
รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้



ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน





แบรนด์อนันตราซึ่งได้รับรางวัล
จากหลากหลายสถาบัน มีรีสอร์ท 
และโรงแรมในประเทศไทย 13 แห่ง

ในคาบสมุทรอินเดีย บริษัทมีโรงแรมอนันตรา 
3 แห่ง ในประเทศมัลดีฟส์ และ 2 แห่ง 
ในประเทศศรีลังกา

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ไม่รวมประเทศไทย) อนันตรามีโรงแรม
ทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา 
1 แห่ง ประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง 
และประเทศเวียดนาม 2 แห่ง

บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์
อนันตรา 9 แห่ง ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ
บริษัท นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์และกาตาร์แล้ว บริษัทได้ขยายธุรกิจ
ไปในประเทศโอมาน ในปี 2559

บริษัทมีโรงแรมอนันตรา 4 แห่ง 
ในทวีปแอฟริกา ประกอบด้วยในประเทศ
โมซัมบิก 3 แห่ง และประเทศแซมเบีย 1 แห่ง

บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้ 
แบรนด์อนันตรา 2 แห่ง ในประเทศจีน 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
จากเทือกเขาที่เต็มไปด้วยภูเขาเขียวชอุ่ม 
และความเงียบสงบของทะเลจีนใต้ 
จนถึงวัฒนธรรมยูนนาน

บริษัทเข้าซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็จสิ้น
เมื่อต้นปี 2559 ทิโวลี เป็นแบรนด์โรงแรม
ล่าสุดของบริษัทมีโรงแรมทั้งหมด 12 แห่ง 
ในประเทศโปรตุเกส

บริษัทมีโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลี 2 แห่ง 
ในประเทศบราซิล

บริษัทมีโรงแรมอวานีทั้งหมด 4 แห่ง 
ในประเทศไทย ในปีนี้ บริษัทได้เปิดตัว 
โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นโรงแรมอวานีต้นแบบ 
และเปลี่ยนชื่อโรงแรมพัทยา แมริออท 
รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมอวานี 
พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บริษัทมีโรงแรมอวานีทั้งหมด 3 แห่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ไม่รวมประเทศไทย) ประกอบด้วย
ประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง และประเทศ
เวียดนาม 2 แห่ง

แบรนด์อวานีเปิดให้บริการในประเทศ
ศรีลังกา เป็นประเทศแรก ในปี 2554 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงแรมอวานี 2 แห่ง 
ในประเทศศรีลังกา และ 1 แห่ง 
ในประเทศเซเชลส์

บริษัทมีโรงแรมอวานี 8 แห่ง ในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โมซัมบิก 
บอตสวานา นามิเบีย เลโซโท และแซมเบีย

โอ๊คส์ ซึ่งเป็นแบรนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
มีโรงแรมและอพาร์ทเมนท์จำานวน 55 แห่ง 
ประกอบด้วยในประเทศออสเตรเลีย 
49 แห่ง ประเทศนิวซีแลนด์ 3 แห่ง 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 แห่ง 
และประเทศไทย 1 แห่ง

เปอร์ อควัม ซึ่งเป็นแบรนด์จาก
ประเทศมัลดีฟส์ และเป็นแบรนด์ที่บริษัท
ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 มีโรงแรม 
2 แห่งในประเทศ

ในปี 2551 แบรนด์เปอร์ อควัม 
ได้ขยายกิจการนอกประเทศมัลดีฟส์
ไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดยมีโรงแรมเปอร์ อควัม 1 แห่ง

นาลาดู ในประเทศมัลดีฟส์ 
มีวิลล่าระดับหรู 20 วิลล่าให้บริการ 
พร้อมสระน้ำาส่วนตัว มองเห็นวิว
ท้องทะเลมหาสมุทรอินเดีย 

ปัจจุบัน เอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
มี 10 ซาฟารีแคมป์ ในประเทศแทนซาเนีย 
และเคนยา

เคลิ แอนด์ พีค็อก ช่วยขยายเส้นทาง
การดูซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย
และเคนยาของเอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
ด้วยแคมป์ 6 แห่ง

บริษัทมีโรงแรม 2 แห่งภายใต้แบรนด์
แมริออท - สตาร์วูด ในประเทศไทย 
ได้แก่ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท 
รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส 
กรุงเทพฯ

โรงแรมระดับหรู ภายใต้แบรนด์ 
โฟร์ซีซั่นส์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย และเกาะสมุย

โรงแรมเรดิสัน บลู มาปูโต  
ในประเทศโมซัมบิก เข้ามาเป็นแบรนด์ 
ในเครือของบริษัทในปี 2557

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เปิดให้บริการ 
ในปลายปี 2553 ปัจจุบันบริษัทมีที่พัก
ให้บริการในประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย  
และนิวซีแลนด์

บริษัทดำาเนินงานร้านอาหารหลากหลาย
แบรนด์ระดับสากลภายในโรงแรม 
ประกอบด้วยซูม่า, เบนิฮานา, 
เทรเดอร์ วิคส์ และบิล เบนท์ลี่ พับ

บริษัทเป็นเจ้าของและดำาเนินกิจการ
ศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ รอยัล การ์เด้น 
พลาซ่า ในพัทยา, เทอเทิล วิลเลจ ช้อปปิ้ง 
พลาซ่า ในภูเก็ต และริเวอร์ไซด์ พลาซ่า 
ในกรุงเทพฯ

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(ไทย)

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(คาบสมุทรอินเดีย)

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(อาเซียน ไม่รวมไทย)

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(ตะวันออกกลาง)

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(แอฟริกา)

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(จีน)

ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(โปรตุเกส)

ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(บราซิล)

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ไทย) อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(อาเซียน ไม่รวมไทย)

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(คาบสมุทรอินเดีย)

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
(ตะวันออกกลางและแอฟริกา)

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปอร์ อควัม (มัลดีฟส์) เปอร์ อควัม (ตะวันออกกลาง) นาลาดู (มัลดีฟส์)

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น (แอฟริกา) เคลิ แอนด์ พีค็อก (แอฟริกา) แมริออท - สตาร์วูด (ไทย) โฟร์ซีซั่นส์ (ไทย) เรดิสัน บลู (โมซัมบิก) อนันตรา เวเคชั่น คลับ ร้านอาหารภายใต้แบรนด์
ระดับสากล (ไทย)

ศูนย์การค้า (ไทย)

รับจ้างบริหารลงทุนโดยตรง

ยอดขาย (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านหยวน) ยอดขาย (ล้านยูโร) ยอดขาย (ล้านเรอัลบราซิล) 

ยอดขาย (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญดีแรห์ม) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขาย (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านบาท)
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ลงทุนโดยตรง

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประกอบด้วย
สาขาที่ลงทุนเอง 230 สาขา 
และสาขาแฟรนไชส์ 161 สาขา 
ใน 9 ประเทศ

บริษัทมีร้านอาหาร 97 สาขา 
ในประเทศสิงคโปร์ และอีก 6 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แบรนด์หลัก 
ไทย เอ็กซ์เพรส, ชินหวาง ฮ่องกง คาเฟ่, 
พูเล่ท์ และเบซิล

บริษัทมีจำานวนร้านอาหาร 408 สาขา 
ในประเทศออสเตรเลีย และประกอบธุรกิจ
โรงคั่วเมล็ดกาแฟแบบพิเศษภายใต้
แบรนด์เวเนเซียโน

ริเวอร์ไซด์ เป็นเครือข่ายร้านอาหาร
แบบนั่งทาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอาหาร
จานปลาเสฉวนบาร์บีคิว ด้วยจำานวนร้าน 
57 สาขา ในประเทศจีน และ 1 สาขา 
ในประเทศสิงคโปร์

สเวนเซ่นส์ ประกอบด้วยสาขาที่ลงทุนเอง 
144 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 186 สาขา 
ในประเทศไทย และอีก 6 ประเทศ

บริษัทดำาเนินธุรกิจซิซซ์เลอร์โดยมีสาขา
ที่บริษัทลงทุนเอง จำานวน 60 สาขา
ประกอบด้วย 48 สาขา ในประเทศไทย 
และ 12 สาขา ในประเทศจีน

แดรี่ ควีน ประกอบด้วยสาขาที่ลงทุนเอง 
225 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 210 สาขา 
ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย และ 1 สาขา 
ในประเทศมัลดีฟส์

ด้วยการเปิดสาขาอย่างรวดเร็ว
ในปีที่ผ่านมา เบอร์เกอร์ คิง มีจำานวน
ร้านอาหาร 70 สาขา ในประเทศไทย 
2 สาขา ในประเทศมัลดีฟส์ และ 2 สาขา 
ในประเทศเมียนมา

บริษัทร่วมทุน ซึ่งดำาเนินธุรกิจ 
แบรนด์เบร็ดทอล์ค ในประเทศไทย  
มีจำานวน 36 สาขา

ธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน 
มีจำานวนร้านอาหารทั้งหมด 41 สาขา

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด  
เป็นโรงงานผลิตไอศกรีมของบริษัท

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง เป็นผู้จัดจำาหน่าย
หนังสือเด็กและสารานุกรม
ผ่านการขายตรงทั่วประเทศไทย

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำากัด  
เป็นโรงงานผลิตชีสของบริษัท

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นธุรกิจรับจ้าง
ที่รองรับการผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
อุปโภคระดับโลก

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชาร์ล แอนด์ คีธไทย เอ็กซ์เพรส เพโดรเดอะ คอฟฟี่ คลับ เอสปรีริเวอร์ไซด์ บอสสิน่ี

สเวนเซ่นส์ แก๊ปซิซซ์เลอร์ บานาน่า รีพับบลิคแดรี่ ควีน บรูคส์ บราเธอร์สเบอร์เกอร์ คิง เอแตม

เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) แรทลีย์และอเนลโลซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 
(ประเทศไทย)

สวิสลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ไมเนอร์ แดรี่ อีทีแอล เลิร์นนิ่งไมเนอร์ ชีส นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวแรทลีย์ 
แบรนด์กระเป๋าและเครื่องประดับ
จากลอนดอน และอเนลโล่ แบรนด์กระเป๋า
ดีไซน์เก๋จากประเทศญี่ปุ่น โดยแรทลีย์
มีจำานวนสาขาทั้งหมด 8 สาขา ในขณะที่
อเนลโล่มีจำานวนสาขาทั้งหมด 24 สาขา 
ในกรุงเทพฯ

สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ นำาเสนอสินค้า
เครื่องใช้ในครัวที่ทันสมัย และอุปกรณ์
เสริมความงาม มีจำานวนสาขาทั้งหมด 
22 สาขา ในประเทศไทย

ชาร์ล แอนด์ คีธ มีทั้งหมด 33 สาขา
ในประเทศไทย

เพโดร ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกับ 
ชาร์ล แอนด์ คีธ มีจำานวนสาขาทั้งหมด 
6 สาขา ในประเทศไทย

เอสปรี แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับ
นานาชาติ มีจำานวนสาขาทั้งหมด 
98 สาขา ในประเทศไทย

บอสสินี่ แบรนด์สินค้าสไตล์ลำาลอง 
มีจำานวนสาขาทั้งหมด 88 สาขา 
ทั่วประเทศไทย

แก๊ป แบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
มีจำานวนสาขาทั้งหมด 20 สาขา 
ในประเทศไทย

บานาน่า รีพับบลิค แบรนด์เสื้อผ้า
จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำานวนสาขา
ทั้งหมด 6 สาขา ในกรุงเทพฯ

บรูคส์ บราเธอร์ส แบรนด์แฟชั่น
จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำานวนสาขา
ทั้งหมด 7 สาขา ในกรุงเทพฯ

เอแตม เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัว 
ในปี 2559 มีจำานวนสาขาทั้งหมด 
12 สาขา ในกรุงเทพฯ

แฟรนไชส์ลงทุนโดยตรง
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2,314
2,300
2,192
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99
90
67

1,303
1,275
1,215

129
134
169 

 675
717
683

954
1,044
1,106 

107
126
127 

44
44
47



สารบัญ

009
010
012
014
015
016
024
026
050
064
072
075
081

082
085
089
274

294
323
324
326
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332
333
348
363
364
376

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร
ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
การเติบโตของผลการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
จุดเด่นทางการเงิน
สถานะทางการเงินโดยสังเขป
รายงานจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
การเดินทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
รางวัล ปี 2559
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน 
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เหตุการณ์สำาคัญในปี 2559
ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ข้อมูลทั่วไป



วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร

เป็นผู้นำ�ในธุรกิจเพ่ือก�รพักผ่อน 
ร้�นอ�ห�ร และสินค้�ไลฟ์สไตล์ 
ด้วยก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�ร
ท่ีสร้�งคว�มพึงพอใจ 100% 
ให้กับลูกค้� พนักง�น ผู้ถือหุ้น และคู่ค้�
ก�รนำ�เสนอบริก�รเพื่อก�รท่องเที่ยว พักผ่อนและสันทน�ก�ร 
ร�้นอ�ห�รหล�กหล�ยรูปแบบ และสินค้�ไลฟ์สไตล์ ทั้งในประเทศและต�่งประเทศ

ทุกๆ ปี พนักง�นของเร�กว�่ 60,000 คน พร้อมที่จะให้บริก�ร  
ณ โรงแรม 155 แห่ง ร้�นอ�ห�ร 1,996 ร้�น และร�้นค้� 327 แห่ง  
ให้ลูกค้�กว�่ 210 ล้�นคน ใน 32 ประเทศ

มุ่งเน้นท่ีลูกค้า
การทำางาน
ต้องมีผล

มุ่งม่ัน
พัฒนาคน

ปรับเปล่ียนตน
ปรับปรุงงาน

ประสาน
พันธมิตร
เพ่ือธุรกิจ
ท่ีย่ังยืน
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155
โรงแรม

19,776
ห้องโรงแรม

1,996
ร้านอาหาร

327
จุดจำาหน่าย

กว่า 

50 
แบรนด์

32
ประเทศ

กว่า 

130
รางวัล

ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เมียนมา  

เวยีดนาม  

แทนซาเนีย 

กัมพูชา  

ลาว 
เกาหลีใต้ 

อินเดีย 

  โอมาน

มาเลเซีย  

อนิโดนเีซีย  

ออสเตรเลีย  

นิวซีแลนด์  

 ซาอุดีอาระเบีย จีน  

ไทย   

 สหราชอาณาจักร

เซเชลส์ 

 โปรตุเกส

 บราซิล

ไมเนอร์ โฮเทลส์

เคนยา 
 แซมเบีย

 บอตสวานา

 เลโซโท

 โมซัมบิก

  อียิปต์

 นามิเบีย

ศรีลังกา 

มัลดีฟส์  

สิงคโปร์ 

ไมเนอร์ ฟูัด

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

 บาห์เรน

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กาตาร์ 
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•	การจ้างงาน	การรักษาพนักงานในองค์กร	
	 และการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง
•	การพัฒนาความสามารถของบุคลากร	ผ่านหลักสูตร
	 และเครื่องมือการฝึกอบรมระดับโลก
•	วัฒนธรรมขับเคลื่อนองค์กร

•	การขยายเครือข่ายธุรกิจ
•	การลงทุนเข้าซื้อแบรนด์ใหม่

•	 ระบบปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
•	การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
•	ศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

การเติบโต
ของผลการดำาเนินงาน
อย่างยั่งยืน

บุคลากร

แบรนด์

ฐานการดำาเนินงาน
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•	บุคลากรที่มีความสามารถและผู้นำาระดับโลก
•	องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
•	การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

•	แบรนด์ที่โดดเด่นและได้รับความไว้วางใจ
•	ทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่า
•	ความผูกพันและยึดมั่นต่อแบรนด์ในระยะยาวของลูกค้า

•	ประสบการณ์ที่เป็นเลิศของลูกค้า
•	ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างสูงสุด

สร้างความพึงพอใจ 
100% ให้กับ

ผู้มีส่วนได้เสีย

เสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับการเติบโต

ของธุรกิจ

สร้างผลตอบแทนที่สูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ:
1. งบแสดงฐานะทางการเงนิป ี2558 ไดร้บัการปรบัปรงุ ภายหลงัจากทีก่ารตมีลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยข์องกลุม่ทโิวล ีโฮเทลส์ แอนด ์รสีอร์ทและไมเนอร์ ด ีเค แอลที่บรษิทั 
 ได้ซื้อกิจการเข้ามาได้เสร็จสิ้นลง
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำานวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
3. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับซัน อินเตอร์เนชั่นแนล, โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน และไมเนอร์ ดี เค แอล จำานวน 2,335 ล้านบาท ในผลกำาไร 
 ที่รายงานในปี 2558 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำานวณจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานมีอัตราร้อยละ 32.75
4. หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิโวลี, เบร็ดทอล์ค, กลุ่มโอ๊คส์ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ จำานวน 2,014 ล้านบาท ในผลกำาไรที่รายงาน 
 ในปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำานวณจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน มีอัตราร้อยละ 33.69
5. เงนิปันผลตอ่หุน้สำาหรบัผลการดำาเนนิงานป ี2559 ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2560 และใหน้ำาเสนอขอความเหน็ชอบตอ่ทีป่ระชมุ 
 ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2560

จุดเด่นทางการเงิน

2555 2556 2557 2558 2559

งบการเงินรวม ขายสุทธิ  31,310  34,669  37,228  42,345  51,152 

(ล้านบาท) รายได้รวม  32,994  36,936  39,787  48,014  56,973 

กำาไรขั้นต้น  18,844  21,413  23,299  26,225  31,710 

กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  7,063  8,304  8,849  11,908  13,229 

กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  4,888  5,884  6,044  8,846  9,447 

กำาไรสุทธิ  3,243  4,101  4,402  7,040  6,590 

สินทรัพย์รวม  51,721  60,124  74,279  98,382  108,453 

หนี้สินรวม  32,659  33,249  44,255  61,670  67,656 

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย  24,163  23,385  34,082  45,473  49,832 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  19,062  26,875  30,024  36,711  40,797 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน  4,046  5,181  4,785  2,499  6,494 

ความสามารถ อัตรากำาไรขั้นต้น  55.96  58.04  58.85  58.01  57.46 

ในการทำากำาไร อัตรากำาไรสุทธิ  9.83  11.10  11.06  14.66  11.57 

(ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  6.95  7.33  6.55  8.15  6.37 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น  19.08  17.86  15.47  21.10  17.00 

อัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.27  0.87  1.14  1.24  1.22 

(เท่า) สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.09  0.69  0.91  1.13  1.03 

สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.52  1.11  1.30  1.57  1.55 

ข้อมูลต่อหุ้น กำาไรสุทธิต่อหุ้น  0.94  1.04  1.00  1.60  1.50 

(บาท) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  5.17  6.72  7.50  8.34  9.25 

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)  0.30  0.35  0.35  0.35  0.35 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  32.00  33.50  31.82  21.89  23.40 

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

(พันหุ้น) จำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน  4,063,046  4,018,326  4,201,634  4,641,789  4,621,828 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -

จำานวนหุ้นสามัญชำาระแล้ว  3,686,767  4,001,355  4,001,557  4,402,312  4,410,368 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิชำาระแล้ว - - - - -

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  3,635,442  3,925,044  4,401,708  4,402,365  4,406,519 

จำานวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  274,245  -    200,064  199,512  192,187 

จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  24,696  1,109  -    -    -   
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หมายเหตุ: 
(1) กระแสเงนิสดจ่ายใช้ไปส�าหรบักจิกรรมการลงทนุจ�านวน 9,145 ล้านบาท เพือ่การลงทนุ 

ตามปกติของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและอื่นๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการโรงแรมทิโวลี  
โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศโปรตุเกส และโรงแรมสองแห่งในประเทศ
แซมเบีย 

(2) กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,003 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสด 
รับจากการออกหุ้นกู้ อายุ 5 ปี และ 15 ปี รวมจ�านวนเงิน 4,000 ล้านบาท สุทธิด้วย 
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,540 ล้านบาท

(3) บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลในเดอืนเมษายน 2559 รวมทัง้สิน้ 1,540 ล้านบาท เป็นเงนิสด 
(0.35 บาทต่อหุ้น)

(4) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 4,203 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทรายการ
สนิทรพัย์ใหม่ของโรงแรมทโิวลห้ีาแห่ง ในประเทศโปรตเุกส จากสนิทรพัย์หมนุเวยีนเป็น
สินทรัพย์ถาวร ประกอบกับการลดลงของวิลล่าสร้างเสร็จพร้อมขายของโครงการเดอะ  
เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ที่ได้ขายไปแล้ว

(5) สินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 13,685 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรวมงบการเงิน
ของโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตุเกส และโรงแรมสองแห่งในประเทศแซมเบีย และ
การขยายธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารตามปกติ

(6) หนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 4,359 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปี

(7) หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,556 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและขยายกิจการ และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได ้
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อกิจการ และ 
การรวมงบการเงินของการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา

สถานะทางการเงินโดยสังเขป

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

        (ล้ำนบำท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,979 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  15,820 
การลงทุนและอื่นๆ  43,545 
สินทรัพย์ถาวร  35,014 
รวมสินทรัพย์ 98,358

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน  13,556 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  48,091 
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำารอง 10,661 
กำาไรสะสม (สุทธิ) 22,141 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 3,909 

  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 98,358 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

        (ล้ำนบำท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,305 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ (4) 11,617 
การลงทุนและอื่นๆ  43,738 
สินทรัพย์ถาวร (5) 48,699  
รวมสินทรัพย์  108,359 
  
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน (6) 17,915 
หนี้สินไม่หมุนเวียน (7) 49,647 
ทุน, ส่วนเกินทุนและสำารอง   10,211 
กำาไรสะสม (สุทธิ)   27,191 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  3,395

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  108,359

กำาไรสะสม  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

 (ล้ำนบำท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   22,141 
สำารองตามกฎหมาย   -
กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2559   6,590
เงินปันผลจ่าย (3)  (1,540)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   27,191 

งบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

 (ล้ำนบำท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   6,494 
เงินสดสุทธิใช้ไปสำาหรับกิจกรรมลงทุน (1)  (9,145)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2)  3,003 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ   352 
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   3,979 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   4,305 

งบกำาไรขาดทุน  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

        (ล้ำนบำท)

รำยได้ 56,381 
ก�ำไรขั้นต้นจำกกำรด�ำเนินงำน 34,620 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,765 
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 8,855 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 592 
ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
 และภำษีเงินได้ 9,447 
ต้นทุนทางการเงิน 1,606 
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 7,841 
ภาษีเงินได้ 1,032 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 219 

ก�ำไรสุทธิ 6,590
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ตลอดปี 2559 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้ยึดม่ันดำาเนินธุรกิจตาม 

แผนกลยุทธ์ธุรกิจห้าปีที่ได้วางไว้ เพื่อวางรากฐานสร้างการเติบโตของผลการดำาเนินงานที่ย่ังยืน  

พรอ้มไปกบัการสรา้งประโยชนใ์หก้บัเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  

ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในหลายประเทศตลอดปี 2559  

ซึง่รวมไปถงึการชะลอตวัของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศมลัดฟีส ์สภาวะเศรษฐกจิออ่นตวั 

และการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ช่วงเหตุการณ์ไว้อาลัย 

และน้ำาท่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่บริษัทมีผลกำาไรจำานวน 6,590 ล้านบาท ในปี 2559  

ลดลงในอัตราร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกำาไรจากการดำาเนินงานที่ไม่รวม 

รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ลดลงในอัตราที่น้อยกว่า เพียงแค่ร้อยละ 3 จากปีก่อนเท่านั้น

รายงานจาก
ประธานกรรมการ

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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อัล	บาลีด	ซาลาลาห์	
บาย	อนันตรา

นบัเปน็ความเศรา้โศกเสยีใจเปน็ทีส่ดุของชาวไทย รวมไปถงึ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต่อการเสด็จ 

สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ในเดือนตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นขวัญพลังและแรงบันดาลใจแก่ 

พสกนิกรชาวไทยและผู้คนอีกมากมายทั่วโลก หนึ่งใน 

พระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่น่าจดจำาคือความมุ่งม่ัน 

ในการพัฒนาประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน  

ซึ่งบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอด 

พระราชปณิธานดังกล่าว โดยบริษัทมุ่ งมั่นที่ จะสร้าง 

ผลการดำาเนินงานที่ยั่ งยืนให้กับผู้ถือหุ้น  พร้อมไปกับ 

การส่งเสริมสนับสนุนและเติบโตร่วมไปด้วยกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบรษิทั ไมว่า่จะเปน็พนกังาน พนัธมติรทางธรุกจิ คูค่า้ ลกูคา้ 

และชุมชน

สำาหรับบริษัท การสร้างผลการดำาเนินงานท่ีย่ังยืนไม่เพียงแต่ 

หมายถึงการมุ่งเติบโตรายได้และผลกำาไรในระยะยาวเท่านั้น 

แต่รวมไปถึงการลงทุนและบริหารเงินลงทุนอย่างมีระเบียบ

วินัย ตามแผนกลยุทธ์ห้าปี บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโต

ผลกำาไรโดยเฉลี่ยต่อปีในอัตราร้อยละ 15 - 20 ในอีกห้าปี 

ข้างหน้า และเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (Return 

on Invested Capital) ให้มากกว่าร้อยละ 14 ภายในปี 2564  

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้วางรากฐานเชิงกลยุทธ์ 

สามหลัก ได้แก่ (1) กำรเติบโตธุรกิจผ่ำนเครือข่ำยแบรนด์ 

ที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง และบำงส่วนจำกแบรนด์ชั้นน�ำ 

ระดับโลก (2) กำรเพิ่มมูลค่ำและประสิทธิภำพของทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (3) กำรลงทุนและเข้ำซื้อ 

กิจกำรเชิงกลยุทธ์ นอกเหนือจากรากฐานเชิงกลยุทธ์ท้ังสามหลัก 

ดงักลา่ว บรษิทัยังมุ่งพัฒนาความสามารถขององคก์รเพื่อรองรบั 

การเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจผ่านกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร  

ได้แก่ (1) กำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร (2) กำรพัฒนำ 

ระบบกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธส์งูสดุ และ (3) กำรเชือ่มโยงกำรด�ำเนนิงำน 

ของธุรกิจกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

017บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

รายงานจากประธานกรรมการ



ในโอกาสนี ้ผมขอสรปุสาระสำาคญัของพฒันาการทาง

ธรุกจิตลอดป ี2559 ซึง่ไดก้ลายมาเปน็รากฐานในการสรา้ง

ผลกำาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว 

บริษัทยังคงเติบโตธุรกิจผ่ำนเครือข่ำยแบรนด์ 

ที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 71  

ของรายได้รวมทั้งหมด (System-wide Sales) ในปี 2559  

ในระหวา่งป ีไมเนอร ์โฮเทลสไ์ดเ้สรมิสรา้งความแขง็แกรง่ 

ให้กับแบรนด์โรงแรมในเครือ โดยได้เปิดโรงแรมใหม่ 

หลายแห่ง บริษัทได้เปิดตัวโรงแรมอนันตราใหม่ 4 แห่ง  

เป็นผลให้โรงแรมในเครืออนันตราเพิ่มขึ้นเป็น 38 แห่ง  

ใน 12 ประเทศ ณ สิ้นปี 2559 โดยบริษัทได้เปิดตัว 

แบรนด์อนันตราใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศศรีลังกา  

ด้วยการเปิดโรงแรมอนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท  

และโรงแรมอนนัตรา คาลทูารา รสีอรท์ และประเทศโอมาน  

ดว้ยการเปดิโรงแรมอนนัตรา อลั จาบาล อลั อคัดาร ์รสีอรท์ 

และโรงแรมอัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา  

นอกจากนี้ บริษัทสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อวานี  

ซึ่งมีอายุครบ 5 ปี โดยได้เปิดตัวโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์  

กรุงเทพฯ ซึง่เปน็โรงแรมอวานทีีบ่รษิทัลงทนุสรา้งใหมเ่ปน็ 

แหง่แรกเพือ่ใหเ้ปน็โรงแรมตน้แบบ และไดท้ำาการรแีบรนด ์

โรงแรมพัทยา แมรอิอท รสีอรท์ แอนด ์สปา ซึง่เปน็โรงแรม 

แหง่แรกของบรษัิท โดยเปลีย่นชือ่เปน็โรงแรมอวาน ีพทัยา  

รีสอร์ท แอนด์ สปา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้ารับจ้าง 

บริหารโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย และโรงแรม 

อวานี เดรา ดูไบ โฮเทล ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ โรงแรมในเครืออวานีทั้ง 17 แห่ง  

ใน 11 ประเทศในปัจจุบัน จะเป็นฐานช่วยผลักดันให้แบรนด์อวานีเติบโตต่อไปในอนาคต  

เช่นเดียวกัน กลุ่มโรงแรมโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังคงขยายเครือข่ายโรงแรมในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยได้เปิดโรงแรมใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งในปี 2559 ทำาให้มีโรงแรมในเครือจำานวน  

55 แห่ง ณ สิ้นปี 2559

ไมเนอร์ ฟู้ดได้เติบโตเครือข่ายธุรกิจ ท้ังภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและแบรนด์ 

ชั้นนำาระดับโลก โดยได้ขยายสาขาร้านอาหารเป็น 1,996 สาขา ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น 

ในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดดำาเนินธุรกิจอยู่ใน 19 ประเทศ  

ทั้งนี้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมากจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

ซึ่งรวมไปถึงการออกเมนูพิซซ่าประเภทใหม่ ได้แก่ เมนูพิซซ่าแป้งบางกรอบ (Crispy Thin Pizza)  

และเมนใูหมส่ำาหรับให้บรกิารในสาขารา้นนัง่ทาน ซึง่ชว่ยเพิม่ยอดขายของเมนอูาหารทกุประเภท  

ทั้งอาหารเรียกน้ำาย่อย พาสต้า อาหารจานหลัก และเครื่องดื่ม ในขณะที่เบอร์เกอร์ คิง  

ประสบความสำาเร็จจากกลยุทธ์ในการขยายตลาด โดยหันมาเจาะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ 

เพิ่มจากที่เคยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ความสำาเร็จดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองแบรนด์ 

มียอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าร้อยละ 20 ในปี 2559 ส่วนในประเทศจีน  

ริเวอร์ไซด์ประสบความสำาเร็จในการพลิกฟื้นการดำาเนินงานและมีอัตราการเติบโตของยอดขาย 

ต่อร้านเดิมเป็นบวกตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ปี 2559 เป็นปีแรกที่บริษัทรวมผลการดำาเนินงานของ 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียเข้ามาในงบการเงินรวม หลังจากที่เพิ่มสัดส่วน 

การถือหุ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70

018 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559



ทมีผูบ้รหิาร 
บรษิทั ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนช่ันแนล 
จำากดั (มหาชน)

	 1.	วิลเลี่ยม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค	
  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 2.	พอล	ชาลีส์	เคนนี่
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด
 3.	เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย  
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
	 4.	ปัทมาวลัย	รัตนพล
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 5.	เจมส์	ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
 6.	ไบรอัน	เจมส์	เดลานี่
  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
 7.	สตีเฟ่น	แอนดรูว์	ฮอยนาสกี้	
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์
  และกลุ่มงานกฎหมาย
 8.	จอห์น	สก๊อต	ไฮเน็ค
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
  ไมเนอร์ ฟู้ด - กลุ่มธุรกิจฮอทเชน

