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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

รายการประเภท 1 ของ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”,”MINT”) ครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อ

วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัท NH Hotel 

Group SA. (“บริษัทเป้าหมาย”) โดยการทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) และการซือ้หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทนุในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย (ซึ่งได้แก่ NH Hotel 

Group SA. ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งใน

ประเทศแถบยโุรป) โดยผู้ซือ้ (ซึง่ได้แก่ MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ MINT จะทํา

คําเสนอซือ้ (Takeover Bid) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกับการทําคําเสนอซือ้ สําหรับหุ้นทัง้หมดท่ี

เหลอือยูใ่นบริษัทเป้าหมายท่ีกลุม่บริษัทของ MINT ไมไ่ด้ถืออยู ่ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไมเ่กิน 242,297,204 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทัง้หมด (fully diluted basis) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือ

ประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการปรับราคายตุิธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,550,702,106 ยโูร 

(หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซือ้อาจเปลี่ยนแปลงตามมลูค่าของหุ้นใน

บริษัทเป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (“การเข้าทาํรายการเสนอซือ้”)   

2. อนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย โดยผู้ซือ้ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของ MINT จะซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย (ซึ่งได้แก่ Tangla Spain, S.L.U.) จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 8.4 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร (หรือประมาณ 230.45 

บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยโูร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) (“การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น”) โดยราคาซือ้ขายหุ้น

ขึน้อยูก่บัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป้าหมายซึง่จะมีการปรับราคาซือ้ขายหุ้น ณ วนัท่ีดําเนินการซือ้ขายหุ้น  

การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมนียัสําคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน

ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
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สินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการเสนอซือ้และการ

เข้าทํารายการซือ้หุ้นในครัง้นี ้ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ จะมีขนาด

รายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า 

รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการประเภท 1 ตามประกาศเร่ืองการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการการได้มาซึง่สินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตง่ตัง้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น และจดัให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดยมติดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่

น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสยี  

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 – สารสนเทศที่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (สารสนเทศตามบัญชี 1) 

(1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ   

หลงัจากวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซือ้”) ได้

เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนซึ่งเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการซือ้หุ้ นกับ Tangla Spain, 

S.L.U. (“ผู้ขาย”) (“สัญญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน”) ในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2561  

การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขตา่งๆ ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ครบถ้วนแล้ว 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทํารายการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย 

(2) บริษัทได้รับการสนบัสนุนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซือ้

และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้รับการอนมุตัิสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(3) บริษัทได้รับการอนญุาตท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องจากหนว่ยงานเก่ียวกบัการแขง่ขนัทางการค้า 0

1 

บริษัทคาดวา่การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ภายในเดือนกนัยายน 2561 

                                                           
1  หน่วยงานเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการค้า เชน่ National Markets and Competition Commission (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) (“CNMC”) ในประเทศสเปน และ Portuguese Competition Authority (“Autoridade da Concorrência”) (“AdC”) ในประเทศ

โปรตเุกส 
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(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

การเข้าทาํรายการเสนอซือ้ 

ผู้ซือ้   :  MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.* 

ผู้ขาย  : ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทเป้าหมายท่ีตอบรับคาํเสนอซือ้ 

* MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. เดิมช่ือ AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยของ MINT ซึง่ถือหุ้น

ร้อยละ 100 โดยบริษัทยอ่ยของ MINT 

 

การเข้าทํารายการเสนอซือ้เป็นการดําเนินการเป็นการทัว่ไป เทา่ท่ีบริษัททราบผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายมไิด้เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 

19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และรายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ย

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น 

ผู้ซือ้  :  MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.* 

ผู้ขาย : Tangla Spain, S.L.U. 

* MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. เดิมช่ือ AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยของ MINT ซึง่ถือหุ้น

ร้อยละ 100 โดยบริษัทยอ่ยของ MINT 

 

ผู้ ซือ้มิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

การเข้าทาํรายการเสนอซือ้ 

ผู้ซือ้จะทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สาํหรับหุ้นทัง้หมดท่ีเหลอือยูใ่นบริษัทเป้าหมายท่ีกลุม่บริษัทของ MINT ไมไ่ด้ถืออยู ่

ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไมเ่กิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการปรับราคา

ยุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทัง้นี ้

ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซือ้อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
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ในการทํารายการเสนอซือ้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกบัการทําคําเสนอซือ้ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซือ้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ จํานวน

หุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ซือ้ถือภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้จะขึน้อยูก่บัปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและ

ผู้ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญาสนิเช่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและอาจมีในอนาคต (เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ) ซึง่บริษัทหรือ

ผู้ซือ้เป็นคูส่ญัญา หรือการจดัการการถือหุ้น หรือการขายหรือจําหนา่ยไปซึง่หุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่น เพ่ือการจดัการ

โครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดวา่กลุม่บริษัทของ MINT 

จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสดัสว่นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) ซึ่งเป็นสดัสว่นท่ี MINT 

ยงัคงมีอํานาจควบคมุบริษัทเป้าหมายอยู ่

การเข้าทํารายการเสนอซือ้ดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 59.9 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์ สตูรการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิ      

มลูคา่ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิที่ได้มาหรือจําหน่ายไป* สดัสว่นการถือหุ้น *100 

มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิที่มีตวัตนของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทยอ่ยรวมกนั แล้วแตก่รณี 
= 27,528,626,273 * 61.8% * 100 
       28,394,959,000 

= 59.9% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ               กําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติหลงัหกัภาษี* สดัสว่นการถือหุ้น *100 

กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียนหรือของของบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทยอ่ยรวมกนั 

แล้วแตก่รณี 
= 3,096,779,202 * 61.8% * 100 
        5,210,171,011 

= 36.7% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่ง

ตอบแทน    

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระให้หรือได้รับ* 100 

มลูคา่ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอ่ย

รวมกนั แล้วแตก่รณี 
= 58,583,199,496 * 100 
      116,784,580,000 

= 50.2% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ

หลกัทรัพย์ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทไม่มีการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือชําระค่า

สินทรัพย์ 

n/a 

หมายเหต ุ- ใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ตอ่ 1 ยโูร ซึง่เป็นอตัราขายถวัเฉลี่ยของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 4 มิถนุายน 2561 

การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น 

ผู้ซือ้จะซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทนุทัง้หมด (fully diluted 

basis) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 

ยโูร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมเีง่ือนไขบงัคบัก่อน 
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การเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 8.1 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์ สตูรการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิ      

มลูคา่ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิที่ได้มาหรือจําหน่ายไป* สดัสว่นการถือหุ้น *100 

มลูคา่ของสินทรัพย์สทุธิที่มีตวัตนของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและ

บริษัทยอ่ยรวมกนั แล้วแตก่รณี 
= 27,528,626,273 * 8.4% * 100 
       28,394,959,000 
 

= 8.1% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ               กําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติหลงัหกัภาษี* สดัสว่นการถือหุ้น *100 

กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียนหรือของของบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทยอ่ยรวมกนั 

แล้วแตก่รณี 
= 3,096,779,202 * 8.4% * 100 
        5,210,171,011 
 

= 5.0% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่ง

ตอบแทน    

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระให้หรือได้รับ* 100 

มลูคา่ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอ่ย

รวมกนั แล้วแตก่รณี 
= 7,590,670,590 * 100 
      116,784,580,000 
 

= 6.5% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทไมมี่การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือชําระคา่สินทรัพย์ n/a 

หมายเหต ุ- ใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ตอ่ 1 ยโูร ซึง่เป็นอตัราขายถวัเฉลี่ยของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 4 มิถนุายน 2561 

การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ อ้างอิงจาก

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

มูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

(ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 

ขนาดรายการ 

แจ้งการจดัตัง้บริษัทใหม ่การเพ่ิมทนุและการลงทนุของบริษัทยอ่ย (Corbin & King) (18 ธันวาคม 2560) 0.1% 

การเพ่ิมสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทยอ่ย (Over Success) (27 เมษายน 2561) 0.6% 

แจ้งการลงทนุของบริษัทยอ่ย (NH Hotel Group) (23 พฤษภาคม 2561) 8.5% 

แจ้งการลงทนุเพ่ิมของบริษัทยอ่ย (NH Hotel Group) (28 พฤษภาคม 2561) 0.7% 

แจ้งรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภท 2 (หุ้นใน NH Hotel Group จํานวน 65,850,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8 

ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis)) ( 6 มิถนุายน 2561) 

16.3% 

รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ (หุ้นใน NH Hotel Group จํานวน 14,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของทนุทัง้หมด 

(fully diluted basis)) (11 มิถนุายน 2561) 

3.5% 

รวม 29.7% 
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เมื่อพิจารณารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมกีารตกลงเข้าทํารายการเสนอซือ้และ

การเข้าทํารายการซือ้หุ้นในครัง้นี ้ซึง่มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ จะมี

ขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 97.7  ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึง่มีขนาดเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงู

กว่า รายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นการเข้าทํารายการประเภท 1 ตามประกาศเร่ือง

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํา

รายการซือ้หุ้น และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น โดย

มติดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ผู้ซือ้จะทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายท่ีกลุ่มบริษัทของ MINT 

ไม่ได้ถืออยู่ ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทัง้หมด (fully 

diluted basis) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั

การปรับราคายตุิธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,550,702,106 ยโูร (หรือประมาณ 58,583,199,496 

บาท) และจะซือ้หุ้ นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทัง้หมด (fully 

diluted basis) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 2 ยูโร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 

200,925,674 ยโูร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) โดยบริษัทเป้าหมายท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป ครอบคลมุ 30 ประเทศ ภายใต้

โรงแรมระดบัสีด่าวแบรนด์ NH และระดบัห้าดาว แบรนด์ NH Collection และมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจไปในประเทศ

แถบยโุรปเป็นหลกั 

ข้อมูลเบือ้งต้นของ NH Hotel Group SA. 

ช่ือบริษัท NH Hotel Group SA  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แมดริด (ช่ือยอ่ NHH) 

ประเภทธุรกิจ โรงแรมและสนัทนาการ  

จาํนวนโรงแรม 382 โรงแรม หรือ 59,350 ห้องพกั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 

รายได้หลัก ร้อยละ 26 จากสเปน ร้อยละ 25 จากยโุรปกลาง ร้อยละ 22 จากเบเนลกัซ์ ร้อยละ 

18 จากอิตาลี ร้อยละ 9 จากอเมริกาใต้  

วันที่จัดตัง้ ปี 2521 

สาํนักงานใหญ่  เมืองแมดริด ประเทศสเปน 

ทุนทัง้หมด (fully diluted basis) 784,360,486 ยโูรแบง่ออกเป็น 392,180,243 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร รวม

สว่นที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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คณะกรรมการ     

ช่ือ ตาํแหน่ง ตัวแทนจาก 

Alfredo Fernández Agras  ประธาน

กรรมการ 

Oceanwood 

Capital 

Management LLP 

Ramón Aragonés Marín  กรรมการ

ผู้จดัการ 

Executive CEO 

José Antonio Castro Sousa  รองประธาน

กรรมการ 

Grupo Inversor 

Hesperia, S.A. 

Jordi Ferrer Graupera  Vocal Grupo Inversor 

Hesperia, S.A. 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Vocal MINT 

นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชา

กาเรีย 

Vocal MINT 

นายสตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี ้ Vocal MINT 

José María Sagardoy Llonis  Vocal กรรมการอิสระ 

María Grecna  Vocal กรรมการอิสระ 

José María Cantero de Montes-

Jovellar  

Vocal กรรมการอิสระ 

Paul Daniel Johnson  Vocal กรรมการอิสระ 

Fernando Lacadena Azpeitia  Vocal กรรมการอิสระ 

Pedro Ferreras Díez  เลขานกุาร - 

Carlos Ulecia Palacios  รองเลขานกุาร - 

  

ผู้ถือหุ้นใหญ่  

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561  

  

  

ช่ือ ร้อยละการถือหุ้น 

กลุม่บริษัทของ MINT 29.8% 

HNA Group 8.4% 

Hesperia Group 8.1% 

Oceanwood Capital Management LLP 5.3% 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ร้อยละ 3 

ของหุ้นทัง้หมดของ NH Hotel Group SA. 

48.4% 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทของ MINT ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายอยูจํ่านวน 

116,945,043 หุ้น หรือร้อยละ 29.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis)  
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน* 

*ข้อมลูจากงบการเงินสอบทานและงบการเงิน

ตรวจสอบที่เปิดเผยบนเว๊ปไซด์ 

https://www.nh-

hotels.com/corporate/shareholders-and-

investors/financial-

information#infofinanciera02  

งบแสดงฐานะการเงิน*    
 ล้านยูโร ล้านบาท 

Q1/2561 2560 2559 Q1/2561 2560 2559 

สินทรัพย์ 2,549 2,472 2,627 96,297 93,388 99,244 

หนีส้ิน 1,368 1,320 1,472 51,681 49,868 55,610 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,181 1,152 1,155 44,616 43,521 43,634 

     

‘งบกาํไรขาดทุน*     
 ล้านยูโร ล้านบาท 

Q1/2561 2560 2559 Q1/2561 2560 2559 

รายได้ 345  1,571  1,475  13,018  59,350  55,723  

กําไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษีและค่าเสื่อม

ราคา จากการ

ดําเนินงานปกติ 

16  233  181  593  8,802  6,838  

กําไรสทุธิ 22   36  31  820  1,341  1,164  
 

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

การเข้าทาํรายการเสนอซือ้ 

ผู้ซือ้จะทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สาํหรับหุ้นทัง้หมดท่ีเหลอือยูใ่นบริษัทเป้าหมายท่ีกลุม่บริษัทของ MINT ไมไ่ด้ถืออยู ่

ณ เวลาการทําคําเสนอซือ้ หรือจํานวนไมเ่กิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทนุทัง้หมด (fully diluted basis) 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัการปรับราคา

ยตุิธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,550,702,106 ยโูร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทัง้นี ้

ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซือ้อาจเปลีย่นแปลงตามมลูคา่ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง และผู้ซือ้จะชําระราคาเสนอซือ้ด้วยเงินสดตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้สาํหรับการทําคําเสนอซือ้ 

การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น 

ผู้ซือ้จะซือ้หุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทนุทัง้หมด (fully diluted 

basis) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 2 ยโูร ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 

ยโูร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมเีง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยผู้ซือ้จะชําระ

ราคาซือ้ขายครัง้เดยีวเต็มจํานวนภายใต้เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

การเข้าทาํรายการเสนอซือ้ 

https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors/financial-information#infofinanciera02
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors/financial-information#infofinanciera02
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors/financial-information#infofinanciera02
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors/financial-information#infofinanciera02
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ราคาเสนอซือ้หุ้นละ 6.40 ยโูร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการปรับราคายตุิธรรม (fair price adjustments) 

รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,550,702,106 ยโูร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทัง้นี ้ ราคาเสนอซือ้อาจเปลีย่นแปลงตาม

มลูคา่ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น 

ราคาซือ้ขายหุ้นละ 6.10 ยโูร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยโูร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) 

(7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การเข้าทาํรายการเสนอซือ้ 

มลูค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายเกิดจากการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธีการซึง่นิยมใช้กนัโดยทัว่ไปใน

การประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise value) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) มูลค่าปัจจุบนัสดุท้าย (Terminal Value) รวมถึงผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงินท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั การเปรียบเทียบการทํารายการอ่ืน และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุ รวมถึงศกัยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายท่ีมีโอกาสสร้างรายได้ท่ีดีอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยมูลค่าของบริษัท 

(Enterprise value) จะถกูหกัด้วยหนีส้นิทางการเงินสทุธิ (หนีส้นิทางการเงินหกัด้วยเงินสด) ของบริษัทเป้าหมาย เพ่ือให้ได้

มูลค่าของส่วนผู้ ถือหุ้น หลงัจากนัน้นํามาหารด้วยจํานวนทุนทัง้หมด (Fully Diluted Basis) เพ่ือให้ได้ราคาต่อหุ้น โดย

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบมลูค่าหุ้นจากการคํานวนกบัราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจุบนั โดยราคาหลกัทรัพย์

ของบริษัทเป้าหมาย มีราคาปิด ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 เท่ากับ หุ้นละ 6.58 ยูโร อย่างไรก็ตามราคาท่ีเข้าทํารายการ

เสนอซือ้ได้พิจารณาประกอบกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องการกําหนดราคาเสนอซือ้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎเกณฑ์

ในประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

การเข้าทาํรายการซือ้หุ้น 

มลูค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายเกิดจากการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธีการซึง่นิยมใช้กนัโดยทัว่ไปใน

การประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise value) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) มูลค่าปัจจุบนัสดุท้าย (Terminal Value) รวมถึงผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงินท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั การเปรียบเทียบการทํารายการอ่ืน และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุ รวมถึงศกัยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายท่ีมีโอกาสสร้างรายได้ท่ีดีอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยมูลค่าของบริษัท 

(Enterprise value) จะถกูหกัด้วยหนีส้นิทางการเงินสทุธิ (หนีส้นิทางการเงินหกัด้วยเงินสด) ของบริษัทเป้าหมาย เพ่ือให้ได้

มูลค่าของส่วนผู้ ถือหุ้น หลงัจากนัน้นํามาหารด้วยจํานวนทุนทัง้หมด (Fully Diluted Basis) เพ่ือให้ได้ราคาต่อหุ้น โดย

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบมลูค่าหุ้นจากการคํานวณกบัราคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ในปัจจุบนั โดยราคาหลกัทรัพย์

ของบริษัทเป้าหมาย มีราคาปิด ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 เท่ากบัหุ้นละ 6.58 ยโูร อย่างไรก็ตาม มลูค่าหุ้นท่ีตกลงซือ้ขาย

เป็นไปตามการเจรจาตอ่รองของบริษัทและผู้ขายภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน  
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(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียน  

การลงทนุนีใ้ห้ผลตอบแทนด้านการเงิน รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคในแถบยโุรปมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ ธุรกิจทอ่งเท่ียวเติบโต

อย่างต่อเน่ืองในประเทศท่ี NH Hotel Group SA. ดําเนินธุรกิจอยู่ มีการควบคุมต้นทุนและแผนในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้จากคณะผู้บริหารปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ยงัเป็นโอกาสสาํหรับบริษัทในการขยายธุรกิจของบริษัทโดยการลงทนุในโรงแรมท่ีมีความแข็งแกร่ง มีตําแหนง่

ท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีดีทัว่ยโุรป  ซึง่เป็นเร่ืองยากท่ีจะสามารถเข้าเป็นเจ้าของโรงแรมในเมืองใหญ่ๆ เช่น สเปน เบเนลกัซ์ ยโุรป

ตอนกลางและอิตาล ี

เมื่อได้อํานาจควบคุมในบริษัทเป้าหมาย MINT มีความตัง้ใจท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการร่วมกันประกอบธุรกิจ 

(Synergy) หลายด้านเพ่ือให้ผลประกอบการของบริษัทเป้าหมายและ MINT มีความแข็งแกร่งเพ่ิมขึน้ โดย MINT จะสง่คน

เข้าไปเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในลกัษณะท่ี MINT และบริษัทเป้าหมายมี

ความเท่าเทียมกัน (arms-length) เพ่ือปรับปรุงรายได้จากการสร้างอุปสงค์ระหว่างกัน (cross-demand) และจากการ

ดําเนินงานในหลายประเทศ (cross-geography)  

(9) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินระยะเวลา 18 เดือน อตัราดอกเบีย้ลอยตวั (EURIBOR) บวกอตัราร้อยละคงท่ีตอ่ปี ทัง้นี ้บริษัท

ต้องคงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุในระดบัไมเ่กิน 1.75 เทา่ ซึง่บริษัทอาจมกีารรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึง่

เงินกู้ จํานวนนีไ้มม่ีผลกระทบกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถงึสทิธิในการได้รับเงินปันผล 

อยา่งไรก็ตาม ในการทํารายการเสนอซือ้ หากมจํีานวนผู้ตอบรับคําเสนอซือ้ในระดบัท่ีอาจสง่ผลให้อตัราสว่นภาระทาง

การเงินตอ่ทนุ (Interest Bearing Debt/Equity – IBD/E) เพ่ิมขึน้จนถึงระดบัท่ีใกล้เคียงเง่ือนไขจํากดัสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

(Debt Covenant) ในกรณีดงักลา่ว บริษัทมีแผนเบือ้งต้นในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม อนั

อาจรวมถงึการหาพนัธมติรทางธรุกิจ (Strategic Partner) เพ่ือซือ้หุ้นในสว่นท่ีเกินจากเป้าหมายการลงทนุ หรือการออกหุ้น

กู้ ไมกํ่าหนดอาย ุ (Perpetual Bond) ซึง่เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุในสดัสว่นท่ีเหมาะสม เพ่ือชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนั

การเงินท่ีใช้ในการทําธุรกรรม  

(10) เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขตา่งๆ ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ครบถ้วนแล้ว 

(1) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทํารายการลงทนุในบริษัทเป้าหมาย 

(2) บริษัทได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซือ้และ

การเข้าทํารายการซือ้หุ้ น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการอนุมตัิสินเช่ือจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 
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(3) บริษัทได้รับการอนญุาตท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องจากหนว่ยงานเก่ียวกบัการแขง่ขนัทางการค้า1

2 

(11) กรณีที่กิจการที่บริษัทจดทะเบยีนไปลงทุนมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนถอืหุ้นตัง้แต่ 10% 

ของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกจิการนัน้ และธุรกิจของกิจการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทจดทะเบียน  

-ไมม่ี - 

(12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมลูตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาทางกฎหมายได้นําเสนอแล้วมี

ความเห็นว่า การเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ช่วย

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและศกัยภาพในการแข่งขนัในการดําเนินธุรกิจ และสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อยา่ง

ตอ่เน่ืองในระยะยาว รวมถึงมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 

(13) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและมคีวามเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัท 

2. ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบบันีแ้ล้วตามความสามารถรับรู้ท่ีดีท่ีสดุและข้อมูลท่ีมีและขอรับ

รองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่มีข้อมูลท่ีอาจทําให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดในสาระสําคญั 

และไมข่าดข้อมลูท่ีเป็นสาระสาํคญัซึง่ควรแจ้ง 

3. รายงานความเหน็ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือแสดงความเห็น

เก่ียวกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูท่ีเพียงพอสําหรับการพิจารณา

อนมุตัิการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้น ทัง้นี ้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากดั ไม่มีการถือหุ้น

และไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทแตอ่ย่างใด คํายินยอมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้เผยแพร่ความเห็น ปรากฏ

อยูใ่นความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ในเอกสารแนบ 3 

                                                           
2 หน่วยงานเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการค้า เชน่ National Markets and Competition Commission (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) (“CNMC”) ในประเทศสเปน และ Portuguese Competition Authority (“Autoridade da Concorrência”) (“AdC”) ในประเทศ

โปรตเุกส 
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4. ภาระหนีส้ินของกลุ่มกิจการ 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจําหน่ายแล้ว และที่ยังมิได้ออกจําหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้

แล้ว และมอบอาํนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจาํหน่ายตามที่เห็นสมควร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีได้ออกและเสนอขายท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด คิดรวมเป็นจํานวน (ตาม

มลูค่าท่ีตราไว้) 24,562 ล้านบาท และตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินคงเหลอืท่ี

สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้อีกในจํานวน 20,438 ล้านบาท 

เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระ

หนีข้องบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในจํานวน (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ไม่เกิน 

50,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน) โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิโดยท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้ก่อนๆ จํานวน 45,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) และเมื่อคํานวณ

รวมกับหุ้นกู้ ของบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 

95,000 ล้านบาท (หรือจํานวนเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน) ทัง้นี ้วงเงินของหุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนแล้วหรือท่ีบริษัทได้ทําการซือ้คืน จะ

นํามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถทําการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) เงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 

4.2 ยอดรวมของเงนิกู้ยมืที่มีกาํหนดระยะเวลา  
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 22,865,540 23,456,264 13,510,411 14,199,728 
หกั สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,535,629 1,757,932 712,118 653,618 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิสุทธิ 21,329,911 21,698,332 12,798,293 13,546,110 

 

การเปลีย่นแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พันบาท พันบาท 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีต้นงวด 23,456,264 14,199,728 
การกู้ยืมเพ่ิม 1,516,061 687,920 
การจา่ยชําระคืน (1,087,987) (879,668) 
ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 3,876 - 
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (425,238) (497,569) 
การแปลงคา่งบการเงิน (597,436) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 22,865,540 13,510,411 
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4.3 ยอดรวมมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น รวมทัง้เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 27,250 44,599 - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 445,557 1,509,934 - 1,000,962 

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - 1,871,933 1,707,307 

สว่นของหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี 8,383 7,475 - - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน – สทุธิจากที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปี 13,504 10,265 - - 

สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 

หุ้นกู้  – สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19,561,590 23,134,045 19,561,590 23,134,045 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้ทัง้หมดท่ียงัไมค่รบกําหนดไถ่ถอน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงันี ้

   

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการ   

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม   

  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560   

วันท่ีออก กําหนดชาํระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ เงื่อนไข 

       

มีนาคม 2554 มีนาคม 2561  7 - 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ตลุาคม 2554 ตลุาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ตลุาคม 2554 ตลุาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มีนาคม 2559 มีนาคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มีนาคม 2559 มีนาคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

กรกฏาคม 2560 กรกฏาคม 2570 10 1,562 1,634  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

กนัยายน 2560 กนัยายน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

กนัยายน 2560 กนัยายน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มีนาคม 2561 มีนาคม 2571 10 1,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

รวมหุ้นกู้    24,562 25,134   
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4.4 หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

แหล่งเงินทนุท่ีใช้ในการได้มาซึ่งจํานวนหุ้นตามเป้าหมายดงักล่าวมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบนัการเงิน

ระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งบริษัทอาจมีการรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือ

อยา่งเพียงพอจากสถาบนัการเงิน และรวมถึงการออกตราสารหนีแ้ละหุ้นกู้ของบริษัท โดยบริษัทคาดวา่จะรักษาอตัราสว่น

หนีส้นิสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นภายในปี 2562 ให้อยูใ่นระดบัไมเ่กิน 1.3 เทา่ ซึง่เป็นระดบัท่ีเหมาะสมของ

บริษัท โดยในการเข้าทําการเสนอซือ้ครัง้นี ้ถึงแม้ว่าสดัสว่นหุ้นท่ีบริษัทจะได้มาทัง้หมดจะขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทเป้าหมายท่ีจะขายหุ้นตามราคาเสนอซือ้ของบริษัท อย่างไรก็ดี จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีบริษัทจะถือ

ภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้และการเข้าทํารายการซือ้หุ้นยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและผู้

ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญาสนิเช่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและอาจมใีนอนาคต (เช่น อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ) ซึง่บริษัทหรือผู้

ซือ้เป็นคู่สญัญา รวมถึงการจดัการการถือหุ้น การขายหรือจําหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเป้าหมายบางส่วนเพ่ือการจดัการ

โครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ราคาเสนอซือ้และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซือ้อาจเปลี่ยนแปลงตาม

มลูคา่ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตปัุจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมของบริษัทจดทะเบียน  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั 

ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี ร้านอาหารกว่า 2,085 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เดอะ  

พิซซา่ คอมปะนี, สเวนเซน่ส์, ซิซซ์เลอร์, แดร่ีควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลบั, เบร็ดทอล์ค (ประเทศ

ไทย), ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮานา อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจดัการ 

และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทัง้สิน้ 161 โรงแรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโว

ล,ี  เอเลวานา่ คอลเลคชัน่, โฟร์ ซีซัน่ส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดบับลวิ แมริออท, เรดิสนั บล,ู เดอะ โบมอนต์ และโรงแรมในกลุม่ไม

เนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ใน 25 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา มหาสมทุรอินเดีย ยโุรปและอเมริกาใต้ 

อีกทัง้บริษัทประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขาย

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย และโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนนัตรา เวเคชัน่ 

คลบั ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจบนัเทิง นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ นําด้านการจัดจําหน่าย

สินค้าไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ โดยเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้ จัดจําหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่  แก๊ป ,  

บานาน่า รีพับบลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอสปรี, บอสสิน่ี, เอแตม, แรทลีย์, อเนลโล่, โอวีเอส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร,  

สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ และไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอปุโภค

บริโภคตามสญัญาวา่จ้างผลติ โดยมโีรงงานเป็นของตวัเอง 
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5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และปีปัจจุบันถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปีที่ ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัย

ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทจดทะเบียน  

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา และปีปัจจบุนัถงึไตรมาสลา่สดุ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,002,801  4.07% 4,398,761  4.06% 5,336,159  4.51% 4,847,446 4.15% 

เงินลงทนุระยะสัน้  - 0.00% - 0.00% 1,695,238  1.43% 766,295 0.66% 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 2,678,112  2.72% 2,378,446  2.19% 2,777,446  2.34% 2,343,512 2.01% 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 2,388,674  2.43% 2,762,634  2.55% 3,116,647  2.63% 3,105,382 2.66% 

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 7,506,997  7.63% 2,548,644  2.35% 1,886,564  1.59% 1,935,436 1.66% 

ลกูหนีอ้ื่น 2,282,132  2.32% 3,695,671  3.41% 5,484,124  4.63% 6,355,357 5.44% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 964,549  0.98% 1,247,135  1.15% 1,233,641  1.04% 1,281,269 1.10% 

     รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 19,823,265  20.15% 17,031,291  15.70% 21,529,818  18.18% 20,634,697 17.67% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 4,931,211  5.01% 3,693,584  3.41% 3,237,938  2.73% 3,196,445 2.74% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 5,152,960  5.24% 5,738,634  5.29% 6,174,383  5.21% 5,953,307 5.10% 

เงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี 3,531,420  3.59% 2,693,889  2.48%  3,542,425  2.99% 3,517,542 3.01% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 5,417,530  5.51% 6,692,163  6.17% 7,087,166  5.98% 7,179,869 6.15% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,113,285  1.13% 24,766  0.02%  29,940  0.03% 29,567 0.03% 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - สทุธิ 100,028  0.10% 100,044  0.09% 67  0.00% 67 0.00% 

ท่ีดินและโครงการระหว่างการพฒันา - 0.00% - 0.00% 104,444  0.09% 495,621 0.42% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 629,181  0.64% 923,036  0.85% 1,189,713  1.00% 1,177,004 1.01% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 35,013,837  35.59% 48,698,893  44.90% 51,271,864  43.29% 50,667,868 43.39% 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 17,893,493  18.19% 18,483,497  17.04% 19,664,822  16.60% 19,025,015 16.29% 

สทิธิการเช่า- สทุธิ 1,964,435  2.00% 1,984,700  1.83%  2,012,666  1.70% 2,191,995 1.88% 

สนิทรัพย์อื่น  2,810,909  2.86% 2,388,649  2.20%  2,598,307  2.19% 2,715,583 2.33% 

     รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 78,558,290  79.85% 91,421,855  84.30% 96,913,736  81.82% 96,149,883 82.33% 

รวมสินทรัพย์ 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 118,443,554 100.00% 116,784,580 100.00% 

 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
        

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,587,774  2.63% 1,123,538  1.04% 1,554,533  1.31% 472,807 0.40% 

เจ้าหนีก้ารค้า 7,752,558  7.88% 7,575,457  6.99% 8,952,709  7.56% 9,302,014 7.97% 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   1,504,787  1.53% 2,389,121  2.20% 1,757,932  1.48% 1,535,629 1.31% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 8,239  0.01% 8,443  0.01% 7,475  0.01% 8,383 0.01% 

รายได้รับลว่งหน้าท่ีถงึกําหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี    85,055  0.09% 142,560  0.13% 125,473  0.11% 161,301 0.14% 

หุ้นกู้สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี -    0.00% 4,300,000  3.96% 2,000,000  1.69% 5,000,000 4.28% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 338,129  0.34% 496,305  0.46% 325,609  0.27% 437,366 0.37% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1,284,521  1.31% 1,973,735  1.82% 1,878,957  1.59% 1,511,999 1.29% 

      รวมหนีส้นิหมนุเวียน 13,579,857  13.80% 18,009,159  16.61% 16,602,688  14.02% 18,429,499 15.78% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาว  19,550,401  19.87% 20,498,862  18.90% 21,698,332  18.32% 21,329,911 18.26% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ  22,270  0.02% 11,575  0.01% 10,265  0.01% 13,504 0.01% 

หุ้นกู้ 21,800,000  22.16% 21,500,000  19.82% 23,134,045  19.53% 19,561,590 16.75% 

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 258,024  0.26% 222,771  0.21% 222,234  0.19% 228,589 0.20% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น 6,459,846  6.57% 7,413,954  6.84% 6,755,061  5.70% 6,520,973 5.58% 

     รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 48,090,541  48.88% 49,647,162  45.78% 51,819,938  43.75% 47,654,567 40.81% 

รวมหนีส้นิ 61,670,398  62.68% 67,656,320  62.38% 68,422,626  57.77% 66,084,066 56.59% 

สว่นของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบยีน -  หุ้นสามญั 4,641,789  4.72% 4,621,828  4.26% 4,621,828  3.90% 4,621,828 3.96% 

  ทนุท่ีออกและชําระแล้ว - หุ้นสามญั 4,402,312  4.47% 4,410,368  4.07% 4,618,914  3.90% 4,618,914 3.96% 

 สว่นเกินมลูค่าหุ้น -  หุ้นสามญั 7,354,673  7.48% 7,639,594  7.04% 15,014,610  12.68% 15,014,610 12.86% 
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 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

  โดยบริษัทย่อยท่ีหมดอายแุล้ว 104,789  0.11% 104,789  0.10% 104,789  0.09% 104,789 0.09% 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น  (1,664,205) (1.69)%  (2,407,887) (2.22)%  (3,936,391) (3.32)% (4,782,192) (4.09)% 

กําไรสะสม         

    จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 464,179  0.47% 464,179  0.43% 464,179  0.39% 464,179 0.40% 

     ยงัไม่ได้จดัสรร  22,140,776  22.51% 27,190,682  25.07% 31,062,493  26.23% 32,781,722 28.07% 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 32,802,523  33.34% 37,401,726  34.49% 47,328,594  39.96% 48,202,022 41.27% 

สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 3,908,634  3.97% 3,395,101  3.13% 2,692,335  2.27% 2,498,492 2.14% 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 36,711,157  37.32% 40,796,826  37.62% 50,020,928  42.23% 50,700,514 43.4% 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น 98,381,555 100.00% 108,453,146 100.00% 118,443,554 100.00% 116,784,580 100.0% 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
  พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 16,284,434 34.83% 21,371,382 37.91% 23,387,663 40.63% 
รายได้คา่เช่าจากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 380,022 0.81% 363,716 0.65% 345,183 0.60% 
รายได้จากกิจการบนัเทงิ 134,893 0.29% 113,311 0.20% 103,050 0.18% 
รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,687,355 7.89% 3,137,819 5.57% 4,258,264 7.40% 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,667,070 35.64% 19,971,890 35.42% 20,016,222 34.77% 
รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสนิค้า 3,420,558 7.32% 3,474,301 6.16% 4,054,865 7.04% 
รายได้จากการบริหารจดัการ 983,846 2.10% 1,102,820 1.96% 1,171,025 2.03% 
รายได้จากการให้สทิธิแฟรนชายส์ 786,870 1.68% 1,616,392 2.87% 1,664,742 2.89% 
    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 42,345,047 90.56% 51,151,632 90.73% 55,001,015 95.54% 
เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 11,668 0.02% 7,992 0.01% 38,849 0.07% 
ดอกเบีย้รับ 442,867 0.95% 480,261 0.85% 501,661 0.87% 
รายได้อ่ืน 3,960,695 8.47% 4,741,038 8.41% 2,027,900 3.52% 
     รวมรายได้ 46,760,276 100.00% 56,380,923 100.00% 57,569,425 100.00% 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรม 8,825,122 18.87% 11,744,569 20.83% 12,500,810 21.71% 
ต้นทนุโดยตรงของการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 186,800 0.40% 249,641 0.44% 253,393 0.44% 
ต้นทนุโดยตรงของกิจการบนัเทงิ 46,880 0.10% 44,834 0.08% 41,998 0.07% 
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,216,028 2.60% 959,859 1.70% 1,091,159 1.90% 
ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,440,185 11.63% 6,545,209 11.61% 6,395,634 11.11% 
ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสนิค้า 2,066,389 4.42% 2,070,626 3.67% 2,363,440 4.11% 
     ต้นทนุในการประกอบธรุกิจรวม 17,781,404 38.03% 21,614,739 38.34% 22,646,434 39.34% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 21,386,274 45.74% 25,910,967 45.96% 27,833,482 48.35% 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย    (1,253,509) (2.68)% (591,855) (1.05)% (1,074,244) (1.87)% 
     รวมค่าใช้จ่าย 37,914,168 81.08% 46,933,851 83.24% 49,405,672 85.82% 
กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 8,846,108 18.92% 9,447,072 16.76% 8,163,753 14.18% 
ดอกเบีย้จ่าย (1,300,941) (2.78)% (1,605,815) (2.85)% (1,756,739) (3.05)% 
ภาษีเงินได้ (410,788) (0.88)% (1,032,050) (1.83)% (787,072) (1.37)% 
กําไรก่อนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,134,379 15.26% 6,809,207 12.08% 5,619,942 9.76% 
(กําไร) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ (94,214) (0.20)% (219,211) (0.39)% (204,545) (0.36)% 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 7,040,165 15.06% 6,589,996 11.69% 5,415,397 9.41% 
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 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2561 
 พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
รายได้     
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 6,015,315 39.69% 7,263,791 45.63% 
รายได้จากธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 2,035,384 13.43% 1,272,654 7.99% 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,642,988 37.24% 5,680,951 35.68% 
รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลติสนิค้า 950,335 6.27% 1,119,917 7.03% 
    รายได้จากการประกอบธุรกิจรวม     
เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน - 0.00% - 0.00% 
ดอกเบีย้รับ 94,861 0.63% 117,975 0.74% 
รายได้อ่ืน 416,161 2.75% 464,967 2.92% 
     รวมรายได้ 15,155,044 100.00% 15,920,255 100.00% 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 2,992,175 19.74% 3,756,450 23.60% 
ต้นทนุโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 707,470 4.67% 413,873 2.60% 
ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,690,032 11.15% 1,687,558 10.60% 
ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลติสนิค้า 556,984 3.68% 634,632 3.99% 
     ต้นทนุในการประกอบธรุกิจรวม 5,946,664 39.24% 6,492,513 40.78% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,739,998 44.47% 7,319,566 45.98% 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย    (223,941) 1.48% (224,522) 1.41% 
     รวมค่าใช้จ่าย 12,865,550 84.89% 14,009,410 88.00% 
กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้     
ดอกเบีย้จ่าย (402,832) (2.66)% (421,853) (2.65)% 
ภาษีเงินได้ (296,790) (1.96)% (145,242) (0.91)% 
กําไรก่อนส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,924,455 12.70% 1,719,229 10.80% 
(กําไร) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - สทุธิ 68,249 0.45% 46,374 0.29% 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,992,704 13.15% 1,765,603 11.09% 

 

5.2.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมาและปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ 

ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561  

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2561 อนัมีผลมาจากการเติบโตของทัง้ 3 กลุม่ธุรกิจ 

• ไมเนอร์ โฮเทลส์มีรายได้เติบโตร้อยละ 6 เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมทัง้ใน

ประเทศไทยและตา่งประเทศ  

• ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 เน่ืองมาจากยอดขายท่ีดีอยา่งตอ่เน่ืองของกลุม่ธุรกิจจดัจําหนา่ย 

• ไมเนอร์ ฟู้ ดมีรายได้เติบโตร้อยละ 1 จากผลการดําเนินงานท่ีมัน่คงของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย แม้วา่จะ

ได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในตา่งประเทศ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) จํานวน 3,440 ล้านบาท ลดลงใน

อตัราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2560  โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) การเพ่ิมขึน้ของต้นทนุในการ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

18 

 

ขายและคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม (“ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ”) 

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง และการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต (2) 

ผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน จากการแข็งคา่ของสกลุเงินบาท และ (3) ความแตกตา่งของช่วงเวลาในการบนัทึก

รายได้ของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม 

EBITDA ของกลุม่โรงแรมเดิมมีการเติบโตอย่างโดดเดน่ในอตัรามากกวา่ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2560 จาก

แนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีดีในตลาดหลักท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ และการบริหารจัดการการขายจากห้องพักอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั EBITDA ของธุรกิจจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ 

ปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของธุรกิจจดัจําหนา่ยและไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 1,719 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 11 จากไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งมีกําไร

สทุธิจํานวน 1,924 ล้านบาท โดยมีเหตผุลหลกัเดียวกนักบัการลดลงของ EBITDA ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบจาก

การแปลงค่างบการเงิน บริษัทประมาณว่ากําไรสุทธิจะลดลงเพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน อย่างไรก็ตาม กําไรสทุธิของกลุ่มโรงแรมเดิมมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในอตัรามากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เช่นเดียวกนั กําไรสทุธิของธุรกิจเซอร์วิส สวีท ภายใต้กลุม่โอ๊คส์ รวมทัง้กําไรสทุธิของธุรกิจร้านอาหาร

และธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติมีการปรับตวัดีขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จากท่ีกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 24.6 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 21.3  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 ในขณะท่ีอตัราการทํากําไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 12.5 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 10.6  

ในไตรมาส 1 ปี 2561 

 รายได้จาํแนกตามประเภทธุรกิจ  

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 6,085 6,028 1 38 
โรงแรมและอ่ืนๆ 8,929 8,388 6 55 
จดัจําหนา่ยและผลติ 1,130 963 17 7 
รายได้รวม 16,145 15,379 5 100 

 
 

    

 กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเสื่อม  (EBITDA)  

หน่วย: ลา้นบาท 
ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 1,123 1,138 -1 33 
โรงแรมและอ่ืนๆ 2,245 2,574 -13 65 
จดัจําหนา่ยและผลติ 72 65 10 2 
รวม 3,440 3,777 -9 100 
อัตราการทาํกาํไร EBITDA (ร้อยละ) 21.3 24.6    
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 กาํไรสุทธิ 
หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
กาํไรสุทธิ 1,719 1,924 -11 
อัตราการทาํกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.6 12.5  

พัฒนาการที่สาํคัญในไตรมาส 1 ปี 2561 

 พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

- เปิดร้านอาหารสทุธิจํานวน 21 สาขา เมื่อเทียบกบั ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นร้าน

เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และแดร่ี ควีน ในประเทศไทย 

- เปิดร้านสเวนเซน่ส์สาขาแรกในประเทศปากีสถาน 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

- เปิดโรงแรมซนัเซ็ท โคสต์ สมยุ รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ส์ บายอวานี ในสมยุ ประเทศไทย ซึง่บริษัท

ได้เข้าซือ้โรงแรมและปิดปรับปรุงตัง้แตเ่ดือนตลุาคมปี 2559 

- เปิดโรงแรมอวานี เซ็นทรัล เมลเบิร์น เรสซิเดนเซส ภายใต้สัญญาบริหารจัดการห้องชุด 

(Management Letting Rights Contract) ในเมอืงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี  

- เพ่ิมห้องพักจํานวน 9 ยูนิตในภูเก็ตและเชียงใหม่ เพ่ือรองรับสมาชิกของโครงการอนนัตรา 

เวเคชัน่ คลบั 

ไลฟ์สไตล์ - เปิดตวัร้านโอวีเอสอยา่งเต็มรูปแบบท่ีห้างสรรพสนิค้าเมกา บางนา ในกรุงเทพฯ  

อ่ืนๆ - ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทจํานวน 1 พนัล้านบาท 

ผลการดาํเนินงานจาํแนกรายธุรกิจ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 2,085 สาขา แบ่งเป็นสาขาท่ีบริษัทลงทุนเอง 1,080 สาขา คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของสาขาทัง้หมด และสาขาแฟรนไชส์ 1,005 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48 โดยเป็นสาขา 

ในประเทศไทย 1,357 สาขา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65 และเป็นสาขาในตา่งประเทศ 728 สาขา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35 

ในประเทศออสเตรเลยี, จีน, อินเดีย, ภมูิภาคตะวนัออกกลาง, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, เซเชลส์, สงิคโปร์, มลัดีฟส์, สหราช

อาณาจกัร และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย  

 ร้านอาหารจาํแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 
จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 
บริษัทลงทนุเอง 1,080 8 54 
-  ประเทศไทย 870 4 47 
-  ตา่งประเทศ 210 4 7 
สาขาแฟรนไชส์ 1,005 13 14 
-  ประเทศไทย 487 12 27 
-  ตา่งประเทศ 518 1 -13 
รวมสาขาร้านอาหาร 2,085 21 68 
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 ร้านอาหารจาํแนกตามแบรนด์ 
จาํนวนร้านสาขา ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 
เดอะ พิซซา่ คอมปะนี 457 10 49 
สเวนเซน่ส์ 327 -1 -4 
ซิซซ์เลอร์ 65 -1 5 
แดร่ี ควีน 451 4 15 
เบอร์เกอร์ คงิ 93 0 16 
เดอะ คอฟฟ่ี คลบั 437 4 -26 
ไทย เอ็กซ์เพรส 91 0 -5 
ริเวอร์ไซด์ 57 1 0 
เบร็ดทอล์ค 48 2 11 
อ่ืนๆ* 59 2 7 
รวมสาขาร้านอาหาร 2,085 21 68 

* อ่ืนๆ คือ ร้านอาหารในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์, ร้านอาหารในประเทศ

สิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทนุในสดัส่วนร้อยละ 50 บริษัท เดอะ ฟู้ ด เธียร่ี กรุ๊ป จํากัด และร้านอาหารในสหราชอาณาจกัรภายใต้แบ

รนด์ “แกรบบ์”, “ภทัรา” และ “สดุา” 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 การเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงในอตัราร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกบั 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจท่ีออ่นตวัในตลาดหลกัท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู ่ในขณะท่ีกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร

ในประเทศไทยมียอดขายโดยรวมทกุสาขา (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขายสาขาแฟรนไชส์ เติบโตในอตัราร้อยละ 

5.4 แต่ยอดขายโดยรวมทุกสาขาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารทัง้หมดลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปิดสาขา โดยเฉพาะในบางตลาดในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร

ตัง้แตช่่วงปลายปี 2560 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมยีอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโตในอตัราร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ืองในอตัราร้อยละ 6 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 

แม้ว่าความลา่ช้าในการฟืน้ตวัของการบริโภคภายในประเทศและการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรมร้านอาหารได้สร้าง

แรงกดดันให้กับยอดขายต่อร้านเดิมของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย แต่ความแข็งแกร่งของกลุ่มแบรนด์ท่ี

หลากหลายและการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศได้ช่วยลดผลกระทบดงักลา่วได้บางสว่น สง่ผลให้ยอดขายต่อร้านเดิมของบริษัท

ลดลงเพียงเลก็น้อย ในอตัราร้อยละ 1.4 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ แบรนด์ซิซซ์เลอร์ 

แดร่ี ควีน และเดอะ คอฟฟ่ี คลบั เป็นแบรนด์ท่ียงัคงมีผลการดําเนินงานท่ีดี และมีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมใน 

ไตรมาส 1 ปี 2561 โดยซิซซ์เลอร์มีการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมในอตัราร้อยละ 3.9 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากความสาํเร็จอยา่งตอ่เน่ืองของแคมเปญทางการตลาด ซึง่รวมถึงโปรโมชัน่สลดับาร์ และเมนู

มกักะโรนีชีส รวมถึงผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้าตอ่สาขาร้านท่ีได้รับการปรับปรุงรูปแบบด้วยการจดัวางสลดับาร์ใหม ่สง่ผลให้



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

21 

 

ซิซซ์เลอร์มีจํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้เกือบร้อยละ 20 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นแดร่ี ควีนมี

ยอดขายตอ่ร้านเดิมท่ีเพ่ิมขึน้ จากความสําเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการดําเนิน   กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดดู

ลกูค้าและกระตุ้นยอดขาย ท้ายสดุ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั มีการเติบโตของยอดขายตอ่ร้านเดิมในอตัราร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 

1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือดึงดูดลูกค้า และ

ความสาํเร็จในการเปิดสาขาใหมใ่นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมผีู้คนจํานวนมาก สง่ผลให้เดอะ คอฟฟ่ี คลบั มีจํานวนลกูค้าเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 30 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม เพ่ือก้าวข้ามผ่านความท้าทายของ

สภาวะภายในประเทศ กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจะมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่และเร่งสร้างสรรค์กลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ือเอาชนะใจลกูค้า ซึง่ไมเนอร์ ฟู้ ดคาดวา่จะชว่ยคอ่ยๆ พลกิฟืน้ผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร

ในประเทศไทยในช่วงท่ีเหลอืของปี 2561 

กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนได้รับแรงกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทาย โดยเฉพาะในเมืองรองภายนอกกรุงปักก่ิง

