน ฉันธิกุล
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
นายพลพิพฒ
ั อัศวนิก

บริษัท

นายวิลเลียม เอ็ลล์ว๊ดู ไฮเน็ค
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นางสาวคามิลล์ มา
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายอานิล ธาดานี่
นายพอล ชาลีส ์ เคนนี่
นายธีรพงศ์ จันศิริ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิ รัจ ราชากาเรีย
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
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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
บริษัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด




นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
นายโกศิน ฉันธิกุล
นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล
นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์
นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์
นายพลพิพฒ
ั อัศวนิก

บริษัท

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

468

































X = ประธานกรรการ • = กรรมการ * = กรรมการบริหาร











469

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตําแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน

นายต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
• ปริญญาโท สาขา Business Economics and Auditing, Copenhagen Business School
• อนุปริญญา สาขาการบริหารการเงินและบัญชี University of Southern Denmark
• อนุปริญญา สาขาการบริหารธุรกิจ Copenhagen Business School
• How to Develop Risk Management Plan (HRP รุน่ 14/2017) จัดโดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุน่ 18/2019) จัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 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)]

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)
ชื่อ:
ตําแหน่ง:
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม:

ประสบการณ์การทํางาน:

นายสตีเฟ่ น แอนดรูว ์ ฮอยนาสกี ้
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย
• นิติศาสตร์บญ
ั ฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา
• Bar Admission นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 123/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Counsel of Linklaters, Bangkok, Thailand
• Associate of Linklaters, Hong Kong
• Associate of Linklaters, New York, USA
• Project Manager of Sinai Wildlife Projects, Sinai, Egypt
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เอกสารแนบ 4
(1)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยแยกเป็ นธุรกิจได้ดงั นี ้
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท
บมจ. ไมเนอร์

ขนาดที่ดิน
(ไร่)
11

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

78.25

44.42

-ไม่ม-ี

6.84

8.89

-ไม่ม-ี

118.25

127.67

-ไม่ม-ี

46.18

67.65

-ไม่ม-ี

- เต้นท์แคมป์ 15 หลัง

11.17

20.23

-ไม่ม-ี

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้
- ห้องพัก 106 ห้อง

865.18

337.78

-ไม่ม-ี

- อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชัน้

218/2-3 หมู่ 10

สิทธิการเช่า 11 ปี

เมืองพัทยา

(สิน้ สุดปี 2572)

-

88 ถ.รัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

36

43/1 ถ.เพชรเกษม
หัวหิน

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2573)

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลัง

229 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 5 - อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลัง
ปี (สิน้ สุดปี 2566)
มีหอ้ งพัก 61 ห้อง

อินเตอร์เนชั่นแนล

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

และ 10 ชัน้ จํานวน 298 ห้อง

บริษัทย่อย
บจก. หัวหิน วิลเลจ
บจก. บ้านโบราณ เชียงราย

800

499 หมู่ 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ. เชียงราย
บจก. สมุย รีซอร์ท แอนด์
สปา

14

99/9 หาดบ่อผุด
เกาะสมุย

เป็ นเจ้าของ

จํานวน 187 ห้อง

บริษัท

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บจก. แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

4.76

53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคารโรงแรม
จํานวน 58 ห้อง

294.1

-

-ไม่ม-ี

27

257/1-3 ถ.เจริญนคร
แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ

สิทธิการเช่า 38 ปี
(สิน้ สุดปี 2592)

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลัง

311.16

341.66

-ไม่ม-ี

1,124.79

1,185.54

-ไม่ม-ี

จํานวน 248 ห้อง
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน

12.44

-

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)

- อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลัง 8

354.81

393.04

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2567)

- อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลัง

267.25

313.83

-ไม่ม-ี

10

37

ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จํานวน 408 ห้อง และอาคารที่
จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลัง

- อาคารโรงแรม 26 ชัน้ 1 หลัง

257 ถ.เจริญนคร แขวง
สําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
บมจ. โรงแรมราชดําริ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ชัน้ 1 หลัง และ 9 ชัน้ 1 หลัง
จํานวน 354 ห้อง
และอาคาร 2 ชัน้ 17 หลัง
จํานวน 76 ห้อง

471
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บริษัท
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

2,814.69

1,183.67

2,815*

- ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้

2,187.11

703.07

2,526*

8 หลัง จํานวน 265 หลัง และ
อาคาร 1 ชัน้ 3 หลัง
- สํานักงานขาย

4.19

12.11

-ไม่ม-ี

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลัง

-

1,089.83

-ไม่ม-ี

- อาคารวิลล่า 1 ชัน้ 79 หลัง

1,159.63

-

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2586)

- อาคารโรงแรม 2 ชัน้ และ 3 ชัน้

981.08

972.09

-ไม่ม-ี

159 ถ.ราชดําริ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2584)

- อาคารโรงแรม 22 ชัน้

1,577.84

1,666.26

-ไม่ม-ี

72

หาดแหลมใหญ่
เกาะสมุย

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงที่ดิน

10.43

11.56

-ไม่ม-ี

-

ประเทศนิวซีแลนด์
เป็ นเจ้าของ
และประเทศออสเตรเลีย เป็ นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า

2,692.87

2,675.30

2,147

46
37

ที่ตงั้
หาดไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

หาดไม้ขาว อ.ถลาง

เป็ นเจ้าของ

-

เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี

(Labuan) Ltd.
Minor Hotel Group

(สิน้ สุดปี 2573)
-

เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี

(Maldives) Private Limited

(สิน้ สุดปี 2573)

Jada Resort and Spa
(Private) Ltd.