    6              5                      4                    1                                       3                          2        7                                  8

อวานี	พัทยา
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ทมีบรหิาร
ส่วนกลาง

 1. สตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
 2. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 
  รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง 
  และรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
 3. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล 
  รองประธานฝ่ายการเงิน
  และฝ่ายเลขานุการบริษัท
 4. ศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม 
  รองประธานฝ่ายกฎหมาย
 5. อิสรา ศิริบุญฤทธิ์ 
  รองประธานฝ่ายการจัดการ
 6. จุฑาทิพ อดุลพันธุ์ 
  รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

2                   3           1                5         6                      4

ทิโวลี ลิสบัว

ห นึ่ ง ใ น แ น ว ท า ง ข อ ง บ ริ ษั ท เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ 

ประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

คือการสร้างรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  

ในระหว่างปี 2559 บริษัทขายวิลล่าของโครงการเดอะ  

เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ทั้งหมด 3 หลัง  

ซึ่งทำาให้จำานวนยอดขายรวมของโครงการนี้อยู่ที่ 6 หลัง  

ณ สิ้นปี นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม  

อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุน 

ในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และบริษัทได้ 

ทำาการขายและโอนห้องพักแล้วทั้งสิ้น 23 ยูนิต ณ สิ้นปี 2559  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขายห้องพักแบบเพนท์เฮ้าส์ของ 

โครงการทอร์เรส รานี ซึ่งเป็นอีกโครงการที่บริษัทร่วมลงทุน 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ในเมอืงมาปโูต ประเทศโมซมับกิ จำานวน  

1 ห้องในปี 2559 สำาหรับโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา  

ภายใต้แบรนด์อนันตรา เวเคช่ัน คลับ บริษัทได้เพิ่มจำานวน 

หอ้งพกัของโครงการเปน็ 160 ยนูติ ณ สิน้ป ี2559 และไดเ้พิม่ 

เชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งในสถานที่พักผ่อน เป็นผลให้อนันตรา  

เวเคช่ัน คลับมีสถานที่พักผ่อนรวมทั้งสิ้น 7 แห่งสำาหรับ 

ให้บริการแก่สมาชิกของโครงการ บริษัทเชื่อมั่นว่ารีสอร์ท 

พักผ่อนดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการขยายธุรกิจ

อนันตรา เวเคชั่น คลับต่อไปในอนาคต 

บริษัทได้ขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและเข้าซื้อกิจการ 

เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทน 

มากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำาที่บริษัทกำาหนด ปี 2559  
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กำาไรสุทธิ
(ล้านบาท)

รายได้รวม
(ล้านบาท)

2554 2555 2556 2557 2558 2559
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หมายเหตุ: รายได้จากการด�าเนนิงาน ซึ่งไม่รวมรายการที่เกดิขึ้นครั้งเดยีว
อยู่ที่ 45,678 ล้านบาท ในปี 2558 และ 54,285 ล้านบาท ในปี 2559

2554 2555 2556 2557 2558 2559

หมายเหตุ: ก�าไรจากการด�าเนนิงาน ซึ่งไม่รวมรายการที่เกดิขึ้นครั้งเดยีว
อยู่ที่ 4,705 ล้านบาท ในปี 2558 และ 4,576 ล้านบาท ในปี 2559
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สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกจิปี 2559 

ไมเนอร์ 
โฮเทลส์ 

51% 
ไมเนอร์ ฟูด้

42% 

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 

7%

* รายได้จากการด�าเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

*

นับเป็นปีที่สำาคัญของบริษัทที่ได้เข้าซื้อกิจการทิโวลี โฮเทลส์  

แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม 12 แห่ง ในประเทศ 

โปรตุเกส และ 2 แห่งในประเทศบราซิล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ 

ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในการเป็นบริษัทระดับโลก  

โดยช่วยขยายฐานธุรกิจไปในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้ แบรนด์ 

และฐานการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมทิโวลี 

จะชว่ยเปดิโอกาสใหบ้รษิทัขยายธรุกจิตอ่ไป โดยไมจ่ำากดัเพยีงแค ่

ในสองภูมิภาคเดิม แต่รวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆ ที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ดำาเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้ประกาศแผน 

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงแรม 8 แห่งในทวีปแอฟริกา โดย 

การเขา้ซือ้หุน้ทีบ่รษิทั ซนั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั ถอือยูท่ัง้หมด  

ท้ังน้ี จากโรงแรมท้ังส้ิน 8 แห่ง การลงทุนท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือการเพ่ิม 

สัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ในโรงแรม 

อันเป็นเอกลักษณ์ในประเทศแซมเบีย ได้แก่ โรงแรมเดอะ รอยัล  

ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย โฮเทล บาย อนันตรา และ 

โรงแรมอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือน

กรกฎาคม 2559

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้ลงทุนนำาเข้าแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและฐานการสร้างรายได้ ในปี 2559 

บรษิทัไดเ้ปิดตวัแบรนดใ์หม่ทัง้สิน้ 4 แบรนด ์ไดแ้ก่ บรูคส ์บราเธอรส์  

แบรนด์เสื้อผ้าแฟช่ันจากประเทศสหรัฐอเมริกา เอแตม แบรนด์ 

ชุดชั้นในจากประเทศฝรั่งเศส แรทลีย์ แบรนด์เครื่องหนัง 

และเครือ่งประดบัจากประเทศองักฤษ และอเนลโล ่แบรนดก์ระเปา๋ 

สะพายและกระเป๋าทั่วไปจากประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มแบรนด์ของ

บริษัททั้งที่มีอยู่เดิมและที่นำาเข้ามาใหม่เหล่านี้จะช่วยเป็นฐาน 

ในการเติบโตธุรกิจของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ต่อไปในอนาคต

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน

กลยุทธ์ธุรกิจห้าปีที่บริษัทได้วางไว้เพื่อสร้างโครงสร้างรองรับ

การเติบโตที่รวดเร็ว บริษัทมีกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร

ผ่านกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการที่บริษัทดำาเนิน

ธุรกิจการให้บริการ บริษัทจึงตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นหัวใจ 

ที่สำาคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อการจ้าง

งาน การพัฒนาและการรักษาบุคลากรของอนาคต พร้อมไปกับ 

การปลูกฝังวัฒนธรรมขับเคลื่อนขององค์กร บริษัทมุ่งค้นหา

บคุลากรทีม่คีวามสามารถจากทัว่ทกุมมุโลก พรอ้มไปกบัการมอบ

โอกาสการทำางานในต่างประเทศทั่วโลกให้แก่พนักงาน บริษัท

ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยได้จัดตั้ง 

โครงการฝึกงานหลากหลายแบบ ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนรู้ 

ออนไลน์ไปจนถึงหลักสูตรพัฒนาผู้นำาธุรกิจสำาหรับผู้บริหาร 

ระดบัสงู บรษิทัมกีารคน้หาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามสามารถ

ภายในองคก์ร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทีม่คีวามสามารถจะอยูก่บั 

องค์กรและได้รับโอกาสก้าวหน้าทางการงานต่อไป บริษัทมี 

การจดัทำาแผนพฒันาสายอาชพีรายบคุคลใหแ้กพ่นกังานทกุระดบั

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

และสนับสนุนการเติบโตของทีมบุคลากร

เพื่อพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนที่ เป็นเลิศและกำรใช้

ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด บริษัทมีการเชื่อมโยง 
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กลยุทธ์ทางธุรกิจและการทำางานของหน่วยงานหลักทุกฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายงานที่ต้อง

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าไปจนถึงฝ่ายงานสนับสนุนเบื้องหลัง บริษัทได้ริเริ่มหลาย

โครงการเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกลยทุธด์งักลา่ว ยกตวัอยา่งเชน่ การเปดิตวัแอปพลเิคชนั 

บนมือถือของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ 

การให้บริการสำาหรับกระบวนการสั่งอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

บริษัทได้พัฒนาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการทำางานของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการรายได้และ 

การประมาณการยอดขาย การจัดการสินค้าคงคลงั และการจัดทำางบประมาณและ

การประมาณการของส่วนกลาง

เพื่อสร้างการเติบโตของผลกำาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว บริษัทให้ความสำาคัญต่อ 

กำรเช่ือมโยงกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน บริษัทมี 

การพัฒนาผู้นำาในอนาคตเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสำาหรับขับเคลื่อนธุรกิจ 

ให้ประสบความสำาเร็จ และในขณะเดียวกัน ช่วยปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ สังคม  

และสิง่แวดลอ้มของผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ซึง่รวมไปถงึพนกังาน ลกูคา้ พนัธมติร

ทางธุรกิจ และชุมชน บริษัทยังคงสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ปรับปรุงแนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้นำาเสนอรายละเอียด

ของกลยุทธ์และความคืบหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายงานการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนประจำาปี 2559 

ก้าวเข้าสู่ปี 2560 ประเทศไทยเริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัวภายหลังจากที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ไว้อาลัย โดยเห็นได้จากแนวโน้มที่ดีขึ้นของการบริโภค

ภายในประเทศและจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ  

นับเป็นความน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทยต่อการเสด็จขึ้นครองราชย์ 

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนธันวาคม  

2559 เพื่อสืบสานการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทคาดว่าในต่างประเทศจะมีความท้าทายต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในปี 2560 เช่น 

นโยบายใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ

ประเทศอังกฤษ (Brexit) และการลงประชามติต่างๆ ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี 

บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลกำาไรที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ โดยบริษัท 

มกีารดำาเนนิงานอยา่งเปน็ระบบ มกีารนำาวสิยัทศันแ์ละกลยทุธข์ององคก์รมาใชเ้ปน็ 

กรอบในการกำาหนดดัชนีวัดผลงานของบุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึง

พนักงานแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัททุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่คอยให้ 

การสนบัสนนุและมคีวามมัน่ใจในบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง ทา้ยสดุ ผมและคณะกรรมการ

ใคร่ขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีช่ว่ยกนัรว่มขบัเคลือ่นบรษิทัจนประสบ 

ความสำาเร็จในวันนี้

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีนาคม 2560
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วลิเลีย่ม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็
ประธานกรรมการ

เอม็มานูเอล จูด๊ ดลิิปรจั ราชากาเรยี
กรรมการ

อานลิ ธาดานี่
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ธรีพงศ์ จนัศริิ
กรรมการ
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คณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม
กรรมการอสิระ

สุวภา เจรญิยิง่
กรรมการอสิระ

พอล ชาลีส์ เคนนี่
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025บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท





ดิลิป ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ไมเนอร์ โฮเทลส์

รอยัล	พาวิลเลียน	วิลล่าส์	
บาย	คัลร	์อัล	ซาราป



อวานี ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ



อนันตรา	อัล	จาบาล	อัล	อัคดาร์

ปี 2559 นับเป็นปีที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ประสบความสำาเร็จ 
อย่างมากในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ 
การขยายธุรกิจไปในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้  ไปจนถึง 
การเพิม่ความแขง็แกรง่ของธรุกจิในทวปีแอฟรกิา ตะวนัออกกลาง 
เอเชีย และออสเตรเลีย หากมองย้อนกลับไป ปี 2559 นับเป็นปี 
ที่ท้าทายของไมเนอร์ โฮเทลส์มากที่สุดปีหนึ่ง ในปี 2559 บริษัท
มีรายได้และผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 27  
ตามลำาดับ หากไม่นับรวมรายการท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
มีผลกำาไรจากดำาเนินงานลดลงร้อยละ 7 ในปี 2559 โดยตลอด
ทั้งปีที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษัทในแต่ละภูมิภาคได้ถูกทดสอบ 
ประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท ได้เข้าสู่ช่วงไว้อาลัยต่อ 
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดชในเดือนตุลาคม และเหตุการณ์น้ำาท่วมในภาคใต้
ในเดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในช่วง 
ฤดูกาลท่องเที่ยว ประเทศมัลดีฟส์มีการแข่งขันที่ เพิ่มขึ้น 
จากการเปิดตัวโรงแรมใหม่ อีกทั้งบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณ 
การชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิในประเทศจนี ในขณะทีป่ระเทศ
บราซิลประสบปัญหาทั้งการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจและ
ความไม่มั่นคงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม รากฐานที่แข็งแกร่ง
ที่บริษัทได้สร้างไว้ ทั้งในด้านของบุคลากร ระบบการดำาเนินงาน 
ไปจนถึงเครือข่ายธุรกิจ จะช่วยให้บริษัทมีธุรกิจที่มั่นคงต่อไป
ข้างหน้า

บริษัทยังคงขยายธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้าง 
การเติบโตของผลกำาไรได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ห้าปีสำาหรับ 
ปี 2559 - 2564 ของไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมถึงการเติบโตแบรนด์ 
ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง เช่น อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี,  
เปอร์ อควัม และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น การขยายธุรกิจผ่าน 
การเขา้ซือ้กจิการ ไมว่า่จะเปน็ในรปูแบบการเขา้เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ ่
หรือการร่วมทุน และการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โครงการพักผ่อน
แบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคช่ัน คลับ โครงการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ต่างๆ และศูนย์การค้าและบันเทิง และ 
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทยังคงปรับปรุงฐาน 
การดำาเนินงานด้านการขาย การจัดจำาหน่าย การตลาด และ 
การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
เครือข่ายแบรนด์ที่หลากหลายทั่วโลก ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
อันเป็นเลิศโดยความทุ่มเทในการให้บริการ โครงสร้างองค์กร 
ระดับโลก ขั้นตอนและระบบปฏิบัติงาน และความน่าเชื่อถือ 
ของระบบการดำาเนินงาน สร้างและส่งเสริมองค์กรแห่ง 

ความเป็นเลศิทีย่ัง่ยนื โดยการพฒันาผูน้ำาและบุคลากร และสรา้ง 
ความแข็งแกร่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและหน่วยงาน 
สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงเชือ่วา่ 
การมีรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต โดยเฉพาะการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหค้นในชมุชน
และประเทศโดยรวม เชน่เดยีวกนั บรษิทัเชือ่วา่การมฐีานบคุลากร
ที่มีความสามารถเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการเติบโตในระยะยาว 
ตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
มีจำานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 19,000 คน ณ ต้นปี 2559 เป็น  
23,500 คน ณ สิ้นปี 2559 ทีมงานฝ่ายบุคลากรของบริษัท 
ยงัคงทำางานรว่มกบัฝา่ยธรุกจิเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิ 
ความสำาเรจ็ของบคุลากร และทำาหน้าทีส่นับสนุนเพือ่ความสำาเรจ็ 
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างกิจกรรม
การจัดจ้างงานและการรักษาบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
องค์กรให้แข็งแกร่ง

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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	 1.	เอ็มมานูเอล	จู๊ด	ดิลิปรัจ	ราชากาเรีย
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์
	 2.	โรเบิร์ต	จิม	คุงเคลอร์	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
	 3.	ไมเคิล	เดวิด	มาร์แชล	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
	 4.	แคโรไลน	์สตีเฟ่น	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	 5.	ราจิฟ	พูริ	
	 	รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ
	 6.	เจมส์	อเล็กซานเดอร	์แคปแลน
	 	รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
	 7.	เวน	วิลเลียมส์	
	 	รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน

	15.	โกศิน	ฉันธิกุล	
	 	รองประธานฝ่ายการลงทุนและการควบรวม
	16.	ไคล์ฟ	โฮเวิร์ด	เลก	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรายได้ 
  อนันตรา เวเคชั่น คลับ
	17.	เคลาดิโอ	เมาริซิโอ	บิสซิคกี้	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
  อนันตรา เวเคชั่น คลับ
	18.	แดเนียล	สตีเฟน	คอลลินส์	
  รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ 
  อนันตรา เวเคชั่น คลับ
	19.	เมลานี	แอน	สมิท	
	 	รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 
  อนันตรา เวเคชั่น คลับ

	 8.	มาเรียน	อีเมอร์	วอลซ์	
	 	รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด
  และประชาสัมพันธ์
	 9.	ไบรอัน	โทมัส	ไบเล่ย์	
	 	รองประธานฝ่ายบริหารรายได้
	10.	มาร์คอส	โฮราชิโอ	คาดีนา	กุยเตียเรซ	
	 	รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด
	11.	เทรซี	่เซียน	ลอยด์	
	 	รองประธานฝ่ายบุคลากร
	12.	ค	ูคัม	เซ่ง	เดสมอนด์	
	 	รองประธานฝ่ายวิศวกรรม
	13.	ปลื้มจิตต	์ไชยา	
	 	รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการในประเทศ
	14.	ไมคา	ตามไท	
	 	รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

ทมีผูบ้รหิาร 
ไมเนอร์ โฮเทลส์

1 23 456 789 1011 1213 14 1516 17 1819

	 1.	Michael	Anderson		 	
  Chief Operating Officer -  
  Oaks Hotels & Resorts
	 2.	Dan	Hastings		
	 	Chief Financial Officer -  
  Oaks Hotels & Resorts
	 3.	Lachlan	Hoswell		 	
	 	General Counsel  
  & Commercial Officer -  
  Oaks Hotels & Resorts

	 4.	Anne-Marie	Burgess			 	
	 	General Manager of  
  People - Oaks Hotels  
  & Resorts
	 5.	Daryn	Griggs
	 	Head of Commercial -  
  Oaks Hotels & Resorts

กลุ่มธรุกจิ
ออสเตรเลีย

	 1.	Wael	Soueid
	 	Area General Manager -  
  Anantara Hotels, Resorts  
  and Spas, Abu Dhabi  
  and General Manager -  
  Eastern Mangroves Hotel  
  and Spa by Anantara
	 2.	Thomas	Fehlbier	 	
	 	Cluster General Manager -  
  Banana Island Resort  
  Doha by Anantara  
  and Souq Waqif Hotel  
  Qatar by AVANI 	

	 3.	David	Garner		 	
	 	VP of Sales & Marketing -  
  Middle East, Sri Lanka,  
  Seychelles
	 4.	Jorg	Meyer	
	 	Group Director of Human  
  Resources - Europe,  
  Middle East & Africa
	 5.	Ira	Malik
	 	Group Director of Spa -  
  Middle East & Africa
	 6.	Yasin	Munshi		
	 	Development Director

กลุ่มธรุกจิ
ตะวนัออกกลาง

       5         3         1           4       2         6        3         4     5        2        1
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	 1.	Rui	de	Sousa	
	 	Regional Director of  
  Operations - Tivoli Hotels  
  & Resorts
	 2.	Jorge	Beldade	
	 	Regional Director of  
  Operations - Algarve,  
  Tivoli Hotels & Resorts
	 3.	Marco	Amaral		
	 	VP of Operations  
  & Development -  
  South America, Brazil
	 4.	Francisco	Lopes		 	
	 	Head of Finance -  
  Europe & South America, 
  Tivoli Hotels & Resorts

	 5.	Jorge	Lopes		 	
	 	Head of Commercial -   
  Europe & South America,  
  Portugal
	 6.	Helena	Costa	 	
	 	Regional Director of  
  Human Resources -  
  Tivoli Portugal
	 7.	Pedro	Moreira	
	 	Technical & Projects  
  Director - Tivoli Hotels  
  & Resorts
	 8.	Adriana	Jacinto
	 	Quality, Environment  
  and Safety Director - 
  Tivoli  Hotels & Resorts

กลุ่มธรุกจิ
บราซลิ
และโปรตเุกส

	 1.	Thomas	Bruno	Meier	 	
  SVP of Operations - Asia
	 2.	Stephane	Laguette	 	
	  VP of Sales & Marketing -  
  Asia
	 3.	Stanley	Wang		 	
	 	VP of Operations  
  & Development - China
	 4.	Meg	Evans*	 	
	 	Regional Director of  
  Sales & Marketing - 
  South East Asia
	 5.	Sonya	Brown	 	
	 	Group Director of  
  Human Resources - Asia

	 6.	Karen	Liu
	 	Area Director of Human  
  Resources - Anantara  
  Vacation Club  
  (China & Hong Kong)
	 7.	Adeline	Yong	
	 	Area Director of  
  Marketing - Anantara  
  Vacation Club (China)
	 8.	Jimmy	Yue	
	 	Call Centre Director -  
  Hong Kong & Shanghai  
  Anantara Vacation Club  
  (Hong Kong)

กลุ่มธรุกจิ
เอเชยีและจนี

	 1.	Sir	Richard	Hawkins	 	
	 	Regional Director of  
  Hotel Operations - Africa
	 2.	Jacqueline	Williams	 	
	 	Regional Director of  
  Sales & Marketing - Africa
	 3.	Elri	Neervoort	 	
	 	Regional Director of  
  Finance - Africa

	 1.	Tamir	Kobrin
	  General Manager -  
  Anantara Peace Haven  
  Tangalle Resort & Spa

	 2.	Giles	Selves		
	 	General Manager -  
  Anantara Peace Haven  
  Tangalle and Cluster  
  General Manager -  
  Anantara Kalutara  
  & AVANI Kalutara 

กลุ่มธรุกจิ
แอฟรกิา

กลุ่มธรุกจิ
ศรลัีงกา

        5         4        8      2      7      1       6        3

2      1

              7         2    6      1           5         3       8

3       4        1       2        5

	 4.	Khaya	Ngubane	
	 	Regional Director of  
  Human Resources - Africa
	 5.	Sifiso	Hlazo	 	
	 	Regional Director of  
  Revenue - Africa

หมายเหตุ: * ไม่อยู่ในรูป

ไมเนอร์ โฮเทลส์

031บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559



ลอยซาบา	เท้นท	์แคมป์

เพือ่รองรับการเตบิโต บรษิทัไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาบคุลากร 
ที่มีความสามารถภายใต้โครงการ “เติบโตไปกับเรา” เพื่อให้
แบรนดโ์รงแรมของบรษิทัและโอกาสในการทำางานที่มอียูม่ากมาย
กับไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นที่รู้จัก บริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันทาง 
การศกึษาหลายแหง่ เชน่ นทิรรศการอาชพีผา่นชอ่งทางออนไลน์
ร่วมกับโรงเรียนการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
โครงการประกาศนียบัตรด้านการโรงแรมหลักสูตร 3 ปีร่วมกับ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาปทมุธานใีนประเทศไทย บรษิทัสง่เสรมิใหเ้กดิ 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยจัดทำาแบบสำารวจความผูกพันของ
พนักงานร่วมกับบริษัท Sirota โดยในปี 2559 บริษัทได้รับ 
ผลตอบรับที่ดี ด้วยคะแนนความผูกพันร้อยละ 85 นอกจากนี้ 
ไมเนอร์ โฮเทลส์ตระหนักดีว่าความสำาเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทำางานทีช่ว่ยให ้
พนักงานสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านการทำางานและด้าน 
ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงได้มีหลักสูตร 
ฝกึอบรมทีห่ลากหลายในป ี2559 ยกตวัอยา่งเชน่ ศนูยก์ารเรยีนรู้ 
ออนไลนข์องไมเนอร ์โฮเทลส ์ซึง่เปน็ฐานการเรยีนรูอ้อนไลนใ์หม ่ 

ประกอบไปด้วย 12 หลักสูตรย่อยด้านการพัฒนาหัวหน้างาน 
และหลักสูตรพัฒนา “จากดีเป็นยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นการฝึกอบรม
พนกังานตอ้นรบัหลกัสตูรใหม ่นอกจากนี ้บรษิทัไดส้รา้งมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร โดยออกแบบ
โครงสร้างผลตอบแทนและเงินจูงใจให้สอดคล้องและส่งเสริม 
คา่นยิมและวฒันธรรมขององคก์ร เชน่ บรษิทัไดร้ว่มมอืกบับรษิทั
ไอแคร์ เบเนฟิท ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร เพื่อจัดหาสินค้า
ที่ใช้ในบ้านในราคาที่ไม่แพงให้กับพนักงานทั่วไป โดยไม่คิด
ดอกเบี้ยเงินผ่อน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแสวงผลประโยชน์
ของเจ้าหนี้นอกระบบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

บรษิทัเชือ่วา่การพฒันาบคุลากร ไมเ่พยีงแตจ่ะเปน็การสรา้ง
ความแขง็แกร่งใหก้บัองค์กร แตย่งัชว่ยใหบ้รษัิทร่วมเป็นสว่นหนึง่ 
ในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง และช่วยยกระดับของประเทศ 
ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ต่อไป

ดว้ยแผนการดำาเนนิงานทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ณ สิน้ป ี2559 
บริษัทได้ขยายเครือข่ายธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส สวีท เป็น 
19,776 ห้อง ใน 155 โรงแรม ใน 23 ประเทศ
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ร้อยละ

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมาณการ

  จำานวนนักท่องเที่ยว

 อัตราการเติบโต

ล้านคน

อตัราการเตบิโตของภาคธรุกจิ
การท่องเทีย่วในประเทศไทย
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ไข้หวัดซาร์ส สนึามิ
ไข้หวัดนก

ระเบดิ
กลางเมอืง
ลอนดอน

รัฐประหาร วกิฤตการณ์
ซับไพรม์

ปิด
สนามบนิ

สถานกาณ์การเมอืง
ภายในประเทศ

เหตุการณ์
นำ้าท่วม

สถานกาณ์การเมอืง
ภายในประเทศ

ระเบดิแยก
ราชประสงค์

ไว้อาลัย

อนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	แคมป์ช้าง

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ด้วยการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา บริษัท
มีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย โปรตุเกส บราซิล 
คาบสมุทรอินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และจีน 

 ประเทศไทย
ประเทศไทยยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจของ 

นักเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางธุรกิจหรือ 
นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ 
นักท่องเที่ยวระดับบน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก  
ประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมายาวนาน  
ท้ังหาดทรายและป่าเขาอันงดงาม ที่พักในราคาสมเหตุสมผล  
อาหารรสชาตดิ ีและการบรกิารทีเ่ปน็มติร นอกจากนี ้ประเทศไทย 
ยังมีโครงสร้างด้านคมนาคมและการสื่อสารที่ดี ศูนย์การค้า 
อันทันสมัย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่มีมา 
ยาวนาน ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 
มากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

ด้ ว ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ข อ ง ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ใ น 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยไปยัง 
ต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
กลายมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างผลิตผลและเติบโต 
อย่างยั่งยืนสูงสุดของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้รายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
จำานวน 32.6 ล้านคน ในปี 2559 ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุด เพิ่มขึ้น 
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ร้อยละ 9 จาก 29.9 ล้านคน ในปี 2558 รายได้จากการท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในอัตราร้อยละ 14 เป็น 2.5 ล้านล้านบาท
ในปี 2559 จาก 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ด้วยรากฐาน 
ที่แข็ งแกร่ งและความได้ เปรียบในการแข่ ง ขัน  ทำ า ให้มี  
การคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะยังคงเติบโต
ต่อไปในปี 2560 โดยคาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 
เข้ามาในประเทศจะมีจำานวน 35.6 ล้านคน และรายได้จาก 
การท่องเที่ยวจะมากกว่า 2.71 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 9 และร้อยละ 8 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับปี 2559

 ประเทศออสเตรเลีย
ศูนย์วิจัยข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลีย  

(Tourism Research Australia) คาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยว 
ทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศจะเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 9.3 ในป ี2559  
และรอ้ยละ 6.7 ในป ี2560 ในหลายปทีีผ่า่นมา การทอ่งเทีย่วของ
ประเทศเติบโตจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากตลาด 
เอเชยี ตลาดทีม่กีารเตบิโตสงูสดุไดแ้กป่ระเทศจนี จากชนชัน้กลาง 
ซึ่งกำาลงัเตบิโตจากกำาลงัใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่วทีส่งูขึน้ นอกจากนี้  
ปรมิาณการรองรบัผูโ้ดยสารของสายการบนินานาชาตทิีบ่นิเขา้สู่
ประเทศออสเตรเลยีไดเ้พิ่มขึ้นในอตัรารอ้ยละ 5.1 ในช่วงเกา้เดอืน
แรกของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดตัวเส้นทางบิน
ของสายการบินจากประเทศจีน คือสายการบินเซี่ยเหมินและ 

สายการบินไห่หนาน มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2560 - 2561  
นกัทอ่งเทีย่วจากประเทศจนีจะมสีดัสว่นของจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุด นำาหน้า
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ของจำานวนนักท่องเที่ยวท้ังหมด
ในปี 2558 เป็นมากกว่าร้อยละ 25 ในปี 2568 

ภายในประเทศ การอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศแทน 
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยคาดว่าอัตราการเข้าพักของ 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในปี 2559 และ
รอ้ยละ 3.8 ในป ี2560 และคาดว่าพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดงักล่าว 
จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มสกุลเงินเหรียญ
ออสเตรเลียซึ่งจะยังคงอ่อนค่า

 
 ประเทศโปรตุเกส

ด้วยภูมิอากาศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยแสงแดดและชายหาด 
ทีง่ดงาม ทำาใหป้ระเทศโปรตเุกสเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วในทวปียโุรป 
ที่เป็นที่นิยมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ประเทศโปรตุเกสยังมีจุดเด่น 
ในเรื่องอาหารอันยอดเยี่ยม ไวน์คุณภาพดี และคนท้องถิ่น 
ที่เป็นมิตร ท้ังนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวมีสัดส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

การเตบิโตของจำานวนห้องเซอร์วสิ
อพาร์ทเมนท์ และอตัราการเข้าพกัเฉลีย่
ในประเทศออสเตรเลีย

 อัตราการเข้าพักของโอ๊คส์ 

 อัตราการเข้าพักของอุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

  จำานวนห้องพักเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของอุตสาหกรรม

ร้อยละพันห้อง
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โอ๊คส์	อีแลน	ดาร์วิน

ตามจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นจำานวน
มากในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศโปรตุเกสมีจำานวนนักท่องเที่ยว
มากกว่า 19 ล้านคน ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้านี้ และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 
เกา้เดอืนแรกของป ี2559 ซึง่มจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ  
4.3 เป็น 15.6 ล้านคน แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการแยกตัวของ
ประเทศองักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ประเทศอังกฤษยังคงเป็นตลาด
นักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตามด้วยประเทศ
สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี และฮอลแลนด์ นอกจากนี้ ความกังวล
ต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและเหตุก่อการร้ายในบริเวณ
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนมาเที่ยว 
ในประเทศโปรตุ เกสและสเปนแทน โดยคณะกรรมการ 
การท่องเที่ยวแห่งอัลการ์ฟได้ออกมาประกาศว่า ปี 2559 จะเป็น 
ปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคในด้านการท่องเที่ยว 

 ประเทศบราซิล
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศบราซิลประสบปัญหา 

การลดลงของอัตราการเข้าพักตั้งแต่ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการชะลอตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้  
ในปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศยังคงอ่อนตัว โดยได้รับ 
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งมีการถอดถอน
ตำาแหน่งของประธานาธิบดีของประเทศ ทั้งนี้ ที่พักแบบรีสอร์ท 
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มีผลการดำาเนินงานดีกว่าโรงแรมในเมือง เนื่องจากกลุ่มรีสอร์ท 
ได้รับผลประโยชน์จากการอ่อนค่าอย่างรุนแรงของสกุลเงิน 
เรอัลบราซิล ซึ่งทำาให้ประเทศได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคา 
ไม่แพงสำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ ชาวบราซิลเอง 
ไดห้นัมาทอ่งเทีย่วภายในประเทศมากขึ้นเนื่องจากการทอ่งเทีย่ว 
ในต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น 

ประเทศบราซิลเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปี 2560 ด้วย
จำานวนลูกค้าของโรงแรมที่เริ่มอยู่ในระดับที่คงที่และจำานวน
โรงแรมใหม่ที่เปิดตัวไม่มาก นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงที่เริ่มมีการเติบโต ภาวะเงินเฟ้อที่เริ่ม
ควบคุมได้ และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง โดยภาพรวม ไมเนอร์  
โฮเทลส์ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของการท่องเที่ยวในประเทศ
บราซิลในระยะยาว

 คาบสมุทรอินเดีย
ดว้ยหมูเ่กาะตามธรรมชาตทิี่งดงาม น้ำาทะเลที่สวยกระจา่งใส  

และหาดทรายขาว ทำาให้ประเทศมัลดีฟส์เป็นหนึ่งในสถานที่ 
ท่องเที่ยวในฝันที่มีราคาแพงที่สุดระดับโลก โดยเศรษฐกิจของ
ประเทศขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ด้วยสัดส่วนมูลค่า 
การทอ่งเทีย่วทีม่ากกวา่รอ้ยละ 75 ของมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ ในหลายปีที่ผ่านมา จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศมัลดีฟส์เติบโตจากนักท่องเท่ียวชาวจีน  
ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาดังกล่าว  
จำานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงร้อยละ 10 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจจีนและการอ่อนค่าของ 
เงินของสกุลเงินจีน ส่งผลให้กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
มัลดีฟส์ปรับลดเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศในปี 2559 จาก 1.5 ล้านคน เป็น 1.4 ล้านคน ซึ่งเป็น 
จำานวนคงที่ เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ ประเทศมัลดีฟส์จะเป็น 
ตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายจากการที่มีโรงแรมเปิดใหม่ 
ในระหวา่งป ี2559 - 2560 อยา่งไรกต็าม ที่ผ่านมา การทอ่งเทีย่ว
ของประเทศมลัดฟีสไ์ดพ้สิจูนใ์หเ้หน็ถงึความม่ันคงและการฟ้ืนตวั 
อย่างรวดเร็ว ด้วยช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียวท่ีเล่ืองลือ บริษัทเช่ือว่า 
ประเทศมัลดีฟส์จะสามารถรักษาความเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ยอดนิยมได้ในระยะยาว

ประเทศศรีลังกามีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายใน 
4 ปีที่ผ่านมา จาก 1 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.05 ล้านคน 
ในปี 2559 โดยมีความสวยงามของประเทศและความเป็นมิตร 
ของผู้คนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมอย่างรวดเร็ว ในปี 2559  
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศศรลีงักาไดอ้อกกลยทุธแ์ละแผนแม่บท
การท่องเที่ยว โดยจะมุ่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
อยา่งย่ังยนื และมจุีดมุง่หมายเพือ่สรา้งชือ่เสยีงใหป้ระเทศศรลัีงกา 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าแสวงหาที่สุดในทวีปเอเชีย
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ประเทศเซเชลส์เป็นที่รู้จักด้วยหมู่เกาะหินแกรนิต ชายหาด
ที่งดงาม และชนเผ่าท้องถิ่นที่หลากหลาย ประเทศเซเชลส์ 
มีการเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา 
ในประเทศในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.9 ในรอบ 10 ปี ระหว่าง 
ป ี2549 - 2558 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการปรบัปรงุการเดนิทาง 
ทางอากาศและจำานวนเทีย่วบนิตรงทีม่ากขึน้ ท้ังนี ้โรงแรมเปดิใหม ่
ทีม่จีำานวนจำากดัและการเพิม่ขึน้ของเทีย่วบนิอยา่งตอ่เนือ่งจะชว่ย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปในอนาคต

 ทวีปแอฟริกา 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคาดการณ์

ว่าการท่องเที่ยวของทวีปแอฟริกามีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะ 
ในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เมื่อปี 2538 ทวีปแอฟริกา 
มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพียง 19 ล้านคน และตัวเลข 
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเป็น 55.3 ล้านคน ในปี 2557 ทั้งนี้ 
ประเทศต่างๆ ในทวีปตระหนักดีถึงศักยภาพอันมากมายของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโต 
สร้างงาน และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ อีกท้ังอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ทวีปแอฟริกาจึงมี
ศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยที่ผ่านมา ได้มีการลงทุน 
ในภูมิภาค ครอบคลุมท้ังโรงแรมห้องพัก โครงสร้างพื้นฐานและ
สนามบิน ยกตัวอย่างเช่น สนามบินนานาชาติวิคตอเรีย ฟอลส์
แห่งใหม่ในประเทศซิมบับเว การเพิ่มขึ้นของจำานวนเที่ยวบิน 
ของสนามบินลิฟวิง่สโตนในประเทศแซมเบีย และการขยายพื้นที่
ของสนามบนินานาชาตคิาซาเน่ในประเทศบอตสวานา ซึง่จะชว่ย
เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาค

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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ทอทิลิส	แคมป์	แอมโบเซลิ



 ตะวันออกกลาง
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเผชิญกับ 

ความทา้ทายในป ี2559 ด้วยการชะลอตวัของจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว
ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ โดยมสีาเหตมุาจากการลดลง 
ของราคาน้ำามัน การแข็งค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ 
การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและ
ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์  โฮเทลส์ยังคงมั่นใจ 
ในศักยภาพในระยะยาวของประเทศที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่  
บริษัทมีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อม 
สำาหรับงานที่ยิ่งใหญ่สองงาน ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ 
นานาชาติประจำาปี 2563 (World Expo 2020) ในเมืองดูไบ  
และการจัดงานฟุตบอลโลกปี 2565 ในประเทศกาตาร์ 

รัฐบาลของทั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และ
โอมานมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยว
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้เน้นย้ำาว่าการผลักดันประเทศ 
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำานั้นถือเป็นกลยุทธ์ระดับชาติ  
โดยจะมุ่งพัฒนาโครงการสถานบันเทิงและการท่องเที่ยว 
ขนาดใหญ่ พร้อมกับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของสายการบิน 
อย่างต่อเนื่อง  ประเทศกาตาร์มีแผนกลยุทธ์ระดับชาติ  
ด้านการท่องเที่ยวปี 2573 (National Tourism Sector Strategy  
2030) โดยวางภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลาง 
การทอ่งเทีย่วระดบัโลก พรอ้มรากฐานทางวฒันธรรมอนัยาวนาน  
โดยมแีผนการลงทนุมลูคา่ 40 - 45 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เพือ่สรา้ง 
สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างความน่าดึงดูดสำาหรับ 
ตลาดทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
กลุ่มครอบครัว ไปจนถึงกลุ่มแฟนกีฬาและนักเดินทาง 
ธุรกิจ ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศโอมานได้เปิดตัว 
วิสัยทัศน์ปี 2583 (Vision 2040) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศอีกเท่าตัว เป็นเกือบ  
5 ล้านคนต่อปีภายในปี 2583 และมีแผนใช้เงินลงทุนใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เกิน 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
ในอีก 25 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงสนามบินนานาชาติ 
มัสกัต ขยายจำานวนเครื่องบินของสายการบินโอมาน เพิ่ม 
ความสามารถในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว และประชาสมัพนัธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมของแหล่งธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี  
และประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

 ประเทศจีน
ไมเนอร์ โฮเทลส์รับจ้างบริหารโรงแรม 2 แห่งในประเทศจีน 

ณ สิ้นปี 2559 และมีแผนที่จะเปิดโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้าง
บริหารใหม่อีก 6 แห่งในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากบริษัทจะ
เติบโตด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
จีนแล้ว บริษัทยังมีกลยุทธ์ที่จะสร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็น

ที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ 
แม้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ 
จะมีมากกว่า 120 ล้านคน ในปี 2558 การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของชาวจีนยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี 
ในระยะยาว ตั้งแต่ปี 2552 รัฐบาลของประเทศจีนได้จัดให้ 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำาคัญเชิงกลยุทธ์
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมการบริการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชากร ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ 
รายได้ ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของชาวจีนที่สะสม 
มาเปน็ระยะเวลานาน การจา่ยคา่จา้งในวนัหยดุ การแลกเปลีย่น 
เงินตราต่างประเทศและการสมัครวีซ่าที่ง่ายขึ้น เป็นปัจจัย 
บางสว่นที่ชว่ยผลักดันการเตบิโตของจำานวนนักท่องเที่ยวชาวจนี 
ที่เดินทางออกนอกประเทศ 

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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อวานี	เดรา	ดูไบ



รายได้จากโรงแรมทีบ่รษิทัลงทนุเอง 
โอ๊คส์และรบัจ้างบรหิาร

ล้านบาท

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

หมายเหตุ: รายได้รวมของโรงแรมทั้งหมดประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บรษิัทลงทุนเอง และโรงแรมที่บรษิัทรับจ้างบรหิารจัดการ
รายได้ของธุรกจิโรงแรมสุทธปิระกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บรษิัทลงทุนเอง และค่าธรรมเนยีมการรับบรหิาร

 รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ

 รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญและแผนการพัฒนา  
ธุรกิจโรงแรม

ไมเนอร์ โฮเทลส์รายงานผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จาก 
กำาไรที่เกิดจากการซื้อกิจการของกลุ่มโรงแรมทิโวลีและโรงแรม 
ในประเทศแซมเบีย หากไม่รวมกำาไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
ดังกล่าว บริษัทมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานลดลงร้อยละ 7 
จากปีก่อน

พัฒนาการทีส่ำาคญัของไมเนอร์ โฮเทลส ์ในปี 2559 ซึง่จะเปน็
เครื่องมือในการสร้างผลการดำาเนินงานที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
มีดังต่อไปนี้
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ทิโวลี	มารีนา	วิลามัวรา



รายได้ (ล้านบาท) 2559 2558 % เปลีย่นแปลง

โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร) 25,904 19,183 35

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา) 3,907 4,502 (13)

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 499 532 (6)

รวมทั้งหมด 30,310 24,217 25

ผลประกอบการทีส่ำาคญั – ไมเนอร์ โฮเทลส์

ภำพรวม ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมัลดีฟส์ ประเทศ
โปรตเุกส**

2559 2558 % 
เปลีย่นแปลง

2559 2558 % 
เปลีย่นแปลง

2559 2558 % 
เปลีย่นแปลง

2559 2558 % 
เปลีย่นแปลง

2559

รายได้รวม (ล้านบาท) 41,249 35,452 16 10,324 9,347 10 9,264 8,640 7 4,830 4,867 (1) 3,436

จำานวนโรงแรมรวม 155 138 12 24 21 14 51 50 2 6 6 0 12

จำานวนห้องพักรวม 19,776 17,714 12 4,202 3,728 13 6,339 6,232 2 454 454 0 2,480

อัตราการเข้าพัก
โรงแรม (%)* 68 68 0 74 72 2 77 76 1 57 62 (8) 64

ค่าเฉลีย่ต่อห้อง (ADR)* 
(บาท) 5,956 5,830 2 4,998 4,832 3 4,557 4,271 7 27,766 29,571 (6) 4,526

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง 
(RevPar)* (บาท) 4,051 3,964 2 3,723 3,487 7 3,495 3,258 7 15,867 18,310 (13) 2,886

 โรงแรมท่ีบริษัทลงทุนเอง 
ณ สิน้ป ี2559 ไมเนอร ์โฮเทลสม์โีรงแรมทีบ่รษิทัลงทนุเองและ

เข้าร่วมลงทุนจำานวน 68 แห่ง และมีจำานวนห้องพัก 8,904 ห้อง  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 18 จากปีกอ่น ซึง่โรงแรมดงักลา่วดำาเนนิงานภายใต ้
แบรนดอ์นนัตรา, อวาน,ี เอเลวานา่ คอลเลคชัน่, เปอร ์อควมั, ทโิวล,ี  
โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว แมริออท และเรดิสัน บลู  
ในปี 2559 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเข้าร่วมทุนมีรายได้รวม 
16,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปี 2558 และมีสัดส่วน 
รายได้คิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวมของไมเนอร์ โฮเทลส์

ป ี2559 เปน็ปทีีส่ำาคญัของไมเนอร ์โฮเทลส ์ดว้ยการขยายธรุกจิ 
ไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาใต้ผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ 
ในกลุม่โรงแรมทโิวล ีโฮเทลส ์แอนด์ รสีอรท์ ซึง่กลุม่โรงแรม 12 แหง่ 
ในประเทศโปรตุเกส และ 2 แห่งในประเทศบราซิลนี้ จะเป็นฐาน
ธรุกจิเพือ่ใหบ้รษิทัสามารถเตบิโตตอ่ไปในตลาดทัง้ 2 แหง่ แบรนด ์
ทิโวลีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี  มีทีมงานที่มี  
ประสบการณ์และมีฐานกลุ่มลูกค้าที่มีความผูกพันกับแบรนด์  
นอกจากการปรับปรุงโรงแรมบางแห่งแล้ว บริษัทยังมีแผนที่จะ
เปดิตวัแบรนดอ์นนัตราและอวานใีนประเทศโปรตเุกส และเปดิตวั 

แบรนด์ทิโวลีในภูมิภาคอื่นที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ บริษัทได้
ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลี 
ในเมอืงบราซเิลยีซึง่เปน็เมอืงทีต่ัง้ของรฐัสภา และกำาลงัอยูร่ะหวา่ง
การเปลี่ยนชื่อโรงแรมซุค วาคิฟ บูทีค โฮเทลส์ ในเมืองโดฮา  
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโรงแรมเล็กๆ ทั้งหมด 7 แห่ง เป็นแบรนด์ 
ทิโวลี บริษัทมีความยินดีที่โรงแรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
เครือโรงแรมทิโวลีในปี 2560

ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดตัวแบรนด์อนันตราในประเทศศรีลังกา
ด้วยการเปิดโรงแรมใหม่ 2 แห่ง ในปี 2559 โรงแรมอนันตรา  
พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาหิน ทอดยาว
ตามชายฝั่งทางตอนใต้สุดของประเทศศรีลังกา ประกอบไปด้วย 
ห้องพักจำานวน 152 ห้อง รีสอร์ทแห่งนี้นำาเสนอการพักผ่อน 
แบบสว่นตวัอยา่งธรรมชาต ิทา่มกลางสวนมะพรา้วและชายหาด 
โค้งแบบพระจันทร์เสี้ยวที่เห็นทัศนียภาพของมหาสมุทรอินเดีย  
ด้วยทำาเลที่ตั้งของรีสอร์ท แขกที่พักสามารถเดินทางไปเยี่ยม
ชมแหล่งวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติที่งดงาม และชมปลาวาฬ 
ไดโ้ดยงา่ย โรงแรมอนนัตรา คาลทูารา รสีอรท์ ตัง้อยูบ่นชายทะเล
ที่เงียบสงบ ห่างจากเมืองคาลูทาราเพียง 10 นาทีและห่างจาก

* โรงแรมเดมิ ไม่รวมโรงแรมใหม่ (Organic)
** การเข้าซื้อกลุ่มโรงแรมทโิวล ีโฮเทลส์ แอนด์ รสีอร์ท เสร็จสิ้นในเดอืนกุมภาพันธ์ 2559

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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อนันตรา	พีซ	เฮเวน	แทงเกล
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เมืองหลวงโคลัมโบ 1 ชั่วโมง ด้วยทำาเลที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์
ระหว่างชายฝั่งคาบมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศศรลีงักา และแมน่้ำาคาล ูรสีอรท์แหง่นีม้หีอ้งพัก 141 หอ้ง  
ซึ่งเดิมออกแบบโดย Geoffrey Bawa สถาปนิกชื่อดังที่สุดของ
ประเทศศรีลังกา และได้แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของเขา 
ในการผสมผสานความสง่างามแบบเรียบง่ายเข้ากับงานฝีมือ
อันประณีต

บริษัทได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อวานีโดยเปิด
โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองเพิ่มอีก 2 แห่งในประเทศไทย  
เมื่อต้นปี 2559 บริษัทได้เปิดโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
โฮเทล ซึง่เป็นโรงแรมตน้แบบแหง่แรกของแบรนดอ์วาน ีดว้ยทีต่ัง้
เหนือแม่น้ำาเจ้าพระยา โรงแรมนำาเสนอการพักผ่อนที่ผสมผสาน
ความรว่มสมยัและวิวทิวทศันท์ีง่ดงามของเมืองทีม่ีชีวิตชีวาทีส่ดุ
เมืองหนึ่งในเอเชีย ห้องพักและห้องสวีททั้ง 248 ห้อง สามารถ 
มองเห็นวิวเมืองและวิวแม่น้ำาทอดยาวอย่างไม่มีส่ิงบดบัง นอกจากน้ี  
โรงแรมยังยกระดับห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมในกรุงเทพฯ  
ด้วยขนาดใหญ่ถึง 4,500 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบให้รองรับงาน
ได้หลากหลายรูปแบบ

ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อและเปิดตัวโรงแรม
แห่งแรกของบรษัิทอกีครัง้ภายใตช้ือ่ โรงแรมอวาน ีพัทยา รสีอรท์ 
แอนด์ สปา จากเดิมที่เคยดำาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงแรมพัทยา 
แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา บริษัทได้ปรับปรุงทั้งห้องพัก  
หอ้งประชุม บาร์ และร้านอาหาร ดว้ยทำาเลทีต่ัง้ใจกลางเมอืงพทัยา 
และติดชายหาด รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพัก 298 ห้อง และมีวิวทะเล
ที่งดงาม เหมาะกับการพักผ่อนสำาหรับทั้งนักเดินทางธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และตั้งอยู่ติดกับศูนย์การค้ารอยัล 
การ์เด้น พลาซ่า ของบริษัท

บรษัิทไดซ้ือ้กจิการโรงแรมเอเลเมนท ์บทูคี รสีอรท์ แอนด์ สปา  
ไฮด์อเวย์ ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก 34 ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันตก 
เฉียงใต้ของเกาะสมุยในเดือนตุลาคม 2559 โรงแรมแห่งนี้
อยู่ระหว่างปรับปรุงและคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งพร้อม 
ห้องพัก 58 ห้อง ภายใต้แบรนด์อวานี ในปี 2561

 โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งดำาเนินธุรกิจบริหารเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนท์ในประเทศออสเตรเลีย ยังคงขยายเครือข่ายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโรงแรมภายใต้สิทธิในการเข้าบริหาร
ห้องชุด (Management Letting Rights) อีก 2 แห่งในปี 2559 
ได้แก่ โอ๊คส์ วูลลุงกับบา ในเมืองบริสเบน และโอ๊คส์ เซาท์แบงค์
ในเมืองเมลเบิร์น เป็นผลให้โอ๊คมีโรงแรมในเครือท้ังสิ้นจำานวน  
55 แห่ง และมีห้องพักภายใต้การบริหารมากกว่า 6,300 ห้อง  
ณ สิน้ปี 2559 ท้ังนี ้ระหว่างปี 2559 โอค๊สย์งัคงมผีลการดำาเนนิงาน 
ที่ดี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โอ๊คส์ยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำาคัญของไมเนอร์ โฮเทลส์ และ 
มสีดัสว่นรายได้คดิเป็นร้อยละ 22 ของรายได้ท้ังหมดของไมเนอร ์
โฮเทลส์ 

โอค๊ส ์วลูลงุกบับาเปน็โรงแรมแหง่ใหมล่า่สดุในเมอืงบรสิเบน 
อยู่ในย่านชานเมือง ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬา โรงพยาบาล  
มหาวทิยาลัยควนีสแ์ลนด์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้า สว่นโอค๊ส์  
เซาท์แบงค์นำาเสนอการพักผ่อนที่สะดวกสบายและทันสมัย
สำาหรับนักเดินทาง ในย่านเซาท์แบงค์ของเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของศิลปะ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงอันโด่งดัง

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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เดอะ	มิลตัน	บริสเบน



 การรับจ้างบริหารโรงแรม 
ไมเนอร์  โฮเทลส์ยังคงสร้างเครือข่ายโรงแรมภายใต้  

การรับจ้างบริหารเพื่อเป็นอีกฐานธุรกิจในการสร้างรายได้และ 
ผลกำาไรของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม
ทั้งหมด 36 แห่ง ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, 
เปอร์ อควัม และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ใน 13 ประเทศ บริษัท
มีรายได้จากการรับจ้างบริหารโรงแรมจำานวน 1,103 ล้านบาท 
ในป ี2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 จากปกีอ่น ในระหวา่งป ี2559 บรษิทั
ได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารเพิ่มอีก 7 แห่ง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทจะมีโรงแรมที่จะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามแผน 
กลยุทธ์หา้ปี บรษิทัมเีปา้หมายทีจ่ะมโีรงแรมภายใตส้ญัญารบัจา้ง
บริหารกว่า 100 แห่งภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทภายในปี 
2564

ในปีนี้ บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์อนันตราในประเทศโอมาน 
ด้วยการเปิดโรงแรมใหม่สองแห่งภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร 
โรงแรมอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ รีสอร์ท ทางตอนเหนือ
ของประเทศโอมาน เป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวที่สูงที่สุดในภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง ตัง้อยูบ่นเทอืกเขา “กรนีเมาทเ์ทน็” ซึง่อยูส่งูกวา่
ระดบัน้ำาทะเลถงึ 2,000 เมตร ประกอบดว้ยหอ้งพกัจำานวน  115 หอ้ง  
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อนันตรา	
คาลูทารา



อวานี ขอนแก่น

มีทัศนียภาพของหุบเขาอันตระการตาและนำาเสนอยอดผาไดอาน่า 
อันงดงาม ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามเจ้าหญิงไดอาน่า แห่งเวลส์  
ซึ่งเคยเสดจ็เยีย่มชมจดุชมววินี้ในเดอืนพฤศจกิายน 2529 โรงแรม 
อัล บาลีด รีสอร์ท ซาลาลาห์ บาย อนันตรา ทางตอนใต้ของ
ประเทศโอมาน ประกอบด้วยห้องพักจำานวน 136 ห้อง ตั้งอยู่
ระหว่างชายหาดทอดยาวที่สวยงามและทะเลสาบน้ำาจืด ติดกับ
อุทยานโบราณสถานอัล บาลีด อันโด่งดังและได้รับการยกย่อง
จากยูเนสโก

ไมเนอร ์โฮเทลสส์รา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัเครอืแบรนดอ์วาน ี 
โดยเข้าบริหารโรงแรมเพิ่มอีก 2 แห่งในปี 2559 บริษัทได้เข้า
บรหิารโรงแรมอวาน ีขอนแกน่ โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์
ซึ่งเป็นโรงแรมอวานีแห่งที่ 3 ในประเทศไทย โรงแรมแห่งนี้ตั้ง
อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบไป
ด้วยห้องพักจำานวน 196 ห้อง ที่ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย 
ผสมผสานกับกลิ่นอายสไตล์อีสานอันเป็นเอกลักษณ์ โรงแรม 
แห่งนี้ เหมาะสำาหรับทั้งนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ 
นักเดินทางธุรกิจ นอกจากนี้ อวานีได้เปิดตัวครั้งแรกในประเทศ 
สหรฐัอาหรับเอมเิรตส ์ดว้ยการเขา้บรหิารโรงแรมอวาน ีเดรา ดไูบ  
โฮเทล ซึง่ประกอบไปดว้ยห้องพักจำานวน 216 ห้อง โรงแรมแหง่นี ้

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติดูไบและตลาดทองคำา 
และเครื่องเทศอันมีชื่อเสียงของเมืองเดรา แขกของโรงแรม 
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิสำารวจถนนอนัคกึคกัและเมอืง 
อันเก่าแก่รายล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ริมฝั่งเดอะ ครีก

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้วยเป้าหมายในการคงให้การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทยังคงมี 
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2558  
บริษัทได้เปิดตัวโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา  
ลายนั ภูเกต็ ซึ่งยงัคงเป็นโครงการหลักที่สร้างรายได้และผลกำาไร 
ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดอะ เรสซิเดนเซส  
บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์หรู  
พร้อมวิวทิวทัศน์ชายหาดลายัน ซึ่งทอดยาวตามชายฝั่งภูเก็ต 
ที่เห็นพระอาทิตย์ตก และตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน  
ภูเก็ต ณ สิ้นปี 2559 บริษัทได้ขายวิลล่าไปแล้วท้ังสิ้น 6 หลัง  
จากวิลล่าท้ังหมด 15 หลัง สำาหรับในปี 2560 โครงการ 
ดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย บริษัทมั่นใจในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต  
จากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีแนวโน้มสูงขึ้น
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อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	
บ่อผุด	เกาะสมุย

เดอะ	เรสซิเดนเซส
บาย	อนันตรา	ลายัน	ภูเก็ต

ในไตรมาส 4 ป ี2559 โครงการอนนัตรา เชยีงใหม ่เซอรว์สิ สวที  
ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนของบริษัท ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้น โครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับบนที่ผสมผสาน 
ไลฟ์สไตล์ในเมืองอันทันสมัยกับกลิ่นอายความสง่างามของ
เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในปี 2559 บริษัทได้ขายและรับรู้
รายได้ห้องพักจำานวน 23 ยูนิต จากทั้งหมด 44 ยูนิต

โครงการทอรเ์รส ราน ีซึง่เปน็โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ว่มทนุ 
อีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำาซึ่งมีทิวทัศน์ 
อันงดงามของเมืองหลวงมาปูโต ประเทศโมซัมบิก โดยก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปลายปี 2559 โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 
หอ้งพกัอพารท์เมนทแ์บบ 1 - 3 หอ้งนอน จำานวน 187 หอ้ง ในขณะที ่
บริษัทจะปล่อยเช่าห้องพักส่วนใหญ่เพื่อรองรับความต้องการ
ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมือง บริษัทได้เปิดขายเพนท์เฮ้าส์
จำานวน 6 ห้อง ซึ่งได้ขายและรับรู้รายได้ไปแล้ว 1 ห้องในปี 2559

 โครงการอนันตรา เวเคช่ัน คลับ
ในปี 2559 บริษัทยังคงวางรากฐานธุรกิจให้กับโครงการ 

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าธุรกิจนี้จะเป็น 
หนึง่ในธรุกจิทีจ่ะชว่ยใหร้ายไดแ้ละผลกำาไรของบรษิทัเตบิโตตอ่ไป 
ในระยะยาว

โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นธุรกิจการเป็นเจ้าของ 
รว่มกนั โดยเจา้ของคะแนนคลบัพอยตส์ามารถสำารองการพกัผอ่น 
ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหรชูัน้นำาระดบัโลกในระยะยาวไดด้ว้ยคะแนน
คลับพอยต์ที่มีการกำาหนดราคาไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ โครงการ
ดังกล่าวยังช่วยเสริมธุรกิจโรงแรมของบริษัท เนื่องจากเจ้าของ
สามารถใช้คะแนนคลับพอยต์ในการเข้าพักโรงแรมในเครือของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการ 

หลังจากที่ดำาเนินงานมาห้าปี อนันตรา เวเคช่ัน คลับได้มี 
การปรับเปลี่ยนแพ็คเกจราคาและการชำาระเงินในปี 2559  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานรายได้ของธุรกิจ กลยุทธ์ดังกล่าวช่วย 
ปอ้งกนัปญัหาหนีเ้สยีและการยกเลกิสญัญาของลกูคา้ และชว่ยให ้
บริษัทได้รับกระแสเงินสดเร็วขึ้น นอกเหนือจากการทบทวน 
ทางเลือกในการชำาระเงินของลูกค้าแล้ว อนันตรา เวเคชั่น คลับ 
ยังได้เริ่มข้ันตอนการให้คะแนนเครดิตสินเชื่อลูกค้าใหม่เพื่อช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของลูกหนี้

ในด้านที่พัก อนันตรา เวเคช่ัน คลับได้เพิ่มสถานที่พักใหม่ 
สองแหง่ในป ี2559 โดยไดเ้พิม่หอ้งพกัรมิแมน่้ำากรงุเทพฯ นอกเหนอื 
จากหอ้งชดุอพารท์เมนทใ์นยา่นสาทรใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ และ
เพิม่หอ้งพกัในเชยีงใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารสมาชกิคลบัในปนีี ้เปน็ผลให ้ 
ณ สิ้นปี 2559 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีจำานวนห้องพักในคลับ 
ทั้งสิ้น 160 ห้อง และอีก 55 ห้องที่พัฒนาแล้วเสร็จ ใน 7 สถานที่ 
พักผ่อน ได้แก่ เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่  
ในประเทศไทย ควีนส์ทาวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บาหลี  
ในประเทศอินโดนีเซีย และซานย่าในประเทศจีน และมีจำานวน
เจ้าของคะแนนคลับพอยต์ประมาณ 8,000 คน ณ สิ้นปี

ดว้ยการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว บรษิทัเชือ่วา่อนนัตรา เวเคชัน่ 
คลับได้วางรากฐานเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
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แผนการพฒันาโรงแรม
และโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2558 2559 2560F 2561F 2562F

ไทย อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  354  354  354  354  354 
ไทย อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  407  408  408  408  408 
ไทย อนันตรา หัวหิน  187  187  187  187  187 
ไทย อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง  77  72  72  72  72 
ไทย อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย  106  106  106  106  106 
ไทย อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์  83  83  83  83  83 
ไทย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต  77  77  77  77  77 
กัมพูชา อนันตรา อังกอร์  39  39  39  39  39 
มัลดีฟส์ อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์  79  79  79  79  79 
ศรีลังกา อนันตรา คาลูทารา  141  141  141  141 
เวียดนาม อนันตรา ฮอยอัน  94  94  94  94  94 
แซมเบีย เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย 

บาย อนันตรา  173  173  173  173 
ไทย อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  248  248  248  248 
ไทย อวานี พัทยา  298  298  298  298 
บอตสวานา อวานี กาโบโรเน  196  196  196  196  196 
นามิเบีย อวานี วินด์ฮ็อก  173  173  173  173  173 
ศรีลังกา อวานี คาลูทารา  105  105  105  105  105 
เวียดนาม อวานี กวีเญิน  63  63  63  63  63 
แซมเบีย อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์  212  212  212  212 
ออสเตรเลีย โอ๊คส์ แกรนด์ แกลดสโตน  144  144  144  144  144 
ออสเตรเลีย โอ๊คส์ อีแลน ดาร์วิน  301  301  301  301  301 
โปรตุเกส ทิโวลี ลิสบัว  306  306  306  306  306 
โปรตุเกส ทิโวลี มารีนา วิลามัวรา  383  383  383  383  383 
โปรตุเกส ทิโวลี มารีนา ปอร์ติเมา  196  196  196  196  196 
โปรตุเกส ทิโวลี คาร์โวเอโร  293  293  293  293  293 
โปรตุเกส ทิโวลี ออเรียนเต้  279  279  279  279  279 
โปรตุเกส ทิโวลี จาร์ดิม (จะเปลี่ยนแบรนด์เป็นอวานี อเวนิดา  