และเซี่ยงไฮ้ในไตรมาส 1 ปี 2561 แม้ว่าการเติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขาและยอดขายต่อร้านเดิมจะเป็นลบใน 

ไตรมาส 1 ปี 2561 แต่ผลการดําเนินงานโดยรวมมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ในแต่ละเดือน ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน รักษาความสามารถในการแขง่ขนั และเพ่ิมสว่นแบง่การตลาด กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนจะมุง่เร่งการ

ขยายสาขาของริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในกรุงปักก่ิงและเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี ้บริษัทจะยังคงปรับปรุงรูปแบบ

ร้านอาหารตา่งชาติของทัง้แบรนด์ซิซซ์เลอร์และไทย เอ็กซ์เพรส เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความนิยมของคนท้องถ่ินได้ดียิ่งขึน้ 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายต่อร้านเดิมลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีอ่อนตวัของเดอะ คอฟฟ่ี คลบัในประเทศออสเตรเลยี 

ทา่มกลางสภาพเศรษฐกิจท่ีท้าทายในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี อยา่งไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในประเทศอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แบรนด์เดอะ คอฟฟ่ี คลบัในประเทศนิวซีแลนด์ ไทย มลัดีฟส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยงัคงมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้บริษัทอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงคณุภาพของร้านอาหารภายในประเทศออสเตรเลยีให้ดีขึน้ 

โดยการปรับปรุงผลการดําเนินงานของร้านอาหารและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากนี ้บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ร้านอาหารในเครือตัง้แต่ปลายปี 2560 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างผลกําไรอย่างยัง่ยืนท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีท้าทาย โดยได้ปิดสาขาท่ีไมทํ่ากําไรและขายร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ กรู๊ฟ เทรน ซึ่งเป็น

สว่นหนึ่งของวีจีซี กรุ๊ป ซึ่งบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในปี 2557 สง่ผลให้กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน

สาขาลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมียอดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงมากกวา่ร้อยละ 10 ในไตรมาส 1 ปี 

2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลกระทบจากการขายร้านอาหารเดอะ กรู๊ฟ เทรน 

กลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมียอดขายโดยรวมทกุสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2561 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่คณุภาพท่ีดีขึน้ของร้านอาหารโดยรวมและเครือขา่ยสาขา รวมทัง้การเติบโตของเดอะ คอฟฟ่ี 

คลบั ในต่างประเทศ จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรให้แข็งแกร่งและผลกัดนัผลการดําเนินงานของทัง้กลุม่ให้ดี

ขึน้ตอ่ไปในอนาคต 
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ความซบเซาทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรมร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ยงัคงสร้างแรงกดดนัตอ่

ผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ด้วยยอดขายตอ่ร้านเดิมท่ีลดลงร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 1 

ปี 2561 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนจุดขายของแต่ละสาขาร้าน ส่งผลให้

ยอดขายต่อร้านเดิมของกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ในแต่ละเดือน โดยในเดือนกุมภาพนัธ์

และมีนาคมปี 2561 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์มียอดขายต่อร้านเดิมใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ทัง้นี ้ด้วยการปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไรเพ่ือรักษาความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ 

สง่ผลให้จํานวนสาขาร้านอาหารในประเทศสงิคโปร์ลดลงร้อยละ 14 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา แม้วา่การปิดสาขาดงักลา่ว

จะทําให้ยอดขายโดยรวมทกุสาขาลดลงในอตัรามากกวา่ร้อยละ 30 แตก่ลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศสงิคโปร์ยงัคงสร้าง

ผลกําไรเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับการขาดทุนเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2560 ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองต่อ

ความท้าทายดังกล่าว กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์จะให้ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานให้ได้สงูสดุ ผ่านการเพ่ิมยอดขายของร้านสาขาท่ีมีอยู่เดิม พิจารณาปิดสาขาท่ีไม่ทํากําไร และปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เพ่ือสร้างความสามารถในการทํากําไรและผลกําไรอยา่งยัง่ยืน 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิร้านอาหาร 

(ร้อยละ) ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 

อตัราเติบโตของยอดขายตอ่ร้านเฉลีย่ Average Same-Store-Sales Growth (1.8) 1.3 

อตัราเติบโตของยอดขายรวมเฉลีย่ Average Total-System-Sales Growth (1.7) 8.2 

หมายเหต:ุ การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เป็นสกลุเงินท้องถ่ิน เพ่ือขจดัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

ผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่น

ใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้ของกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปิดสาขาซึง่ไมทํ่า

กําไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ ส่วนรายรับจากการให้สิทธิแฟรนไชส์

ลดลงในอตัราร้อยละ 8 ใน ไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการชะลอ

ตวัของการขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน

ออสเตรเลียในช่วงเวลาดงักล่าว ในไตรมาส 1 ปี 2561 EBITDA ของธุรกิจร้านอาหารลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน แม้วา่อตัราการทํากําไรของกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยและออสเตรเลยีจะได้รับแรงกดดนัจาก

สภาวะการบริโภคท่ีอ่อนตวัเป็นเวลานาน แต่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความสามารถในการควบคุมต้นทุน

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนและสิงคโปร์ช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรและลดแรงกดดัน

ดงักลา่วต่อ EBITDA โดยรวม สง่ผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 18.9 ในไตรมาส 1 ปี 2560 

เป็นร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 1 ปี 2561 

ในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 บริษัทจะขบัเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดเชิงรุกเพ่ือก้าวข้ามคู่แข่ง 

ในขณะท่ีการปรับโครงสร้างร้านอาหารในเครือจะช่วยสร้างผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรท่ีแข็งแกร่ง
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ให้กบัทกุกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร ด้วยแนวโน้มภาพรวมธุรกิจท่ีสดใส บริษัทคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ และจะเร่ง

ขยายสาขาเพ่ือสร้างการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง 

 ผลการดาํเนินงาน 
หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
รายได้จากการดาํเนินงาน** 5,681 5,591 2% 
รายรับจากการให้แฟรนไชส์ 404 437 -8% 
รวมรายได้ 6,085 6,028 1% 
EBITDA 1,123 1,138 -1% 
EBITDA Margin (ร้อยละ) 18.5% 18.9%  

* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีโรงแรมท่ีลงทนุเองจํานวน 70 แหง่ และมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทท่ีรับจ้างบริหารอีก 90 

แหง่ ใน 26 ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 20,379 ห้อง ซึง่เป็นห้องท่ีบริษัทลงทนุเอง 9,123 ห้อง และห้องท่ีบริษัทรับจ้าง

บริหารภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวล ีและเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ จํานวน 11,256 ห้อง โดยเป็นห้องพกัใน

ประเทศไทย 4,411 ห้อง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22 และเป็นห้องพกัในตา่งประเทศ 15,968 ห้อง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 78 

ในประเทศออสเตรเลีย, บอตสวานา, บราซิล, กัมพูชา, จีน, เคนยา, ลาว, นิวซีแลนด์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เลโซโท, 

มาเลเซีย, โมซมับิก, นามิเบีย, โอมาน, โปรตเุกส, กาตาร์, เซเชลส์, ศรีลงักา, แทนซาเนีย, มลัดีฟส์,  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 

สหราชอาณาจกัร, เวียดนาม และแซมเบีย 

ห้องพักจาํแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 
จาํนวนห้องพกั ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง  (y-y) 
บริษัทลงทนุเอง* 9,123 24 141 
-  ประเทศไทย 2,716 24 209 
-  ตา่งประเทศ 6,407 0 -68 
รับจ้างบริหาร 11,256 146 444 
-  ประเทศไทย 1,695 0 0 
-  ตา่งประเทศ 9,561 146 444 
รวมห้องพัก 20,379 170 585 

* จํานวนห้องพกัที่บริษัทลงทนุเองรวมโรงแรมที่บริษัทร่วมลงทนุ 

ห้องพักจาํแนกตามการลงทุน 
จาํนวนห้องพกั ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 
ลงทนุเอง 7,063 24 -55 
ร่วมทนุ 2,060 0 196 
รับจ้างบริหาร 4,745 53 261 
MLR* 6,511 93 183 
รวมห้องพัก 20,379 170 585 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
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ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน 

กลุม่โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึ่งมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีรายได้

เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 ใน 

ไตรมาส 1 ปี 2561 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยมรีายได้เฉลี่ยตอ่ห้องตอ่คืน

ของกลุ่มโรงแรมเดิมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง

แข็งแกร่งและการบริหารจดัการการขายห้องพกัอยา่งมีประสทิธิภาพของบริษัท ในกรุงเทพฯ รายได้เฉลีย่ตอ่ห้องตอ่คืนของ

กลุม่โรงแรมเดิมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากทัง้อตัราการเข้าพกั

ท่ีเพ่ิมขึน้และความสําเร็จในการเพ่ิมคา่ห้องพกัของบริษัทในอตัรามากกวา่ร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใน

ตา่งจงัหวดั รายได้เฉลีย่ตอ่ห้องตอ่คืนของกลุม่โรงแรมเดิมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 14 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงภูเก็ต สมุย 

เชียงใหม่ เชียงราย และ พทัยา ในต่างประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมในทกุตลาดหลกัของบริษัท กลุม่

โรงแรมในประเทศโปรตุเกสมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนท่ีโดดเด่นในอัตราร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีของโรงแรมในลิสบอนและซินตรา ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจดัการการ

ขายห้องพกัและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัทหลงัจากมีการปรับปรุงโรงแรม ในขณะเดียวกนั กลุ่ม

โรงแรมในประเทศบราซิลมีจํานวนแขกเข้าพกัท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในเมืองเซาเปาล ูสง่ผลให้มีรายได้เฉลี่ยตอ่ห้องตอ่คืนท่ี

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศมลัดีฟส์มีผลการดําเนินงานท่ีดี

ขึน้อย่างต่อเน่ือง ด้วยรายได้เฉลี่ยตอ่ห้องต่อคืนท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากจํานวน

นกัท่องเท่ียวจากตลาดยุโรปท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงความสําเร็จในกลยุทธ์การกระจายฐานลกูค้าของบริษัท ท้ายสดุ กลุ่ม

โรงแรมในแอฟริกามีรายได้เฉลี่ยตอ่ห้องตอ่คืนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลการดําเนินงานท่ีดีของ

โรงแรมในประเทศนามิเบียและแซมเบีย ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมซนัเซ็ท โคสต์ สมุย รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ บาย อวานี 

โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของทัง้หมด (System-wide) มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 ในไตรมาส 1 ปี 2561 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

กลุม่โรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ ซึง่มีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจํานวนแขกเข้าพกัท่ีสงู ด้วยการเข้าพกัเฉลีย่ในอตัราร้อยละ 78 และคา่ห้องเฉลีย่ตอ่คืน (Average 

Daily Rate – ADR ) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ในสกุลเงินออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 189 เหรียญ

ออสเตรเลีย สง่ผลให้รายได้เฉลี่ยตอ่ห้องตอ่คืนเติบโตในอตัราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และจากการ

อ่อนค่าของสกลุเงินออสเตรเลีย สง่ผลให้รายได้เฉลี่ยตอ่ห้องต่อคืนในสกลุเงินบาทของโอ๊คส์ลดลงร้อยละ 4 ในไตรมาส 1 

ปี 2561 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ในไตรมาส 1 ปี 2561 

โดยกลุม่โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารมีรายได้เฉลีย่ตอ่ห้องตอ่คนืของกลุม่โรงแรมเดิม (Organic) ลดลงในอตัราร้อยละ 12 
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ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานท่ีชะลอตวัของโรงแรม

ในประเทศสหรัฐอาหรับ-เอมิเรตส์ กาตาร์ และอินโดนีเซีย โดยการดําเนินงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับ

ผลกระทบจากการออ่นตวัของคา่เงินเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ในช่วงเวลาดงักลา่ว รวมถึงการขายห้องพกัทัง้โรงแรม

ในช่วงหนึง่ของไตรมาส 1 ปี 2560 สว่นกลุม่โรงแรมในประเทศกาตาร์มีอตัราการเข้าพกัท่ีลดลง เน่ืองมาจากวิกฤตทางการ

ทูต ในขณะท่ีกลุ่มโรงแรมในประเทศอินโดนีเซียยงัคงได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟตัง้แต่ปลายปี 2560 

นอกจากนี ้การลดลงของคา่ห้องเฉลีย่ตอ่ห้องคืนยงัมีผลมาจากการขายเงินลงทนุในแบรนด์เปอร์ อควมัเมื่อต้นปี 2560 ซึง่

รวมถึงสทิธิในการบริหารโรงแรมเปอร์ อควมัในประเทศสหรัฐ-อาหรับเอมิเรตส์และมลัดีฟส์ โดยทัง้ 2 โรงแรมดงักลา่วมีคา่

ห้องเฉลี่ยต่อคืนสงู ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม่ซึ่งยงัอยู่ระหว่างการเติบโต รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมท่ีบริษัท

รับจ้างบริหารทัง้หมด (System-wide) ลดลงในอตัราร้อยละ 16 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

สําหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้เฉลี่ยตอ่ห้องต่อคืนของกลุม่โรงแรมเดิม (Organic) ทัง้หมดของบริษัทอยูใ่น

ระดบัท่ีใกล้เคียงกับปีก่อน โดยผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองทัง้ในประเทศไทยและ

ตา่งประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัชัว่คราวของกลุม่โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหาร ทัง้นี ้หากรวมโรงแรมใหม ่

รายได้เฉลีย่ตอ่ห้องตอ่คืนของโรงแรมทัง้หมด (System-wide) ลดลงในอตัราร้อยละ 2 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมใหม่มีระดบัตํ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของ

โรงแรมเดิมของบริษัท 

ผลการดาํเนินงานธุรกจิโรงแรมจาํแนกตามการลงทุน 
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)  (System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1  
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 60 58 60 58 
ร่วมทนุ 58 48 59 48 
รับจ้างบริหาร 68 70 71 70 
MLRs* 78 79 78 79 
เฉลี่ย 68 67 69 67 
คา่เฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 83 82 85 82 
คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย** 77 73 N/A N/A 
ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน) (System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 7,314 6,791 7,321 6,791 
ร่วมทนุ 10,352 12,429 11,352 12,429 
รับจ้างบริหาร 6,103 7,034 6,129 7,034 
MLRs* 4,621 4,830 4,621 4,830 
เฉลี่ย 6,157 6,338 6,188 6,338 
คา่เฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 5,922 5,467 6,003 5,467 
คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย** 1,681 1,505 N/A N/A 
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รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คนื) (System-wide) (Organic) 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ลงทนุเอง 4,400 3,907 4,414 3,907 
ร่วมทนุ 6,013 5,965 6,644 5,965 
รับจ้างบริหาร 4,170 4,952 4,361 4,952 
MLRs* 3,624 3,793 3,624 3,793 
เฉลี่ย 4,204 4,270 4,278 4,270 
คา่เฉลีย่ของ MINT ในประเทศไทย 4,931 4,483 5,097 4,483 
คา่เฉลีย่อตุสาหกรรมในประเทศไทย** 1,291 1,104 N/A N/A 

* การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ (Management Letting Rights - MLRs) ในประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ 

** ข้อมลูอตุสาหกรรมจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องเติบโตในอตัราร้อยละ 23 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยและมลัดฟีส์ 

จากจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้ ผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของกลุม่โรงแรมในประเทศโปรตเุกส ภายหลงั

จากมีการปรับปรุงโรงแรม และรายได้ส่วนเพ่ิมจากคอร์บิน แอนด์ คิง ท่ีบริษัทได้เข้าลงทุนตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 ส่วน

รายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมเพ่ิมขึน้อย่างโดดเด่นในอัตราร้อยละ 18 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารจะลดลงในช่วงเวลาดงักลา่ว 

โดยมีสาเหตมุาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในประเทศไทย รวมถึงรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้

จากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนห้องท่ีบริษัทรับจ้างบริหารในอตัราร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

หนึ่งในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม คือ ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิง บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารศนูย์การค้า 

ซึง่รวมถึงศนูย์การค้า 3 แหง่ในกรุงเทพฯ ภเูก็ต และพทัยา นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธุรกิจบนัเทิงในเมืองพทัยาจํานวน 7 

กลุม่ ซึง่รวมถึงพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! และพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ส แว็กซ์เวิร์คท่ีมีช่ือเสยีง  

บริษัทดําเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขาย ซึ่งบริษัทจะพฒันาโครงการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการ

โรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกนั บริษัทได้พฒันาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมยุ ช่ือโครงการ ดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรม

โฟร์ซีซัน่ส์ รีสอร์ท เกาะสมยุ โดยโครงการดงักลา่วมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั นอกจากนี ้บริษัทมีโครงการท่ี 2 

คือ โครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบับนจํานวน 53 ยูนิตในอาคารเดียวกับโรงแรม

เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ปัจจุบนั บริษัทได้ปิดการขายคอนโดมิเนียมของโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซสทัง้หมดแล้ว 

โครงการลา่สดุ คือ โครงการลายนั เรสซิเดนเซส บาย อนนัตรา ในภเูก็ต มีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 15 หลงั ตัง้อยูต่ิดกบั

โรงแรมอนนัตรา ลายนั ภูเก็ต  รีสอร์ท นอกจากนี ้บริษัทได้ร่วมลงทุนพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายอีก 2 โครงการ 
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ได้แก่ โครงการอนนัตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการท่ีบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50 ร่วมกบับริษัท ย ูซิตี ้

จํากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ตรงข้ามกบัโรงแรมอนนัตรา เชียงใหม ่รีสอร์ท ประกอบด้วยคอมโดมิเนียมจํานวน 44 ยนิูต สว่นอีก

หนึ่งโครงการท่ีบริษัทร่วมลงทุนในต่างประเทศ คือ โครงการทอร์เรส รานี ในเมืองมาปูโต ประเทศโมซัมบิก โดย

ประกอบด้วยห้องพักคอนโดมิเนียมทัง้หมด 187 ห้อง ในขณะท่ีห้องพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้เช่า บริษัทจะขาย

ห้องพกัเพ้นท์เฮ้าส์ท่ีมีอยู่จํานวน 6 ห้อง นอกจากนี ้บริษัทยงัประกาศโครงการใหม่เพ่ิมอีก 3 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง ได้แก่ โครงการอวาดินา ฮิลส์ บาย อนนัตรา ในภเูก็ต, โครงการอนนัตราเดซารู ในประเทศมาเลเซีย และโครงการ

อนนัตรา อบูดุ ในประเทศอินโดนิเซีย เพ่ือให้มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขายอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คือ โครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ช่ือ อนันตรา 

เวเคชัน่ คลบั ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 อนนัตรา เวเคชัน่ คลบัมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสทิธิในการเข้าพกั

อาศยัจํานวนทัง้หมด 195 ยนิูต ท่ีสมยุ ภเูก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ 

บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าในประเทศจีน ด้วยความสําเร็จในการขายและการการตลาด สง่ผลให้อนนัตรา 

เวเคชั่น คลบัยงัคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยจํานวน

สมาชิกท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 10,842 คน ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 

โดยภาพรวม รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรมลดลงร้อยละ 37 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน บริษัทเช่ือว่าการลดลงของรายได้มีสาเหตมุาจากความแตกตา่งของช่วงเวลาในการบนัทึกรายได้ของ

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน 

จากการแข็งค่าของสกุลเงินบาท เมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม อนนัตรา เวเคชัน่ 

คลบัยงัคงมีผลการดําเนินงานท่ีดี ด้วยยอดขายท่ีเติบโตในอตัรามากกว่าร้อยละ 10 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สว่นธุรกิจ

ศนูย์การค้าทกุแห่งมีรายได้เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 บริษัทมัน่ใจว่าจะสามารถสร้าง

การเติบโตของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมสําหรับทัง้ปี 2561 ด้วยยอดขายท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์และการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้รวมของธรุกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้องและรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม ช่วย

ลดผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงินและความแตกตา่งของช่วงเวลาในการบนัทกึรายได้ของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจโรงแรม เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในไตรมาส 1 ปี 2561 EBITDA ลดลงในอตัราร้อยละ 13 เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตสุว่นใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุในการขายและค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหาร ซึ่งสว่นหนึ่งมาจากการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเติบโตในอนาคต 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน ด้วยสกลุเงินบาทท่ีแข็งคา่ และความแตกตา่งของช่วงเวลาในการบนัทกึ

รายได้ดังกล่าว ส่งผลทําให้ EBITDA ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนัน้ อัตราการทํากําไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 30.7 ใน 
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ไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 25.1 ในไตรมาส 1 ปี 2560 อย่างไรก็ตาม EBITDA ของกลุ่มโรงแรมเดิมมีการเติบโตใน

อตัรามากกวา่ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสง่ผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ของกลุม่โรงแรมเดิม

ปรับตวัดีขึน้เช่นกนั 

ในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 บริษัทคาดวา่กลุม่โรงแรมเดิมทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศจะยงัคงมีผลการดําเนินงานท่ี

แข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง ด้วยแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีดีและกลยุทธ์การตลาดท่ีต่อเน่ืองของบริษัท ส่วนกลุ่มโรงแรมใน

ประเทศโปรตุเกส บริษัทคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อย่างมีนยัสําคญั หลงัจากมีการปรับปรุงโรงแรมเสร็จสิน้ 

ท้ายสดุ ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรมจะมีผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งขึน้ ด้วยยอดขายท่ีคาดว่าจะได้รับของ

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขายและการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของอนนัตรา เวเคชัน่ คลบั 

โครงสร้างรายได้* 
หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
ธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง* 7,114 5,802 23 
ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 387 327 18 
ธุรกิจอ่ืนๆ 1,428 2,259 -37 
รวมรายได้ 8,929 8,388 6 
EBITDA 2,245 2,574 -13 
EBITDA Margin  (ร้อยละ) 25.1 30.7  
* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน  
 

ธุรกิจจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสนิค้า 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีร้านค้าและจุดจําหน่ายจํานวนทัง้สิน้ 416 แห่ง เพ่ิมขึน้ 87 แห่งจาก 329 แห่ง ณ สิน้ 

ไตรมาส 1 ปี 2560 จากจํานวนร้านค้าและจุดจําหน่ายทัง้หมด 416 แห่ง ร้อยละ 90 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้แบรนด์

อเนลโล,่ บานาน่า   รีพบับลิค, บอสสิน่ี, บรูคส์ บราเธอร์ส, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, เอแตม, แก็ป, โอวีเอส, เพโดร และ

แรทลย์ี ในขณะท่ีร้อยละ 10 เป็นของกลุม่เคร่ืองใช้ในบ้านและครัวเรือน ภายใต้แบรนด์สวิลลิง่ เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ และโจเซฟ 

โจเซฟ 

จาํนวนสาขาและจุดจาํหน่ายของธุรกิจจัดจาํหน่าย 

จาํนวนสาขา/จุดจาํหน่าย ไตรมาส 1 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (q-q) เปลี่ยนแปลง (y-y) 

กลุม่สนิค้าแฟชัน่ 373 9 68 

กลุม่เคร่ืองใช้ในบ้านและครัวเรือน 43 9 19 

รวม 416 18 87 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้จากธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติเติบโตในอตัราร้อยละ 17 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจจดัจําหนา่ยเติบโตอยา่งแข็งแกร่งในอตัราร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจาก

ผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของแบรนด์เดิม ทัง้แบรนด์แฟชัน่และแบรนด์เคร่ืองใช้ในบ้านและครัวเรือน การเติบโตอยา่ง

แข็งแกร่งของไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ รวมถึงรายได้สว่นเพ่ิมจากโอวีเอส ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ท่ีเพึ่งเปิดตวั สว่นธุรกิจรับจ้าง
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ผลิตมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง ด้วยการเติบโตของรายได้ในอตัราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน  โดยมีสาเหตมุาจากความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ขึน้ของลกูค้าเดิมและรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากลกูค้าใหม ่EBITDA ของธุรกิจ

จดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตเติบโตในอตัราร้อยละ 10 ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็น

อตัราท่ีช้ากว่าการเติบโตของรายได้ โดยมีสาเหตมุาจากค่าใช้จ่ายเพ่ือเปิดตวัแบรนด์แฟชัน่ใหม่และค่าแรงท่ีเพ่ิมขึน้ของ

ธุรกิจรับจ้างผลติ ดงันัน้ อตัราการทํากําไร EBTIDA ของธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติลดลงจากร้อยละ 6.7 ในไตรมาส 

1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 6.3 ในไตรมาส 1 ปี 2561 

 รายได้ของธุรกจิจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
ธุรกิจจดัจําหนา่ย 868 720 21 
ธุรกิจรับจ้างผลติ 262 243 8 
รวมรายได้* 1,130 963 17 
EBITDA 72 65 10 
EBITDA Margin (ร้อยละ) 6.3 6.7  

* รวมสว่นแบง่กําไรและรายได้อ่ืน 
 งบดุลและกระแสเงนิสด 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 116,785 ล้านบาท ลดลง 1,659 ล้านบาท จาก 118,444 ล้านบาท ณ สิน้

ปี 2560 การลดลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจาก:  

1. การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จํานวน 604 ล้านบาท จากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน จาก

การแข็งคา่ของสกลุเงินบาทในช่วงเวลาดงักลา่ว 

2. การลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจํานวน 640 ล้านบาท จากผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน และ 

3. การลดลงของเงินลงทนุสทุธิของบริษัทจํานวน 861 ล้านบาท ภายหลงัจากมีการขายเงินลงทนุเชิงกลยทุธ์ 

บริษัทมีหนีส้ินรวม 66,084 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,339 ล้านบาท จาก 68,423 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจาก (1) การลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 1,082 ล้านบาท 

(2) การลดลงของหุ้นกู้ จํานวน 572 ล้านบาท เน่ืองจากหุ้นกู้บางสว่นครบกําหนดไถ่ถอน และ (3) การลดลงของเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 591 ล้านบาท สว่นใหญ่เน่ืองมาจากผลกระทบจากการแปลงคา่งบการเงิน  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้จํานวน 680 ล้านบาทจาก 50,021 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 50,701 ล้านบาทใน

ไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 1,719 ล้านบาท สทุธิด้วยส่วน

ปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินจํานวน 769 ล้านบาท  

สาํหรับ 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,670 ล้านบาท 

ลดลง 1,254 ล้านบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตสุว่นหนึง่มาจาก (1) การลดลงของกําไรก่อนหกัภาษีจํานวน 

379 ล้านบาท (2) การลดลงของการแปลงค่างบการเงินจํานวน 486 ล้านบาท และ (3)  การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์

ดําเนินงานจํานวน 951 ล้านบาท สทุธิด้วย (4) การลดลงของหนีส้นิดําเนินงานจํานวน 423 ล้านบาท 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

30 

 

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน 896 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุตามปกติของ

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอ่ืนๆ จํานวน 1,797 ล้านบาท สทุธิด้วย เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเชิงกลยทุธ์จํานวน 

869 ล้านบาท 

บริษัทมีเงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,150 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจาก (1) การจ่ายคืนเงินกู้ยืมสทุธิจาก

สถาบนัการเงินระยะสัน้จํานวน 1,061 ล้านบาท และ (2) การจ่ายชําระหุ้นกู้ครบกําหนดชําระสทุธิจํานวน 500 ล้านบาท  

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน สง่ผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สทุธิของบริษัทลดลงจํานวน 213 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 59.4 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 60.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมี

สาเหตมุาจากการลดลงของคา่เสือ่มราคาสว่นท่ีบนัทึกอยูใ่นต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง และ

อตัราการทํากําไรท่ีดีขึน้ของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลติสินค้า อตัรากําไรสทุธิของบริษัทลดลง

จากร้อยละ 12.5 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 10.6 ในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ี

เพ่ิมขึน้ของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน และความแตกต่างของช่วงเวลาในการบนัทึก

รายได้ของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรมดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม กลุม่โรงแรมเดิม (Organic) กลุม่โรงแรมภายใต้

สิทธิบริหารจดัการห้องชดุ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า มีความสามารถในการทํากําไรท่ี

สงูขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นปรับเทียบเต็มปีลดลงจากร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 13.7 ในไตรมาส 1 

ปี 2561 เช่นเดียวกนั อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ปรับเทียบเต็มปีลดลงจากร้อยละ 7.0 ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นร้อย

ละ 5.8 ในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งอตัราส่วนทัง้ 2 ได้รับผลกระทบจากการลดลงของกําไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัทเพ่ิมขึน้จาก 52 วนัในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 53 วนัในไตรมาส 1 ปี 2561 เน่ืองมาจาก

ลกูหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้ของทัง้ 3 กลุม่ธุรกิจ อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 5.5 ณ 

สิน้ปี 2560 เป็นร้อยละ 7.3 ในไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจร้านอาหาร สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่

ประกอบด้วย วตัถดุิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลติ 

ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยเน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจ โดยอายเุฉลี่ยของสินค้าคงเหลือลดลงจาก 

54 วนัในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 52 วนัใน  ไตรมาส 1 ปี 2561 เน่ืองมาจากการจดัการสนิค้าคงเหลอืท่ีมีประสทิธิภาพของ

ธุรกิจร้านอาหาร และอตัราการหมนุเวียนท่ีดีขึน้ของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต อายเุฉลี่ยของเจ้าหนีก้ารค้าอยู่ใน

ระดบัใกล้เคียงเดิมท่ี 42 วนัในไตรมาส 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้

ของเจ้าหนีก้ารค้าของธุรกิจโรงแรม 
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อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียนลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2560 เป็น 1.1 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2561 

เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี อตัราสว่นหนีส้ินสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้

ถือหุ้นลดลงจาก 1.0 เท่า ณ สิน้ปี 2560 เป็น 0.9 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2561 เน่ืองมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน การชําระคืนหุ้นกู้  และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน ส่วน

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ลดลงจาก 9 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 5.3 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2561 

เน่ืองมาจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ความสามารถในการทาํกาํไร 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 60.6 59.4 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 10.6 12.5 

ความมีประสิทธิภาพ 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น* (ร้อยละ) 13.7 18.6 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์* (ร้อยละ) 5.8 7.0 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่* (วนั) 53 52 

อายเุฉลีย่ของสนิค้าคงเหลอื* (วนั) 52 54 

อายเุฉลีย่ของเจ้าหนีก้ารค้า* (วนั) 42 42 

ความสามารถในการดาํรงสภาพคล่อง 31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

สนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน (เทา่) 1.1 1.3 

ภาระหนีส้นิต่อทุน 31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.9 1.0 

อตัราสว่นหนีส้นิสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.8 0.9 

 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) (3 เดือน) 5.3 9.0 

* ปรับเทียบเต็มปี 

แนวโน้มในอนาคต 

ตลอด 50 ปีของการดําเนินงานของไมเนอร์กรุ๊ป บริษัทได้พฒันาองค์กร จนปัจจบุนัมีเครือขา่ยธุรกิจท่ีหลากหลายในระดบั

นานาชาติ และเป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ร้านอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยกลุม่แบรนด์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ฐานการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งระดบัสากล การปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ และทรัพยากรมนษุย์ท่ีโดดเด่น ทําให้บริษัทมีความ

พร้อมในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ืออนาคตข้างหน้า บริษัทมีการวางแผนพฒันาองค์กรซึ่งคํานึงถึง

ภาพรวมในทกุด้าน โดยมีตวัอยา่งของ  กลยทุธ์ท่ีจะช่วยสนบัสนนุการเติบโตของบริษัทในอนาคต ดงัตอ่ไปนี ้
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การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่ส่งเสริมธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจหลัก 

นอกเหนือจากการกระจายธุรกิจในหลากหลายภมูิภาคและรูปแบบการทําธุรกิจแล้ว บริษัทยงัมองหาโอกาสในการลงทนุ

ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมกับธุรกิจหลกั เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่งขึน้ ทัง้นี ้การลงทุนของไมเนอร์  

โฮเทลส์ในกลุม่คอร์บิน แอนค์ คิง ซึ่งดําเนินธุรกิจร้านอาหารระดบับนท่ีมีช่ือเสียงใน  สหราชอาณาจกัร ถือเป็นสว่นหนึ่ง

ของความอตุสาหะของบริษัทในการเร่งผลกัดนัการเตบิโต นอกเหนือจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ

บริษัท ด้วยความร่วมมือของ 2 ฝ่าย ไมเนอร์ โฮเทลส์สามารถอาศยัประโยชน์จากความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจของ

คอร์บิน แอนค์ คิง เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายในโรงแรมของบริษัท และพัฒนา

ร้านอาหารของโรงแรมให้กลายมาเป็นสถานท่ีดึงดูดผู้ คน และผลกัดันการเติบโตของธุรกิจโรงแรมให้สูงขึน้กว่าเดิม  