21

บจก. ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้

3

Oaks Hotels & Resort
Limited และบริษัทย่อย

- ที่ดินและอาคารวิลล่า 1 ชัน้

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

83 หลัง

จ.ภูเก็ต

Minor International

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ประเทศศรีลงั กา

* รวมสิง่ ปลูกสร้างในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญา

จํานวน 6 หลัง
จํานวน 105 ห้อง
จํานวน 224 ห้อง

- ที่ดิน อาคารโรงแรม ห้องพัก
อาศัย สํานักงาน ส่วนปรับปรุง
อาคาร และส่วนปรับปรุงสิทธิ
การเช่า

บริษัท
บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต

ขนาดที่ดิน
(ไร่)
-

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

2,336.55

1,656.17

-ไม่ม-ี

- ที่ดินเปล่า
- อาคารโรงแรม จํานวน 77 ห้อง

775.40
719.72

266.98
750.23

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

3,390.53

624.70

3,397*

-

315.24

-ไม่ม-ี

- สํานักงานขาย สํานักงาน

หาดไม้ขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

68

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

1

219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง
เป็ นเจ้าของ
อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

- ที่ดิน และอาคารวิลล่า 1 ชัน้

53/5 หมู่ 4 ต.ตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

- อาคารโรงแรม จํานวน 34 ห้อง

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ต้อนรับร้านอาหาร และสระ
ว่ายนํา้

60 หลัง

บจก. โคโค ปาล์ม โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท

60

ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่ า
จ. พังงา

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินเปล่า

1,916.09

286.30

3,834*

MHG Australia Investment
Pty. Ltd

-

ประเทศออสเตรเลีย

เป็ นเจ้าของ

- อาคารโรงแรม

942.13

916.38

942

Hoi An Riverpark Hotel
Company Limited

-

236.72

239.77

-ไม่ม-ี

Bai Dai Tourism Company
Limited

-

481.09

441.89

-ไม่ม-ี

Sothea Pte. Ltd

-

175.90

168.45

-ไม่ม-ี

จํานวน 301 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
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* รวมสิง่ ปลูกสร้างในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญา
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บริษัท
Sands Hotels Holdings
(Namibia) (Proprietary)
Limited

ขนาดที่ดิน
(ไร่)
-

ที่ตงั้
ประเทศนามิเบีย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

- อาคารโรงแรม

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

511.03

549.62

-ไม่ม-ี

1,767.71

1,731.18

-ไม่ม-ี

1,058.07

1,057.19

-ไม่ม-ี

จํานวน 173 ห้อง

Minor Hotel Group
Gaborone (Proprietary)
Limited

12.3088 ประเทศบอสวานา
เอเคอร์

เป็ นเจ้าของ

Pojuca S.A

291,400 ประเทศบราซิล
ตารางเมตร

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม
จํานวน 196 ห้อง

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง
จํานวน 504 ห้อง

Minor Hotels Portugal, S.A.
และบริษัทย่อย

-

ประเทศโปรตุเกส

เป็ นเจ้าจอง

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม

2,810.88

2,746.69

2,568

Corbin & King Limited

-

ประเทศอังกฤษ

เป็ นเจ้าของ

639.78

571.62

- ไม่ม-ี

Minor Hotels Zambia

-

ประเทศแซมเบีย

เป็ นเจ้าของ

- ร้านอาหาร
- ทีด่ ิน และอาคารโรงแรม 2 แห่ง

1,277.82

934.34

-ไม่ม-ี

Limited
บจก. โกโก้ รีครีเอชั่น

MHG Desaru Hotel Sdn.
Bhd and MHG Desaru
Villas Sdn. Bhd.
บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นท์

จํานวน 385 ห้อง
-

ตําบลบ่อผุด
อ.เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี

100,368 ประเทศมาเลเซีย
ตาราง
เมตร
-

แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สิทธิการเช่า 30 ปี
(สิน้ สุดปี 2593)

- ร้านอาหาร

68.39

70.72

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 99 ปี

- ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน และ

845.00

832.24

-ไม่ม-ี

199.44

209.80

-ไม่ม-ี

อาคารโรงแรม จํานวน 90 ห้อง
เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงอาคาร

บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

NH Hotel Group S.A. และ
บริษัทย่อย

-

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเทศในยุโรปและ
ละตินอเมริกา

เป็ นเจ้าของ

-

88 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

สิทธิการเช่า 3 ปี
(สิน้ สุดปี 2566)

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท และ
เรสซิเด้นท์

-

ประเทศไทย

บจก.หัวหิน รีซอร์ท

2

107/1 ถ.เพชรเกษม
อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

รวม
อื่น ๆ
รวมธุรกิจโรงแรม

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

78,397.45

76,209.02

11,634

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

17.42

21.65

-ไม่ม-ี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

21.14

23.19

-ไม่ม-ี

- ที่ดิน

48.01

-

-ไม่ม-ี

113,554.52
35.97

101,777.97
37.24

113,590.49

101,815.21

- ที่ดิน และอาคารโรงแรม และ

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็ นเจ้าของ
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย

บจก. ไมเนอร์ ชีส
บจก. ไมเนอร์ แดรี่
บจก. ไมเนอร์ ดีคิว

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
สิทธิการเช่า
ร้านอาหาร
45 ตรว 66/71-73 หมูท่ ี่ 2
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
สุราษฏร์ธานี
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
สิทธิการเช่า
ร้านอาหารประเทศ
ไทย
29
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
ประเทศไทย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563
473.68
578.19

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 3-30 ปี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร 4 ชัน้

50.59

70.75

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 3-28 ปี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

93.89

113.77

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 3-22 ปี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

214.88

220.26

-ไม่ม-ี

สิทธิการเช่า 12-15 ปี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

413.59

439.29

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดิน และอาคารโรงงาน และส่วน
ปรับปรุงอาคาร
- อาคารโรงงาน

99.72

39.75

-ไม่ม-ี

86.43

92.98

-ไม่ม-ี

29.64

39.25

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 14 ปี - ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
(สิน้ สุดปี 2571)

บริษัท
บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย)

ขนาดที่ดิน
ที่ตงั้
(ไร่)
ประเทศไทย

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

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

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

29.33

46.19

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

80.14

88.28

-ไม่ม-ี

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563
78.62
188.13

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

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

-

ประเทศสิงคโปร์

-

เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

478.02

350.47

-ไม่ม-ี

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

-

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศพม่า

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

106.52
-

98.58
2.31

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-

ประเทศมัลดิฟส์
ประเทศเซเชลส์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

27.47
13.51

30.46
8.20

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-

ประเทศอังกฤษ
ประเทศไทย
ประเทศไทย

เป็ นเจ้าของ
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าร้านอาหาร

0.13
64.64
133.88
2,478.68
-

16.98
101.20
104.22
2,629.26
0.04

ไม่มี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

2,478.68

2,629.3

รวมธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม

-
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ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต
บริษัท
ขนาดที่ดิน

ที่ตงั้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

(ไร่)
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริง่

-

บจก. เอสมิโด แฟชั่น

-

บจก. อาร์มนิ ซิสเท็มส์

-

บจก. ไมเนอร์ แฟชั่น

บจก. สโกมาดิ (ประเทศไทย)

บจก. มาริน เอ็นจิเนียริง
บจก. ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

-

-

-

รวมธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต

60/185 หมู่ 19 ซอย 17
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ศูนย์การค้า เอ็มโพเรีย่ ม
ห้องเลขที่ 2S23 และ 2P24
88 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
38,39 หมู6่ , ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

สิทธิการเช่า 24 ปี - สิทธิการเช่าพืน้ ที่
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า
สิทธิการเช่า
- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

(ล้านบาท)

108.08

74.36

-ไม่ม-ี

-

1.14
16.4

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

65.69

97.40

-ไม่ม-ี

4.33

6.20

-ไม่ม-ี

-

1.27

-ไม่ม-ี

-

8.26

-ไม่ม-ี

2.73

2.32

-ไม่ม-ี

180.60

207.35

ศูนย์การค้า
สิทธิการเช่า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า

2467-2461/1 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ สิทธิการเช่า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
371/1 หมูท่ ี่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี
สิทธิการเช่า
ราชา จ.ชลบุรี

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

88 ถ. รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน

สิทธิการเช่า

ศูนย์การค้า

- ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าใน
ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย
บริษัท
บจก. รอยัล การ์เด้น พลาซ่า

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท

ขนาดที่ดิน
(ไร่)

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินถาวรหลัก

มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)

8

218 หมู่ 10 เมืองพัทยา

สิทธิการเช่า 11 ปี
(สิน้ สุดปี 2572)

- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง
3 ชัน้

49.80

54.38

-ไม่ม-ี

2

889 หมู่ 3 หาดไม้ขาว
จ. ภูเก็ต

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า 1 หลัง
2 ชัน้

70.98

78.73

-ไม่ม-ี

3 ไร่

101/97 นิคมอุตสาหกรรม

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

7.99

7.99

-ไม่ม-ี

30 ตรว.

นวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

-

257/6 ถ.เจริญนคร แขวง

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

839.88

873.91

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

81.11

86.08

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- อาคารศูนย์การค้า

72.74

76.68

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- คอนโดมิเนียม

4.00

-

-ไม่ม-ี

เป็ นเจ้าของ

- ที่ดินและอาคาร

110.08

108.77

-ไม่ม-ี

1,236.58

1,286.54

ส่วนอาคารศูนย์การค้า
บจก. เอ็ม ไอ สแควร์

ที่ตงั้

สําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
1 ไร่
889/1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
122 ตรว. จ.ภูเก็ต
20 ไร่

239-239/1 หมู่ 3 ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บจก.อาร์มนิ ซีสเท็มส์

81.1 ตรม. 779/207 ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

NH Hotel Group S.A.
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเทศสเปน
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มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงั นี ้
หน่วย: ล้านบาท
ทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 63
63,035.74
45,797.84
118,481.16
112,613.62

เครือ่ งจักร เครือ่ งตกแต่ง
38,617.56
ติดตัง้ และอุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
514.4
งานระหว่างก่อสร้าง
4,572.97
รวม
225,221.83
* ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด

38,574.02
501.12
6,312.86
203,799.46

อายุการใช้งาน*
(ปี )
อายุสญ
ั ญาเช่า
และ 5-60 ปี
3-15 ปี
4-5 ปี
-

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 63
59,086.83
45,287.07
57,162.93
59,364.78
9,118.66