ลิเบร์ดาเด ลิสบอน ในปี 2560)  119  119  119  119 
โปรตุเกส ทิโวลี ปาลาซิโอ เด เซเตียส  30  30  30  30 
โปรตุเกส ทิโวลี ซินตรา  77  77  77  77 
โปรตุเกส ทิโวลิี โคอิมบรา  100  100  100  100 
โปรตุเกส ทิโวลี วิคตอเรีย (จะเปล่ียนแบรนด์เป็นอนันตรา วิลามัวรา 

อัลการ์ฟ ในปี 2560)  280  280  280  280 
โปรตุเกส ทิโวลี ลากอส  324  324  324  324 
บราซิล ทิโวลี โมฟาร์เรจ์ - เซาเปาลู  220  217  217  217  217 
บราซิล ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอา ดู ฟอร์เต้  287  287  287  287  287 
ไทย เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ  224  224  224  224  224 
ไทย โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่  76  76  76  76  76 
ไทย โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำา  15  15  15  15  15 
ไทย โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย  60  60  60  60  60 
ไทย เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  265  265  265  265  265 
ไทย พัทยา แมริออท*  298 
ไทย เอเลเมนท์ บูทีค เกาะสมุย  34  34  58  58 
40 รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง  5,387  7,118 	7,118	  7,142	 	7,142	

* พัทยา แมริออท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อวานี พัทยา ในเดือนพฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ: F = ประมาณการ 
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แผนการพฒันาโรงแรม
และโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2558 2559 2560F 2561F 2562F

มัลดฟีส์ อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์  67  67  67  67  67 
มัลดฟีส์ อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์  110  110  110  110  110 
มัลดฟีส์ นาลาดู มัลดีฟส์  20  20  20  20  20 
โมซัมบกิ อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์  44  44  44  44  44 
โมซัมบกิ อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์  12  12  12  12  12 
โมซัมบกิ อนันตรา มาเตโม ไอส์แลนด์  23  24  24  24  24 
ศรลีังกา อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล  152  152  152  152  152 
แซมเบยี เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย 

บาย อนันตรา**  173 
เลโซโท อวานี เลโซโท  158  158  158  158  158 
เลโซโท อวานี มาเซรู  105  105  105  105  105 
โมซัมบกิ อวานี เพมบา บีช  185  185  185  185  185 
ศรลีังกา อวานี เบนโททา  75  75  75  75  75 
เวยีดนาม อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว  122  122  122  122  122 
แซมเบยี อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์**  212 
มัลดฟีส์ เปอร์ อควัม นิยามา  134  134  134  134  134 
โมซัมบกิ เรดิสัน บลู มาปูโต  154  154  154  154  154 
ศรลีังกา คลับ โฮเทล ดอลฟิน  154  154  154  154  154 
ศรลีังกา โฮเทล สิกิริยา  79  79  79  79  79 
แทนซาเนยี อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์  30  30  30  30  30 
แทนซาเนยี เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์  20  20  20  20  20 
แทนซาเนยี ทารางกิรี ทรีท๊อปส์  20  20  20  20  20 
แทนซาเนยี เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร  20  20  20  20  20 
แทนซาเนยี คิลินดิ แซนซิบาร์  19  14  14  14  14 
แทนซาเนยี เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์  12  12  12  12  12 
เคนยา แอฟโรชิค ไดอานี บีช  20  10  10  10  10 
เคนยา แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า  16  16  16  16  16 
เคนยา ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซลิ  18  18  18  18  18 
เคนยา เอลซา คอปปี้ เมรุ  11  11  11  11  11 
เคนยา จอยส์ แคมป์ ชาบา  10  10  10  10  10 
เคนยา เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ มาไซ มาร่า  10  10  10  10  10 
28 รวมจ�ำนวนห้องที่ลงทุนผำ่นกำรร่วมทุน  2,185  1,786  1,786  1,786  1,786 
ไทย อนันตรา สิเกา  139  139  139  139  139 
ไทย อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ  97  97  97  97  97 
ไทย อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย  122  122  122  122  122 
ไทย อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ  310  310  310  310  310 
ไทย อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์  64  64  64  64  64 
ไทย อนันตรา เชียงใหม่  84  84  84  84  84 
จนี อนันตรา ซานย่า  122  122  122  122  122 
จนี อนันตรา สิบสองปันนา  103  103  103  103  103 
อนิโดนเีซยี อนันตรา เซมินยัค บาหลี  60  60  60  60  60 
อนิโดนเีซยี อนันตรา อูลูวาตู บาหลี  74  74  74  74  74 
โอมาน อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์  115  115  115  115 

** เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา และ อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ ได้เปลี่ยนสถานะจากการร่วมลงทุน
เป็นโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ในเดือนกรกฎาคม 2559

หมายเหตุ: F = ประมาณการ 
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แผนการพฒันาโรงแรม
และโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

แผนการขยายโรงแรม

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2558 2559 2560F 2561F 2562F

โอมาน อัล บาลีด ซาลาลาห์ บาย อนันตรา  136  136  136  136 
กาตาร์ บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา  141  141  141  141  141 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า  30  30  30  30  30 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า  30  30  30  30  30 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ  293  293  293  293  293 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บาย อนันตรา  64  64  64  64  64 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา  206  206  206  206  206 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา  222  222  222  222  222 
เวยีดนาม อนันตรา มุยเน่  90  90  90  90  90 
ไทย อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  568  568  568  568  568 
ไทย อวานี ขอนแก่น  196  275  275  275 
มาเลเซยี อวานี เซปัง โกลด์โคสต์  315  315  315  315  315 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อวานี เดรา ดูไบ  216  216  216  216 
เซเชลส์ อวานี เซเชลส์ บาบารอนส์  124  124  124  124  124 
ไทย โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร  115  115  115  115  115 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โอ๊คส์ ลิวา เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท  54  54  54  54  54 
โปรตุเกส เดอะ เรสซิเดนเซส แอท วิคตอเรีย  93  93  93  93 
มัลดฟีส์ เปอร์ อควัม ฮูวาเฟน ฟูชิ  44  44  44  44  44 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เดสเสิร์ท ปาล์ม เปอร์ อควัม  38  39  39  39  39 
แทนซาเนยี เอสเก้อ ซาลู แซนซิบาร์  49  49    
กาตาร์ ซุค วาคิฟ บูทีค  183  183  183  183  183 
เคนยา เลวา ซาฟารี แคมป์  13  13  13  13  13 
เคนยา คิทีช แคมป์ แมทธิวส์ ฟอเรสต์  6  6  6  6  6 
เคนยา ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์  12  12  12  12 
เคนยา ลอยซาบา สตาร์ เบดส์  4  4  4  4 
36 รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทรับจำ้งบริหำรจัดกำร  3,760	 	4,533	 	4,563	  4,563	 	4,563	
ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 
และสหรัฐอาหรับ
เอมเิรตส์

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

 6,232  6,339  6,339  6,339  6,339 
51 รวมจ�ำนวนสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์  6,232  6,339  6,339  6,339	  6,339 
155 รวมจ�ำนวนห้องทั้งหมด  17,564  19,776  19,806 19,830 19,830

แผนการขยายโรงแรมใหม่

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2558 2559 2560F 2561F 2562F
เวยีดนาม อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์  25  25 
มาเลเซยี อนันตรา เดซารู  103
2 รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง  25  128	
อินเดยี โอ๊คส์ พุทธคยา  78  78  78 
อนิโดนเีซยี อนันตรา อูบุด บาหลี  80 
2 รวมจ�ำนวนห้องที่ลงทุนผำ่นกำรร่วมทุน  78  78  158 
จนี อนันตรา กุ้ยหยาง  218  218  218 
กาตาร์ โอ๊คส์ โดฮา  102  102  102 
บราซลิ ทิโวลี บราซิเลีย 395 395 395
กาตาร์ ทิโวลี โดฮา  150  150  150 

หมายเหตุ: F = ประมาณการ 

ไมเนอร์ โฮเทลส์
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กาตาร์ ทิโวลี ซุค อัล วาครา 101 101 101
จนี อนันตรา ลี่เจียง 678 678
จนี อนันตรา เคียนดาว เลค  120  120 
จนี อนันตรา เซี่ยงไฮ้  260  260 
ตูนเิซยี อนันตรา โทเซอร์  93  93 
จนี อนันตรา ซูไห่   110 
เมอร์รเิชยีส อนันตรา เลอ ชาแลนด์   164 
โมร็อกโก อนันตรา อัล ฮูอารา แทนเจียร์  150 
โอมาน อนันตรา ซีฟาห์ โอมาน  198 
แทนซาเนยี อนันตรา แซนซิบาร์  150 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา ดูไบ ครีก  292 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา เจเบล ดานาห์ วิลล่าส์  60 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อนันตรา มินา อัล อาหรับ ราส์ อัล ไคมาห์  306 
จนี อวานี ซูไห่  300 
เกาหลี อวานี ปูซาน  400 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ อวานี เจเบล อัล ดานาห์  228 
20 รวมจ�ำนวนห้องที่บริษัทรับจำ้งบริหำรจัดกำร 966  2,117  4,475 
1 รวมจ�ำนวนห้องภำยใต้สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์  219 219
25 รวมจ�ำนวนห้องทั้งหมด  1,044  2,439  4,980 

แผนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ประเทศ ชื่อโครงกำร 2558 2559 2560F 2561F 2562F
ไทย ดิ เอสเตท สมุย  14  14  14  14  14 
ไทย เซนต์ รีจิส เรสซิเดนเซส  53  53  53  53  53 
ไทย เดอะ เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต  15  15  15  15  15 
โมซัมบกิ ทอร์เรส รานี เรสซิเดนซ์  6  6  6  6 
ไทย อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท  44  44  44  44 
มาเลเซยี อนันตรา เดซารู วิลล่าส์  20  20 
อนิโดนเีซยี อนันตรา อูบุด เรสซิเดนซ์  15 
7 รวมจ�ำนวนยูนิต  82  132  132  152  167 

แผนการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา

ประเทศ แผนกำรพัฒนำโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ 2558 2559 2560F 2561F 2562F
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย  20  20  20  20  20 
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต  90  103  130  130  130 
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ  3  10  10  10  10 
นิวซแีลนด์ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์  3  3  3  3  3 
อนิโดนเีซยี อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี  18  18  18  53  63 
จนี อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า  3  3  3  3  3 
ไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ - เชียงใหม่  3  3  3  3 
อื่นๆ อนันตรา เวเคชั่น คลับ - อื่นๆ  30  118  181 

รวมจ�ำนวนยูนิต 	137	  160  217  340 	413 

แผนการพฒันาโรงแรม
และโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

แผนการขยายโรงแรมใหม่

ประเทศ ชื่อโรงแรม 2558 2559 2560F 2561F 2562F

หมายเหตุ: F = ประมาณการ 
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พอล ชาลีส์ เคนนี่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ไมเนอร์ ฟู้ด 
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ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงความเป็นหนึ่งในผู้ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร
รายใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาค ดว้ยจำานวนสาขารา้นอาหารแบบนัง่ทาน 
(Casual Dining Restaurants) ทั้งหมด 1,996 สาขา ครอบคลุม  
19 ประเทศ ณ สิ้นปี 2559 โดยบริษัทมีรายได้จำานวน 23,157 
ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน แม้ว่าประเทศ
สิงคโปร์จะประสบกับสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายและประเทศไทย
ได้เข้าสู่ช่วงไว้อาลัยในไตรมาส 4 บริษัทยังคงสามารถสร้างกำาไร
สุทธิจากการดำาเนินงานเป็นจำานวน 1,684 ล้านบาท ในปี 2559  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากปีก่อน ท้ังน้ี บริษัทได้มีการบันทึกกำาไรซ่ึงเกิดข้ึน 
ครั้งเดียว ซึ่งรวมถึงผลกำาไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจาก
การเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ไมเนอร์ ดี เค แอล  
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจในประเทศออสเตรเลียในปี 2558 และกำาไร 
จากการเปลี่ียนสถานะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศ
สิงคโปร์ ในปี 2559 ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงิน
จำานวน 1,820 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 44 จากปีก่อน

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ห้าปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถเติบโตผลกำาไร 
อย่างยั่งยืน ท้ังนี้  สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัท ดังนั้น ในขณะที่แผนกลยุทธ์ห้าปีช่วยเป็นแนวทางเพื่อให้ 
บริษัทเติบโตในระยะยาว ไมเนอร์ ฟู้ดจะปรับตัวให้เข้ากับ 
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้  เพื่อ 
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป ในส่วนของแผน
กลยุทธ์ ไมเนอร์ ฟู้ดจะผลักดันการเติบโตโดยใช้ความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัของกลุม่อาหารหลกัทกุประเภท ไม่วา่จะเปน็พซิซา่ 

กาแฟ ไอศกรีม และอาหารเอเชีย นอกจากนี้ บริษัทจะเติบโต 
ด้วยการขยายกิจการของกลุ่มธุรกิจในแต่ละภูมิภาคที่บริษัท 
มีการดำาเนินธุรกิจอยู่ พร้อมไปกับการเปิดตลาดใหม่ การเข้าซื้อ 
กิจการและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
ในการเตบิโตธรุกจิของบรษิทั และเพือ่รองรบัการเตบิโตดงักลา่ว  
บริษัทจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจผ่านศูนย์การดำาเนินงานทั่วโลก 
และการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ พร้อมไปกับสร้างและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศระดับโลก 
อย่างยั่งยืน

การบริหารการจัดซื้อและกระจายสินค้าเป็นหนึ่งในศูนย์ 
การดำาเนินงานหลักที่บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนาและ
ปรบัปรงุ เพือ่รองรบัการเตบิโตของบรษิทัอยา่งยัง่ยนื ไมเนอร ์ฟูด้ 
เชื่อมั่นในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และพยายามจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ที่บริษัทดำาเนินการอยู่ให้ได้
มากที่สุดเท่าที่ทำาได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดชทรงมพีระราชดำารสัวา่ประเทศไทยมทีรพัยากรพรอ้มมูล 
ซึง่สามารถนำามาใชเ้สรมิสรา้งความอดุมสมบรูณแ์ละเสถยีรภาพ 
อันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน เราจึงต้องรู้จักใช้ 
ทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างฉลาดเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
ในวันนีแ้ละอนาคตขา้งหน้า เชน่เดยีวกนั จุดมุง่หมายของไมเนอร ์
ฟู้ดสำาหรับการบริหารการจัดซื้อและกระจายสินค้าในระยาวคือ
การจัดการระบบและความสามารถในการปรับเปลี่ยนปริมาณ
และความต้องการของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี ้บรษิทัเชือ่วา่การจดัซือ้จดัจา้งในพืน้ทีท่ีเ่ราดำาเนนิการ 
อยู่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ให้กับคู่ค้าในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ 

ไมเนอร์ ฟู้ด

053บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559



	 1.	พอล	ชาลีส	์เคนนี่	
	  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด
	 2.	ปัทมาวลัย	รัตนพล	
	  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 3.	สตีเฟ่น	แบรี่	
	  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ไมเนอร์ ฟู้ด
	 4.	กัญญา	เรืองประทีปแสง	
	  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
	 5.	เลิศศักดิ	์บุญส่งทรัพย์	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
  และกระจายสินค้า
	 6.	จอห์น	สก๊อต	ไฮเน็ค	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
  กลุ่มธุรกิจฮอทเชน

	12.	นครินทร์	ธรรมหทัย	
	 	ผู้จัดการทั่วไป แดรี่ ควีน
	13.	บัญญัต	ิอธิยุตกุล	
	 	ผู้จัดการทั่วไป เบร็ดทอล์ค
	14.	ศิริชัย	กิมสวัสดิ์	
	 	ผู้จัดการทั่วไป ซิซซ์เลอร์
	15.	ประพัฒน์	เสียงจันทร์	
	  ผู้จัดการทั่วไป เบอร์เกอร์ คิง (ประเทศไทย)
	16.	สุวัฒน์	กุลไพจิตร	
	 	ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ  
  (ประเทศไทย)
	17.	ชูทวีป	วรดิลก	
	 	ผู้จัดการทั่วไป ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์

	 7.	ชุมพจน์	ตันติสุนทร	
	 	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
  กลุ่มธุรกิจโคลเชน
	 8.	เจมส	์ไอรา	ฟราลิค	
	 	รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาด้านการลงทุน
  และพัฒนาธุรกิจ
	 9.	ชัญญา	รอดรักขวัญ	
	 	รองประธานฝ่ายการผลิตสินค้า
	10.	พินากิ	มุกเฮอจี	
	 	ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค 
  (อินเดียและกลุ่มประเทศมหาสมุทรอินเดีย)
	11.	โจอี้	เรเยส	การ์เซีย	
	 	ผู้จัดการทั่วไป แฟรนไชส์ต่างประเทศ

ทมีผูบ้รหิาร
ไมเนอร์ ฟูด้

123 4 56789 10 111213 1415 1617

โดยรวมของประเทศให้ดีขึ้นต่อไป เป็นไปตามพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนึ่งในโครงการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดซื้อจัดจ้างในชุมชน 
ท้องถิ่นที่บริษัทดำาเนินการอยู่  คือ ความร่วมมือกับมูลนิธิ
โครงการหลวงแหง่ประเทศไทย ซึง่ไดก้อ่ตัง้โดยพระบาทสมเดจ็- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัททำางานร่วมกับมูลนิธิฯ 
มานานกว่า 10 ปี และในปัจจุบันมูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งผักและผลไม้ 
มากกว่า 45 ชนิดให้กับร้านซิซซ์เลอร์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ รวม  
49 สาขาทัว่ประเทศไทย ไมเนอร ์ฟูด้มคีวามภมูใิจทีไ่ดม้สีว่นรว่ม 
ในการช่วยเหลือชาวบ้านท้องถิ่นและชาวเขาของประเทศไทย 
ในการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่าและขจัดความยากจน  
โดยรณรงค์การปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของชุมชนและประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ในปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ดดำาเนินธุรกิจใน 4 ตลาดหลัก ได้แก่ 
ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ โดยบริษัทมีมุมมอง
ต่อตลาดเหล่านี้ดังต่อไปนี้

ไมเนอร์ ฟู้ด
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ประเทศไทย
ในประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ ใน 

ระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559  
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยรายงานว่าดัชนี 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาส 3 ของ 
ปี 2559 ด้วยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย กล่าวคือ การบริโภค 
ในต่างจังหวัดเริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัว จากการที่อัตรา 
การเติบโตของรายได้เกษตรกรเริ่มกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรก 
ในรอบ 4 ปทีีผ่า่นมา โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 ในป ี2559 นอกจากนี ้ 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลดลงของหนี้ครัวเรือน  
ภายหลังจากที่นโยบายรถคันแรกสิ้นสุดลง รวมไปถึงอัตรา 
ดอกเบี้ยที่ต่ำา ช่วยทำาให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น 
ในปี 2559 อีกทั้งได้มีการอนุมัติและเริ่มก่อสร้างโครงการพัฒนา 

2559 ประมาณการส่วนแบ่งการตลาด 
ในประเทศไทยของไมเนอร์ ฟูด้

67.7%
ผูป้ระกอบการอ่ืน

32.3%
ไมเนอร์ ฟูด้ 
ประเทศไทย

ตารางเปรยีบเทยีบส่วนแบ่งตลาดของ
ธรุกจิร้านอาหารบรกิารด่วนสไตล์ตะวนัตกในประเทศไทย

2557 2558 2559 (ประมำณกำร)

รายได้ (ล้านบาท) รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ   รำยได้ ร้อยละ

คาเฟ่ 5,682 11.1 6,912 12.6  8,430 13.9

ร้านอาหาร 20,715 40.6 22,143 40.3 23,297 38.3

ร้านอาหารจานด่วน 18,891 37.0 20,441 37.2 23,065 38.0

ไอศกรีมและเบเกอรี่ 5,756 11.3 5,426 9.9 5,972 9.8

ตลาดรวม 51,043 100.0 54,922 100.0 60,764 100.0

ที่มา: บรษิัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บรษิัทแรก จากกระทรวงพาณชิย์ และประมาณการของบรษิัท

 หมายเหตุ: รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย
รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ด
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กลุ่มธรุกจิ
ออสเตรเลีย

     6      1     3     2       8        4        5       7

	 1.	Stephen	Berry
  Managing Director, 
  Minor DKL Food Group
	 2.	Peter	Montgomery 
  Chief Financial Officer, 
  Minor DKL Food Group
	 3.	Tony	White 
  General Manager,  
  The Coffee Club Australia
 4.	David	Koch
  Group Financial Controller, 
  Minor DKL Food Group

	 5.	Jon	Saunders	  
  General Manager of 
  Supply Chain,  
  Minor DKL Food Group
	 6.	Daniel	Gosewisch
  General Counsel, 
  Minor DKL Food Group
	 7.	Greg	Masterson
  General Manager of
  Development, 
  Minor DKL Food Group
 8.	Anthony	Ryder
  Group Operations Manager,  
  Minor DKL Food Group

โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
ของกรุงเทพฯ 2 สาย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจมีการเติบโตต่อไป

อยา่งไรกต็าม ในไตรมาส 4 ป ี2559 ประเทศไทยมกีารชะลอตัว 
และการเลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว ในช่วง
ไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ รัฐบาลมีการออก
นโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการลดหย่อนภาษีเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวและการซื้อสินค้าใน 2 อาทิตย์สุดท้ายของ
เดือนธันวาคม ซึ่งช่วยบรรเทาการชะลอตัวได้บ้างบางส่วน

ในขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนและการลงทุนของ 
ภาครัฐมีความผันผวนตลอดปี 2559 การเติบโตที่แข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นส่งผล
ใหธ้นาคารโลกคาดการณว์า่เศรษฐกจิของประเทศไทยจะเตบิโต
ในอัตราร้อยละ 3.1 ในปี 2559

เนือ่งดว้ยชว่งไวอ้าลยัจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิในระยะส้ัน  
และไม่ได้ส่งผลให้พื้นฐานของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  
ธนาคารโลกจึงคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตในอัตรา 
ร้อยละ 3.2 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการกระตุ้น 
เศรษฐกิจของรัฐบาล การส่งออกที่ดีขึ้นจากการค้าโลกที่ปรับตัว 
ดีขึ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น การเติบโตของภาค 
การท่องเทีย่ว และการเร่งการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาตคิาดวา่การลงทนุของรฐับาลจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.2 
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กลุ่มธรุกจิ
สิงค์โปร์

กลุ่มธรุกจิ
จนี

     2         4       1       3        5       6      3        2         4        6       1        5

	 1.	Dellen	Soh
  Chairman, 
  Minor Food Group 
  (Singapore)
 2.	Arth	Prakhunhungsit
  Chief Executive Officer,  
  Minor Food Group  
  (Singapore)
 3.	Jenny	Yeoh
  Finance Director,  
  Minor Food Group  
  (Singapore)

 4.	Steve	Ng
  General Manager, 
  Minor Food Group  
  (Singapore)
 5.	Ida	Eng
  Supply Chain 
  Management Director, 
  Minor Food Group  
  (Singapore)
	 6.	Catherine	Ang	
  Human Resources Director,  
  Minor Food Group  
  (Singapore)

	 1.	Woon	How	Chin	
 	(Paul	Chin)
  Chief Executive Officer,
  The Minor (Beijing)  
  Restaurant Management
	 2.	Meng	Hong	Bo	(Aaron)  
  Group General Manager, 
  The Minor (Beijing)  
  Restaurant Management
	 3.	Janice	Lee
  Group Director of Finance,  
  The Minor (Beijing)  
  Restaurant Management

	 4.	Jenny	Sim  
  Group Director of Human  
  Resources & Admin,  
  The Minor (Beijing) 
  Restaurant Management
 5.	Lynn	Lin
  Group Director of Supply 
  Chain Management, 
  The Minor (Beijing) 
  Restaurant Management
	 6.	Paul	Lai
  Brand General Manager,  
  The Minor (Beijing)  
  Restaurant Management

ในปี 2560 โดยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ที่พร้อมจะลงทุน 36 โครงการ มูลค่ากว่า 896 พันล้านบาท  
ด้วยปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้บริษัทจึงเชื่อว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภค
จะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อไป

ประเทศออสเตรเลีย
มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียจะมี

อตัราการเตบิโตทีช่ะลอตวัลง ในอตัรารอ้ยละ 2 ในปงีบประมาณนี ้
โดยเฉพาะจากการหดตวัของเศรษฐกจิในไตรมาส 3 ของป ี2559 
ในอตัรารอ้ยละ 0.5 ซึง่เปน็การหดตวัครัง้แรกตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 
2554 การชะลอตวัดงักลา่วมสีาเหตบุางสว่นมาจากการชะลอตวั 
ของสภาพเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัการลดลงอยา่งตอ่เนือ่งของ
การลงทุนภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม 
ปจัจยัดงักลา่วเริ่มที่จะแสดงสญัญาณฟ้ืนตวัตัง้แตป่ลายป ี2559 

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียจะฟ้ืนตัวและ 
กลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ 3 ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการคาดการณ์ของ The Commonwealth of Australia 
โดยมีสาเหตุมาจากการย้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมายังกลุ่ม 
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมทรพัยากร (พลงังานและเหมอืงแร่) 
โดยผลกระทบจากความซบเซาของการลงทุนในอุตสาหกรรม
เหมืองแร่น่าจะเริ่มดีขึ้น ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าการส่งออก
และการบริโภคในครัวเรือนจะปรับตัวดีขึ้นและเป็นส่วนสำาคัญ

ในการสนับสนุนการเติบโต ด้วยอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 
และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรม 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่จะคงเพิ่มขึ้นในปีข้างหน้า เนื่องจาก 
การโยกย้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น

ประเทศจีน
ประเทศจีน ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  

มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในอัตรา
ร้อยละ 6.7 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภค 
ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 64.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศในปีนี้ การบริโภคได้รับการสนับสนุน 
มาจากความแข็งแกร่งของยอดขายออนไลน์และการนำาเข้าบริการ 
การท่องเที่ยว

ประเทศจีนอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่ 
การเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงแต่มีโครงสร้างที่สมดุลมากขึ้น  
การบริโภคภายในประเทศกำาลังก้าวข้ึนมาแทนท่ีกลุ่มอุตสาหกรรม 
การผลิตและการลงทุนในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยมีการคาดการณ์ว่าการบริโภคจะเติบโตต่อไป โดยเฉพาะ
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการขยายตัวของชุมชนเมือง  
ดังนั้น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
แมว้า่อตัราการเตบิโตจะลดลงเลก็นอ้ยเปน็รอ้ยละ 6.1 ในปี 2561
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ประเทศสิงคโปร์
ในปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เติบโตขึ้นร้อยละ  

1.8 เป็นอัตราที่ต่ำาที่สุดตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตทาง 
การเงิน ด้วยเศรษฐกิจขนาดเล็กและเปิดกว้างของประเทศ
สิงคโปร์ ส่งผลให้ประเทศได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
การค้าโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำา นอกจากนี้ อัตรา
การว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ตั้งแต่
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
มีความรัดกุมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมร้านอาหาร
ในประเทศสงิคโปรม์กีารแข่งขันที่รนุแรง จากการเปดิตวัของรา้น
อาหารรูปแบบใหม่หลากหลายแห่งตามศูนย์การค้าที่เปิดใหม่  
ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในหมวดร้านอาหารลดลงทุกเดือนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน จนถึงเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสภาวะ
การบริโภคที่อ่อนตัวอย่างเห็นได้ชัด 

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ 
ไดป้ระกาศวา่เศรษฐกจิของประเทศจะเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 1 - 3  
ในปี 2560 ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโต 
จะอยู่ในอัตราที่ต่ำา เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกยังคงเผชิญหน้า 
กับความไม่แน่นอน และสภาวะอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ 
ที่เพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนและภาค
ธุรกิจ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเป็นตลาดที่ท้าทายในระยะสั้น 
บริษัทยังคงมั่นใจในศักยภาพในระยะยาวของประเทศ บริษัท

มั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัว ด้วยการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการเติบโตที่หันมาพึ่งพาการเพิ่มผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการยกระดับความรู้และฝีมือของแรงงาน และ
ลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติค่าแรงต่ำา

ผลประกอบการทีส่ำาคญัและแผนงานในอนาคต  

ไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้จำานวน 23,157 ล้านบาท ในปี 2559  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกำาไรสุทธิตามงบการเงิน 
จำานวน 1,820 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 จากปีก่อน โดยมี 
สาเหตุหลักมาจากผลกำาไรที่ เกิดขึ้นเพียงครั้ ง เดียวจาก 
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน 
ในไมเนอร์ ดี เค แอล ซึ่งดำาเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศ 
ออสเตรเลียจำานวน 1,665 ล้านบาท ในปี 2558 หากไม่นับรวม 
ผลกำาไรที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว ไมเนอร์ ฟู้ดยังคงมีกำาไรสุทธิ
จากการดำาเนินงานที่เติบโตขึ้น เป็น 1,684 ล้านบาท ในปี 2559  
โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558  

ด้วยบริษัทมีการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด
จึงมีการบริหารงานด้วยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามแต่ละภูมิภาค 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำานักงานใหญ่และเป็นต้นกำาเนิดของธุรกิจ
ร้านอาหาร ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสัดส่วนรายได้
ร้อยละ 59 ของรายไดท้ั้งหมดของไมเนอร์ ฟูด้ ในปี 2559 ประเทศ

รายได้รวมของไมเนอร์ ฟูด้  
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ออสเตรเลียเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ด้วยสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 15 ตามด้วยประเทศจีนและสิงคโปร์ พัฒนาการ 
ท่ีสำาคัญของไมเนอร์ ฟู้ด ในปี 2559 ซ่ึงจะช่วยสร้างผลการดำาเนินงาน 
ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต มีดังต่อไปนี้ 

ประเทศไทย
บริษัทยังคงสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตในประเทศไทย  

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจำานวนสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7  
เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็น 1,272 สาขา ภายใต้แบรนด์เดอะ 
พซิซา่ คอมปะน,ี สเวนเซน่ส,์ ซซิซเ์ลอร,์ แดรีค่วนี, เบอรเ์กอร ์คงิ, 
เดอะ คอฟฟี่ คลับ, เบร็ดทอล์ค และไทย เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ บริษัท 
มีร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเองจำานวน 814 สาขา ส่วนที่เหลืออีก  
458 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส ์แมว่้าประเทศจะอยูใ่นชว่งไวอ้าลยั 
ในไตรมาส 4 ป ี2559 แตป่ระเทศไทยยงัคงเปน็หนึง่ในกลุม่ธรุกจิ 
ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยยอดขายต่อร้านเดิมที่เติบโตในอัตรา 
ร้อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยความสำาเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจาก 
การมแีบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ การพฒันาผลติภัณฑ์ และการปฏบิตังิาน 
อันเป็นเลิศ