ในขณะเดียวกัน การลงทุนในเบนิฮานาได้สร้างโอกาสให้กับไมเนอร์ ฟู้ ดในการเข้าดําเนินธุรกิจในตลาดร้านอาหาร

ระดบับน ซึ่งเป็นตลาดใหม่ นอกเหนือจากตลาดร้านอาหารแบบนัง่ทานเดิม ทัง้นี ้แบรนด์ใหม่ท่ีโดดเด่นและเครือข่าย

ร้านอาหารระดบับนใน 12 ประเทศในทวีปยุโรป, เอเชีย, ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของ 

ไมเนอร์ ฟู้ ดได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะสร้างผลกําไรให้กบับริษัททนัที ไมเนอร์ ฟู้ ดมีแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากฐานการ

ดําเนินงานของเบนิฮานาในการขยายธุรกิจในตา่งประเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ 

การลงทุนในธุรกิจต้นนํา้เพื่อผลักดันประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

บริษัทมองหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลกําไรในระยะยาว 

จากความสําเร็จในการควบรวมธุรกิจต้นนํา้ท่ีผ่านมา ซึ่งรวมถึงการลงทนุในเวเนเซียโน คอฟฟ่ี โรสเตอร์ และพีแคน เดอ

ลกุซ์ ไมเนอร์ ฟู้ ดจะยงัคงมุ่งพฒันาความสามารถด้านการผลิตเพ่ือปรับปรุงระบบนิเวศธุรกิจร้านอาหารให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการร่วมเป็นพนัธมิตรกับคู่ค้าผู้ผลิต เพ่ือพฒันาเครือข่ายการผลิตและการ

จดัซือ้ในระดบัสากล บริษัทเช่ือวา่การเช่ือมโยงการจดัการการผลติและการจดัซือ้ เพ่ือสร้างความยืดหยุน่ในการดําเนินงาน 

เพ่ิมความรวดเร็วในการตอบสนองทางการตลาด พฒันาคณุภาพและความยัง่ยืนในการดําเนินงาน จะเป็นแรงผลกัดนั

ใหมใ่นการสง่เสริมการขยายธุรกิจร้านอาหารให้มีผลกําไรในระดบัสากล 

บริษัทมีความมัน่ใจวา่ปี 2561 จะเป็นอีกปีหนึ่งท่ีผลกําไรของบริษัทมีการเติบโต จากแนวโน้มทางธุรกิจท่ีดีของทัง้ 3 กลุม่

ธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความสําเร็จอีกระดบัหนึ่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น ด้วยพืน้ฐานทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง 

ความสามารถขององค์กรท่ีโดดเดน่ และการดําเนินงานอยา่งมีวนิยั 

5.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง 

บริษัทต้องเผชิญความเสีย่งและความไมแ่นน่อนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั

ตอ่รายได้ ผลกําไรมลูคา่สนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง มลูคา่หุ้น และช่ือเสยีงของบริษัท  

การจดัการกบัความเสี่ยงปัจจุบนั และการกําหนดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่งไม่มีนยัสําคญัในปัจจุบนั แต่อาจมี

ความสําคญัต่อไปในอนาคต จึงเป็นปัจจยัสําคญัในความสําเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี ้ได้
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พิจารณาครอบคลมุทัง้ความเสี่ยง ปัจจุบนัและความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่ของบริษัท ดงันัน้ ผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) 

ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัท 

นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

1. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะภัย

ธรรมชาติ และเหตุการณ์ร้ายแรง  

รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลกูค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความ

เช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

บริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมส่งบทางการเมือง โรคระบาด หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น และแม้วา่ปัจจยัความ

เสี่ยงต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นความเสี่ยงโดยทัว่ไป ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แต่บริษัทได้จดัทํามาตรการบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดให้

ได้มากท่ีสดุ ซึง่มาตรการดงักลา่วรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง  

- สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหนา่ยและรับจ้างผลติ 

- สร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลมุหลากหลายตลาด จาก

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จนถึงโรงแรมระดบัหรู และจากแฮมเบอร์เกอร์ จนถึงพิซซา่และอาหารไทย 

- ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่รวมถึงประเทศออสเตรเลยี ตลอดจนภมูิภาค

แอฟริกา ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกาใต้ เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึง่เพียงประเทศเดยีว 

- ขยายธุรกิจท่ีบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-Based Model) ได้แก่ การรับจ้าง

บริหารโรงแรม และการให้สทิธิแฟรนไชส์ ทัง้ในประเทศท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนัและตลาดใหม่ๆ  ท่ีบริษัท

ยงัไมคุ่้นเคย 

- เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Contingency Plan) โดยความท้าทายต่างๆ ท่ีบริษัทต้อง

เผชิญในอดีต มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและช่วยเพ่ิมความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัท 

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขนักับคู่แข่งในธุรกิจหลัก  

2.1  การแขง่ขนัในธุรกิจโรงแรม  

การเพ่ิมขึน้ของจํานวนโรงแรมระดบับนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการ

แข่งขนัในด้านราคา ซึ่งจะสง่ผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว ซึ่ง

จะได้รับความกดดันทัง้ในเร่ืองของราคาจากอัตราการเข้าพักท่ีตํ่า และจากลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสําคญักับการพฒันาคณุภาพของการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่โรงแรมของบริษัทจะมีคณุภาพและการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แขง่ในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้
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บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเสีย่ง โดยการเพ่ิมความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุแหลง่ทอ่งเท่ียวหลายๆ 

แห่ง มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชือ้ชาติของแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ีหลากหลาย 

ซึ่งนอกจากแบรนด์อนนัตรา,อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ระดบับนของบริษัทเองแล้ว 

บริษัทยงัได้วา่จ้างบริษัทชัน้นําให้บริหารโรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซัน่ส์, เจดบับลวิ แมริออท, 

เซ็นต์ รีจิส และเรดิสนั บล ูอีกทัง้การกระจายธุรกิจโรงแรมในหลากหลายภูมิภาค ทัง้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา 

ตะวนัออกกลาง ยโุรป และอเมริกาใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยงัช่วยให้แบรนด์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จกั

อยา่งกว้างขวาง และลดความผนัผวนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธุรกิจบนัเทิง และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สง่ผลให้บริษัท

สามารถให้บริการแกผู่้บริโภคได้อยา่งครบวงจร 

2.2 การแขง่ขนัในธุรกิจร้านอาหาร  

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากคูแ่ขง่ธุรกิจรายใหมส่ามารถเข้ามาแขง่ขนัได้ง่ายกวา่

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันาทัง้สนิค้าเดิม

และสนิค้าใหม่ๆ  รวมถึงรูปแบบร้านใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนมุง่เน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปลีย่นแปลง

ของผู้บริโภค ผ่านการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทําให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้ นําและมีสว่นแบ่งการตลาดท่ี

เหนือกวา่คูแ่ข่งด้วยฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและขนาดของธุรกิจท่ีสง่ผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of 

Scale) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายกระจายธุรกิจ เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลมุทัง้อาหาร

ตะวนัตก เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน กาแฟ และเบเกอร่ี และการขยายธุรกิจไปใน

หลากหลายประเทศ ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุม่ได้มากยิ่งขึน้ สง่ผลให้ธุรกิจใน

กลุม่นีม้ีการกระจายความเสีย่งและมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  

2.3  การแขง่ขนัในธุรกิจจดัจําหนา่ยสนิค้า  

ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าซึ่งบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขัน

ค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่นระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ 

หากแต่ยงักระจุกตวัอยู่เพียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ ในขณะท่ีแบรนด์สว่นใหญ่ท่ีบริษัทจดัจําหน่าย

สินค้า มีการกระจายตวัมากกว่า โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตของภาคการอปุโภคบริโภคท่ีสงูกวา่

ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทได้คดัสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความหลากหลายของกลุม่แบรนด์ในเครือและตามกระแส

ผู้บริโภค สง่ผลให้บริษัทยงัคงเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการจดัจําหนา่ยสนิค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสดุราย

หนึ่งของประเทศ ทัง้นี ้เน่ืองจากธุรกิจจัดจําหน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จากความ

ชํานาญและเครือขา่ยท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหาร นอกจากนี ้บริษัทยงัคงพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแสความ

ต้องการของลกูค้าและมีการสือ่สารกบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองผา่นระบบสมาชิก ไมเนอร์ พลสั การ์ด 
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3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สง่ผลให้บริษัทมีความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบั

การลงทนุใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในต่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าการลงทนุ ความสําเร็จใน

การริเร่ิมโครงการ ภาระผูกพันตามสญัญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยง

โดยทัว่ไปในแตล่ะประเทศ อยา่งไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ  อยา่งใกล้ชิด ทัง้ผา่น

การทํา Due Diligence อย่างละเอียด การจัดทําแผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนท่ี

รอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมคีวามรู้และความชํานาญในประเทศนัน้ๆ อาทิ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

ท่ีปรึกษาด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทจะประสบความสาํเร็จ

ในการพฒันาหรือเข้าซือ้โครงการนัน้ๆ ต่อไป เพ่ือให้มีผลกําไรท่ีน่าพอใจรวมถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้บริษัทมีมาตรการลดความเสีย่งสาํหรับการลงทนุในประเทศท่ีบริษัทไมเ่คยดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในช่วงแรก 

บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักล่าว เพ่ือศึกษาสภาวะ

ตลาด กฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ และเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศ

นัน้ๆ เพียงพอ จึงจะมีการตดัสินใจลงทุนในสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ ดงัเช่นการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมาในภูมิภาคแอฟริกา 

ประเทศมลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม จีน สงิคโปร์ และออสเตรเลยี นอกจากนี ้สาํหรับประเทศใหมท่ี่บริษัทเข้าลงทนุโดยเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตเุกส และบราซิล บริษัทจะคงไว้ซึง่คณะผู้บริหาร ซึง่มีความรู้ความชํานาญในประเทศนัน้ๆ  

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตัง้ในการประกอบธุรกิจที่ต้องการ  

โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ีบริษัทเช่าจากเจ้าของท่ีดิน โดยบริษัทมีสทิธิตอ่อายสุญัญา ด้วยอตัราคา่

เช่าตามท่ีจะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า

และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจ้าของท่ีดินตลอดมา บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่ ความเสีย่งดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้  

สาํหรับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหนา่ยสนิค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของความสาํเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจของแต่ละสาขา ดงันัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขในสญัญาเช่า อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีร้านอาหารและจดุจดัจําหนา่ยสนิค้ามากมาย อีกทัง้แบรนด์ร้านอาหาร

และสนิค้าแฟชัน่ของบริษัทเป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึง่มีสว่นช่วยดงึดดูลกูค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสนิค้า สง่ผลให้บริษัท

มีอํานาจตอ่รองกบัห้างสรรพสนิค้าและเจ้าของพืน้ท่ี และสามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวได้  

5. ความเสี่ยงในการต่อสัญญาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์ และสัญญา

ตัวแทนจาํหน่ายสินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางส่วนภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศตามข้อตกลงภายใต้

สัญญาแฟรนไชส์ จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาหรือหากมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัทได้ลดความเสี่ยงดงักล่าวโดยการขอต่ออายุสญัญาแฟรนไชส์ล่วงหน้า โดยมี

ระยะเวลาของสญัญา 10-20 ปี (ขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญา) อีกทัง้การท่ีบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ท่ี
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บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้ นําตลาดในประเภทอาหารนัน้ๆ จึงเป็นผลให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะได้รับการต่อสญัญา

มากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดการพึ่งพาแบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยการเพ่ิมแบรนด์

ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ซึง่ ณ ปัจจบุนั ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี, กลุม่ไทย เอ็กซ์เพรส, กลุม่เดอะ 

คอฟฟ่ี คลบั และริเวอร์ไซด์  

สาํหรับธุรกิจจดัจําหนา่ยสินค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมี 2 

ลักษณะ ได้แก่ แบบท่ีต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ และแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสัญญาในลักษณะท่ีมีการกําหนด

ระยะเวลาในการต่อสญัญา บริษัทมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ตอ่สญัญาเมื่อถึงกําหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมี

โอกาสสญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหว่างกนัมาเป็นเวลานานและ

บริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญามาโดยตลอด สง่ผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายสุญัญา ยกเว้นใน

กรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญา นอกจากนัน้ หากคู่สญัญาขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอตัรา

คา่ตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอ่รองเพ่ือให้การเปลีย่นแปลงอตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและคูส่ญัญา

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ 2 ฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัคงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเพ่ิมแบรนด์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง 

6. ความเสี่ยงจากการที่ลกูค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า  

บริษัทมีการขยายธรุกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวล ีและเอเลวานา่ คอลเลคชัน่ ซึง่เป็นแบรนด์

ของบริษัทเอง โดยรับจ้างบริหารจดัการโรงแรมท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ 

ทัง้นี ้รายได้คา่บริหารจดัการ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ คา่ธรรมเนียมในการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการ

ก่อสร้าง ซึง่เป็นรายได้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการบริหารเมื่อโรงแรมเปิดดําเนินการ 

โดยจะขึน้อยู่กบัรายได้และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ีบริษัทบริหารงาน โดยทัว่ไป สญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรม

จะมีอาย ุ10-20 ปี ในกรณีท่ีลกูค้าบอกเลกิสญัญาก่อนครบกําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บคา่เสยีหายในรูปของคา่ธรรมเนียม

การยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) ได้ ทัง้นี ้ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจโรงแรมในหลายปีท่ีผ่านมา สง่ผลให้กลุ่ม

ธุรกิจโรงแรมของบริษัท เป็นท่ีรู้จกัในความหลากหลายและคณุภาพในการให้บริการของแบรนด์ ความสามารถในการปรับกล

ยทุธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ตลอดจนความมุ่งมัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของโรงแรมท่ีรับจ้างบริหาร

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของทัง้ผู้วา่จ้างบริษัทและแขกท่ีมาพกั 

สาํหรับธุรกิจรับจ้างผลติสนิค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท รับจ้าง

ผลิตสินค้าให้กับบริษัทสินค้าอุปโภคระดับสากล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันไม่มากนัก เน่ืองจากยังมี

ผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐานและได้รับอนญุาตให้ผลติน้อยราย แตร่าคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการท่ีจะได้รับ

คําสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกวา่ 30 ปี บริษัทให้

ความสําคัญต่อการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมนอกจากนี ้การปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเน่ืองยงั

สามารถช่วยลดต้นทนุการผลติได้ ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมาทัง้หมดข้างต้น เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้

ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก และได้รับการวา่จ้างผลติสนิค้าในระยะยาว 
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7. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

7.1  ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ รายได้

จากการรับจ้างบริหารโรงแรม เงินปันผลรับ และรายได้จากเอเยน่ต์ทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศและอ่ืนๆ ซึง่รายได้ดงักลา่วผนั

แปรตามอตัราแลกเปลีย่น แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทก็มีคา่ใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คา่การ

ใช้สิทธิ/เคร่ืองหมายการค้าสําหรับธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าของธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า 

เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทในเครือจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนีไ้ด้ โดยการหกั

กลบรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทัง้บริษัทและบริษัทในเครือยงัลด

ความเสี่ยงเพ่ิมเติม โดยกําหนดราคาค่าห้องพกัในประเทศเป็นเงินสกุลบาทแทนราคาอ้างอิงเงินสกุลอ่ืนๆ เพ่ือให้รายได้

และคา่ใช้จ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกนั นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีความ

เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกลุเงินบาท

ในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจดัหาเงินนัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกบัสินทรัพย์ท่ีบริษัท

ลงทนุรวมถึงกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้มาจากสินทรัพย์เหลา่นัน้ เพ่ือให้เกิดการหกักลบหรือการป้องกนัความเสีย่งแบบ

ธรรมชาติจากอตัราแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากท่ีสดุ บริษัทยงัได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนในตลาดอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และ

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยการเข้าทําสญัญาซือ้ขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือรองรับความผนัผวนของ

ตลาดในกรณีท่ีจําเป็น 

7.2  ความเสีย่งเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้  

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงิน

สดของบริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวและบริหารจดัการความเสี่ยงข้างต้นให้เป็นไป

ตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือลดผลกระทบในด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ดงันัน้ บริษัทจึงรักษาดลุยภาพระหวา่งการกู้ยมื

ด้วยอตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้สอดคล้องกบัสภาพของตลาดการเงิน 

7.3  ความเสีย่งจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงินและปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงิน  

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทัว่ไปแล้ว บริษัทอาจต้องการเงินทนุเพ่ิมเติม เพ่ือลงทุนพฒันาโครงการใหม่ๆ 