11,623.40

108.13
4,572.97
130,049.54

130.27
6,312.70
122,718.22

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี ้
หน่วย: ล้านบาท
ราคาทุน ณ วันที่

ทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

183.38

182.10

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

2,692.62

2,670.77

รวม

2,876.00

2,852.87

อายุการใช้งาน (ปี )

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

อายุสญ
ั ญาเช่า

109.56

113.87

อายุสญ
ั ญาเช่า
และ 20 ปี

1,127.02

1,172.67

1,236.58

1,286.54
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(2) ทรัพย์สินทีไ่ ม่มตี ัวตนทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทั ย่อย
ทรัพย์สินที่ไม่มตี วั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
หน่วย : ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ไม่มตี วั ตน

ราคาทุน ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์

31 ธ.ค. 63

อายุการใช้งาน
(ปี )

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

8,885.06

7,955.11

ไม่มากกว่า 40 ปี

6,562.93

6,169.80

ทรัพย์สินทางปั ญญา

706.12

614.72

10 ปี และ 40 ปี

576.78

508.69

ต้นทุนการพัฒนาแฟรนไชส์
ค่าลิขสิทธิแ์ ฟรนไชส์

639.41

8.66

3-30 ปี

558.18

5.65

129.24

264.67

10-20 ปี

67.29

76.26

ค่าความนิยม

13,459.92

12,945.20

-

13,007.75

12,578.83

เครือ่ งหมายการค้า

47,313.27

45,946.65

-

47,152.67

45,799.51

6,235.96

5,816.63

3-10 ปี

1,532.68

1,866.47

217.63

227.69

-

119.97

227.69

77,586.61

73,779.33

69,578.25

67,232.90

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้
รวม

(3) ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มีดงั นี ้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2564

อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย

1,560.12

1,919.15

-

สถานที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลา

7.54

38.51

-

1,567.66

1,957.66

-

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

รวม
(4) นโยบายการลงทุน

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ในธุรกิ จโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิ จที่เกี่ ยวข้อง เป็ นจํานวนรวม 10,890 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.74 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี ้
บริษัทมีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิ จการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิ จที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถ
พัฒนารู ปแบบสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั สินค้าและบริการในระดับที่สมบูรณ์ เหนือความพึงพอใจ
ของลูกค้า
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สําหรับการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตั้งผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยังมอบหมายให้ตวั แทนของบริษัทในฐานะผู้
ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายและหลักการของบริษัท
(5) การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายการ

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

พืน้ ที่

ที่ดิน - ทวีปยุโรป

47,028.10

842,109
ตารางเมตร

ที่ดิน - ทวีปอื่นๆ

11,922.06

137,790
ตารางวา

ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน/
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์การ
หรือผูป้ ระเมินหลัก
ประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อแสดงมูลค่าของ
ที่ดินด้วยวิธีการตีราคา
ใหม่ตามนโยบายการ
บัญชีของบริษัท
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส
จํากัด
Kroll Advisory, S.L.U.

วันที่รายงาน
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท:
https://www.minor.com/th/corporate-governance/cg-guidelines
https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจรัมพร โชติกเสถียร และ นางสาว คามิลล์ มา เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
มีประธานเจ้า หน้า ที่การเงิ น และผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ย งเข้า ร่ว มประชุมด้ว ยในฐานะ
เลขานุการและผูป้ ระสานงาน
หน้าทีแ่ ละความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทได้รบั การแต่ งตั้งจากคณะกรรมการบริษั ทให้ป ฏิบัติ หน้า ที่ใ นการสอบทานข้อ มูลต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พร้อมกันนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พยายามสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนให้การแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผูบ้ ริหารรวมทั้งได้ทบทวนถึงกิจกรรมอื่นๆของบริษั ทที่
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลทัง้ หลายที่เกี่ยวข้องกับการดํา เนิน
ธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบและหารือกับฝ่ ายบริหารและผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวน
และประเมินผลเกี่ ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การประเมินการควบคุม
ภายในและแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทอย่างอิสระหนึ่งครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึ งประเด็นที่อาจก่ อให้เกิด
ความเสียหายหรือทุจริต นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิน้ ไตรมาส
รวมถึ งทําการประเมินผลและนําเสนอข้อ เสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้า ที่ใ นการทําให้ม่ นั ใจได้ว่ า
ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ จะได้รบั การดําเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้ องกัน
หรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการทบทวนและให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การอนุมตั ินโยบายและหลักการทางบัญชีรวมถึงการรายงานรายการระหว่างกัน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบโดยให้ความสําคัญกับความเสี่ยงด้านการดําเนินกลยุท ธของ
บริษัท ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการดําเนินงานและด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับภายในกลุ่มบริษัท ผลการตรวจสอบภายใน
จะถูกนําเข้าหารือกับผูบ้ ริหารของหน่วยงานรับตรวจเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงร่วมกันและรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทยังทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและเป็ นผูก้ ่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสําหรับ การ
ปรับปรุ งการกํากับดูแลกิ จการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกลุ่มบริษัท ผ่านกระบวนการการตรวจสอบ
ภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี ้ ยังทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาแก่
ธุรกิ จในเรื่องการควบคุมภายในที่สาํ คัญและการบริหารความเสี่ยงสําหรับการดําเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งการให้คาํ แนะนําในการ
ป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัทและยังทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทในภาพรวม
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การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ทีผ่ า่ นมา
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานและอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรายไตรมาสและประจําปี โดยได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่เกิ ดขึ น้
ในรอบปี 2564 มีความสมเหตุสมผลและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ทาํ การประเมินและให้
คําแนะนํากับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนสถานะของบริษัท ด้านการปฏิบัติต ามกฏหมายและระเบี ยบข้อ บัง คับ ของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ
ไตรมาส
3. พิจารณาความสําเร็จของบริษั ทในด้า นประสิท ธิภาพของผลการดํา เนิ นงานโดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัด การ
โครงการใหม่ๆและบริษัทลูกในต่างประเทศ
4. สอบทานความเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึ งการ
พิจารณาความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มบริษัทและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ ายบริหาร
5. ประสานงานกับคณะกรรมการกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึ งนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานที่เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้
6. พิ จ ารณาอย่ า งอิ ส ระและแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบั ญ ชี ร ับ อนุ ญ าตของบริ ษั ท และอนุ มัติ ค่ า สอบบั ญ ชี ส ํา หรับ ปี 2564 ทั้ ง นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มเี จ้าหน้าที่บริษัทเข้าร่วม
7. พิจารณาและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการกํากับดูแล และปรับปรุงกระบวนการสื่อสารและการรายงาน
ข้อมูลการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
8. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั รองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นสําคัญจะถูกนําขึน้ หารือในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. รายงานทางการเงิน ในปี 2564 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถื อได้ ทั้งนีร้ ะบบการควมคุมภายในสําหรับการจัดทํา
รายงานทางการเงินเป็ นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สินทรัพย์
ของบริษัทได้รบั การป้องกันและดูแลรักษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมคี วามเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกู ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึน้ ในปี 2564 มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
7. ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยเป็ นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษั ทซึ่ งได้ร ับการรับ รองโดยผู้ส อบบัญชี ร ับ อนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของทัง้ กลุม่ บริษัท