ปี 2559 นับเป็นอกีปีแหง่ความสำาเร็จของเดอะ พซิซา่ คอมปะน ี 
ซึ่งยังคงเป็นแบรนด์ที่ทำารายได้และผลกำาไรมากที่สุดให้กับ 
กลุม่ธรุกิจในประเทศไทย โดยมียอดขายโดยรวมทกุสาขาเติบโต 
มากกว่าร้อยละ 20 พิซซ่าแป้งบางกรอบ ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่เดือน 
กนัยายน 2558 ไดเ้ปน็ฐานสรา้งรายไดใ้หมใ่หก้บัแบรนด ์นอกจากนี ้ 
บริษัทยังคงพัฒนาช่องทางในการขายต่างๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นการน่ังทานในร้าน การซื้อกลับไปรับประทาน และ
บรกิารจัดสง่อาหาร สำาหรับร้านอาหารแบบน่ังทาน บรษิทัไดอ้อก 
เมนพูเิศษมากมายสำาหรบันัง่ทานในรา้น ซึง่ครอบคลมุทัง้อาหาร 
เรียกน้ำาย่อย อาหารจานหลัก พาสต้า เครื่องดื่ม และของหวาน  
เมนูดังกล่าวช่วยสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา 
ใช้บริการในร้านมากยิ่งขึ้น พร้อมไปกับเพิ่มรายได้โดยเฉลี่ย 
ต่อลูกค้า บริษัทได้กระตุ้นยอดขายจากการซื้อกลับบ้าน 
ด้วยการเปิดร้านจัดส่งอาหารพร้อมที่นั่งรับประทานในย่าน 
ที่คนหนาแน่น นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบการส่ังพิซซ่า 
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวก 
ในการสั่งและคงความเป็นผู้นำาในธุรกิจจัดส่งอาหาร

เบอร์เกอร์ คิง มีผลการดำาเนินงานที่ดีเยี่ยมในปี 2559 โดย 
มยีอดขายโดยรวมทุกสาขาเตบิโตสงูถงึร้อยละ 29.5 เบอรเ์กอร ์คงิ 
ยังคงมีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าไทยและเปิดสาขาใหม่ 
ในย่านชุมชน อีกทั้งบริษัทได้ขยายรูปแบบสาขาให้ครอบคลุม
ไปถึงสาขาเดี่ยว (Stand-Alone) ในปั๊มน้ำามันและไดรฟ์ทรู โดย
ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดเบอร์เกอร์ คิงสาขาแรกในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในปี 2559 นอกจากนี้  เบอร์เกอร์ คิงยังได้เปิดตัวเมนู
อาหารไทย คือ ข้าวเหนียวหมูย่างเพื่อดึงดูดลูกค้าไทย 

เบร็ดทอล์คในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนของบริษัท 
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทได้เพิ่มจำานวนสาขาในอัตรา
ร้อยละ 50 จาก 24 สาขา ณ สิ้นปี 2558 เป็น 36 สาขา ณ สิ้นปี  
2559 ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 71.5  
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ซึง่สงูกวา่การเพิม่ขึน้ของจำานวนสาขา เนือ่งจากการเพิม่ขึน้อยา่งม ี
นัยสำาคัญของรายได้ต่อสาขา จากจำานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดย 
รูปแบบร้านที่ปรับปรุงใหม่และเมนูสินค้าใหม่ เช่น โกล์เด้นลาวา
ชีสทาร์ตและลาวาครัวซองส์ ประสบความสำาเร็จในการดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาในร้านมากขึ้น  

ปี  2559 นับเป็นปีที่บริษัทขยายฐานการดำาเนินธุรกิจ 
ในสนามบนิอย่างตอ่เนือ่ง ในประเทศไทย บรษิทัยงัคงพฒันาธรุกจิ
ภายใต้บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดย 
ในระหวา่งป ีบรษิทัไดข้ยายธรุกจิในสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 
ซึ่งมีสาขาร้านอาหารทั้งหมด 27 สาขา ณ สิ้นปี 2559 นอกจากนี้ 
บรษิทัไดพ้ืน้ทีเ่พือ่ดำาเนนิธรุกจิในสนามบนินานาชาตภิเูกต็ โดยมี
สาขาร้านอาหารทั้งหมด 13 สาขา ณ สิ้นปี 2559 ในต่างประเทศ 
ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเองจำานวน 6 สาขา 
ในสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง ภายใต้แบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรส,  
เบอร์เกอร์ คิง และสเวนเซ่นส์

 ประเทศออสเตรเลีย
ป ี2559 เปน็ปีแรกทีไ่มเนอร ์ฟู้ดรวมงบการเงนิของกลุม่ธรุกจิ 

ในประเทศออสเตรเลียในงบการเงินรวม ตั้งแต่บริษัทได้เพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 70 ในเดือนพฤศจิกายน 2558  
สง่ผลใหก้ลุม่ธรุกจิในประเทศออสเตรเลยีมสีดัสว่นรายไดเ้พิม่ขึ้น 
อย่างมีนัยสำาคัญจากร้อยละ 3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15 ในปี 
2559

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มธุรกิจในประเทศออสเตรเลียมีจำานวน 
สาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 461 สาขา ทั้งนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับยังคง 
เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม โดยมีสัดส่วนยอดขายโดยรวม 
ทุกสาขามากกว่าร้อยละ 80 เดอะ คอฟฟี่ คลับมีสาขาส่วนใหญ่ 
อยู่ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  และที่ เหลือ 
ในประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟส์ อียิปต์ มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย

ประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ 
ปานกลางในปี 2559 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญ
ความท้าทาย โดยเฉพาะในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งเดอะ คอฟฟี่ คลับ
มีสาขามากกว่าครึ่งอยู่ในรัฐนี้ จำานวนสาขา 461 สาขาของกลุ่ม
ธรุกจิประเทศออสเตรเลยี ณ สิน้ป ี2559 เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4  
จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท
มีความระมัดระวังในการเปิดสาขาท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ 
ที่อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟู้ดมีความมั่นใจในศักยภาพ
ในระยะยาวของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ด้วยแบรนด์และ 
เครอืขา่ยของรา้นอาหารทีแ่ขง็แกรง่ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิ
ของประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

ไมเนอร์ ฟู้ด
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 ประเทศจีน
ไมเนอร์ ฟู้ดดำาเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ริเวอร์ไซด์, ซิซซ์เลอร์  

และไทย เอ็กซ์เพรสในประเทศจีน ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มธุรกิจ 
ในประเทศจนีมจีำานวนสาขาร้านอาหารท้ังหมด 74 สาขา เพิม่ขึน้
ร้อยละ 12 จากปีก่อน บริษัทยังคงขยายธุรกิจ โดยเฉพาะสาขา
ของรเิวอรไ์ซด ์เพือ่ตอบรบักระแสนยิมในแบรนด ์ทัง้นี ้กลุ่มธรุกจิ
ในประเทศจีนมีผลกำาไรต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 ในปี 2559

ในดา้นผลการดำาเนนิงาน ป ี2559 นบัเปน็ปแีรกตัง้แต่ปี 2554 
ทีก่ลุม่ธรุกจิในประเทศจนีมอีตัราการเตบิโตของยอดขายตอ่รา้น
เดิมเป็นบวกในทุกไตรมาสของปี โดยมีผลมาจากทั้งสามแบรนด์ 
ริเวอร์ไซด์ยังคงมีผลการดำาเนินงานที่ดีในเมืองปักกิ่ง ขณะที่ 
ซิซซ์เลอร์ประสบความสำาเร็จในการออกเมนูใหม่ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2559 ส่วนไทย เอ็กซ์เพรสมีการเติบโตของจำานวน
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยความต้องการในบริการ 
ส่งอาหารที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้ริเริ่มคิดค้นเมนูอาหารสำาหรับ
ซื้อกลับบ้านและบริการส่งอาหาร เพื่อตอบสนองการเติบโตของ
กลุ่มดังกล่าว

นอกจากการเติบโตรายได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาฝ่ายสนับสนุนการทำางานให้แข็งแกร่ง ทั้งนี้  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายสาขา บริษัทอยู่ระหว่าง 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบการจดัซือ้และขนสง่ การสรา้ง 
ความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ พร้อมไปกับ 
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ด้วยขนาดของ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพึ่งพา
การบริโภคภายในประเทศ กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนจะได้รับ
ประโยชน์จากศักยภาพอันมากมายของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 
 ประเทศสิงคโปร์

กลุม่ธรุกจิในประเทศสงิคโปรป์ระกอบไปดว้ยสาขารา้นอาหาร
ภายใต้แบรนด์หลัก ได้แก่ ไทย เอ็กซ์เพรส, ซิน หวาง ฮ่องกง 
คาเฟ,่ ปเูล่ และเบซลิ ณ สิน้ป ี2559 กลุ่มธรุกจิในประเทศสงิคโปร์
มจีำานวนสาขารา้นอาหารทัง้หมด 93 สาขา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จาก
ปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสาขาไทย เอ็กเพรสในประเทศอื่น
นอกจากประเทศสงิคโปร ์ในขณะทีป่ระเทศสงิคโปรย์งัคงประสบ
ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ไมเนอร์ ฟู้ดได้ให้ความสำาคัญ
ต่อการปรับโครงสร้างของธุรกิจในเครือแทนการขยายสาขา เช่น 
การเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของร้านอาหารบางแห่งให้เหมาะสมขึ้น 
หรือการปิดสาขาร้านอาหารที่มีผลการดำาเนินงานไม่ดี

ไมเนอร์ ฟู้ดเชื่อมั่นในศักยภาพในระยะยาวของอาหารไทย
ในประเทศสิงคโปร์ และได้ริเริ่มโครงการหลากหลายโครงการ 
ในปี 2559 เพื่อขยายเครอืธุรกจิร้านอาหารไทยใหค้รอบคลมุตลาด 
หลายกลุ่ม บริษัทได้ปรับปรุงแบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรส ซึ่งจับกลุ่ม
ตลาดระดับกลาง โดยได้ปรับปรุงร้าน คุณภาพ รวมถึงอาหาร 
ด้วยการออกเมนูใหม่ บริษัทได้เปิดตัวร้านอาหารประเภท
กว๋ยเตีย๋วทีม่ชีือ่เสยีง โดยซือ้แฟรนไชส ์ภายใตแ้บรนด ์“เยน็ตาโฟ
เครือ่งทรง โดย อ.มลัลกิาร”์ จำานวน 3 สาขาในเดอืนพฤศจกิายน 

ไมเนอร์ ฟู้ด
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เพื่อเจาะตลาดอาหารจานดว่นในราคาไมแ่พง นอกจากนี ้บริษทั 
ได้เริ่มขยายธุรกิจร้านอาหารในตลาดบน โดยเปิดร้านอาหาร 
ภายใต้แบรนด์เบซิลสาขาที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน

บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นร้านอาหารปลา
สไตล์เสฉวนบาร์บีคิวจากประเทศจีน สาขาแรกในประเทศ
สิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นการตอกย้ำากลยุทธ์ 
ในการขยายแบรนด์ของบริษัทระหว่างกลุ่มธุรกิจเมื่อมีโอกาส

แม้ว่ากลุ่มธุรกิจในประเทศสิงคโปร์จะยังคงเผชิญกับ 
ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในหลายปี
ที่ผ่านมา ไมเนอร์ ฟู้ดเชื่อม่ันว่าบริษัทมีสินค้าและแบรนด์ที่ดี 
ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปเมื่อปัจจัยภายนอกปรับตัวดีขึ้น 
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ยังคงมองหาโอกาส 
ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ เช่นในประเทศ
เวียดนาม บริ ษัทได้ขยายจำานวนสาขาร้านอาหารของ 
ไทย เอ็กซ์เพรสอย่างรวดเร็วจาก 15 สาขา ณ สิ้นปี 2558 เป็น  
21 สาขา ณ สิ้นปี 2559

ตลาดอ่ืนๆ 
นอกจากกลุ่มธุรกิจหลักในประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน 

และสิงคโปร์แล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดยังมีร้านอาหารอีก 230 สาขา  
ใน 15 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี มหาสมุทรอนิเดยี ตะวนัออกกลาง 
และอังกฤษ แม้ว่าจะยังคงมีขนาดเล็ก แต่ตลาดดังกล่าวมี
ศักยภาพในการเติบโตและมีโอกาสในการสร้างรายได้และ 
ผลกำาไรอย่างมีนัยสำาคัญได้ในอนาคต

กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา  
และเวียดนาม (CLMV) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2559 
จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคใน
ภมูภิาค โดยสาขาแฟรนไชสภ์ายใตแ้บรนดเ์ดอะ พซิซา่ คอมปะน,ี  
สเวนเซน่ส ์และไทย เอก็ซเ์พรสในประเทศ CLMV เพิม่ขึน้ในอตัรา
ร้อยละ 39 เป็น 97 สาขา ณ สิ้นปี 2559

ด้วยกลยุทธ์เดียวกันกับประเทศสิงคโปร์ ไมเนอร์ ฟู้ด 
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาหารไทยในตลาดโลก บริษัท
ดำาเนนิธรุกจิรา้นอาหารไทยภายใตส้องแบรนด์ในประเทศองักฤษ
และมีสาขาร้านอาหาร 5 สาขา ณ สิ้นปี 2559 บริษัทร่วมทุนของ
ไมเนอร์ ฟู้ด และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน)  
มีร้านอาหารจำานวน 2 สาขาภายใต้แบรนด์ภัทรา ซึ่งเป็นแบรนด์
รา้นอาหารระดบัหรใูนเมืองลอนดอน นอกจากนี ้บริษทัมีสดัสว่น
การลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 70 ในแกรบบ์ไทย ซึ่งเป็นแบรนด์ 
ร้านอาหารไทยสไตล์ข้างทางท่ีคนไทยรับประทานได้ทุกวัน โดยเน้น 
รปูแบบงา่ย บรรยากาศสบาย รวดเรว็ และมคีณุภาพ แกรบบไ์ทย
มีร้านอาหารจำานวน 3 สาขา ณ สิ้นปี 2559 
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ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหาร
ในกลุ่มไมเนอร์ ฟูด้

จำานวนสาขาร้านอาหาร 2557 2558 2559

บริษัทลงทุนเอง 848 957 1,018

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 197 224 230

สเวนเซ่นส์ 131 141 144

ซิซซ์เลอร์ 53 55 60

แดร่ี ควีน 230 237 226

เบอร์เกอร์ คิง 42 57 74

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 38 52 61

ไทย เอ็กซ์เพรส 74 76 82

ริเวอร์ไซด์ 44 53 58

เบร็ดทอล์ค 19 24 36

อ่ืนๆ* 20 38 47

สาขาแฟรนไชส์ 860 894 978

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 125 138 161

สเวนเซ่นส์ 175 178 186

แดร่ี ควีน 157 173 210

เดอะ คอฟฟ่ี คลับ 389 390 400

ไทย เอ็กซ์เพรส 14 15 21

รวม 1,708 1,851 1,996

จำานวนสาขาร้านอาหาร 2557 2558 2559

ภายในประเทศ

• บรษิัทลงทุนเอง 692 775 814

• แฟรนไชส์ 389 409 458

ต่างประเทศ

• บรษิัทลงทุนเอง 156 182 204

• แฟรนไชส์ 471 485 520

รวม 1,708 1,851 1,996

* อื่นๆ รวมถงึร้านอาหารในประเทศอังกฤษและร้านอาหารในสนามบนิ
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เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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ดชันกีารขายปลีกเสือ้ผ้า
รองเท้า และเครือ่งหนงั

ดชันีความเช่ือม่ัน
ของผูบ้ริโภค

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ถึงแม้ว่าปี 2559 เป็นปีที่การบริโภคภายในประเทศมี 
ความผนัผวน แตไ่มเนอร ์ไลฟส์ไตลส์ามารถยนืหยดักา้วขา้มผา่น
ความท้าทายและยังคงสร้างผลกำาไรให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 
บริษัทยังได้ถือโอกาสในการสร้างรากฐานสำาหรับการเติบโตของ
ธุรกิจในอนาคต ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจำาหน่ายสินค้า 
แฟชั่นเพิ่มอีก 4 แบรนด์ บริษัทมีความม่ันใจว่าด้วยแบรนด์ 
ท่ีแข็งแกร่งและหลากหลายของบริษัท การขยายสาขาอย่างรวดเร็ว 
ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท 
กับเจ้าของแบรนด์ระดับโลก จะส่งผลให้ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 
ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้จัดจำาหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ

เช่นเดียวกับ ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ไมเนอร์  
ไลฟ์สไตล์ได้วางแผนกลยุทธ์ห้าปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถ 
เติบโตผลกำาไรอย่างยั่งยืนในระยาว บริษัทจะยังคงปรับปรุง
ประสทิธภิาพทางการเงนิและมูลค่าทางเศรษฐกจิของเครอืธรุกจิ 
ที่มีอยู่แล้ว พร้อมไปกับมองหาโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่ม 
แบรนดใ์หม ่ดว้ยแนวโนม้กระแสการซื้อสนิค้าออนไลน์ในภูมภิาค  
รวมถึงประเทศไทย บริษัทได้พัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย 
ออนไลน์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่าย 
เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการดำาเนินกลยุทธ์การตลาดแบบ 
เจาะจงรายบุคคล (Tailored Marketing) ที่มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ 
บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
รับจ้างผลิต ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทจะเพิ่ม 
ความสามารถในการบริหารจัดการและศักยภาพของบุคลากร  
เสรมิสร้างความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และปรบัปรุงประสทิธผิล 
และประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบสนับสนุน 
การดำาเนินงาน

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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	 1.	เจมส์	ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์	
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
	 2.	สุทัศน์	อนุวุฒินาวิน	
	 	รองประธานฝ่ายการเงินและการบัญชี  
  และรักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป  
  ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป
	 3.	จักร	เฉลิมชัย	
	 	รองประธานฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ
	 4.	คลอเดีย	วินเก	
	 	ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ,  
  เพโดร, สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์  
  และโมเดิร์น ลิฟฟิ่ง โฮม แอนด์ คิทเช่นแวร์

	10.	นิศารัตน์	จรัสสุนทรภัค	
	 	ผู้จัดการอาวุโส แบรนด์เอสปรีและแรทลีย์
	11.	จารุวรรณ	ตั้งสิทธิ์ชัยกุล	
	  ผู้จัดการอาวุโส แบรนด์บอสสินี ่
  และบรูคส์ บราเธอร์ส
	12.	ดารารัตน์	บุญธรรม	
	  ผู้จัดการ แบรนด์เอแตม
	13.	วิภามาศ	ทุมแสน	
	  ผู้จัดการ แบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์  
  และโมเดิร์น ลิฟฟิ่ง โฮม แอนด์ คิทเช่นแวร์

	 5.	นันทวรรณ	สุวรรณเดช	
	 	ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์แก๊ป,  
  บานาน่า รีพับบลิค และอเนลโล่
	 6.	วีระศักดิ์	ตระกูลลาภพันธุ์	
	 	ผู้จัดการทั่วไป  
  บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 
	 7.	มา	เบนด้า	ลิน	เพอเรส	กอเบอโต้	
	  ผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ 
  และพัฒนาร้านค้า
	 8.	ศักดิ์ชัย	สุวัตถิ	
	 	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาร้านค้า
	 9.	เอ็ดเวิด	โมราเลส	
	  ผู้อ�านวยการฝ่ายอีคอมเมิร์ช

ทมีผูบ้รหิาร
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

12 34 5 67 8910 11 1213

“หนงัสอื” เปน็เสมอืนคลงัที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ้ความคดิ  
วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และ
เพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือ 
แพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็น 
สิ่งมีค่า และมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิด
การเรียนรู้ของมนุษย์ คำากล่าวนี้เป็นหนึ่งในพระราชดำารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไมเนอร์  
ไลฟ์สไตล์มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยให้เด็กไทย 
ได้ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง หนึ่งในธุรกิจของบริษัทคือ 
การจัดจำาหน่ายหนังสือเรียนและสารานุกรมสำาหรับเด็ก ภายใต้ 
แบรนด์ อีทีแอล เลิร์นนิ่ง ผ่านการขายตรงทั่วประเทศไทย บริษัท 
จะยังคงเติบโตธุรกิจและคัดสรรหนังสือและอุปกรณ์ทาง 
การศกึษาทีม่คีณุภาพพรอ้มไปกบันำาเสนอผลติภณัฑท์ีส่รา้งสรรค ์ 
เพื่อปรับให้เข้ากับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
เ ช่น อุปกรณ์การเรียนที่ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน  
(Interactive Classroom) หรือโปรแกรมการฝึกอบรมผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศไทยมีความผันผวน 
ในปี 2559 ท้ังนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
(CCI) ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้ากว่า
ที่คาดการณ์ ภัยแล้ง และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำา 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแสดงสัญญาณฟื้นตัว 
ในไตรมาส 3 จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของเกษตรกร การดำาเนนินโยบาย 
กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั การลดลงของหนีค้รวัเรอืนภายหลัง
จากที่นโยบายรถคันแรกจบลง รวมไปถึงภาวะอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ำา ในไตรมาส 4 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีการอ่อนตัวลง
ชั่วคราวอีกคร้ัง เนื่องจากประเทศเข้าสู่ช่วงไว้อาลัยต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
จะฟื้นตัวในปี 2560 เน่ืองจากพ้ืนฐานของประเทศยังคงแข็งแกร่ง 
เช่นเดียวกับในไตรมาส 3

ในส่วนของพื้นที่การจัดจำาหน่าย ผู้ประกอบการธุรกิจ
ศูนย์การค้าได้หันมาขยายธุรกิจนอกกรุงเทพฯ เพื่อจับกลุ่ม
ตลาดใหม ่การแขง่ขนัในธรุกจิจดัจำาหนา่ยยงัคงรนุแรง เนือ่งจาก 
ผู้จัดจำาหน่ายแบรนด์แฟชั่นขนาดใหญ่ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจ
อย่างรวดเร็ว และออกกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าและ
สรา้งยอดขาย นอกจากนี ้ดว้ยแนวโนม้ความนยิมในการซื้อสนิคา้ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจจัดจำาหน่าย
และตวักลางรา้นคา้ออนไลน ์ไดเ้ปดิตวัเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั
บนโทรศัพท์มือถือใหม่ๆ มากมาย

ผลประกอบการท่ีสำาคัญและแผนงานในอนาคต 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีร้านค้าและจุดจำาหน่ายสินค้าจำานวน 
327 แห่ง โดยร้อยละ 93 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ในขณะที่ร้อยละ 7 
เป็นของแบรนด์สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ รายได้รวมของไมเนอร์ 
ไลฟ์สไตล์อยู่ในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตของ
รายได้จากธุรกิจจัดจำาหน่ายได้ถูกหักลบด้วยการชะลอตัว 
ของธุรกจิรับจ้างผลติ สง่ผลใหค้วามสามารถในการทำากำาไรไดร้บั 
ความกดดนัจากคา่ใชจ้า่ยในการเปดิตวัแบรนดใ์หม ่ประกอบกบั 
ความสามารถในการทำากำาไรที่ลดลงของธุรกิจรับจ้างผลิต
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การขยายจำานวน
จดุจำาหน่ายสนิค้า

จำานวนจุดจำาหน่ายสินค้า 2557 2558 2559

เอสปรี 127 126 98

บอสสิน่ี 78 87 88

บานาน่า รีพับบลิค 3 6

บรูคส์ บราเธอร์ส 7

โคจิมะ เดนิม 3

เอแตม 12

ชาร์ล แอนด์ คีธ 29 31 33

แก๊ป 10 17 20

เพโดร 5 5 6

อเนลโล่ 8

แรทลีย์ 24

รวม	-	แฟชั่น 249 269 305

สวิลล่ิง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 18 22 22

รวมทั้งสิ้น* 267 291 327

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจ�าหน่ายสนิค้าของทูมี่และเรดเอริ์ธ เนื่องจากจุดจ�าหน่ายของทูมี่และเรดเอริ์ธได้ปิดตัวลงในปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดับ

อย่างไรก็ตาม ปี 2559 เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำาหรับไมเนอร์  
ไลฟ์สไตล์ เนื่องจากบริษัทได้สร้างรากฐานสำาหรับการเติบโต 
ในระยะยาวดว้ยการขยายเครอืขา่ยธรุกจิแฟชัน่ของบรษิทั บรษิทั
ยังคงขยายแบรนด์เดิมที่มีอยู่ อันได้แก่แบรนด์หลัก เช่น ชาร์ล 
แอนด์ คีธ, แก๊ป, บานาน่า รีพับบลิค และบอสสินี่ นอกจากนี้ 
บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์บรูคส์ บราเธอร์ส ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่น
เครื่องแต่งกายจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานเกือบ 200 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจ 
เชิงกลยุทธ์โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มตลาดกระเป๋าและกระเป๋า 
เดินทางซึ่งมีการเติบโต บริษัทเปิดตัวแบรนด์อเนลโล่ ซึ่งเป็น
แบรนด์กระเป๋าไลฟ์สไตล์ ใช้งานได้หลากหลาย และเหมาะกับ 
ทุกโอกาส จากประเทศญี่ปุ่น และเปิดตัวแบรนด์กระเป๋าและ
เครื่องประดับตกแต่งอีกแบรนด์หนึ่งในประเทศไทย คือ แบรนด์ 
แรทลีย์ ซ่ึงเป็นแบรนด์ดีไซน์จากประเทศอังกฤษ นำาเสนอกระเป๋าถือ 
และเครื่องประดับที่ผสมผสานสี คาแร็คเตอร์ และฟังก์ชั่น 
การใช้งานในการสร้างสรรค์คอลเลคช่ันที่โดดเด่นในดีไซน์และ
คงความคลาสสิกในคุณภาพและความประณีต ในระหว่าง 
ปี 2559 บริษัทได้เพิ่มแบรนด์เอแตม ซึ่งเป็นแบรนด์ชุดชั้นใน
สตรีที่เน้นความสวยสง่างามและความประณีตจากประเทศ

ฝร่ังเศส นอกจากนี้ เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ตลาดออนไลน ์ไมเนอร ์ไลฟส์ไตลไ์ดเ้ปดิตวัเวบ็ไซตบ์มีิน้ท ์ซึง่เปน็ 
ฐานจัดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัท บีมิ้นท์นำาเสนอสินค้า
ที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าออนไลน์ที่นำาสมัย ตั้งแต่เปิดบริการ 
มาเพียงแคส่ีเ่ดือน บีมิน้ทม์ีจำานวนสมาชิกมากกวา่ 210,000 คน  
ณ สิ้นปี 2559

ธุรกิจรับจ้างผลิตซึ่งดำาเนินงานภายใต้  บริ ษัท นวศรี   
แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด มียอดการสั่งซื้อลดลง เนื่องจากสภาวะ 
การบริโภคภายในประเทศที่อ่อนตัวลงในครึ่งปีแรกของปี 2559 
นอกจากนี ้กลุม่ลกูคา้หลกับางรายไดอ้อกแคมเปญทางการตลาด
ที่ไม่ประสบความสำาเร็จตามที่คาดการณ์ ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อ 
ลดลง ดังนั้น รายได้และกำาไรสุทธิของธุรกิจรับจ้างผลิตได้
รับความกดดันในปี 2559 สำาหรับปี 2560 บริษัทจะมุ่งเน้น 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่มีอยู่  พร้อมไปกับ 
หาลูกค้าใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตต่อไปในระยะยาว  
นอกจากนี้ บริษัทจะปรับปรุงความสามารถในการทำากำาไรผ่าน 
การปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศและการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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ตลอดปี 2559 บริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) 
ยังคงมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติต�ม
แผนกลยุทธ์ห้�ปี ทั้งในด้�นธุรกิจ
และด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
เพื่อให้มั่นใจว�่บริษัทได้มีส่วน
ช่วยพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ที่บริษัท
ดำ�เนินธุรกิจอยู่

การพัฒนาสู่ความยั่ งยืนเปรียบเสมือนการเดินทาง  
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังใน 
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพภูมิอากาศ ไมเนอร์
ตั้งใจอุทิศให้กับการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  
โดยมุง่เนน้กลยทุธแ์ละโครงการดา้นความยัง่ยนืตา่งๆ โดยคำานงึ
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์ ที่มุ่งมั่นเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำาเนินงานในระยะยาว
ของท้ังบริษัทและสังคมส่วนรวมด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป็นสิ่งที่ช่วยกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ของบริษัท นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นที่สำาคัญในการดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน ได้แก่ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางสู่การพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื และแผนกลยทุธ์หา้ปีของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื และในปนีี ้
บรษิทัไดค้ำานงึถงึเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ
ร่วมด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสในการสร้างสรรค์ 
ผลกระทบที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้เพิ่มขึ้นไปอีก

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ 
ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ปัจจัยสำาคัญท้ัง 6 ประการนี้ ก่อร่างมาจากค่านิยมองค์กรของ
ไมเนอร ์คอื มุง่เนน้ทีล่กูคา้ การทำางานตอ้งมผีล มุง่มัน่พฒันาคน  
ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน และประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน

การเดินทาง
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของไมเนอร์
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บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้นเป็น 
ส่วนหนึง่ของการวางแผนกลยทุธห์า้ปขีองบรษิทัที่จดัทำาขึ้นทกุๆ ป ี 
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการพิจารณาความต้องการที่หลากหลาย 
ของผู้มีส่วนได้ เสีย ร่วมไปกับแผนการเติบโตของบริ ษัท  
ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำาปีนั้น บริษัทได้วิเคราะห์
ทิศทางของการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำาลัง 
จะเกิดขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาส เพื่อที่จะระบุถึง 
ความสำาคัญและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจของบริษัท และได้
ผนวกประเดน็ข้างตน้เข้าเปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธด์า้นการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื ซึง่ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตรห์ลกั คอื (1) การพัฒนา 
ความสามารถและการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภายใน
องค์กร (2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 
(3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และ 3 ยุทธศาสตร์เสริม คือ (1) การมีส่วนร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื (2) การปลกูฝงัใหก้ารพัฒนาอยา่งยัง่ยนืเปน็สว่นหนึง่ 
ของการปฏิบัติงาน และ (3) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
สงูสดุของไมเนอร ์โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดับสงู 
ให้การสนับสนุนความพยายามของบริษัทในการผสมผสาน 
ความยั่งยืนเข้ากับการดำาเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ห้าปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ซึ่งถูกนำาเสนอทกุป ีและมกีารตดิตามความกา้วหนา้ในทกุไตรมาส  
ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่จัดทำาแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน และนำาไปลงมือปฏิบัติ โดยขอคำาปรึกษา 
จากผู้บริหารระดับสูง และทำางานอย่างใกล้ชิดในการปลูกฝัง 
ความยั่งยืนในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงดูแลให้โครงการและ
กระบวนการด้านความยั่งยืนต่างๆ เป็นไปตามทิศทางที่ได้ 
กำาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ ฝ่ายการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ยังทำาหน้าที่ส่งเสริมและติดตามประเมินผล 

ความกา้วหนา้ของโครงการดา้นความยัง่ยนืตา่งๆ รวมทัง้สือ่สาร
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็น
ประธาน คณะกรรมการนี้มีการประชุมร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้ง 
เพื่อทบทวนแผนการดำาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ต่างๆ ด้านความยั่งยืน