และเข้าซือ้กิจการอ่ืน ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษาสภาพคล่องและสํารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินให้

เพียงพอเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวลว่งหน้าและกระจายแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ

ให้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทในเครือมีการดํารงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือท่ีจะปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงิน และบริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วด้วยดีเสมอมา 
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8. ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลย ี 

บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไมเ่พียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหนว่ยงานสนบัสนนุ 

(Back Office) เท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุถึงฝ่ายขายและการตลาดอีกด้วย เรากําหนดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการ

พฒันาของเทคโนโลยี เน่ืองจากเทคโนโลยีไมไ่ด้เป็นเพียงแคเ่คร่ืองมือในการดําเนินธุรกิจของเราอีกตอ่ไป แต่ยงัทําให้เกิด

คู่แข่งในรูปแบบใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงช่องทางและวิธีการตอบสนองกับลกูค้า ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรับตวัตาม

เทคโนโลยีหรือความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงจะสง่ผลให้บริษัทสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้นี ้บริษัท

ตระหนกัดีถึงความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จดัให้หนว่ยงานดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธ์ระยะยาว

ของบริษัท และด้วยฐานะทางการเงินท่ีมคีวามมัน่คงและขนาดของธุรกิจท่ีสง่ผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies 

of Scale) สง่ผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัด้วยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตวัอยา่งเช่น 

การพฒันาระบบจองห้องพกัสว่นกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดตามการขายห้องพกัและห้องพกั

คงเหลือได้ทนัที การคิดราคาห้องพกัให้เท่าเทียมกนัในทุกระบบ (Rate Parity) การรับจองห้องพกับนเว็บไซต์ท่ีสามารถ

รองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพ่ิมผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลของแขกท่ีเข้าพกั หรือเว็บไซต์และ

ระบบแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มือถือใหมข่องแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์ใน

การสัง่อาหารท่ีดีขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่อาหารออนไลน์ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งอาหารผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5 ปี สําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะเพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจท่ีได้วางไว้  

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  

บริษัทดําเนินกิจการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินเดีย แอฟริกา ยุโรป และ

อเมริกาใต้ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทัง้ในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะจากการ

เปลี่ยนแปลงทางภมูิทศัน์ ภยัธรรมชาติ และภาวะอาหารขาดแคลน ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้และออสเตรเลยี ซึ่งเป็นภมูิภาคสําคญัท่ีบริษัทมีการดําเนินกิจการอยูไ่ด้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม ภยั

แล้ง และไฟป่าอย่างรุนแรงและบ่อยครัง้ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

เกษตรกรรมโดยรวม และต่อการดําเนินงาน การจัดซือ้และกระจายสินค้าของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัท 

บริษัทมีการติดตามดแูลความเสี่ยงเหลา่นีอ้ย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และมีการจดัทําแผน

รองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของแผนบริหารความตอ่เน่ือง (Business Continuity 

Plan) ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังคงมุ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการสร้างผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยการจดัการทรัพยากรและของเสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ และการอนรัุกษ์ธรรมชาติและแหลง่

ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ 

บริษัทเล็งเห็นและให้ความสําคญักับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเสี่ยงข้างต้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
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หน่วยงานทกุหน่วยจะทําการประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางาน

ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการวิเคราะห์โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ ศึกษาผลกระทบ และร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการ

ในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดงักล่าว ตลอดจนร่วมกนัติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ 

โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความเสีย่งของกลุม่อยา่งเป็นทางการ และกลุม่ธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบตัิ

ตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ยงัมีการรายงานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ประมาณการ

ผลการดาํเนินงานได้จัดทาํขึน้โดยความระมัดระวัง  

- ไมม่ี - 

 

5.4 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 

5.4.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศริิธรรม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3. นายจรัมพร โชตกิเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวร์ิด คีธ ฮเูบนเน็ท กรรมการอิสระ 

6. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

7. นายธีรพงศ์ จนัศริิ กรรมการ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

8. นายนิต ิโอสถานเุคราะห์ กรรมการ 

9. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดลิิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 
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5.4.2 รายช่ือผู้บริหาร 

 ปัจจบุนั ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2.  นายไบรอนั เจมส์ เดลาน่ี   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง  

3.  นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์   รองประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ 

4.  นายโกศิน ฉนัธิกลุ  รองประธานอาวโุสฝ่ายการลงทนุและการควบรวม 

 5.  นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ  รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานกุารบริษัท  

6.  นายศภุสทิธ์ิ ชนะสงคราม  รองประธานฝ่ายกฎหมาย 

7.  นางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ์     รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

5.4.3 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วน 

1. กลุ่มนายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1 1,539,596,137  33% 

 1.1 นายวลิเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 149,679,743  3% 

 1.2 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั 727,767,680  16% 

 1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 5,200  0% 

 1.4 มลูนิธิไฮเน็ค 630,031  0% 

 1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500  13% 

 1.6 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จํากดั 44,116,983  1% 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 383,153,783  8% 

3. นายนิต ิโอสถานเุคราะห์ 365,954,851  8% 

4. UBS AG Singapore Branch 244,794,883  5% 

5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 120,713,390  3% 

6.  State Street Bank Europe Limited 102,153,378  2% 

7. สํานกังานประกนัสงัคม 100,192,459  2% 

8. บญัชีบริหารกิจการ 89,758,715  2% 

9. Bank of Singapore Limited  44,537,460  1% 

10. ทา่นผู้หญิง ทศันาวลยั ศรสงคราม 38,855,114  1% 
  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหต:ุ   

¹ การจดักลุม่นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

เทา่นัน้ มิใช่การจดักลุม่ตามมาตรา 258 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข) แตอ่ย่างใด 
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5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ (ถ้ามี) 

ในการทํารายการเสนอซือ้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเก่ียวกบัการทําคํา

เสนอซือ้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซือ้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ดงันัน้ จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายท่ีผู้ซือ้ถือภายหลงัการเข้าทํารายการเสนอซือ้จะขึน้อยู่กับปัจจยัและเง่ือนไขท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทและผู้ซือ้ รวมถึงเง่ือนไขภายใต้สญัญาสินเช่ือท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและอาจมีในอนาคต (เช่น เง่ือนไข

จํากดัสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุท่ี 1.75 เท่า (Debt covenant)) ซึ่งบริษัทหรือผู้ซือ้เป็นคู่สญัญา หรือการจดัการการถือหุ้น 

หรือการขายหรือจําหนา่ยไปซึง่หุ้นในบริษัทเป้าหมายบางสว่น เพ่ือการจดัการโครงสร้างทางการเงินและการจดัการท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทคาดว่ากลุม่บริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายใน

สดัส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ของทุนทัง้หมด (fully diluted basis) ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ี MINT ยังคงมีอํานาจควบคุม

บริษัทเป้าหมายอยู ่

ในการเข้าทํารายการ มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีบุคคลอ่ืนทําคําเสนอซือ้ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นในบริษัท

เป้าหมายในลกัษณะท่ีเป็นการแข่งขนักบัผู้ซือ้ โดยอาจเสนอราคา และ/หรือเง่ือนไขท่ีดีกวา่ข้อเสนอด้านราคา และ/

หรือเง่ือนไขของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้อาจต้องปรับราคาเสนอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้เพ่ือแข่งขนักับบุคคลดงักล่าว โดยจะอยู่ภายใต้

กรอบการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการเสนอซือ้โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั  

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุ

แหล่งที่มาของเงนิทุนเพื่อการนีด้้วย 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการเสนอซือ้ การเข้าทํารายการซือ้หุ้น และการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องมี

ความสมเหตสุมผล โดยบริษัทจะชําระค่าหุ้นในการเข้าทํารายการดงักลา่วโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินระยะเวลา 

18 เดือน ซึง่บริษัทอาจมีการรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึง่เงินกู้ จํานวนนีไ้มม่ีผลกระทบกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท รวมถึงสทิธิในการได้รับเงินปันผล และคาดวา่จะเพียงพอท่ีจะรองรับการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

ไมม่ีคดีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีฟ้องร้องตอ่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทเกินกวา่ร้อย

ละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น นอกจากนีย้งัไมม่ีคดีซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท  

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้

ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

1. บจก. เอ็มเจ็ท บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเชา่เคร่ืองบินใน

ลกัษณะที่เป็นการเชา่เหมาลํา (Charter 

 

 

บริษัทและบริษัทยอ่ย เชา่เคร่ืองบินเหมาลํา

ให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดินทางไปประชมุ/
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

 

 

Flight) ให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย โดย

บนัทกึเป็น ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบง่ตามบริษัท 

ดงันี ้

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

- บจก. หวัหิน รีซอร์ท  

- บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์  

 

 

 

14.29 

0.77 

1.30 

1.00 

ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการตาม

ราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.82 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

2. บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ :  มี

กรรมการร่วมกนั และ

มี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 

51 

 

 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ซึ่งบนัทกึเป็นรายได้

จากการขาย แยกตามบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว   

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)   

- บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

จํากดั 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

 

 

 

21.78 

21.94 

159.41 

0.18 

 

1.11 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงินแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ซึง่รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

4.78 เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยรับรู้เป็น

รายได้เงนิปันผล 

25.50 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

ได้ดอกเบีย้รับ จากการให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ กู้ยืมเงินตามสญัญา 

 

0.38 เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

3. บจก.ไม้ขาว เวเคชัน่ 

วิลลา่ 

ความสมัพนัธ์ : เป็น

กิจการร่วมค้าซึง่ บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นร้อยละ 50

และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก.ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. ไม้ขาว 

เวเคชัน่ วิลลา่ โดยคิดคา่บริการตามลกัษณะ

และปริมาณงาน 

0.49 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

 

4. Eutopia Private 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรมแก่ Eutopia Private Holding 

Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

176.39 เน่ืองจาก Lodging Management  

(Labuan)  Limited มีผู้ที่มีความเช่ียวชาญ

ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.74 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มี

บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

4.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ให้บริการด้านการบริหารแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

26.23 เน่ืองจาก RGR International Limited มี

ความเช่ียวชาญในการบริหารงาน และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ MSpa Ventures Limited 

ให้บริการด้านการจดัการสปาแก่ Eutopia 

Private Holding Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากลและ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

18.22 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารสปา และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ Eutopia 

Private Holding Limited โดยรับรู้เป็น

รายได้เงนิปันผล 

87.55 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ 

จําหน่ายสินค้าให้กบั Eutopia Private 

Holding Limited ซึง่รับรู้เป็น รายได้จาก

การขาย 

 

1.89 บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าตามปกติซึง่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

5. MHG Deep Blue 

Financing 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50  

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารจดัการเงินแก ่

MHG Deep Blue Financing โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

22.11 การบริการจดัการทางการเงินเป็นไปตาม

สญัญา ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

6. O Plus E Holding 

Private Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50  

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited ให้ O Plus E Holding 

Private Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  
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45 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

804.46 

47.22 

บริษัทยอ่ย คือ Minor Hotel Group MEA 

DMCC ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ 

O Plus E Holding Private Limited โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

 

39.84 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Mauritius) Limited มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ O Plus 

E Holding Private Limited โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

1.76 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

7. Harbour View 

Corporation Limited  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 30.39 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ RGR International Limited 

ให้ Harbour View Corporation Limited  

กู้ยืมเงนิตามตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.38 

  4.72 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ 

Harbour View Corporation Limited โดย

รับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

4.82 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 2 

46 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

8. Tanzania Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259.74 

13.57 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

9. Zanzibar Tourism 

and Hospitality 

Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40 

   0.51 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

 

 

10. Rocky Hill 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Rocky Hill 

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.85 

  4.46 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

11. Sand River Eco 

Camp Limited 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้  Sand River Eco 

 

 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

Camp Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

52.95 

2.99 

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 

12. Elewana Afrika 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้ Elewana Afrika  

Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

236.09 

15.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการตรวจสอบภายในแก่ Elewana 

Afrika  Limited โดยรับรู้เป็นรายได้ค่า

ตรวจสอบภายใน 

0.22 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

13. Harbour 

Residence Oaks 

Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ Oaks Hotel 

& Resort Limited ถือ

หุ้น Harbour 

Residence Oaks 

Ltd. ร้อยละ 50 

บริษัทยอ่ย คือ Oaks Hotel & Resort 

Limited ให้ Harbour Residence Oaks 

Ltd. กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม             

 

 

 

 

 

 

 

 

19.41 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บริษัทยอ่ย คือ Oaks Hotel & Resort 

Limited ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของ 

Harbour Residence Oaks Ltd.โดยรับรู้

เป็นรายได้เงนิปันผล 

 

13.55 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น ซึง่เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

 

14. บจก. ซมูา่ 

กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 51 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ราชดําริ ลอดจ์จิง้ ให้  

บจก. ซมูา่ กรุงเทพ กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

63.54 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. ซมูา่ กรุงเทพ 

โดยคิดคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณ

งาน  

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี เพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส์ 

จําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. ซมูา่ กรุงเทพ ซึง่

รับรู้เป็น รายได้จากการขาย 

 

1.03 บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าตามราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าตามปกติ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

15. Arabian Spa 

(Dubai) (LLC) 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ MSpa Ventures Limited 

ให้บริการด้านการบริหารจดัการด้านสปาแก่ 

Arabian Spa (Dubai) (LLC) โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

5.67 เน่ืองจาก MSpa Ventures Limited มีความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารสปา และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

16.  บจก. ศรีพฒัน์ 

การ์เด้น 

ความสมัพนัธ์ : มี 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. แมริ่มเทอเรซ รีซอร์ท  

เชา่ที่ดินของ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น เพ่ือใช้

ประกอบการโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท 

เชียงใหม ่โดยบนัทกึเป็นค่าเช่า 

27.20 การเชา่ที่ดินเพ่ือปลกูสร้างโรงแรม และ

ดําเนินกิจการโรงแรม เป็นรายการค้า

ตามปกติ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

(ไทย) เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ซึง่ถือหุ้นใน

บริษัท เป็นสดัสว่นร้อย

ละ 16.53  จงึมีผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ร่วมกนั และมี

กรรมการร่วมกนั 

 พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี ด้านการจดัการภาษี 

ด้านการเงินแก่ บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น โดย

คิดอตัราคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.27 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี ด้านการจดัการภาษี

และด้านการเงิน และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

17.  บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ โดยคิดอตัรา

คา่บริการ ตามลกัษณะและปริมาณงาน  

0.04 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

18. บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ : เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้น 

ร้อยละ 16.50 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) โดยคิดอตัรา

คา่บริการ ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.48 

 

เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) ซึง่บนัทกึเป็น รายได้ค่าเช่า 

 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกในปริมาณมาก ทาํให้ได้

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

19.  บมจ. เอส แอนด์ 

พี ซินดิเคท  

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 35.70 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รับเงินปัน

ผลจากการลงทนุใน บมจ. เอส แอนด์ พี 

ซินดิเคท โดยบนัทกึเป็นรายได้เงนิปันผล

รับ 

134.82 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส 

แอนด์ พี ซินดิเคท ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหนา่ย

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี และอาหารสําเร็จรูปแช่

แข็ง บริษัทบนัทกึเป็นรายการซือ้สินค้า 

แบง่แยกตามรายบริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย)  

 

 

 

 

 

26.90 

52.71 

3.64 

27.33 

0.31 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท  

ให้บริการแก่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

โดยคิดอตัราคา่บริการ ตามลกัษณะและ

ปริมาณงานซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

6.12 เป็นการซือ้สินค้าหรือรับบริการตามราคา

ตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

20. บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ :มีผู้ ถือ

หุ้นร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบญัชีและด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ไม

เนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัรา

คา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

โซลชูัน่ส์ มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี และ 

ด้านการจดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์

คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล  

21. บจก. เอ็มเจ็ท เมน

เทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์  

โดยคิดอตัราคา่บริการ ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.39 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

22. บจก. เอ็มดีเจ็ท  

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี  และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่มกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

23. บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ บมจ. ไมเนอร์ 

คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้น 

บจก. ไทยเซล ดอท ซี

โอ ดอท ทีเอช ใน

สดัสว่นร้อยละ 50.1 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่

ให้บริการด้านการจดัการแก่ บจก. มายเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัราคา่บริการ 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

 

2.70 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านการจดัการ และเพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

24. บมจ. ไทยยเูน่ียน 

กรุ๊ป และบริษัทยอ่ย 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ซือ้

ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป และ

บริษัทยอ่ย ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแชแ่ข็ง บริษัทบนัทกึ

เป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามราย

บริษัท ดงันี ้

- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

 

 

 

 

 

 

25.33 

39.60 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยน์สงูสดุ

ของบริษัท 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 

- บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

- บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง 

- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

7.38 

3.95 

2.44 

7.76 

0.13 

25.  บจก. อินชวัร์เอ็กซ์

เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ 

โบรกเกอร์ส 

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัท

ยอ่ย จา่ยค่าประกันภัยให้ บจก. อินชวัร์

เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส ราคา

ประกนัภยัดงักลา่วเป็นอตัราทีใ่กล้เคียงกบั

ราคาตลาด 

 

22.91 เน่ืองจาก บจก. อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อิน

ชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส มีความเช่ียวชาญใน

ธุรกิจประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

26. บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์)  

ความสมัพนัธ์ : บริษัท

ยอ่ย คือ บมจ. เดอะ 

ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือ

หุ้น บจก. บีทีเอ็ม (ไทย

แลนด์) ร้อยละ 50 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้กบั บจก. บีที

เอ็ม (ไทยแลนด์) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้จาก

การขาย  

6.89 

 

 

 

บริษัทยอ่ยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. บีที

เอ็ม (ไทยแลนด์) ด้วยเง่ือนไขการค้า

ตามปกติและราคาตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. บทีีเอ็ม 

 (ไทยแลนด์) ซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริษัทบนัทกึเป็นรายการ

ซือ้สินค้า  

0.07 

 

 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บริการด้านการตรวจสอบภายใน 

และบริการด้านการบริหารจดัการแก่ บจก. 

บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) โดยคิดอตัราคา่บริการ 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.59                                                                                                                                                               เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในกาให้คาํปรึกษาด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

การบริหาร และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. บีทีเอ็ม 

(ไทยแลนด์) โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.16 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล  

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เชา่พืน้ที่อาคาร

จาก  บริษัทยอ่ย คือ บจก. เจ้าพระยา รี

ซอร์ท จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ที่

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด โดยมีกําหนด

ระยะเวลาที่ชดัเจน และบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

2.04 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) เชา่พืน้ที่จาก  

บริษัทยอ่ย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ 

จํากดั โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ที่ใกล้เคียง

กบัราคาตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่

ชดัเจน และบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

2.24 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราคาตลาด 

และเง่ือนไขการค้าปกติ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 

27. MHG Signity 

Asset Holding 

(Mauritius) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ MHG Signity 

Asset Holding (Mauritius) Limited. กู้ยืม

เงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่

ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.92 

9.33 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

28. Per Aquum 

Management JLT 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหารจดัการแก่ Per Aquum 

Management JLT โดยคิดอตัราคา่บริหาร

จดัการตามมาตรฐานสากล และใกล้เคียง

0.14 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน และเพ่ือ

เป็นการใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

กบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited  ได้เงนิปันผลรับ จาก

การถือหุ้นของ Per Aquum Management 

JLT และบนัทกึเป็นเงินปันผลรับ 

7.33 เงินปันผลซึง่เกิดจากการถือหุ้น เป็นการ

ลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) Limited  ได้ดอกเบีย้รับจาก

การให้ Per Aquum Management JLT 

กู้ยืมเงินตามสญัญา 

 

0.13 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

29. Per Aquum 

Maldives Private 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้บริการ

ด้านการบริหารจดัการแก่ Per Aquum 

Maldives Private Limited. โดยคิดอตัราคา่

บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล และ

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.14 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

มีความเช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และ

เพ่ือเป็นการใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Mauritius) ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ Per 

Aquum Maldives Private Limite กู้ยืมเงิน

ตามสญัญา 

 

1.89 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

30. Indigo Bay SA 

Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการด้านการ

บริหารโรงแรมแก่ Indigo Bay SA Limited 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.74 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการจดัการด้านการ

บริหารโรงแรม และด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

Indigo Bay SA Limited โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

6.22 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และการ

จดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล   

31. Rani Minor 

Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ Rani Minor 

Holding Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

245.90 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

32. Cabo Delgado 

Hoteis & Resorts, 

Lda. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.06 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล  

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Cabo 

Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โดยรับรู้

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

3.76 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเช่ียวชาญ

ในการบริหารโรงแรม และการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล 
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MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารแนบ 2 

56 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

33. Elewana Afrika 

(T) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ Hospitality Investment 

International Limited ให้ Elewana Afrika 

(T) Limited  กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.41 

2.25 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

34. บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอป

เม้นท์  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรมแก่ บจก. 

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคิด

อตัราคา่บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล

และใกล้เคยีงกบัราคาตลาดซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.08 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. หวัหิน รีซอร์ท จํากดั 

ให้ บจก. เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์  

กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้

ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และอ้างอิง

จากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  

ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

87.48 

5.11 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ โดยคดิอตัรา

คา่บริการรายเดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่า

เช่า 

 

0.01 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปเป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอก ในปริมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ที่ตํ่ากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอชจี 

เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.12 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มี

บคุลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี ด้าน

การจดัการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา

และการจดัการ  และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่ บจก.

เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้

เคร่ืองหมายการค้า 

 

2.64 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้ายี่ห้อ อนนัตรา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท    

35. The Food Theory 

Group Pte. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MFG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ให้ The Food 

Theory Group Pte. Ltd. กู้ยืมเงนิตาม

สญัญา โดยคดิอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้น

กําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.19 

0.12 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

36. Liwa Minor Food 

& Beverages LLC 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ Primacy Investment 

Limited ให้ Liwa Minor Food & Beverages 

LLC กู้ยืมเงนิตามสญัญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

120.13 

2.63 

เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

37. บจก. พลหูลวง  

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก.  พลหูลวง โดยคิดอตัราคา่บริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่

บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

0.09 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

38. บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย)  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.9 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) โดยคิด

อตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

 

0.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ ดีคิว จําหน่าย

สินค้าและผลิตภณัฑ์ให้กบั บจก. พีแคน เดอ

ลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

จากการขาย  

 

7.03 

 

 

 

 

เป็นการขายสินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และมี

ความสมเหตสุมผล  

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชีแก่ บจก. พีแคน เดอลกุซ์ 

(ประเทศไทย) โดยคิดอตัราค่าบริการราย

เดือน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่าตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน 

 

0.54 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผลแล้ว 

บจก. พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) เชา่

อาคารจากบริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ แด

ร่ี โดยมีกําหนดอตัราคา่เชา่ทีใ่กล้เคียงกบั

ราคาตลาด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่ชดัเจน

และบนัทกึเป็นค่าเช่า 

 

3.29 สญัญาเชา่เป็นการให้เชา่ตามอตัราตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บจก. พีแคน 

เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายสว่นประกอบอาหาร บริษัทบนัทกึ

เป็นรายการซือ้สินค้า แบง่แยกตามราย

บริษัท ดงันี ้

- บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 

- บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

- บจก. ไมเนอร์ แดร่ี  

- บจก. เอส.แอล.อาร์.ที  

 

 

 

 

 

37.95 

14.63 

33.38 

0.37 

เป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้เป็นธรรม และมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

39. บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 43.8 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าเช่า 

 

0.23 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้

เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์กบับริษัทลสิซ่ิง ซึง่

เป็นบคุคลภายนอกในปรืมาณมาก ทาํให้มี

ต้นทนุการเชา่ตํากวา่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงานแก่ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการ

จัดการ 

0.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชี และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ได้ดอกเบีย้รับจากการให้ บจก. เอ็มเอสซี 

ไทย คซีูน กู้ยืมเงินตามสญัญา 

0.11 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญาและมีอตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

40. บจก. จีไฟว์ เจ็ท 

ความสมัพนัธ์ :มี

กรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร่วมกบับริษัท 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการด้านด้านบญัชี และจดัการเก่ียวกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศโดย

คิดคา่บริการตามลกัษณะและปริมาณงาน

แก่ บจก. จีไฟว์ส์ เจ็ท ซึง่บนัทกึเป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ 

0.03 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

41. MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 46.9 และมี

กรรมการร่วมกนั 

 

MHG International Holding (Mauritius) 

Limited ให้บริการด้านการบริหารจดัการ แก่ 

MHG Lesotho (Proprietary) Limited โดย

คิดอตัราคา่บริหารจดัการตาม

มาตรฐานสากล และใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

19.54 เน่ืองจาก MHG International Holding 

(Mauritius) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ในการบริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้เพ่ือให้

เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการบริหาร

โรงแรม และการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ MHG 

Lesotho (Proprietary) Limited ซึง่บนัทกึ

เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

0.46 

 

เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ MHG Lesotho 

(Proprietary) Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.70 

3.27 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม

แก่ MHG Lesotho (Proprietary) Limited 

ซึง่บนัทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

 

2.02 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการร่วมกนัใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

42. Serendib Hotels 

PCL 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 และมี

กรรมการร่วมกนั 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการค้านการบริหารโรงแรมแก ่

Serendib Hotels PLC โดยรับรู้เป็นรายได้

ค่าบริการจัดการ ซึ่งมีการคิดอตัรา

คา่บริการตามมาตรฐานสากลและอิงกบั

ราคาตลาด 

1.20 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญในการบริหารโรงแรม และเพ่ือเป็น

การใช้เพ่ือให้เกิดการร่วมกนัใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล 

43. PH Resorts 

(Private) Limited 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.9 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม ด้าน

การตลาด และด้านการตรวจสอบภายในแก่ 

PH Resorts (Private) Ltd โดยรับรู้เป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและอิงกบัราคาตลาด 

 1.63 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการ

บริหารโรงแรมแก่ PH Resorts (Private) 

Ltd และรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอิงกบั

ราคาตลาด 

 

12.54 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม และเพ่ือ

เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ Lodging Management 

(Labuan) Limited ให้บริการด้านการตลาด 

แก่ PH Resorts (Private) Ltd โดยคิด

คา่บริการตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง ซึง่เป็น

อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.56 เน่ืองจาก Lodging Management 

(Labuan) Limited มีความเช่ียวชาญด้าน

การตลาด เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแล้ว 

44. Bodhi Hotel 

Resort Pvt. Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 25 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค อาทิ การ

ออกแบบโรงแรม และการออกแบบและ

ตกแตง่ภายใน และคาํปรึกษาแก ่Bodhi 

Hotel Resort Pvt. Ltd. โดยคิดคา่บริการ

ตามอตัราสว่นของงานที่ทําเสร็จตามสญัญา 

2.24 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ใน

การบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ

คําปรึกษา และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

  

 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

45. บจก. นายณ์ 

แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลล

อปเม้นท์  

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 40 

 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. รอยลั การ์เด้น พลาซา่ 

ให้ บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอป

เม้นท์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิดอตัรา

ดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั และ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

             - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

33.20 

1.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ ด้านการบริหารโรงแรม 

บจก. นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

2.25 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหาร

โรงแรม และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

46. Rani Minor 

Holding II Limited 

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Mauritius) Limited ให้ Rani Minor 

Holding II Limited กู้ยืมเงนิตามสญัญา  

2,923.20 เป็นการให้กู้ยืมตามสญัญา ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

47. PT. WIKA Realty 

Minor Development 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บริษัทยอ่ย คือ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd ให้ PT. WIKA Realty 

Minor Development กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชดัเจน 

126.27 เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

ให้บริการจดัการ ด้านการบริหารจดัการแก่ 

PT. WIKA Realty Minor Development 

โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 

3.18 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ

บริหารงาน และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผล 

48. บจก. อวาดีนะ 

ฮิลส์  

ความสมัพนัธ์ : บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 49.99 

 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ ให้ 

บจก. อวาดีนะ ฮิลส์ กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

364.50 

10.57 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

อวาดีนะ ฮิลส์  กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

            - เงินกู้ยืม 

            - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

15.00 

0.10 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. อวาดี

นะ ฮิลส์ โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

8.14 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านการจดัการเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว 

มีความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

49.  บจก. ลายนั บาง

เทา ดีเวลลอปเม้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

ลายนั บางเทา ดีเวลลอปเม้นท์ กู้ยืมเงนิ

ตามสัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้

ถือหุ้นกําหนดร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

45.00 

0.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ลายนั บางเทา ดีเวลล

อปเม้นท์ โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และ

สมเหตสุมผลแล้ว 

50. บจก. ลายนั ฮิลล์ 

เรสซิเดนท์ 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. 

ลายนั ฮิลล์ เรสซิเดนท์ กู้ยืมเงนิตาม

สัญญา โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามทีผู่้ ถือหุ้น

กําหนดร่วมกนั และอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

45.00 

0.06 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านบญัชี และด้านการจดัการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ลายนั ฮิลล์ เรสซิเดนท์ 

โดยคิดอตัราคา่บริการรายเดอืน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค่าบริการจัดการ 

0.37 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและด้านการจดัการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
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(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

51. บจก. เอชแอนด์เอ 

พาร์ค  

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 
 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ บจก. เอช

แอนด์เอ พาร์ค กู้ยืมเงนิตามสัญญา โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนดร่วมกนั 

และอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

192.28 

1.40 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

52. Plexus Maldives 

(Pvt) Ltd. 

ความสมัพนัธ์ :  บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 50 
 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้ Plexus 

Maldives (Pvt) Ltd. กู้ยืมเงนิตามสัญญา 

โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่ผู้ ถือหุ้นกําหนด

ร่วมกนัและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้สญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ชดัเจน 

              - เงินกู้ยืม 

             - ดอกเบีย้รับ 

 

 

 

 

 

 

117.65 

   2.71 

เป็นการให้กู้ยืมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ

เง่ือนไขการกู้ยืมเป็นไปตามราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นวา่ รายการที่เกิดขึน้มีความเป็น

ธรรม และสมเหตสุมผล 

 บริษัทยอ่ย คือ บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ให้บริการด้านการบริหารเทคนิค ซึง่บนัทกึ

เป็น รายได้คา่บริการจดัการ 

 

 

5.69 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ใน

การบริหารบริการด้านเทคนิคโรงแรม และ

คําปรึกษา และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการที่เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

53. บมจ. คริสเตียนี

และนีลเส็น (ไทย)  

ความสมัพนัธ์ : มี

กรรมการร่วมกบับริษัท 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ก่อสร้าง

โรงแรมให้กบับริษัทยอ่ย โดยคํานวณค่า

ก่อสร้างตามสญัญา 
 

5.73 การให้บริการก่อสร้างเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางธุรกิจปกติ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายการที่

เกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

  

   

9. สรุปสาระของสัญญาที่สาํคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

- ไมม่ี -  

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 


	4. ภาระหนี้สินของกลุ่มกิจการ
	4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว และที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้แล้ว และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร
	4.2 ยอดรวมของเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลา
	4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
	ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายงานผลประกอบการ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใน ไตรมาส 1 ปี 2561 อันมีผลมาจากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ
	ผลการดำเนินงานจำแนกรายธุรกิจ
	กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Revenue per Available Room – RevPar) ของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ใน ไตรมาส 1 ปี 2561 จากช่วงเดียวก...
	กลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจำนวนแขกเข้าพักที่สูง ด้วยการเข้าพักเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 78 และค่าห้องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate – ADR ) เพิ่มขึ้น...
	สำหรับภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของกลุ่มโรงแรมเดิม (Organic) ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวช...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
	บริษัทดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน บริษัทได้พัฒนาโครงการแห่งแรกบนเกาะสมุย ชื่อโครงการ ดิเอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย โดยโครงก...
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
	ในไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ของธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องและรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรม ช่วยลดผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิ...
	ในช่วงที่เหลือของปี 2561 บริษัทคาดว่ากลุ่มโรงแรมเดิมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีและกลยุทธ์การตลาดที่ต่อเนื่องของบริษัท ส่วนกลุ่มโรงแรมในประเทศโปรตุเกส บริษัทคาดว่าจะมีผลการ...
	ธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า
	บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 896 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ จำนวน 1,797 ล้านบาท สุทธิด้วย เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จำนวน 869 ล้านบาท
	บริษัทมีเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,150 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) การจ่ายคืนเงินกู้ยืมสุทธิจากสถาบันการเงินระยะสั้นจำนวน 1,061 ล้านบาท และ (2) การจ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนดชำระสุทธิจำนวน 500 ล้านบาท
	โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 213 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561
	การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
	แนวโน้มในอนาคต