486

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
รายชือ่

ตําแหน่ง

จํานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม/จํานวนครั้งทีป่ ระชุม

1.

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2.

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3.

นางสาว คามิลล์ มา

กรรมการตรวจสอบ

4/4

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฏบัตรที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้นาํ เสนอต่อที่ป ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจําปี

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจํา นวน 5 คน ทุกคนไม่ได้เป็ น ผูบ้ ริห ารของบริษั ทและประธานคณะกรรมการกําหนดค่า ตอบแทนเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ กําหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ (การเข้าร่วมประชุุมของกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
แต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อสรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จาก คณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครัง้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
• พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง* จากการประเมินผลงานในส่วนที่
เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด และทบทวนและอนุมตั ิขนั้ ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทน
ประจําปี ของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทตามการแนะนําเบือ้ งต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• พิจารณาทบทวนแนวทางการถือหุน้ ของบริษัท (Stock Ownership Guidelines) สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
• ทบทวนและประสานงานกับ ผู้บ ริหารในการพิ จารณาและวิเคราะห์ค่า ตอบแทนของบริษัทโดยคํานึง ถึง มาตรการ
ชั่วคราวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19
• ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการพัฒ นาแผนผู้สืบ ทอดตํา แหน่ ง สํา หรับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ซึ่ ง รวมถึ ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• ร่วมกับผูบ้ ริหารในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผูบ้ ริหารที่มีศกั ยภาพสูง (Top Performers)
• พิจารณาอนุมตั ิการขยายอายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และรายชือ่ ผูบ้ ริหารที่มีสิทธิเข้า
ร่วมโครงการเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งแผนค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long-term Incentive Plan) สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
ในการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ก ํา หนดไว้ ใ นกฎบัต รคณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทนนั้ น
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ โปร่งใส และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสําคัญ

นางสาวคามิลล์ มา
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยมี
ขนาดและองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม พิจารณาขัน้ ตอนและวิธีการประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการปรับปรุงและดําเนินการให้บริษัทปฏิบตั ิตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 2 ครัง้ (การเข้าร่วมประชุุมของกรรมการสรรหาและ
กํากับดูแลกิจการแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อสรุปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) เพื่อดําเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งการดําเนินการที่สาํ คัญสรุปได้ดังนี ้
• ร่วมกับคณะกรรมการจัดการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Committee)
และปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblower Committee)
• พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความหลากหลายทัง้ ใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กับบริษัท ฯลฯ ตลอดจนความหลายหลายทางเพศที่
เหมาะสม เพือ่ ให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาสรรหากรรมการ *
• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ * และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานและดูแลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใช้ในการพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา
• พิจารณาทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้และให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของบริษัทและแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• พิจารณาทบทวนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขหลัก
จรรยาบรรณ นโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั
และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิสากล ตลอดจนแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยเชื่อมั่นว่า การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม เป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการ
ดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อขัน้ ตอนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
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รายงานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง ขึน้ มาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการในการควบคุมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาํ คัญของบริษัท ซึง่ รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ตลอดจนการกําหนดแนวทาง นโยบาย
และกระบวนการหรือการติดตามผล และการจัดการความเสี่ยงที่สาํ คัญดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมการบริห ารและกํา กับ ความเสี่ ยงมี ส มาชิ ก ทั้ง หมด 4 ท่า น ซึ่ง ประกอบด้ว ย กรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่า น และ
กรรมการบริหารจํานวน 1 ท่าน โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง ในปี 2564
คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงได้จดั ให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงจํานวน 4 ครัง้ ในระหว่าง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม โดยเป็ นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกํากับความ
เสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
สําคัญของบริษัท ได้แก่ การกําหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการหรือการติดตามผล และการจัดการความเสี่ยงที่สาํ คัญดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
รับทราบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง มีดงั นี ้
ชื่อ
ตําแหน่ง
1.
2.
3.
4.

นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

ประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
กรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง

จํานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม/
จํานวนครั้งทีป่ ระชุม
4/4
1/4
4/4
4/4

ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง มีดงั ต่อไปนี ้
• ติดตามผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทัง้ แผนบริหารความ
ต่อเนื่องของบริษัท และแผนงานสําหรับการฟื ้ นฟูธุรกิจหลังจากโรคโควิด-19
• สอบทานและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท รวมทัง้ ข้อมูลความเสี่ยงและรายงานที่
แสดงในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ขอ้ มูลความเสี่ยงเป็ นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสเกิดความเสี่ยงได้
• สอบทานและพิจารณาทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี่ยงที่ดีของ
บริษั ท แนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย ง นโยบายและกระบวนการปฎิ บัติ ก ารจัด การความเสี่ ย ง ร่ว มกับ ฝ่ ายบริ ห ารและ
คณะอนุกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
• รับรายงานกิจกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส และพิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวมที่บริษัท
ยอมรับได้ และกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ
เสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านองค์กร ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงภายนอก ตลอดจนแผนดําเนินการจัดการความเสี่ยง
• สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะถูกระบุในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (56-1 One Report)
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โดยสรุ ปแล้ว คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ ยงมี ความเห็นว่า ในปี 2564 บริษัทมีระบบบริหารจัดการความเสี่ ยงที่
เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี่ ยงที่ดี เครื่องมือบริหารความเสี่ยง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริมกิจ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งวิธีการดังกล่าวทําให้บริษัทสามารถกําหนดแผนดําเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมี
การติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการและกํากับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานคณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 7 บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ไมเนอร์ โฮเทลส์
ถือหุ้น
โดย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุ้น)
6,261,000
12,000,000

MINT
SSR

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
60.0%
81.2%

ประเทศไทย
ประเทศไทย

2,000,000
10,000,000

MINT
HHR

100.0%
50.0%

5

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

ประเทศไทย

500,000

6

บริษัท แม่รมิ เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด

โรงแรม

ประเทศไทย

3,000,000

7
8

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

โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
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%
0.0%
100.0%

โรงแรม
โรงแรมและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้า

ประเทศไทย
ประเทศไทย

40,000
10,000

MINT
MINT

100.0%
100.0%

ประเทศไทย

750,000

MINT

100.0%

ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย

100,000

RGP

40.0%

ธุรกิจสปา

ประเทศไทย

410,000

MINT

100.0%

ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

ประเทศไทย
ประเทศไทย

10,000
500,000

ขายอสังหาริมทรัพย์
บริหารโรงแรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย

10,000
1,079,307

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

1
2

บริษัท สยาม ซัคเซส เรียลตี ้ จํากัด (“SSR”)
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด

3
4

ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรมและ
ศูนย์การค้า
ขายอสังหาริมทรัพย์
ขายอสังหาริมทรัพย์

9
10
11
12
13
14
15
16
17

20
21

บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด
("RGP")
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(“MST”)
บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด ("SBR")
บริษัท ลายัน ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จํากัด

22
23

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ ๊ป จํากัด ("MHG")

18
19

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

HHR
50.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย PBCO
MINT
71.0%
รวมหุน้ ที่ถือโดย RHC
MINT
100.0%
MINT
99.2%

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

ประเภทธุรกิจ

บริหารงานจัดซือ้

26
27

บริษัท ไมเนอร์ ซัพพลาย เชน โซลูช่ นั ส์
จํากัด
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์
จํากัด
RGR International Limited ("RGRI")
Eutopia Private Holding Limited

28
29
30

Harbour View Corporation Limited
R.G.E. (HKG) Limited
M & H Management Limited

31
32
33
34

Lodging Investment (Labuan) Limited
("LIL")
Serendib Hotels Pcl.
Minor International (Labuan) Limited
AVC Club Developer Limited

35

AVC Vacation Club Limited ("AVC V")

36

Anantara Vacation Club (HK) Limited
("AVC (HK)")
Sanya Anantara Consulting Limited

24
25

37
38
39
40
41
42
43
44

บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด
("PBCO")
บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
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.