ในปี 2559 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability  
Emerging Markets Index (DJSI) ในกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทและ 
เรือสำาราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม อีกทั้งบริษัทยังได้รับคัดเลือก
เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Emerging 
Index ในเดือนมกราคม 2560 หลังจากการเปิดตัวของดัชนีนี้ 
ในเดอืนธนัวาคม 2559 กลุม่ดชันทีัง้สองนีถ้กูใชใ้นการประเมนิผล
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทชั้นนำาระดับโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการกำากบัดแูลกจิการ นอกจากนี ้ไมเนอร ์
ยั ง ให้ความสำ าคัญกับการกำ ากับดูแลกิจการที่ ดี  และมี  
ความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ

สำาหรับรายละเอียดของกลยุทธ์และโครงการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืตา่งๆ สามารถอา้งองิได้จากรายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
ประจำาปี 2559
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องค์กร

รางวัล 
ปี 2559

•	 รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม	
(Best CEO) อันดับสองของประเทศไทย 

 จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย
•	 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม	

(Best Managed Company) สิบอันดับแรก 
ของประเทศไทย จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

•	 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	 
(Best Investor Relations) อันดับสอง 
ของประเทศไทย จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

•	 รางวัลการกำากับดูแลกิจการยอดเยี่ยม	 
(Best Corporate Governance) สิบอันดับแรก
ของประเทศไทย จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

•	 รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Social Responsibility) สิบอันดับแรก

 ของประเทศไทย จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย
•	 รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 

ยอดเยี่ยม สำขำนักลงทุนสัมพันธ์ในเอเชีย 
แห่งปี Best CEO (Investor Relations)  
จาก Corporate Governance Asia

•	 รางวัลผู้บริหารการเงินองค์กรยอดเยี่ยม	
สำขำนักลงทุนสัมพันธ์ในเอเชียแห่งปี  
Best CFO (Investor Relations)  
จาก Corporate Governance Asia

•	 รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ยอดเย่ียม (ประเทศไทย) (Best Environmental 

 Responsibility) 
 จาก Corporate Governance Asia
•	 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	

(ประเทศไทย) (Investor Relations) 
 จาก Corporate Governance Asia
•	 รางวัล	2016	Best	in	Sector:	Consumer	

Discretionary	and	Consumer	Staples	for	
Southeast	Asia	จาก IR Magazine

•	 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ดีเด่น: SET Market Cap สูงกว่ำ 
100,000 ล้ำนบำท 

 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 รางวัล	HICAP	Lifetime	Achievement	

Award	แก	่คุณวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค  
จาก Hotel Investment Conference Asia 
Pacific (HICAP)

•	 ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ	์ 
แก่	คุณวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วู้ด	ไฮเน็ค	จาก  
เอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจ�าประเทศไทย 

•	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น 
กำรทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

•	 รางวัล	Sport	CSR	Initiative	of	the	Year	
Silver (กำรแข่งขันอนันตรำ โปโลช้ำง  
ชิงถ้วยพระรำชทำน) 

 จาก Asia Sports Industry Awards 2016
•	 รางวัล	Community	Based	Tourism	 

(มูลนิธิอนุรักษ์เต่ำทะเล หำดไม้ขำว)  
จาก Thailand Green Excellence Awards 
2016

•	 รางวัล	Green	Heritage	Award	 
(มูลนิธิอนุรักษ์เต่ำทะเล หำดไม้ขำว)  
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•	 รางวัล	Marine	Stewardship	Award	 
(มูลนิธิอนุรักษ์เต่ำทะเล หำดไม้ขำว)  
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

•	 เกียรติบัตร	หนึ่งใน	100	หลักทรัพย์ 
จดทะเบียนที่มีกำรด�ำเนินงำนโดดเด่น 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 
จากสถาบันไทยพัฒน์

•	 เกียรติบัตร	รายงานแห่งความยั่งยืน	2016	
อิงเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
ของสหประชำชำติ จากสถาบันไทยพัฒน์

•	 รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น	2016	 
จากความร่วมมือของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

•	 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก	Dow	Jones	
Sustainability	Emerging	Markets	Index	
(DJSI)	2016	กลุ่มอุตสาหกรรม	รีสอร์ท	 
และเรือส�ำรำญ ต่อเนื่องเป็นปีที่สำม

•	 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก	FTSE4Good	
Emerging	Index	(มกราคม	2560)

•	 รางวัล	Top	5	Winners	in	Asia’s	Overall	
Consumer/Discretionary	Sector	 
จาก Institutional Investor’s All-Asia  
Executive Team 2016 Rankings

•	 รางวัล	Top	3	Winners	in	the	CEO	Category	
จาก Institutional Investor’s All-Asia  
Executive Team 2016 Rankings

•	 รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ 
แห่งควำมยั่งยืน: SET Market Cap  
สูงกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท 

 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 รางวัล	Sustainability	Investment	2016	

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรำ 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	 
	 Best	Hotel	Brands	
 จาก Conde Nast Traveler China 2016 

อนันตรำ เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท 
•	 รางวัล	Highly	Commended	
	 Condominium	Thailand	
 จาก Asia Pacific Property  
 Awards Development in Associated
 with The Telegraph 2016 - 2017 

เดอะ	เรสซิเดนเซส	บาย	อนนัตรา	ลายนั	ภเูกต็
•	 รางวัล	Best	Residential	Development	 
	 Thailand	
 จาก Asia Pacific Property Awards  
 Development in Associated with  
 The Telegraph 2016 - 2017
•	 รางวัล	The	Best	of	2016	
 จาก Travel + Leisure Southeast Asia 

อนันตรำ บำซำรูโต ไอส์แลนด์
•	 รางวัล	Mozambique’s	Best	Resort	Spa	
 2016 
 จาก World Spa Awards 
•	 รางวัล	Hottest	New	Hotels	2016	
 จาก The Luxury Travel Bible 

รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ 
แซมเบีย บำย อนันตรำ  
•	 รางวัล	Zambia’s	Best	Safari	Spa	2016
 จาก World Spa Awards  

อนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ
•	 รางวัล	Thailand’s	Best	Hotel	Spa	2016	
 จาก World Spa Awards 
•	 รางวัล	Men’s	Spa	Treatment	of	the	Year	
 จาก AsiaSpa Awards 2016
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	20	Hotels	in	Southern	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler US 

อนันตรำ หัวหิน  
•	 รางวัล	Thailand’s	Best	Resort	Spa	2016	
 จาก World Spa Awards 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	10	Resorts	in	Asia 
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Spa	Awards  
 จาก Conde Nast Traveler China
•	 รางวัล	Best	Hotels	for	Spa	&	Wellness 
 จาก Travel Weekly (UK) Hot Hotels 

อนันตรำ เชียงใหม ่
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	30	Resorts	in	Asia 
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	2016:	
	 Best	Hotels 
 จาก Conde Nast Traveler China
•	 รางวัล	Top	10	Best	Resort	Hotels	
	 in	SEA 
 จาก Travel + Leisure Southeast Asia 

อนันตรำ สำมเหลี่ยมทองค�ำ แคมป์ช้ำง 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	 
	 Top	50	Best	Resorts	in	the	World 
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	10	Resorts	in	Asia 
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Hotels 
 จาก Conde Nast Traveler China 

อนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
•	 รางวัล	Luxury	Garden	Resort	(Global)	
 จาก World Luxury Hotel Awards 2016 

อนันตรำ บ้ำนรำชประสงค์ กรุงเทพฯ 
•	 รางวัล	Luxury	Service	Apartment	
 จาก World Luxury Hotel Awards 2016 

อนันตรำ บ่อผุด เกำะสมุย 
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Top	5	Best	Hotels	in	Koh	Samui	
 จาก DestinAsian 
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อนันตรำ ลำวำณำ เกำะสมุย 
•	 รางวัล	Best	Restaurants	in	Thailand:	 
 Tree Tops
 จาก Thailand Tatler Awards 2016  

อนันตรำ รสำนันดำ เกำะพะงัน 
•	 รางวัล	Bistro	@	The	Beach	
 จาก World Luxury Restaurant Awards 
 2016 

อนันตรำ สิเกำ 
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Top	50	Resorts	in	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler US  

อนันตรา	ไม้ขาว	ภูเก็ต	วิลล่าส์	
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Best	Family	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveller Russia
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
 Best Spas 
 จาก Conde Nast Traveler China
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	Best	Hotels	in	Phuket	
 จาก DestinAsian 

อนันตรา	ลายัน	ภูเก็ต
•	 รางวัล	Best	of	the	Best	Awards	2016:	
 Best Resort 
 จาก Robb Report China 

อนันตรำ อังกอร์  
•	 รางวัล	Traveller’s	Choice	Award	2016	
 จาก TripAdvisor 

อนันตรา	คิฮาวาห์	มัลดีฟส์	วิลล่าส์	
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Top	5	Best	Resorts	in	the	World	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveler China 

อนันตรำ เวลิ มัลดีฟส์ 
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Top	10	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
 จาก Conde Nast Traveler US 

อนันตรำ ดิห์กู มัลดีฟส์ 
•	 รางวัล	Best	Villa	Resort	in	Asia	2016	 
 จาก Haute Grandeur Global Hotel 
 Awards 

นำลำดู มัลดีฟส์ 
•	 รางวัล	Top	Luxury	Hotel	&	Brand		 	
	 Report:	Top	25	Individual	Luxury	
	 Hotels	
 จาก ReviewPro Guest Intelligence 2016

อนันตรา	ฮอยอัน	
•	 รางวัล	Vietnam’s	Leading	Boutique
	 Hotel	2016	
 จาก World Travel Awards  

อนันตรำ มุยเน ่
•	 รางวลั	Readers’	Choice	Awards	2016:		
	 Best	Hotels 
 จาก Conde Nast Traveler China 

อนันตรำ เซมินยัค บำหลี 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveler China 

อนันตรำ อูลูวำตู  บำหลี
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	25	Resorts	in	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler US 

อนันตรำ สิบสองปันนำ 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveler China
•	 รางวัล	The	Best	Resorts	of	the	Year	
 2016 
 จาก Travel Weekly China
•	 รางวัล	The	Best	Resort	of	2016	
 จาก Travel + Leisure China 

คัสร์ อัล ซำรำป เดสเสิร์ท บำย อนันตรำ 
•	 รางวัล	World’s	Best	Desert	Spa	2016	
 จาก World Spa Awards 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	Resorts	in	the	Middle	East	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveler China
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	20	Best	Hotels	in	the	Middle	East,	
	 Africa	&	the	Indian	Ocean	
 จาก Conde Nast Traveller UK
•	 รางวัล	Best	Awards	2016:	
 Best Destination Spa 
 จาก Travel + Leisure India & South Asia

อนันตรำ เดอะ ปำล์ม ดูไบ 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	Resorts	in	the	Middle	East	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	 
	 Favourite	Middle	East	Hotel/Resort	
	 For	A	Spa	Break	
 จาก Conde Nast Traveller Middle East 

อนันตรา	พีซ	เฮเวน	แทงเกล	
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	50	Best	Resorts	in	the	World	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	10	Resorts	in	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Hot	List	2016	
 จาก Conde Nast Traveller Middle East
•	 รางวัล	Hot	List	2016	
 จาก Conde Nast Traveller India
•	 รางวัล	Luxe	List	2016	
 จาก DestinAsian
•	 รางวัล	II	Mare	Restaurant	(the	only	
	 restaurant	in	Sri	Lanka	to	be	listed)	
 จาก Wine Spectator Award of 
 Excellence 2016  

อนันตรำ คำลูทำรำ 
•	 รางวัล	The	Best	of	2016	
 จาก Travel + Leisure Southeast Asia 

อนันตรำ อัล จำบำล อัล อัคดำร์ 
•	 รางวัล	The	Best	101	Hotels	
	 in	the	World	
 จาก Tatler UK – Travel Guide 2017 

บานาน่า	ไอส์แลนด์	โดฮา	บาย	อนันตรา	
•	 รางวัล	Luxury	Hideaway	of	the	Year	
 จาก Luxury Travel Guide Global Awards 
 2016
•	 รางวัล	Qatar’s	Best	Hotel	Spa	2016	
 จาก World Spa Awards 
•	 รางวัล	World’s	Best	Private	Island	Spa
  2016 
 จาก World Spa Awards   

อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ บำย อนันตรำ 
•	 รางวัล	Middle	East’s	Leading	Hotel
	 Suite	2016	
 จาก World Travel Awards  
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อนันตรำ เซอร์ บำนี ยำส ไอส์แลนด์ 
อัล ยำมม์ วิลล่ำ 
•	 World’s	Leading	Sustainable	Tourism	
 Destination 2016 
 จาก World Travel Awards	 	

อนันตรำ เซอร์ บำนี ยำส ไอส์แลนด์ 
อัล	ซาเฮล	วิลล่า	
•	 World’s	Leading	Sustainable	Tourism	
 Destination 2016 
 จาก World Travel Awards  

อนันตรำ เมด์จุมเบ ไอส์แลนด ์
•	 รางวัล	The	10	Best	Private	Island	
 Resorts 
 จาก Conde Nast Traveler US 

อวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
•	 รางวัล	Best	Hotel	Architecture	Design	
 จาก South East Asia Property Awards
•	 รางวัล	Best	Hotel	Interior	Design	
 จาก South East Asia Property Awards
•	 รางวัล	Best	Landscape	Architectural	
 Design 
 จาก South East Asia Property Awards
•	 รางวัล	Best	Hotel	Development	
 จาก Thailand Property Awards 2016 

อวำนี กวีเญิน
•	 รางวัล	Certificate	of	Excellence	2016	
 จาก TripAdvisor 

อวำนี วิคตอเรีย ฟอลส์ 
•	 รางวัล	Certificate	of	Excellence	2016	
 จาก TripAdvisor 

อวานี	วินด์ฮ็อก	
•	 รางวัล	Best	in	Four	Categories:	
	 Hotel,	Casino,	Wedding	Venue,	
	 Banqueting	Venue	
 จาก PMR Africa – Diamond Arrow 
 Awards 2016  

อวำนี เซปัง โกลด์โคสต์ 
•	 รางวัล	Top	10	Overwater	Bungalows	
	 Around	the	World	
 จาก US News Travel 

ทิโวลี ลิสบัว  
•	 รางวัล	Certificate	of	Excellence	2016	
 จาก TripAdvisor 

ทิโวลี ปำลำซิโอ เด เซเตียส 
•	 รางวัล	One	of	the	Most	Romantic	
	 Hotels	in	Portugal 
 จาก Trivago 2016 

ทิโวลี มำรีนำ ปอร์ติเมำ 
•	 รางวัล	Best	Golf	Resort	in	Portugal,	
	 Today’s	Golfer	(UK) 
 จาก Consumer Travel Awards 2016 

เดอะ เรสซิเดนเซส แอท วิคตอเรีย 
•	 รางวัล	Certificate	of	Excellence	2016	
 จาก TripAdvisor 

ทิโวลี คำร์โวเอโร 
•	 รางวัล	Certificate	of	Excellence	2016	
 จาก TripAdvisor 

ทิโวลี โมฟำร์เรจ์ - เซำเปำลู  
•	 รางวัล	Best	Wedding	Venues	
 จาก Zankyou International Wedding   
 Awards 2016 

ทิโวลี อีโครีสอร์ท ไปรอำ ดู ฟอร์เต้ 
•	 รางวัล	Travellers’	Choice	2016:	
	 Top	25	Hotels	for	Families 
 จาก TripAdvisor 

เปอร์	อควัม	ฮูวาเฟน	ฟูชิ	
•	 รางวัล	Readers’	Choice	2016:	
	 Best	Beach	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveller Russia
•	 รางวัล	The	Club’s	Readers’	Awards	
	 2016:	Paradise	On	Earth	Resort	
 จาก British Airways High Life 
 Magazine 

เปอร์ อควัม นิยำมำ 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	Resorts	in	the	Indian	Ocean	
 จาก Conde Nast Traveler US
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	Best	Beach	Hotels	
 จาก Conde Nast Traveller Russia 

เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บำย อนันตรำ 
•	 รางวัล	Top	Suites	in	Dubai	
 จาก Elite Traveler 

ลอยซำบำ เท้นท์ แคมป์, เอเลวำน่ำ 
คอลเลคชั่น 
•	 รางวัล	The	Best	101	Hotels
	 in	the	World	
 จาก Tatler UK Travel Guide 2017  

โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่ 
•	 รางวัล	Top	10	in	The	Best	Resorts	 
	 Hotels	in	Asia	
 จาก Travel + Leisure (USA)  

โฟร์ซีซั่นส์	เต็นท์	แคมป์	สามเหลี่ยมทองคำา 
•	 รางวัล	Top	5	in	Top	Resorts	in	Asia		 	
 จาก Conde Nast Traveler (USA)
•	 รางวัล	Top	10	in	The	Best	Resorts	 
	 Hotels	in	Asia	2016	
 จาก Travel + Leisure (USA) 

โฟร์ซีซั่นส์ เกำะสมุย 
•	 รางวัล	Top	10	Resorts	in	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler (USA) 
•	 รางวัล	Top	5	in	The	Best	Resort	
	 Hotels	in	Southeast	Asia	
 จาก Travel + Leisure (USA) 

เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Five	Hotels	in	Bangkok	
 จาก DestinAsian
•	 รางวัล	Best	in	Travel	2016	-	
	 Best	Business	Hotels	
 จาก Smart Travel Asia 

เจ	ดับบลิว	แมริออท	ภูเก็ต	
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	40	Resorts	in	Asia	
 จาก Conde Nast Traveler US   
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Best	Resort	Hotel	for	Business	Events	
 จาก CEI Asia 
•	 รางวัล	Readers’	Choice	Awards	2016:	
	 Top	5	of	‘Best	Hotel	in	Phuket’	
 จาก DestinAsian 
•	 รางวัล	2016	BRIDES	
	 Best	Honeymoons	Award	
 จาก Brides Magazine USA
•	 รางวัล	Travelers’	Choice	Awards	2016:	 
	 Top	5	Hotels	for	Families	–	Thailand	
 จาก TripAdvisor 

สมำชิกประกำศนียบัตรในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	Green	Growth	2050 
•	 โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด	34	แห่ง	
 ได้รับประกำศนียบัตรระดับทองทั้งหมด 
 24 แห่ง 
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ไมเนอร์ ฟู้ด

บอสสินี่
•	 รางวัล	Best	Marketing	Award	2015	
 (เดือนเมษำยน 2559) 
 จาก Bossini International 

สวิลลิ่ง	เจ.เอ.	เฮ็งเคิลส์	
•	 รางวัล	Retail	Development	Award	2015  
 (เดือนมิถุนำยน 2559) 
 จาก Zwilling World Conference  

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง 
•	 รางวัล	2016	Asia	Cup	Champion
 จาก ETL Learning Annual Conference 

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
•	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
 ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  
 ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2559 
 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 กระทรวงแรงงาน 	
•	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
 ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร 
 แรงงำน ประจ�ำปี 2559 ระดับประเทศ  
 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 กระทรวงแรงงาน 
•	 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบ 
 ของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม 
 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กระทรวงอุตสาหกรรม  

ไมเนอร์  ไลฟ์สไตล์

ไมเนอร์ ฟู้ด 
•	 รางวัลเกียรติยศองค์กรที่มีมูลค่า
 แบรนด์สูงสุดประจ�ำปี 2559 
 ในหมวดธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี 
•	 รางวัล	Overall	Winner	of	International	 
	 Franchisor	of	the	Year	
 จาก Franchising and Licensing 
 Association Singapore  

สเวนเซ่นส์ 
•	 รางวัล	Best	Employers	2016	
 จาก Aon Hewitt 

บริษัท	ไมเนอร	์ดี	เค	แอล	ฟู้ด	กรุ๊ป	จำากัด 
•	 รางวัล	The	Employer	of	the	Year	
 จาก National Retail Association Awards  
•	 รางวัล	Most	Innovative	HR	Teams 
 จาก HRD Magazine 
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รางวัล ปี 2559



อนันตรา	เวลิ	มัลดีฟส์
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษัิทย่อย 
ซึง่จัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ
อย่างสม�า่เสมอ รวมทั้งมกีารเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ รวมท้ังจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นอสิระ 3 ท่าน เพื่อก�ากับดูแลงบการเงนิและประเมนิระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธผิล 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ได้ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ



082 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยม ี
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง และผู้อ�านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นสมาชิกในฐานะ
เลขานุการและผู้ประสานงาน

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พยายามผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะน�าในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหารรวมท้ังได้พูดคุยถึงกิจกรรม 
อื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานก�ากับดูแลท้ังหลาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนนิธุรกจิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างเป็นอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
เพือ่ทบทวนและประเมนิผลเกีย่วกบันโยบายและหลกัการทางบญัช ีแนวทางการปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการบญัชแีละการเงนิ การประเมนิ
การควบคมุภายในและแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนและรับรองข้อมลูรายงานทางการเงนิ
ส�าหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท�าการประเมินผลและน�าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มหีน้าที่ในการท�าให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการด�าเนนิการแก้ไขและป้องกันอย่างมปีระสทิธภิาพ
ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการทบทวน
และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษิทัในการอนมุตันิโยบายและหลกัการทางบญัชรีวมถงึการรายงานรายการทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่อง 
ในการควบคุมภายในของบริษัทผ่านกิจกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงด้านการด�าเนินกลยุทธ์ 
ของบรษิัท ด้านรายงานทางการเงนิ ด้านการด�าเนนิงานและด้านการปฏบิัตติามระเบยีบข้อบังคับภายในกลุ่มบรษิัท ผลการตรวจสอบ
ภายในจะถูกน�าเข้าหารอืกบัผูบ้รหิารของหน่วยงานรบัตรวจเพือ่ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานแก้ไขปรบัปรงุร่วมกนัและรายงานให้ผูบ้รหิาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บรษิทัยงัท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวกและเป็นผูก่้อให้เกดิการเปลีย่นแปลงส�าหรับการปรับปรงุ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกลุ่มบริษัท ผ่านกระบวนการการตรวจสอบภายใน  
การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�าหน้าที่ 
ให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจในเรื่องการควบคุมภายในที่ส�าคัญและการบริหารความเสี่ยงส�าหรับการด�าเนินโครงการต่างๆ ซึ่งรวมทั้ง 
การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันการทุจริตให้กับหน่วยงานในบริษัทและยังท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท 
ในภาพรวม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปีทีผ่่านมา

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิัตหิน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทส�าหรับรายไตรมาสและประจ�าปีโดยได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น 
ในรอบปี 2559 มคีวามสมเหตสุมผลและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเหมาะสม รวมท้ังได้ท�าการประเมนิและให้ค�าแนะน�า
กับคณะกรรมการบริษัท

 2. ทบทวนในทุกๆ ไตรมาสถึงสถานะของบริษัทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบรษิัท

 3. พจิารณาความส�าเร็จของบรษิัทในด้านประสทิธภิาพของผลการด�าเนนิงานโดยให้ความส�าคัญกับการบรหิารจัดการโครงการ
ใหม่ๆ และบรษิัทลูกในต่างประเทศ

 4. ทบทวนระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมและด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพจิารณาถงึความมอีสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุม่บรษิทั รวมถงึการให้ข้อเสนอแนะส�าหรบัการพจิารณาแต่งต้ัง
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุม่บรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนนิการอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในกลุ่มบรษัิท
และพจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและแผนการแก้ไขปรับปรุงจากฝ่ายบรหิาร

 5. ขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายใน รวมถงึเพิ่มการก�ากับดูแลธุรกจิใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
 6. ตดิตามและก�ากับดูแลกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของกลุ่มบรษิัท รวมถงึแผนการบรหิารความเสี่ยงส�าหรับแต่ละธุรกจิ
 7. พจิารณาโครงสร้างภาษใีนปัจจบุนัทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการพจิารณาการวางแผนภาษอีากรของทัง้กลุม่

บรษิัท
 8. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการท�าประกันภัยต่อความเสี่ยงของทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัททั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ
 9. พจิารณาอย่างอสิระและแต่งตั้งผู้สอบบัญชรีับอนุญาตของบรษิัทและอนุมัตคิ่าสอบบัญชสี�าหรับปี 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มกีารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชรีับอนุญาตโดยไม่มเีจ้าหน้าที่บรษิัทร่วมในระหว่างปี 2559
 10. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นส�าคัญจะถูกน�าขึ้นหารือ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท

ทัง้นี ้จากการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น ซ่ึงสามารถสรปุได้ดงันี้

 1. รายงานทางการเงนิ ในปี 2559 มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ ท้ังนีร้ะบบการควมคุมภายในส�าหรับการจัดท�ารายงาน
ทางการเงนิเป็นไปอย่างเหมาะสม

 2. บรษิัทได้ปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนนิธุรกจิ
 3. บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการด�าเนนิธุรกจิ สนิทรัพย์ของบรษิัทได้รับ

การป้องกนัและดูแลรกัษาเป็นอย่างด ีการบันทกึรายการทางบัญชมีคีวามเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกูใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และมปีระสทิธผิล

 4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏบิัตหิน้าที่อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
 5. ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ได้แก่ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด ได้ปฏบิัตหิน้าที่อย่างเหมาะสม
 6. รายการที่มคีวามเกี่ยวโยงกันซึ่งเกดิขึ้นในปี 2559 มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท
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คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงิน 
ของกลุม่บรษิทัซึง่ได้รบัการรบัรองโดยผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตรวมทัง้พจิารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�าเนนิการ
แก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบรษิัท 

 รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมดีังนี้ 

รายชือ่ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุ/

จ�านวนครัง้ทีป่ระชมุ

1. คุณหญงิชฎา วัฒนศริธิรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นางสาวสุวภา เจรญิยิ่ง  กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายพาท ีสารสนิ กรรมการตรวจสอบ 3/4

 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิัตหิน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้แต่งตั้งบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจะได้น�าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัตใินการประชุมสามัญประจ�าปีที่จะมขีึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอผูถ้อืหุ้นของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)  
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด 
เฉพาะกจิการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดยีวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงนิท่ีตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุม่กจิการและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทข้างต้นนี ้ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุน 
เฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่ส�าคัญ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน 
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก 
ต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การรวมธุรกิจ 
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 13 ของงบการเงิน เกี่ยวกับเงินลงทุน 

ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า และหมายเหต ุ35 
ของงบการเงนิ เกี่ยวกับการซื้อกจิการ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกจิการได้เข้าซื้อ 
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 35  
ซึ่งผู้บรหิารประเมนิว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกจิ

 ผลจากรายการดังกล่าว ผู้บริหารได้บันทึกก�าไรจากการซื้อในราคา
ต�า่กว่ามลูค่ายุตธิรรมจ�านวน 2,511.84 ล้านบาท และค่าความนยิม 56.42 
ล้านบาท การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ได้ถูกจัดท�าขึ้น 
เป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนราคาซื้อ 

 ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของก�าไร
จากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมมีสาระส�าคัญ 
อกีทัง้ลักษณะของรายการเกีย่วข้องกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
สุทธิที่ระบุได้ ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้วิธีการวัดมูลค่าเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพนิจิ โดยอ้างองิกับตัวแปรและสมมตฐิานต่างๆ เช่น อัตราการเตบิโต
ของธุรกิจ และอัตราคิดลด ซึ่งมีผลต่อมูลค่าของก�าไรจากการซื้อในราคา
ต�่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมและค่าความนยิม

.