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุ้น)
262,515

ถือหุ้น
โดย
MINT

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
100.0%

10,000

MINT

100.0%

100,000
1,000,000

MINT
RGRI

100.0%
50.0%

11,000,000
100,000
1,000

RGRI
MINT
MINT

30.4%
100.0%
100.0%

1,000

MINT

100.0%

ประเทศศรีลงั กา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส

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

LIL
MINT
MINT

25.0%
100.0%
100.0%

ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส

1,000

MINT

100.0%

ประเทศฮ่องกง

10,000

AVC V

100.0%

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น
ประเทศไทย

USD 500,000

AVC (HK)

100.0%

10,000

MINT

100.0%

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

17,443,000
290,000
490,408,365

MINT
MINT
MINT

60.0%
100.0%
35.9%

ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ประเทศลักเซมเบิรก์

EUR 13,500

MINT

100.0%

EUR 12,500

MCHM

100.0%

ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล

หุน้ สามัญ
91,138,377
หุน้ บุรมิ สิทธิ
68,505,744

MCHL

100.0%

ประเทศไทย

โรงเรียนการบริหาร
ประเทศไทย
จัดการโรงแรม
บริหารจัดการ
หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
โรงแรม
ประเทศสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
โรงแรม
ประเทศเวียดนาม
บริหารจัดการ
ประเทศฮ่องกง
บริหารจัดการ
ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศมาเลเซีย
โรงแรม
โรงแรม
ขายหน่วยการเข้า
พักในสถานที่
พักผ่อน
ขายหน่วยการเข้า
พักในสถานที่
พักผ่อน
บริการด้าน
การตลาด
บริการให้
คําปรึกษา
บริหารจัดการ

โรงแรม
ธุรกิจบันเทิง
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
โรงแรม
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จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุ้น)
1,000,000

ถือหุ้น
โดย
MCHL

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
100.0%

3,650,000

MHP

100.0%

5,000,000
300,000
10,000

MI
MI
MI

100.0%
100.0%
49.0%

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

45

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

โรงแรม

46

Coimbra Jardim Hotel S.A.

โรงแรม

47
48
49

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ("RRL")
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จงิ ้ จํากัด (“RLL”)
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด

50
51
52

บริษัท ซูม่า กรุ งเทพ จํากัด
Corbin and King Limited และบริษัทย่อย
บริษัท อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด

ขายอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเทศไทย
ลงทุนในบริษัทอื่น
สหราชอาณาจักร
ขายอสังหาริมทรัพย์
ประเทศไทย

160,000
23,335,391
50,000

53

Arabian Spas (Dubai) (LLC)

ธุรกิจสปา

300

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 Resorts (Private) Ltd.
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited

โรงแรม
บริหารโรงแรม
บริหารโรงแรม

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์

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%

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

ประเทศศรีลงั กา

6,000,000

Jada

100.0%

โรงแรม

ประเทศศรีลงั กา

193,709,415

Jada

100.0%

โรงแรม
ประเทศศรีลงั กา
ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

271,767
2

HIIL
HIIL

49.9%
50.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหารจัดการ

บริหารโรงแรม

100,000
1,000
1,000

MHG 35.0%
HIIL
100.0%
HIIL
100.0%
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จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุ้น)
2

ถือหุ้น
โดย
HIIL

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
50.0%

ราชอาณาจักรกัมพูชา
1,450
ประเทศสาธารณรัฐ
1,000
แอฟริกาใต้
ประเทศ
1,050,000
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสิงคโปร์
1
ราชอาณาจักร
EUR 22,863
เนเธอร์แลนด์
ประเทศเวียดนาม VND 282,761,507,975
ประเทศเวียดนาม
USD 1,080,000

LMM
LMM

80.0%
100.0%

LMM

50.0%

MHGIH
MHGIH

100.0%
100.0%

VHP
VHP

100.0%
91.0%

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

71

Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited
Sothea Pte. Ltd.
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
75

Bai Dai Tourism Company Limited
Hoi An Riverpark Hotel Company
Limited
MHG Management (India) Private
Limited
Rani Minor Holding Limited ("Rani")

โรงแรม
โรงแรม

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

ลงทุนในบริษัทอื่น

84

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

85

Sands Hotels (Pty) Limited

โรงแรม

ประเทศในยุโรปและ
ละตินอเมริกา
ประเทศนามิเบีย

86

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

โรงแรม

ประเทศบอตสวานา

500,000

MHGIHM

100.0
%
80.0%

บริหารโรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศมาเลเซีย

50

MHGIHM

100.0%

หุน้ สามัญ
7,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพที่สามารถเรียกคืนได้
74,000,012

MHGIHM

60.0%

68
69
70

76
77
78

87
88

โรงแรม
บริหารจัดการ
ลงทุนในบริษัทอื่น

โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

10,000

MHGIH

100.0%

โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสิงคโปร์

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%

392,180,243 MHGCHS

94.1%

บริหารสินทรัพย์
โรงแรม

โรงแรม

โรงแรม

NAD 100

MHGIHM

495

บริษัท

89

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.

90
91
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

95
96
97

บริษัท เวอริตา เอ็มเอ็ชจี จํากัด
บริษัท เอ็มสปา เมดิคลั จํากัด
Minor Hotel Group (Maldives) Private
Limited

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้ว
(หุ้น)
ขาย
ประเทศมาเลเซีย
หุน้ สามัญ
อสังหาริมทรัพย์
3,000,000
หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงสภาพที่สามารถเรียกคืนได้
37,000,008
โรงแรม
ประเทศเลโซโท
12,628
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ
100,000
มอริเชียส
โรงแรม
ประเทศแซมเบีย
50,000
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ
50,000
อาหรับเอมิเรตส์
แอร์พอร์ตเล้าจ์
ประเทศสาธารณรัฐ
100
เซเชลส์
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
ประเทศไทย
50,000
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
ประเทศไทย
10,000
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประเทศสาธารณรัฐ
100
มัลดีฟส์
ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

ถือหุ้น
โดย
MHGIHM

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
60.0%

MHGIHM
MHGIHM

46.9%
50.0%

MHGIHM
MHGIHM

100.0%
49.0%

MHG
DMCC
MST
MST
MHG DMCC

40.0%
50.0%
100%
100%

ไมเนอร์ ฟู้ด

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

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

จัดตั้งขึน้ ใน จํานวนหุ้นที่
ประเทศ ออกจําหน่าย
แล้ว (หุ้น)
ประเทศไทย
32,730,684

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและขายชีส
ผลิตและขายไอศครีม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ผลิตส่วนผสมอาหาร
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
โรงเรียนสอนทําอาหาร
เจ้าของลิขสิทธิ์

ถือหุ้น
โดย
MINT

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
99.7%

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%

ประเทศไทย

1,050,000

MFG

49.9%

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย

450,000
800,000
1,800,000

MFG
MFG
MFG

51.0%
50.0%
100.0%
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในบริษัทอื่น

14

Primacy Investment Limited
("Primacy")
The Pizza Company Ltd.

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

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

26

The Food Theory Group Pte. Ltd.
("Food Theory")
Dining Collective Pte. Ltd.
Ya Hua International Pte. Ltd.
Delicious Food Australia Finance Pty.
Ltd.
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
("MHH")
Delicious Food Holding (Australia) Pty.
Ltd. ("DFHA")
Oaks Hotels & Resorts Limited และ
บริษัทย่อย

บริหารจัดการ

13

18
19
20

21
22
23

27
28
29
30
31
32

เจ้าของลิขสิทธิ์

เจ้าของลิขสิทธิ์

จัดตั้งขึน้ ใน จํานวนหุ้นที่
ประเทศ ออกจําหน่าย
แล้ว (หุ้น)
ประเทศสาธารณรัฐ 134,069,606
มอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐ
1
มอริเชียส
ประเทศไทย
3,100,000
ประเทศสิงคโปร์
SGD 1
USD 63,500
ประเทศไทย
2,000,000

ถือหุ้น
โดย
MFG

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
100.0%

MFG

100.0%

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

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น
ประเทศสิงคโปร์

9,201,000

Primacy

100.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์

73,823,745

Primacy

100.0%

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์

326,086

Primacy

92.0%

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

3,000

Primacy

49.0%

2,400,000

Primacy

100.0%

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ประเทศ
สาธารณรัฐเชเชลส์
ประเทศสิงคโปร์

338,000

MFGS

100.0%

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

200,000
700,000

50.0%
100.0%

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์

59,000,100

MFGS
Food
Theory
DFHS

15,300,100

DFHS

100.0%

10

DFHS

100.0%

189,131,898

MHH

100.0%

เจ้าของลิขสิทธิ์
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริหารด้านที่พกั
อาศัย

100.0%
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

ลงทุนในบริษัทอื่น

38

TCC Holding Joint Stock Company

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

39
40
41

Benihana Holding Pte. Ltd.
บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จํากัด
บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

42
43

Spoonful Pte. Ltd. (“SPS”)
Le Kein Investment Co., Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

44

City Donut Pte. Ltd.

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

45

Minor BT Holding (Singapore) Pte.
Ltd. (“Minor BT”)
BTG Holding Company Pte. Ltd.
(“BTG”)
BreadTalk Group Limited

ลงทุนในบริษัทอื่น

33
34
35
36
37

46
47
หมายเหตุ:

ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและ
เครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

จัดตั้งขึน้ ใน จํานวนหุ้นที่
ถือหุ้น สัดส่วน
ประเทศ ออกจําหน่าย
โดย การถือ
แล้ว (หุ้น)
หุ้น
ประเทศออสเตรเลีย
46,000,000
DFHA
70.0%
และประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศ
24,077,144 MFGIHS
70.0%
สาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐ
10,000 MFGIHS 100.0%
ประชาชนจี น
สหราชอาณาจักร
13,700,000 MFGIHS
50.0%
ประเทศ
2,000,000 MFGIHS 100.0%
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
ประเทศ
2,500,000 MFGIHS
50.0%
เวียดนาม
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
50.0%
2000,000,000
ประเทศสิงคโปร์
100,000
Food 50.0%
Theory
ประเทศสิงคโปร์
79,955,600 Primacy 100.0%

ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสิงคโปร์

1,000

Minor BT

25.1%

ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ประเทศสิงคโปร์

563,450,160

BTG

98.0%

สามารถค้นหาบริษัทในกลุม่ DKL เพิม่ เติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
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ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

จําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่าย
แล้ว (หุ้น)
489,770,722

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

1,100,000
100,000
40,000

5 บริษัท เดอะ กูด้ ไลฟ์ โกลบอล จํากัด

จัดจําหน่ายสินค้า
ผลิตสินค้าอุปโภค
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จัดจําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย

700,000

6 บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ จํากัด ("MLL")
7 บริษทั เอสมิโด แฟชั่นส์ จํากัด
8 บริษทั ไมเนอร์ แฟชั่น จํากัด

จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า
จัดจําหน่ายสินค้า

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

350,000
13,000,000
300,000

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
("MCL")
2 บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด
3 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
4 บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

ถือหุ้นโดย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น

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%

รายงานประจำ�ปี 2564
แบบ 56-1 One Report

รากฐานที่ แข็ งแกร่ ง
เพื่ อการฟื้ นตั วอย่ างก้ าวกระโดด

บริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล จ� ำกั ด (มหาชน)

88 อาคารเดอะปาร์ ค ชั้ น 12 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศั พท์ : +66 (0) 2365 7500 www.minor.com