วธิกีารตรวจสอบมดีังนี้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาวิธีการประเมินของผู้บริหารว่าการซื้อกิจการ 

ควรบันทกึเป็นการซื้อธุรกจิหรอืไม่ 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และ

ภาระหนี้สิน ณ วันซื้อธุรกิจ ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบถามในเชิงทดสอบ
ต่อกระบวนการของผู้บริหารในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ได้มา โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานของผู้บริหารกับข้อมูลจริง
จากแหล่งข้อมลูอสิระอืน่ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้หารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญด้าน 
การประเมนิราคาของข้าพเจ้า เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของสมมตฐิาน
ทางการเงนิที่ส�าคัญที่ใช้ในการปันส่วนราคาซื้อด้วย

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�านวณก�าไรจากการจากการซื้อในราคา
ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจดังกล่าว 
ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้สุทธิและมูลค่ายุติธรรม 
ของสนิทรัพย์สุทธทิี่ระบุได้

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 
การปันส่วนสนิทรัพย์ที่ได้จากการซื้อธุรกจิ 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 4 ของงบการเงินเกี่ยวกับการประมาณ

การทางบัญชทีี่ส�าคัญและการใช้ดุลยพนิจิที่เกี่ยวข้องกับค่าความนยิม 
กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 7,649.45 ล้านบาท ณ วันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งรายการหลักเกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา  
และธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มกิจการต้องท�าการทดสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนยิมอย่างน้อยเป็นประจ�าทุกปี 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าของ 
ค่าความนิยมมีมูลค่าประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม และการ
ประมาณการกระแสเงนิสดในแต่ละปีมคีวามเกีย่วข้องกบัการใช้ดลุยพนิจิ
ของผู้บริหารอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอ้างอิงสมมติฐานต่างๆ ที่มีผลมาจาก
การคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกจิในอนาคต

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้จัดท�า 
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนยิมโดย

1.  ค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการดังกล่าวใช้กระแส
เงนิสด (รายได้ ค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายทุน) ส�าหรับแต่ละหน่วยสนิทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตรา 
การเติบโตของธุรกิจคงที่ตั้งแต่ปีที่ 5 หลังจากนั้นกระแสเงินสดจะถูก
คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
ของเงนิทุน

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย ์
แต่ละหน่วย 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจ�าปี ผู ้บริหารสรุปว่ามีค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวน 153.78 ล้านบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผย 
ในหมายเหตุ 18 ของงบการเงนิ

วธิกีารตรวจสอบมดีังนี้
ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ, ประเมนิ และท�าการสอบถามในเชงิทดสอบ 

ต่อข้อมลูส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงนิสด รวมถงึกระบวนการ
ที่ใช้ในการค�านวณ และทดสอบการค�านวณของผู้บรหิาร 

ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ
และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนการ 
ในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบัน
กับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการด�าเนินงาน 
ที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อนเป็นการประมาณการในแง่บวกเกินกว่าผลการ
ด�าเนนิงานที่เกดิขึ้นจรงิหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าประเมนิสมมตฐิานทีส่�าคญัของผูบ้รหิารทีใ่ช้ในการคาดการณ์ 
โดยการเปรยีบเทยีบกับตัวเลขในอดตีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิ 
และอุตสาหกรรม 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่น�ามาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลด 
และทดสอบการค�านวณของอัตราดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบถามในเชิงทดสอบต่อผู ้บริหารในเรื่อง 
ความพอเพยีงของการค�านวณค่าความอ่อนไหวในแต่ละหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก ่อให้เกิดเงินสด การประมาณมูลค่าของค่าความนิยมมีความ 
อ่อนไหวตามการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิานทีส่�าคญั เช่น อตัราการเตบิโต
ของธุรกจิ และอัตราคดิลด ในกรณทีี่อัตราดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาด
ไว้ จะเป็นผลให้คาดการณ์ได้ถงึค่าเผือ่การด้อยค่าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับสมมติฐานที่ส�าคัญ 
และความอ่อนไหวในสมมตฐิานนั้นๆ 

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบที่มสีาระส�าคัญ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมลูอืน่ 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผู้สอบบัญชทีี่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชนีี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ัน
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื่นมกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง 
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถ 
จัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจรติหรอืข้อผดิพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ 
และบรษิัทในการด�าเนนิงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนนิงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถ 
ด�าเนนิงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบรษิัท

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช ้
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิจิเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัตงิานของข้าพเจ้ารวมถงึ
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิัท

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน 
การสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั 
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง 
ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์ 
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิัทต้องหยุดการด�าเนนิงานต่อเนื่อง 

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตามที่ควร 

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏบิัตงิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง 

ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏบิัตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558
 ปรับปรุงใหม่

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาทหมายเหตุ

สินทรพัย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 4,398,761,426 4,002,801,115 101,512,128 448,866,262
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 5,058,818,894 4,960,243,693 909,469,072 1,143,639,608
สนิค้าคงเหลอื 9 2,762,633,585 2,388,673,614 5,800,010 6,787,642
ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เพื่อขาย 10 2,548,643,885 7,506,997,419 - -
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 11 1,247,134,896 964,548,851 116,171,053 85,003,049
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,015,992,686 19,823,264,692 1,132,952,263 1,684,296,561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว 8 4,708,882,536 4,931,211,271 - -
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 24,765,904 1,113,284,999 23,040,895 20,245,238
เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 13 - - 6,073,492,298 5,733,492,298
เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 6,692,163,068 5,417,529,960 2,767,066,898 2,736,116,097
เงนิลงทุนในส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 2,693,888,953 3,531,420,395 5,484,460 24,284,460
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 12 100,044,306 100,027,695 100,000,000 100,000,000
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 5,738,633,698 5,152,960,421 39,243,653,377 34,221,547,173
ที่ดนิและโครงการระหว่างการพัฒนา 15 - - - -
อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 923,035,620 629,181,430 - -
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 17 48,698,892,599 35,013,837,199 269,486,629 247,012,217
สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 18 18,483,497,332 17,893,493,100 40,194,053 28,843,657
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 19 1,984,700,325 1,964,434,866 1,245,867 1,868,884
สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 32 1,005,428,063 767,621,347 - -
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 20 1,383,221,401 2,043,287,644 42,410,648 47,702,238
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 92,437,153,805 78,558,290,327 48,566,075,125 43,161,112,262
รวมสินทรัพย์ 108,453,146,491 98,381,555,019 49,699,027,388 44,845,408,823

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558
 ปรับปรุงใหม่

บาท

พ.ศ. 2559

 บาท

พ.ศ. 2558

บาทหมายเหตุ

หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสั้น

จากสถาบันการเงนิ 21 1,123,537,522 2,587,773,533 430,000,000 1,330,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 7,575,457,052 7,752,557,631 450,505,438 410,564,593
เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 21 - 18,795,000 2,317,923,667 1,542,893,032
หนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิที่ถงึก�าหนดช�าระ 21
   ภายในหนึ่งปี  21 8,442,935 8,239,474 - -

เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี  21 2,389,121,022 1,504,786,523 - -
หุ้นกู้ส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4,300,000,000 - 4,300,000,000 -
รายได้รอตัดบัญชทีี่ถงึก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี   142,559,913 85,055,325 944,263 912,523
ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 496,304,869 338,129,322 7,665,700 8,088,063
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 23 1,973,735,281 1,284,520,575 68,669,233 69,896,864
รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,009,158,594 13,579,857,383 7,575,708,301 3,362,355,075

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 21 11,575,476 22,270,053 - -
เงนิกู้ยมืระยะยาว 21 20,498,861,507 19,550,400,837 3,818,902,500 3,182,762,000
หุ้นกู้ 21 21,500,000,000 21,800,000,000 21,500,000,000 21,800,000,000
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 24 222,770,643 258,023,797 16,387,683 15,531,774
หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 32 6,050,821,453 4,690,086,554 154,480,840 202,908,846
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 25 1,363,132,558 1,769,759,856 187,379,864 443,337,148
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 49,647,161,637 48,090,541,097 25,677,150,887 25,644,539,768
รวมหนี้สิน 67,656,320,231 61,670,398,480 33,252,859,188 29,006,894,843

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558
 ปรับปรุงใหม่

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาทหมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรอืนหุ้น 26

ทุนจดทะเบยีน
หุ้นสามัญจ�านวน 4,621,828,347 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2558 : 4,641,789,065 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท) 4,621,828,347 4,641,789,065 4,621,828,347 4,641,789,065

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญจ�านวน 4,410,368,436 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2558 : 4,402,311,611 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 26 4,410,368,436 4,402,311,611 4,410,368,436 4,402,311,611

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญ 26 7,639,594,103 7,354,672,555 7,613,941,727 7,329,020,179

ใบส�าคัญแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามัญที่ออก
 โดยบรษิัทย่อยที่หมดอายุแล้ว 104,788,723 104,788,723 - -

ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย 28 464,178,907 464,178,907 464,178,907 464,178,907
ยังไม่ได้จัดสรร 27,190,682,429 22,140,776,139 4,542,659,138 4,230,276,304

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 29 (2,407,887,023) (1,664,204,923) (584,980,008) (587,273,021)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ 37,401,725,575 32,802,523,012 16,446,168,200 15,838,513,980
ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 3,395,100,685 3,908,633,527 - -
รวมส่วนของเจ้าของ 40,796,826,260 36,711,156,539 16,446,168,200 15,838,513,980
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 108,453,146,491 98,381,555,019 49,699,027,388 44,845,408,823

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

รายได้ 14
รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรมและบรกิาร
 ที่เกี่ยวข้อง 21,371,382,029 16,284,433,723 504,469,200 532,393,527
รายได้จากการขายอสังหารมิทรัพย์ 3,137,819,105 3,687,354,534 - -
รายได้จากการให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ 363,716,284 380,021,866 - -
รายได้จากกจิการบันเทงิ 113,311,355 134,892,795 113,311,355 133,791,780
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 19,971,890,313 16,667,070,297 - -
รายได้จากการจัดจ�าหน่ายและการผลติสนิค้า 3,474,300,686 3,420,558,256 - -
รายได้จากการบรหิารจัดการ 1,102,820,089 983,845,896 287,270,156 277,194,746
รายได้จากการให้สทิธแิฟรนชายส์ 1,616,392,248 786,869,703 - -
เงนิปันผลรับ 7,992,324 11,667,755 1,774,531,532 1,464,234,009
ดอกเบี้ยรับ 480,260,515 442,866,527 1,433,168,701 1,394,318,842
รายได้อื่น 30 4,741,037,999 3,960,694,970 63,013,554 153,864,007
รวมรายได้ 56,380,922,947 46,760,276,322 4,175,764,498 3,955,796,911

ค่าใช้จ่าย 31
ต้นทุนโดยตรงของกจิการโรงแรมและบรกิาร
 ที่เกี่ยวข้อง 11,891,003,702 8,825,122,057 270,218,623 270,047,693
ต้นทุนขายอสังหารมิทรัพย์ 10 959,859,208 1,216,028,418 - -
ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ 249,641,248 186,800,156 - -
ต้นทุนโดยตรงของกจิการบันเทงิ 44,834,021 46,879,535 79,152,280 83,714,664
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 6,545,208,819 5,440,184,704 - -
ต้นทุนขายการจัดจ�าหน่ายและการผลติสนิค้า 2,070,626,222 2,066,388,634 - -
ค่าใช้จ่ายในการขาย 15,899,913,860 14,306,922,215 586,582,570 515,656,781
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 9,864,619,226 7,079,351,652 413,622,472 434,780,532
ต้นทุนทางการเงนิ 1,605,814,932 1,300,940,797 1,014,963,095 927,932,495
รวมค่าใช้จ่าย 49,131,521,238 40,468,618,168 2,364,539,040 2,232,132,165

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 7,249,401,709 6,291,658,154 1,811,225,458 1,723,664,746
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม
 และส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 591,855,162 1,253,508,924 - -
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 7,841,256,871 7,545,167,078 1,811,225,458 1,723,664,746
ภาษเีงนิได้ 32 (1,032,049,748) (410,788,424) 41,246,951 (38,291,965)
ก�าไรส�าหรับปี 6,809,207,123 7,134,378,654 1,852,472,409 1,685,372,781

งบก�าไรขาดทนุ
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 6,589,995,865 7,040,164,749 1,852,472,409 1,685,372,781
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 219,211,258 94,213,905 - -

6,809,207,123 7,134,378,654 1,852,472,409 1,685,372,781

ก�าไรต่อหุ้น 33
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.4955 1.5992 0.4204 0.3829
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 1.4935 1.5992 0.4198 0.3829

งบก�าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงิน



094 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ก�าไรส�าหรับปี 6,809,207,123 7,134,378,654 1,852,472,409 1,685,372,781
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในงบก�าไรขาดทุนภายหลัง
 ผล (ขาดทุน) ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน
  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธจิากภาษี (89,337,453) (377,286,485) 2,293,013 28,800
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
   จากการแปลงค่างบการเงนิ - สุทธจิากภาษี (333,087,480) (715,565,929) - -
(ขาดทุน) ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิ
 จากภาษี (422,424,933) (1,092,852,414) 2,293,013 28,800
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 6,386,782,190 6,041,526,240 1,854,765,422 1,685,401,581

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 6,108,357,598 5,944,760,830 1,854,765,422 1,685,401,581
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม 278,424,592 96,765,410 - -

6,386,782,190 6,041,526,240 1,854,765,422 1,685,401,581

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงนิรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วน

ของเจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย

ที่หมดอายุแล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย
ก�าไรสะสม

ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น

เจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

ส่วนต�า่จาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตีมูลค่า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลงค่า

งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,556,661 7,333,139,702 104,788,723 420,169,113 16,545,330,801 (755,412,590) (53,278,442) 605,592,598 (145,174,959) (348,273,393) 28,056,711,607 1,967,751,799 30,024,467,386

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 400,754,950 21,532,853 - - - - - - - - 422,287,803 - 422,287,803

ส�ารองตามกฎหมาย 28 - - - 44,009,794 (44,009,794) - - - - - - - -

ลงทุนเพิ่มในบรษิัทย่อย - - - - - - (220,527,611) - - (220,527,611) (220,527,611) (129,927,285) (350,454,896)

ซื้อธุรกจิ - - - - - - - - - - - 1,984,507,293 1,984,507,293

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (1,400,709,617) - - - - - (1,400,709,617) (10,463,670) (1,411,173,287)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 7,040,164,749 - - (377,286,485) (718,117,434) (1,095,403,919) 5,944,760,830 96,765,410 6,041,526,240

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,611 7,354,672,555 104,788,723 464,178,907 22,140,776,139 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 32,802,523,012 3,908,633,527 36,711,156,539

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงนิรวม (บาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม
รวมส่วน

ของเจ้าของ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกโดย
บริษัทย่อย

ที่หมดอายุแล้ว
ทุนส�ารอง

ตามกฎหมาย
ก�าไรสะสม

ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของผู้เป็น

เจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

ส่วนต�่าจาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ส่วนต�่าจาก
การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตีมูลค่า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลงค่า

งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  

 (ตามที่รายงานไว้เดิม) 4,402,311,611 7,354,672,555 104,788,723 464,178,907 22,140,776,139 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 32,802,523,012 3,112,869,148 35,915,392,160

ผลกระทบหลังจากตมีูลค่ายุตธิรรม - - - - - - - - - - - - -

 เสร็จสิ้น 36 - - - - - - - - - - - 795,764,379 795,764,379

ยอดคงเหลอืทีป่รบัปรงุแล้ว (ปรบัปรงุใหม่) 4,402,311,611 7,354,672,555 104,788,723 464,178,907 22,140,776,139 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 32,802,523,012 3,908,633,527 36,711,156,539

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 8,056,825 284,921,548 - - - - - - - - 292,978,373 - 292,978,373

ลงทุนเพิ่มในบรษิัทย่อย - - - - - - - (135,607,727) - (135,607,727) (135,607,727) - (135,607,727)

ซื้อธุรกจิ - - - - - - (126,436,106) - - (126,436,106) (126,436,106) (722,687,945) (849,124,051)

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - - (1,540,089,575) - - - - - (1,540,089,575) (69,269,489) (1,609,359,064)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 6,589,995,865 - - (89,337,453) (392,300,814) (481,638,267) 6,108,357,598 278,424,592 6,386,782,190

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 7,639,594,103 104,788,723 464,178,907 27,190,682,429 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตีมูลค่า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,556,661 7,307,487,326 420,169,113 3,989,622,934 (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 15,131,534,213

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 400,754,950 21,532,853 - - - - - 422,287,803

ส�ารองตามกฎหมาย 28 - - 44,009,794 (44,009,794) - - - -

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - (1,400,709,617) - - - (1,400,709,617)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,685,372,781 - 28,800 28,800 1,685,401,581

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,611 7,329,020,179 464,178,907 4,230,276,304 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 15,838,513,980

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนต�่าจาก
รวมกิจการ

ภายใต้
การควบคุม

เดียวกัน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการตีมูลค่า

ยุติธรรม
ของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,402,311,611 7,329,020,179 464,178,907 4,230,276,304 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 15,838,513,980

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 8,056,825 284,921,548 - - - - - 292,978,373

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - (1,540,089,575) - - - (1,540,089,575)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,852,472,409 - 2,293,013 2,293,013 1,854,765,422

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 7,613,941,727 464,178,907 4,542,659,138 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 16,446,168,200

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,841,256,871 7,545,167,078 1,811,225,458 1,723,664,746
รายการปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16 - 19 3,849,729,449 3,094,777,738 88,272,252 86,335,788
    ตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์อื่น 10,598,437 17,325,913 13,325,190 15,691,959
    ตัดจ�าหน่ายต้นทุนการกู้ยมื 21 14,751,674 12,179,327 - -
 ก�าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต�า่กว่า

มูลค่ายุตธิรรม 30 (2,511,841,219) (756,185,318) - -
 ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรม

จากการเปลี่ยนสถานะของเงนิลงทุน
ในบรษิัทร่วม 30 (135,607,728) (1,792,887,591) - -

 ก�าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิรรม
จากการเปลี่ยนสถานะของเงนิลงทุน
ในบรษิัทย่อย 30 (40,901,207) - - -

    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 31 282,227,708 35,835,814 251,653 (32,455)
    ค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมสภาพ(กลับรายการ) 9 22,101,494 (5,410,401) - -
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า (39,308,413) (35,779,035) - -
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 

และส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า 13 (591,855,162) (1,352,172,337) - -
    ดอกเบี้ยจ่าย 1,605,814,932 1,300,940,797 1,014,963,095 927,932,495
    ดอกเบี้ยรับ (480,260,515) (442,866,527) (1,433,168,701) (1,394,318,842)
    เงนิปันผลรับ (7,992,324) (11,667,755) (1,774,531,532) (1,464,234,009)
 ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงนิกู้ยมื

จากผู้ถอืหุ้น 208,446,713 (47,701,004) - -

 ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกดิขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (541,637,048) 323,501,834 (255,568,191) 204,159,639

    ก�าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม - (30,000,000) - (38,820,401)
    ก�าไรจากบรษิัทย่อยเลกิกจิการ - - - (56,631,903)
    การด้อยค่าของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย - - 3,569,800 3,430,000
 การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 3,047,295 - 18,800,000 -
 ขาดทุน (ก�าไร) จากการขาย การด้อยค่า

และตัดจ�าหน่ายที่ดนิอาคารและอุปกรณ์
และอสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 140,104,254 162,923,766 (4,811,656) 327,682

ขาดทุนจากการขาย การด้อยค่าและตัดจ�าหน่าย
สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 25,874,279 47,195,464 - -

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 24 25,501,609 4,270,041 2,014,009 (1,668,979)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีสิ้นด�าเนนิงาน
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 426,086,603 (1,024,645,927) 233,918,883 (240,479,552)
 สนิค้าคงเหลอื (361,896,189) (302,383,788) 987,631 127,085
 ที่ดนิและโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เพื่อขาย 658,190,162 (2,280,500,207) - -
 สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น (196,834,923) (256,400,356) (8,320,820) 36,371,241
 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (22,010,304) (1,501,163,852) (7,947,501) (39,246,448)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (926,956,691) 1,197,812,847 (62,398,190) 65,952,210
 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 589,069,324 101,643,484 (1,195,889) (29,631,596)
 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (64,787,806) (10,824,388) (1,158,100) -
 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (676,668,892) 285,136,542 (14,498) (333,772)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 9,104,242,383 4,278,122,159 (361,787,107) (201,405,112)
 จ่ายดอกเบี้ย (1,571,797,247) (1,254,166,513) (912,624,060) (962,882,695)
 ภาษเีงนิได้จ่าย (1,038,390,989) (524,687,340) (31,039,344) (23,438,441)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 6,494,054,147 2,499,268,306 (1,305,450,511) (1,187,726,248)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายจากเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการ
 ที่เกี่ยวข้องกัน 14 (911,783,618) (1,433,778,539) (5,034,712,049) (4,945,834,876)
เงนิสดรับจากเงนิให้กู้ยมืระยะยาว
 แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 14 320,304,127 23,904,969 - -
เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทอื่นลดลง - 49,194,796 - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อบรษิัทย่อย
 (สุทธจิากเงนิสดที่ได้มา) (3,116,737,941) (3,257,999,815) - -

เงนิสดรับจากการขายบรษิัทย่อย 13 - - - 132,429,363
เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 13 - 87,814,375 - 87,814,375
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในบรษิัทย่อย 13 - - (343,569,800) -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในบรษิัทร่วม 13 (40,670,200) (438,828,785) (30,950,801) (390,003,238)
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนเพิ่มในกจิการร่วมค้า 13 (234,519,735) (283,806,898) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนระยะสั้น 7,445,960 - - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนทั่วไป 12 (16,611) (804,776,932) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 (43,349,777) (228,077,394) - (20,000,000)
ดอกเบี้ยรับ 415,223,119 349,428,723 1,433,168,701 1,394,318,842
เงนิปันผลรับ 258,043,093 421,009,977 1,774,531,532 1,464,234,009
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิและโครงการ
 ระหว่างการพัฒนา (7,960,774) (795,113,262) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 (8,668,361) (363,555,623) - -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (5,619,918,113) (6,202,655,638) (124,167,418) (14,912,354)
เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 และอสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุ 276,594,829 49,268,230 21,169,547 31,308
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (443,729,294) (446,610,215) (18,307,210) (26,846,659)
เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 5,097,908 2,705,220 4,642,693 -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,144,645,388) (13,271,876,811) (2,318,194,805) (2,318,769,230)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559



102

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 (ลดลง) เพิ่มขึ้น 14 (18,795,000) 18,795,000 775,030,634 (448,767,122)
เงนิสดรับจากเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะสั้น 29,461,908,040 3,580,111,057 27,350,000,000 1,330,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะสั้น (30,956,957,560) (1,971,846,400) (28,250,000,000) -
เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (11,343,848) (16,455,313) - -
เงนิสดรับจากเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะยาว 21 4,199,573,302 11,105,787,018 714,526,000 4,910,240,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิระยะยาว 21 (2,233,927,299) (7,550,488,138) (66,154,250) (6,305,000,000)
เงนิสดรับจากการออกหุ้นกู้ 21 4,000,000,000 8,000,000,000 4,000,000,000 8,000,000,000
เงนิสดจ่ายเพื่อช�าระคนืหุ้นกู้ 21 - (3,000,000,000) - (3,000,000,000)
เงนิสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 26 292,978,334 22,086,460 292,978,373 22,086,460
เงนิสดรับจากการเพิ่มทุนในบรษิัทย่อย
 จากผู้ถอืหุ้นอื่น - 116,694,842 - -
เงนิสดจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม

 เพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (121,400,917) - - -
เงนิสดรับจากส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านวจควบคุม 

 จากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 509,900 - - -
เงนิปันผลจ่ายให้ผู้ถอืหุ้น 34 (1,540,089,575) (1,000,508,270) (1,540,089,575) (1,000,508,270)
เงนิปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคุม (69,269,489) (10,463,670) - -
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,003,185,888 9,293,712,586 3,276,291,182 3,508,051,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถึง 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
 (ลดลง) สุทธิ 352,594,647 (1,478,895,919) (347,354,134) 1,555,590
(ขาดทุน) ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (26,145,045) 93,239,116 - -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 3,978,726,002 5,364,382,805 448,866,262 447,310,672
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,305,175,604 3,978,726,002 101,512,128 448,866,262

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 7 4,398,761,426 3,991,877,967 101,512,128 448,866,262
เงนิฝากประจ�า (อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) 7 - 10,923,148 - -
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร 21 (93,585,822) (24,075,113) - -

4,305,175,604 3,978,726,002 101,512,128 448,866,262

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
  
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสดที่มสีาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และที่ดนิ
 และโครงการระหว่างการพัฒนา
 โดยยังไม่ช�าระเงนิ 336,712,219 228,910,845 - -
เจ้าหนี้จากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 35 117,048,870 315,830,074 - -
การออกหุ้นปันผล - 400,201,343 - 400,201,343
ซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยโดยหักล้างกับเงนิกู้ - 467,149,738 - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในหน้า 104 ถงึ 273 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
1 ข้อมลูทัวไป 

 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึงจดัตั งและอาศยัอยู่ในประเทศไทยตามที
อยู่ทีได้จดทะเบียนไว้ดงันี  
 
กรุงเทพฯ :  ชั น 16 อาคารเบอร์ลียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
     ประเทศไทย 
 
พทัยา : 218/24 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ ประเทศไทย 
 
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2531 เพือวัตถุประสงค์ในการรายงาน
ข้อมลู จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการดําเนินธรุกิจหลกัในด้านการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจําหน่ายและผลิตสินค้า กลุ่ม
กิจการประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
บราซิล ประเทศโปรตเุกส และประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาใต้ เป็นต้น 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
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2 นโยบายการบญัช ี
 
นโยบายการบญัชีทีสําคญัทีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมดีงัต่อไปนี  
 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ นตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญัติ
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเงินลงทนุบางประเภทซึงใช้มลูค่ายตุิธรรมตามทีอธิบายในนโยบายการบญัช ี
 
การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีทีสําคญัและการ
ใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารซึงจดัทําขึ นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฎิบตัิ และต้องเปิดเผยเรือง
การใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารหรือความซบัซ้อนหรือเกียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ นจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมี 
เนื อความขดัแย้งกันหรือมกีารตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ มดีงัต่อไปนี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรือง ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับบคุคล หรือกิจการที 

   เกียวข้องกัน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) เรือง อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรวมธรุกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง ส่วนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับส่วนได้เสยีในกิจการอืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) เรือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรือง ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ได้กําหนดให้มคีวามชดัเจนขึ นเกียวกับการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเสือมราคาสะสม ในกรณีทีกิจการใช้วิธีการตีราคาใหม ่มาตรฐาน
ดงักลา่วไมส่่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์พนกังาน ได้มกีารอธิบายเกียวกับวิธีการปฏิบตัิทาง
บญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบคุคลทีสามแก่โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ให้ชดัเจนขึ น การปรับปรุง
ดงักลา่วให้ความแตกตา่งระหว่าง เงินสมทบทีเกียวข้องกับการบริการทีเกิดขึ นในรอบระยะเวลาบญัชีทีเงินสมทบนั น
เกิดขึ นเท่านั น และเงินสมทบทีเกียวข้องกับการบริการทีมากกว่าหนึงรอบระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักล่าวไมส่่งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ได้
รวมกิจการทีให้บริการด้านผู้บริหารสําคญัแก่กิจการทีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการทีรายงาน ซึงกิจการ
ต้องเปิดเผยจํานวนเงินทีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการทีให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุทีได้รับการยกเว้นไมต้่องรวม
บริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และได้
กําหนดให้วัดมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมลูค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม
ดงักล่าวไปยงักําไรหรือขาดทนุ มาตรฐานดงักล่าวไมส่่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มกีารกําหนดเพิมเติมเกียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูในกรณีทีมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วดัมลูค่าโดยใช้วิธีมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการ
จําหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลําดบัชั นของมลูค่ายตุิธรรม 2) กรณีทีการวดัมลูค่ายตุิธรรมอยู่ในลําดบั
ชั นที 2 และ 3 จะต้องมกีารเปิดเผย เทคนิคทีใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม และข้อสมมติฐานสําคญัทีใช้ มาตรฐาน
ดงักล่าวไมส่่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินทรัพย์ไม่มตีวัตนได้กําหนดให้ชดัเจนขึ น เกียวกับการปรับ
ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีทีกิจการใช้วิธีการตีราคาใหม ่
มาตรฐานดงักล่าวไมส่่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) เรือง อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ได้กําหนดให้ชดัเจนขึ นว่ากิจการ
ควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เพือการ
ลงทนุนั นเข้าเงือนไขการรวมธรุกิจหรือไม ่ มาตรฐานดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสําคญักับงบการเงินของ
กลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรวมธรุกิจ ได้กําหนดให้ชดัเจนขึ นในเรือง ก) 
ภาระผกูพนัทีกิจการต้องจ่ายชําระสิงตอบแทนทีอาจจะเกิดขึ นทีเข้าคํานิยามของเครืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหนี สิน
ทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามคํานิยามของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 เรือง การแสดงรายการสําหรับ
เครืองมอืทางการเงิน (เมือมกีารประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืนทีเกียวข้อง และได้
กําหนดให้วดัมลูค่าสิงตอบแทนทีอาจจะเกิดขึ นทีไมไ่ด้ถกูจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของด้วยมลูค่ายตุิธรรมและ
รับรู้การเปลียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมในกําไรหรือขาดทนุทกุสิ นรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที 3 ไมไ่ด้ถือปฏิบตัิกับการบญัชีสําหรับการจดัตั งการร่วมค้าทีอยู่ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที 11 มาตรฐานดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสําคญักับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง ส่วนงานดําเนินงาน ได้กําหนดให้มกีารเปิดเผย
ข้อมลูเกียวกับดลุยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอการกระทบยอด
สินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมือกิจการรายงานข้อมลูสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มอํีานาจตดัสินใจ
สงูสดุด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสําคญักับงบการเงินของกลุ่ม
กิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี ได้ให้คํานิยามของ
กิจการทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุและได้กําหนดข้อยกเว้นในการจดัทํางบการเงินรวม ซึงการปรับปรุงดงักล่าว
ส่งผลให้กองทนุหลายกองทนุและกิจการทีมีธรุกิจทีคล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริษัทย่อยเกือบทั งหมด
มารวมในการจดัทํางบการเงินรวม แต่จะวดัมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยเหล่านั นด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทนุ มาตรฐานดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสําคญักับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กําหนดให้กิจการทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุ
เปิดเผยข้อมลูทีกําหนดไว้สําหรับกิจการทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุ มาตรฐานดงักลา่วไมม่ผีลกระทบกับอย่างเป็น
นยัสําคญังบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้องกับกลุ่มกิจการ มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) เรือง มลูค่ายตุิธรรมได้กําหนดให้ชดัเจนขึ น เกียวกับ
ข้อยกเว้นในเรืองของการวดัมลูค่ายตุิธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบตัิใช้กับทกุสญัญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัที 39 เรือง การรับรู้และการวดัมลูค่าเครืองมอืทางการเงิน (เมือมกีารประกาศใช้) หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมอืทางการเงิน (เมือมกีารประกาศใช้) ซึงรวมถึงสญัญาทีไมเ่ป็นสญัญา
ทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นนยัสําคญักับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเปลียนแปลงอย่างไมม่ี

สาระสําคญัและไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) เรือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ   

   ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) เรือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) เรือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) เรือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) เรือง รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) เรือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลู 

   เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558) เรือง ต้นทนุการกู้ ยืม 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเปลียนแปลงอย่างไมม่ี

สาระสําคญัและไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออก 
   จากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558) เรือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558) เรือง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึ น และสินทรัพย์ที 

   อาจเกิดขึ น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงาน 
   ทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การสํารวจและประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไมม่คีวามเกียวข้อง 
   อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สญัญาเช่าดําเนินงาน  สิงจงูใจทีให้แก่ผู้ เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ภาษีเงินได้ – การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   กิจการหรือผู้ ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การประเมินเนื อหาสญัญาเช่าทีทําขึ นตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเปลียนแปลงอย่างไมม่ี

สาระสําคญัและไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31        
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง รายได้  รายการแลกเปลียนเกียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32   
   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
   ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึ นจากการรื อถอนการบรูณะ 
   และหนี สินทีมลีกัษณะคล้ายคลึงกัน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื อถอน การบรูณะและการ 
   ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  
   (ปรับปรุง 2557) เรืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
   ทีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด 
   เงินทนุขั นตําและปฏิสมัพันธ์ของรายการเหล่านี  สําหรับ 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึงมผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปนี  (ต่อ)  
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเปลียนแปลงอย่างไมม่ี

สาระสําคญัและไม่มผีลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมอืงผิวดิน 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้  
 

ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหมที่มกีารเปลียนแปลงอย่างมสีาระสําคญั และเกียวข้องกับกลุ่ม
กิจการมดีงัต่อไปนี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) เรือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) เรือง ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เรือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายและการ   
   ดําเนินงานทียกเลกิ 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 


2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหมที่มกีารเปลียนแปลงอย่างมสีาระสําคญั และเกียวข้องกับกลุ่ม
กิจการมดีงัต่อไปนี   (ต่อ) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับส่วนได้เสยีในกิจการอืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชดัเจนในหลายประเด็น ทีสําคญัดงัต่อไปนี   
 ความมสีาระสําคญั  กิจการไมค่วรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมลูในรูปแบบทีทําให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจ

รายการได้ลดลง หากเป็นรายการทีมสีาระสําคญั จะต้องเปิดเผยข้อมลูให้เพียงพอเพืออธิบายผลกระทบทีมตี่อ
ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน  

 การแยกแสดงรายการและการรวมยอด  รายการบรรทดัทีระบใุน TAS 1 อาจจําเป็นต้องแสดงแยกจากกันหาก
เกียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี ยงัมแีนวปฏิบตัิใหมข่องการ
ใช้การรวมยอด  

 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ยืนยนัว่าหมายเหตปุระกอบงบการเงินไมจ่ําเป็นต้องเรียงลําดบัตามลําดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน  

 รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนที
เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไปยงั
กําไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ได้กําหนดให้มคีวามชดัเจนขึ นว่าการคิด
ค่าเสือมราคาทีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั นไม่เหมาะสม และแก้ไขขอบเขตให้พืชทีให้ผลิตผลที
เกียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี  
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหมที่มกีารเปลียนแปลงอย่างมสีาระสําคญั และเกียวข้องกับกลุ่ม
กิจการมดีงัต่อไปนี   (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ได้กําหนดให้มคีวามชดัเจนขึ นสําหรับ
การเลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหนี สินโดย
พิจารณาจากสกลุเงินของหนี สินทีมสีกลุเงินทีสอดคล้องกับสกลุเงินของหนี สินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็น
สําคญั ไมใ่ช่พิจารณาจากประเทศทีหนี สินนั นเกิดขึ น 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มกีารแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิมในการบนัทึกเงินลงทนุในบริษัท
ย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 
(ปรับปรุง 2559)  เพิมเติมจากเดิมทีให้ใช้วิธีราคาทนุ หรือวิธีมลูค่ายตุิธรรม (เมือมกีารประกาศใช้) ทั งนี การเลือกใช้
นโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทนุแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหาก
กิจการเลือกทีจะเปลียนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทําโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) มกีารเปลียนแปลงทีสําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิมสําหรับกิจการที
ไมใ่ช่กิจการทีดําเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุทีมสี่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าทีเป็นกิจการทีดําเนิน
ธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที
เป็นกิจการทีดําเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุนั น จะมทีางเลือกในการทีจะยงัคงการวดัมลูค่าเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั นๆด้วยวิธีมลูค่ายตุิธรรมตามทีบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั นๆใช้อยู่ หรือจะถอด
การวดัมลูค่ายตุิธรรมออกและแทนด้วยการจดัทํางบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าทีเป็นกิจการทีดําเนิน
ธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และ 2) เพิมทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสําหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือได้กําหนดให้มคีวามชดัเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ข้อมลูทีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
หรือทีอืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการทีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี จะต้องอ้างอิงจากงบการเงิน
ระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอืนทีมข้ีอมลูดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทีผู้ ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึง 
รายงานอืนทีมข้ีอมลูนั นในลกัษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล   
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 
ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหมที่มกีารเปลียนแปลงอย่างมสีาระสําคญั และเกียวข้องกับกลุ่ม

กิจการมดีงัต่อไปนี   (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มกีารเปลียนแปลงโดยให้มกีารสนันิษฐานว่าการตดัจําหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั นไมเ่หมาะสม ข้อสนันิษฐานนี อาจตกไปหากเข้าข้อหนึงข้อใดต่อไปนี  
คือสินทรัพย์ไมม่ตีวัตนได้ถกูแสดงเหมอืนเป็นตวัวดัของรายได้ (นันคือรายได้เป็นปัจจยัทีเป็นข้อจํากัดของมลูค่าทีจะ
ได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีได้จากสินทรัพย์ม ี
ความสมัพนัธ์กันเป็นอย่างมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มกีารเปลียนแปลงเพือให้ความชดัเจนเพิมเติมใน
กรณีทีสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจะจําหน่าย) ถกูจดัประเภทใหม่จาก “ทีถือไว้เพือขาย” เป็น “ทีมไีว้เพือจ่าย
ให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของ” หรือถกูจดัประเภทใหมใ่นทางตรงกันข้ามนั น ไมถื่อว่าเป็นการเปลียนแปลงแผนการขายหรือ
แผนการจ่ายและไมต้่องปฏิบตัิตามแนวทางการบนัทึกบญัชีสําหรับการเปลียนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มกีารปรับปรุงให้ชดัเจนขึ นเกียวกับ 1) ข้อยกเว้นใน
การจดัทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการทีเป็นบริษัทใหญ่ขั นกลางทีเป็นบริษัทย่อยของกิจการทีดําเนินธรุกิจด้าน
การลงทนุด้วยเหมอืนกัน และ 2) กิจการทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุจะต้องนําบริษัทย่อยทีไมใ่ช่กิจการทีดําเนิน
ธรุกิจด้านการลงทนุและบริษัทย่อยดงักล่าวให้บริการหรือมกิีจกรรมทีเกียวเนืองกับการลงทนุ มารวมในการจดัทํางบ
การเงินรวมด้วย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กําหนดให้มคีวามชดัเจนมากขึ นสําหรับ 1) การซื อ
ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันทีกิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั นประกอบกันขึ นเป็นธรุกิจ ให้ผู้ซื อนํา
หลกัการบญัชีของการรวมธรุกิจมาถือปฏิบตัิ และ 2) ในกรณีทีผู้ ร่วมดําเนินงานมกีารซื อส่วนได้เสียในการ
ดําเนินงานร่วมกันเพิมขึ นนั น ส่วนได้เสียเดิมทีมอียู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไมถ่กูวดัมลูค่าใหม ่ หากร่วม
ดําเนินงานยงัคงมกีารควบคมุร่วมอยู่   
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 
ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหมที่มกีารเปลียนแปลงอย่างมสีาระสําคญั และเกียวข้องกับกลุ่ม

กิจการมดีงัต่อไปนี   (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มกีารกําหนดให้ชดัเจนยิงขึ นให้กิจการทีเป็นกิจการ
ทีดําเนินธรุกิจด้านการลงทนุ ต้องเปิดเผยข้อมลูของบริษัทย่อยทีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ตามทีกําหนดใน TFRS 
12 แม้ไมไ่ด้มกีารจดัทํางบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวข้างต้นจะไมม่ผีลกระทบทีมี
นยัสําคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอย่างไมม่สีาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินค้าคงเหลือ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง 

   บญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) เรือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) เรือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) เรือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) เรือง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

   ข้อมลูเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559) เรือง ต้นทนุการกู้ ยืม  
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอย่างไมม่สีาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559) เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับบคุคลหรือกิจการที 

   เกียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ 

   ออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559) เรือง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) เรือง ประมาณการหนี สิน หนี สินทีอาจเกิดขึ น และ 

   สินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) เรือง อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การรวมธรุกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาประกันภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การสํารวจและประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ส่วนงานดําเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การวดัมลูค่ายตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไมม่คีวาม 
   เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอย่างไมม่สีาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาเช่าดําเนินงาน  สิงจงูใจทีให้แก่ผู้ เช่า  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ภาษีเงินได้ – การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของ กิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การประเมนิเนื อหาสญัญาเช่าทีทําขึ นตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง รายได้รายการแลกเปลียนเกียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1   
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึ นจากการรื อถอน  
   การบรูณะ และหนี สินทีมลีกัษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4     
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า 
   หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5   
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื อถอน การบรูณะ 
   และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัที 7  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทาง 
   การเงินในสภาพ เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัที 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบบัที 12  
   (ปรับปรุง 2559)  

เรือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานทีเกียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไมไ่ด้นํามาตรฐานทีปรับปรุงใหมด่งักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอย่างไมม่สีาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มดีงันี  (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด 
   เงินทนุขั นตําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี  สําหรับ 
   มาตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมอืงผิว 
   ดิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง เงินทีนําส่งรัฐ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมปัีญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับเงินลงทนุในตราสารหนี และตราสารทนุ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) เรือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเครืองมอื 

   ทางการเงิน 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3 บญัชกีลุ่มกิจการ  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 
(1) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจการควบคมุ กลุ่มกิจการควบคมุกิจการเมือกลุ่มกิจการ
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับผู้ ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อํานาจเหนือผู้ ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบ
การเงินรวมตั งแต่วนัทีกลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมา
รวมไว้ในงบการเงินรวมนบัจากวนัทีกลุ่มกิจการสญูเสียอํานาจควบคมุ 

 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธรุกิจโดยถือปฏิบตัติามวิธีซื อ สิงตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซื อบริษัทย่อย  
ประกอบด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีผู้ซื อโอนให้และหนี สินทีก่อขึ นเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถกูซื อและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มกิจการ สิงตอบแทนทีโอนให้รวมถึงมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี สินที
ผู้ซื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทนุทีเกียวข้องกับการซื อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ น มลูค่าเริมแรกของ
สินทรัพย์ทีระบไุด้ทีได้มาและหนี สินและหนี สินทีอาจเกิดขึ นทีรับมาจากการรวมธรุกิจจะถกูวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม 
ณ วนัทีซื อ ในการรวมธรุกิจแต่ละครั ง กลุ่มกิจการวดัมลูค่าของส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุในผู้ถกูซื อด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม หรือ มลูค่าของสินทรัพย์สทุธิทีระบไุด้ของผู้ถกูซื อตามสดัส่วนของหุ้นทีถือโดยส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ 
 
ในการรวมธรุกิจทีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื อ ผู้ซื อต้องวดัมลูค่าส่วนได้เสียทีผู้ซื อถืออยู่ในผู้ถกูซื อก่อนหน้าการ
รวมธรุกิจใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทีซื อและรับรู้ผลกําไรหรือขาดทนุทีเกิดขึ นจากการวดัมลูค่าใหมน่ั นในกําไรหรือ
ขาดทนุ 
 
สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทีซื อ การเปลียนแปลงในมลูค่า
ยตุิธรรมของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายทีรับรู้ภายหลงัวันทีซื อซึงจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี สินให้รับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทนุ สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายซึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มกีารวดัมลูค่าใหม ่ และให้บนัทึกการ
จ่ายชําระในภายหลงัไว้ในส่วนของเจ้าของ 
 
ส่วนเกินของมลูค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มลูค่าส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุในผู้ถกูซื อ และมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัซื อ
ธรุกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถกูซื อทีผู้ซื อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ทีมากกว่ามลูค่ายตุิธรรมสทุธิ ณ วนัที
ซื อของสินทรัพย์สทุธิทีระบไุด้ทีได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมลูค่าของมลูค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มลูค่าส่วนได้
เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุในผู้ถกูซื อ และมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัซื อธรุกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถกูซื อทีผู้ซื อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธรุกิจ น้อยกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยทีได้มาเนืองจากการซื อในราคาตํากว่า
มลูค่ายตุิธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรขาดทุน  
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3  บญัชกีลุ่มกิจการ  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรทียงัไมไ่ด้เกิดขึ นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทนุทียัง
ไมเ่กิดขึ นจริงก็จะตดัรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั นมหีลกัฐานว่าสินทรัพย์ทีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยได้ถกูปรับปรุงเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบริษัทย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทนุหกัค่าเผือการด้อยค่า  ต้นทนุจะมกีารปรับ
เพือสะท้อนการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงมลูค่าสิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทนุนั น
จะรวมต้นทนุทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของเงินลงทนุนี  
 
รายชือของบริษัทย่อยของบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ก) 

 
(2) รายการกับส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ 

 
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุเช่นเดียวกันกับส่วนทีเป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ 
สําหรับการซื อส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สทุธิของหุ้นทีซื อมาในบริษัทย่อยจะถกูบนัทึกในส่วนของเจ้าของ และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไม่มี
อํานาจควบคมุจะถกูบนัทึกในส่วนของของเจ้าของ 
 
เมือกลุ่มกิจการสญูเสียการควบคมุหรือมอิีทธิพลมนียัสําคญั ส่วนได้เสยีในหุ้นทีเหลืออยู่จะวดัมลูค่าใหมโ่ดยใช้ราคา 
ยตุิธรรม การเปลียนแปลงในมลูค่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ มลูค่ายตุิธรรมนั นจะถือเป็นมลูค่าตามบญัชีเริมแรกของ
มลูค่าของเงินลงทนุ ทีเหลือของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทกุจํานวนทีเคยรับรู้ในกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนจะถกูจดัประเภทใหมเ่ป็นกําไรหรือขาดทนุเสมือนมีการขายสินทรัพย์หรือหนี สินทีเกียวข้อง   
 
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั นลดลงแต่ยงัคงมอิีทธิพลอย่างมนียัสําคญั กิจการต้องจดัประเภทรายการทีเคย
รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนเข้ากําไรหรือขาดทนุเฉพาะสดัส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของทีลดลง 
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3  บญัชกีลุ่มกิจการ  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(3) บริษัทร่วม 

 
บริษัทร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไมถึ่งกับควบคมุซึงโดยทัวไปก็คือการทีกลุ่มกิจการถือ
หุ้น ทีมสีิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั งหมด เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วน
ได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทนุเมือเริมแรกด้วยราคาทนุ มลูค่าตามบญัชี
ของเงินลงทนุนี จะเพิมขึ นหรือลดลงในภายหลงัวันทีได้มาด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผู้ ได้รับการลงทุนตามสดัส่วนทีผู้
ลงทนุมสี่วนได้เสียอยู่ เงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมทีระบไุด้ ณ วนัทีซื อเงินลงทนุ (ดหูมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2.14 สําหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์รวมถึงค่าความนิยม) 
 
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทนุของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมทีเกิดขึ นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรือขาดทนุ และส่วน
แบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทีเกิดขึ นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการ
เปลียนแปลงภายหลังการได้มาดงักล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่งขาดทุนของ
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมลูค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั น กลุ่มกิจการจะไม่
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุอีกต่อไป  เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผกูพนัในหนี ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี แทนบริษัทร่วม 
 
รายการกําไรทียงัไมไ่ด้เกิดขึ นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตดับญัชีเท่าทีกลุ่มกิจการมสี่วนได้เสียในบริษัทร่วม
นั น รายการขาดทนุทียงัไมไ่ด้เกิดขึ นจริงก็จะตดับญัชีในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่รายการนั นมหีลกัฐานว่าสินทรัพย์ทีโอน
ระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 
 
บริษัทร่วมจะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจําเป็นเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กําไรและ 
ขาดทนุจากการลดสดัส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทนุ 
 
รายชือของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ข)  
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 
 
2.3  บญัชกีลุ่มกิจการ  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(4) การร่วมการงาน 

 
กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 เรือง การร่วมการงานมาปฏิบตัิเมือวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถกูจัดประเภท
เป็นการดําเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ นอยู่กับสิทธิและภาระผกูพนัตามสญัญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการ
ได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานทีมีและพิจารณาว่าเป็น การร่วมค้า ซึงการร่วมค้ารับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีส่วนได้
เสีย 

 
ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทนุในการร่วมค้ารับรู้เมือเริมแรกด้วยราคาทนุและปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุเพือรับรู้
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทนุและการเปลียนแปลงในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนของผู้ ได้รับการลงทนุตามสดัส่วนทีกลุ่มกิจการ
มสี่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทนุของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามจีํานวนเท่ากับหรือสงูกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน
การร่วมค้านั น (ซึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึงโดยเนื อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสทุธิของกลุ่มกิจการใน
การร่วมค้านั น) กลุ่มกิจการจะไมรั่บรู้ส่วนแบ่งในขาดทนุทีเกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านั น นอกจากว่ากลุ่ม
กิจการมภีาระผกูพนั หรือได้จ่ายเงินเพือชําระภาระผกูพนัแทนการร่วมค้าไปแล้ว 
 
รายการกําไรทียงัไม่ได้เกิดขึ นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตดับญัชีเท่าทีกลุ่มกิจการมสี่วนได้เสียในการร่วม
ค้านั น รายการขาดทุนทียงัไม่ได้เกิดขึ นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่รายการนั นมีหลกัฐานว่าสินทรัพย์ที
โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปลียนนโยบายการบัญชีเท่าทีจําเป็น เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
รายชือของกิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบการเงินข้อ 13 ค) 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถกูวดัมลูค่าโดยใช้สกลุเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัที
บริษัทดําเนินงานอยู่ (สกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาท ซึงเป็นสกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงานและ
สกลุเงินทีใช้นําเสนองบการเงินของบริษัท 
 
กลุ่มกิจการแปลงค่ารายการทีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที
เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี สินเป็นตวัเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินทีใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทนุทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี สินทีเป็นตวัเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บนัทึกไว้ในกําไรหรือ 
ขาดทนุ  
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2 นโยบายการบญัช ี(ต่อ) 


2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทนุในตราสารหนี และสินทรัพย์ทางการเงินอืนวดัมลูค่าโดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ให้รวมผลต่าง 
ดงักล่าวเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการทีไมเ่ป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทนุใน
ตราสารทนุทีถือไว้เพือค้า ให้รวมผลต่างดงักล่าวเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุของการเปลียนแปลงมลูค่ายตุิธรรม นอกจากนี 
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทนุในตราสารทนุทีถือไว้เผือขายให้รวมไว้ในส่วนเกินทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรมซึงแสดงอยู่ใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 
รายการในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน
ถัวเฉลียในระหว่างปี และรายการในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน ผลตา่งจากการแปลงค่าทีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
และเมือมกีารจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั งหมดดงักล่าว ถือเป็นส่วนหนึงของ
รายการกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั นในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 
2.5 ข้อมลูจําแนกตามส่วนงาน 

 
ข้อมลูจําแนกตามส่วนงานแสดงแบ่งตามส่วนงานดําเนินงานและตามภูมศิาสตร์ของการดําเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มกิจการ  
 
ส่วนงานดําเนินงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผู้มอํีานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงาน 
ผู้มอํีานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานหมายถึงบคุคลทีมหีน้าทีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ส่วนงานดําเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือ คณะผู้บริหารทีทําการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงิน
ลงทนุระยะสั นอืนทีมสีภาพคล่องสงูซึงมอีายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัทีได้มา และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี สินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.7 ลูกหนี การค้า 

 
ลกูหนี การค้ารับรู้เริมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี  และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หกัด้วยค่าเผือหนี สงสยัจะสญู
ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ นงวด ค่าเผือหนี สงสยัจะสญูหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลกูหนี การค้าเปรียบเทียบกับมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี การค้า หนี สญูทีเกิดขึ นจะรับรู้ไว้ในกําไรหรือขาดทนุโดยถือเป็น
ส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
2.8 สินค้าคงเหลือ 

 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทอาหารและ
เครืองดืม คํานวณโดยวิธีถัวเฉลียเคลือนไหว สินค้าสําเร็จรูปและวตัถดุิบจากธุรกิจการผลิต และสินค้าประเภทสปา คํานวณโดย
วิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกั ส่วนสินค้าประเภทแฟชันและเครืองสําอาง คํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทนุของการซื อประกอบด้วย
ราคาซื อ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับการซื อสินค้านั น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หกัด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตาม
เงือนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลดการนําบตัรส่วนลดไปขึ นเป็นเงินสด  ต้นทนุของสินค้าสําเร็จรูปและ
งานระหว่างทําประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถดุิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปันส่วนตาม
เกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไมร่วมต้นทนุการกู้ ยืม มลูค่าสทุธิทีจะได้รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็นเพือให้สินค้านั นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมลูค่าของสินค้า
เก่า ล้าสมยั หรือเสือมคณุภาพเท่าทีจําเป็น 
 

2.9 ทีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย 
 
ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย แสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิทีคาดวา่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากวา่ ราคา
ทนุคํานวณโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกั ราคาทนุประกอบด้วย ทีดิน ค่าพฒันาทีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จา่ยทีเกียวข้องโดยตรงกับ
โครงการและดอกเบี ยเงินกู้ ยืมทีเกียวข้อง ซึงจะหยดุบนัทึกดอกเบี ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทนุเมืองานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.10 เงนิลงทุนอืน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทนุทีนอกเหนือจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเป็นสามประเภทคือเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย เงินลงทนุทีถือไว้จนครบกําหนด และเงินลงทนุทัวไป การจดัประเภทขึ นอยู่กับจดุมุง่หมายขณะลงทุน 
ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ กําหนดการจดัประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทนุ ณ เวลาลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย คือ เงินลงทนุทีจะถือไว้โดยไมร่ะบชุ่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออตัรา

ดอกเบี ยเปลียนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน เว้นแต่กรณีทีฝ่ายบริหารแสดงเจตจํานงทีจะถือไว้ในช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน หรือเว้นแตก่รณีทีฝ่ายบริหารมคีวามจําเป็นทีต้องการขายเพือเพิม
เงินทนุดาํเนินงาน จงึจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน 

 
2. เงินลงทนุทีถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทนุทีมกํีาหนดเวลาและผู้บริหารตั งใจแน่วแน่และมคีวามสามารถถือไว้จนครบ

กําหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิ นรอบระยะเวลารายงานก็
จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน 

 
3. เงินลงทนุทัวไป คือ เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่มตีลาดซื อขายคล่องรองรับ 
 
ทกุหมวดหมูข่องเงินลงทนุบนัทึกเริมต้นในราคาต้นทนุ ซึงเท่ากับมลูค่ายตุิธรรมของสิงตอบแทนทีให้ไปเพือให้ได้มาซึงเงินลงทนุ
นั น รวมทั งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ 
 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขายวดัมลูค่าในเวลาต่อมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุวดัตามราคาเสนอซื อที 
อ้างอิงจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัทําการสดุท้ายของวนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื อ
ล่าสดุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทนุทียงัไมเ่กิดขึ นจริงของเงินลงทนุเผือขายรับรู้ในส่วนของกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 
 
เงินลงทนุทีถือไว้จนครบกําหนดวดัมลูค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี ยทีแท้จริงหกัด้วยคา่เผือ
การลดลงของมลูค่า 
 
เงินลงทนุทัวไป แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือการลดลงของมลูค่า 
 
บริษัทจะทดสอบค่าเผือการลดลงของมลูค่าของเงินลงทนุเมือมีข้อบ่งชี ว่าเงินลงทนุนั นอาจมคี่าเผือการลดลงของมลูค่าเกิดขึ น 
หากราคาตามบญัชีของเงินลงทนุสงูกว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบนัทึกรายการขาดทนุจากค่าเผือการลดลงของ 
มลูค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทนุ  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.10 เงนิลงทุนอืน (ต่อ) 
 

ในการจําหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างมลูค่ายตุิธรรมของผลตอบแทนสทุธิทีได้รับจากการจําหน่ายเมือเปรียบเทียบกับราคา
ตามบญัชีของเงินลงทนุนั นจะบนัทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทนุ กรณีทีจําหน่ายเงินลงทนุทีถือไว้ในตราสารหนี หรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัด้วยราคาตามบญัชี
จากจํานวนทั งหมดทีถือไว้ 
 

2.11 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 
อสงัหาริมทรัพย์ทีถือครองโดยกลุ่มกิจการเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิมขึ นของมลูค่าของสินทรัพย์หรือทั ง
สองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์ทีอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพฒันาเพือเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเมือเริมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุด้วยวิธีราคาทนุ รวมถึงต้นทนุในการทํารายการและต้นทนุการกู้ ยืม 
ต้นทนุการกู้ ยืมทีเกิดขึ นเพือวตัถปุระสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุนั นจะรวมเป็นส่วน
หนึงของต้นทนุของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ต้นทนุการกู้ ยืมจะถูกรวมในขณะทีการซื อหรือการก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัที
เมือสินทรัพย์นั นก่อสร้างเสร็จอย่างมนียัสําคญั หรือระหว่างทีการดําเนินการพฒันาสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เมือเริมแรก อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจะบนัทึกด้วยวิธีราคาทุน หกั ค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือผลขาดทุน
จากการด้อยค่า 
 
ทีดินไม่มีการหักค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนอืน ๆ  จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพือทีปันส่วน
ราคาทนุตลอดประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ดงันี  
 
ส่วนปรับปรุงทีดิน อายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อายสุญัญาเช่า และ 20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเข้าเป็นมลูค่าบญัชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมือมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั น และต้นทนุสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชือถือ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ทั งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ น เมือมกีารเปลียนแทนชิ นส่วนของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ จะตดัมลูค่าตามบญัชี
ของส่วนทีถกูเปลียนแทนออก  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.12 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์อืนทั งหมดวดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสือมราคาสะสม ต้นทนุเริมแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการซื อสินทรัพย์นั น รวมถึงต้นทุนทีประมาณในเบื องต้นสําหรับการรื อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีตั งของ
สินทรัพย์ซึงเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหนึงของราคาทนุของสินทรัพย์ 
 
ต้นทนุทีเกิดขึ นภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึงตามความเหมาะสม เมือ
ต้นทนุนั นเกิดขึ นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทนุดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าได้อย่าง
น่าเชือถือ และจะตดัมลูค่าตามบญัชีของชิ นส่วนทีถกูเปลียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอืน ๆ  กลุ่มกิจการจะรับรู้
ต้นทนุดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเมือเกิดขึ น 
 
ทีดินไมม่กีารคิดค่าเสือมราคา  ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์อืนคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพือลดราคาทนุแต่ละชนิดตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์ทีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงัต่อไปนี  
 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายสุญัญาเช่า 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี 
อาคารและอปุกรณ์ประกอบ อายสุญัญาเช่า 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และ 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร อายสุญัญาเช่า และ 10 ปี 
เครืองจกัรและอปุกรณ์ 5  15 ปี 
เครืองตกแต่ง ตดิตั งและอปุกรณ์อืน 4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 
ยานพาหนะ 4  5 ปี 
 
ทกุสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะมกีารทบทวนและปรับปรุงมลูค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมาะสม 
 
ในกรณีทีมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มลูค่าตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากับมลูค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนทนัที  
 
เครืองใช้ในการดําเนินธรุกิจโรงแรมแสดงในราคาทนุสทุธิหลงัจากหกัค่าเสือมราคาสะสม ส่วนทีซื อเพิมเติมจะถือเป็นเครืองใช้ใน
โรงแรมและถือเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีเมือมกีารเบิกใช้  
 
เมือมกีารซื ออปุกรณ์ในการดําเนินงานและเครืองใช้ในครัวของธรุกิจภตัตาคารอาหารจะแสดงด้วยราคาทนุ โดยทียงัไมม่กีารคดิค่า
เสือมราคาจนกระทังเมือมกีารเบิกครั งแรกเพือใช้ในภตัตาคาร โดยจะคิดค่าเสือมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งาน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีเริมใช้ครั งแรก การเบิกใช้ครั งต่อไปเพือการเปลียนแทนจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทนัที 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.12 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ในกรณีทีมกีารปรับปรุงเปลียนรูปแบบการตกแต่งของภตัตาคาร ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นจะบนัทึกเป็นค่าปรับปรุงอาคารหรือค่าปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า โดยคิดค่าเสือมราคาด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอายทีุเหลือของสญัญาเช่าอาคารหรือตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ 3  7 ปี 
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั นกว่า 
 
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์กับมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บญัชีผลกําไรหรือขาดทุนอืนสุทธิในงบกําไรขาดทุน 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) 
 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า 
ต้นทนุของสิทธิดงักล่าวตดัจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานของอาคารทีเกียวข้องภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 40 ปี 
 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ไม่มกีารปรับมลูค่าเนืองจากไมไ่ด้มตีลาดซื อขายคล่องรองรับ ระยะเวลาและวิธีการตดัจําหน่ายจะมี
การทบทวนทกุสิ นงวดบญัชี 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ทรัพย์สินทางปัญญาวดัมลูค่าด้วยราคาซื อและประกอบด้วยสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศเพือบริหารจดัการสินทรัพย์ (Management 
letting rights) และดําเนินการเกียวกับสิทธิในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และสตูรอาหารและอปุกรณ์ทีพฒันาขึ น
เอง ซึงทําให้กลุ่มกิจการได้เปรียบกว่าคู่แข่ง ทรัพย์สินทางปัญญาตดัจําหน่ายทีระยะเวลา 20 ปี และ 40 ปี  
 
ต้นทุนการพฒันาแฟรนชายส์ 
 
ต้นทนุทีเกิดขึ นเพือการพัฒนาแฟรนชายส์ใหม ่ซึงเกียวข้องกับการออกแบบภตัตาคารและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่รับรู้เป็น 
สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนในจํานวนไมเ่กินรายจ่ายทีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต สว่นรายจ่ายในการพฒันาอืน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ น ต้นทนุการพฒันาทีได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไมส่ามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป 
การทยอยตดัจําหน่ายต้นทนุการพฒันาทีบนัทึกเป็นสินทรัพย์จะเริมต้นตั งแต่เมือเริมดําเนินงานแฟรนชายส์เพือการพาณิชย์โดย
ตดัจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นระยะเวลาประมาณ 3  20 ปี ต้นทนุการพฒันาทีบนัทึก
เป็นสินทรัพย์จะไม่มกีารตีราคาเพิม แต่จะมกีารทบทวนราคาตามบญัชีใหมใ่นแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ น 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
ค่าลิขสิทธิแฟรนชายส์ 
 
รายจ่ายทีเกิดขึ นเพือให้ได้มาซึงสิทธิบตัร เครืองหมายทางการค้า และใบอนญุาตของแฟรนชายส์ต่าง ๆ บนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่
มตีวัตนและตดัจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 10  20 ปี สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนดงักล่าวจะไม่มกีารตี
ราคาเพิม แต่จะมกีารทบทวนราคาตามบญัชีใหมใ่นแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ น 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือต้นทนุของเงินลงทนุทีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุทีกลุ่มกิจการมสี่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย 
ณ วนัทีได้มาซึงบริษัทนั น ค่าความนิยมทีเกิดจากการได้มาซึงบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ค่าความนิยมทีเกิดจากการได้มาซึงบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จะรวมไว้ในบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการ
ร่วมค้า และจะถกูทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
 
ค่าความนิยมทีรับรู้จะต้องถกูทดสอบการด้อยค่าทกุปี และแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือการด้อยค่า ค่าเผือการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทีรับรู้แล้วจะไมม่กีารกลบัรายการ ทั งนี มลูค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถกูรวมคํานวณในงบกําไรขาดทนุ
เมือมกีารขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถกูปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยทีหน่วยนั น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธรุกิจ ทีเกิดความนิยมเกิดขึ นและระบสุ่วน
งานดําเนินงานได้ 
 
เครืองหมายการค้า 
 
ตราสินค้า ชือทางการค้าหรือบริการเฉพาะกิจการหรือกลุ่มกิจการทีได้รับความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลกูค้าในเชิงพาณชิย์ 
ไมม่กีารตดัจําหน่าย แต่จะมกีารทบทวนราคาตามบญัชีใหมใ่นแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ น 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซื อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
ดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3  10 ปี  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
 
ต้นทนุทีใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ น ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการพฒันาทีเกียวข้อง
ตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึงกลุ่มกิจการเป็นผู้ดแูล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่
มตีวัตนเมือเป็นไปตามข้อกําหนดทกุข้อดงันี  
 
 มคีวามเป็นไปได้ทางเทคนิคทีกิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์เพือนํามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 
 ผู้บริหารมคีวามตั งใจทีจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 กิจการมคีวามสามารถทีจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร 
 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอืนได้เพียงพอทีจะนํามาใช้เพือทําให้การพฒันา

เสร็จสิ นสมบรูณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ 
 กิจการมคีวามสามารถทีจะวดัมลูค่าของรายจ่ายทีเกียวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกิดขึ นในระหว่างการพฒันาได้อย่าง

น่าเชือถือ 
 

ต้นทนุโดยตรงทีรับรู้เป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทนุพนกังานทีทํางานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในจํานวนเงินทีเหมาะสม 
 
ต้นทนุการพฒันาอืนทีไมเ่ข้าเงือนไขเหล่านี จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไมรั่บรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ต้นทนุในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตดัจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ตาม
ประมาณการแต่ไมเ่กิน 3  10 ปี  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึงไมม่กีารตดัจําหน่ายจะถกูทดสอบการด้อยค่าเป็นประจํา
ทกุปี สินทรัพย์อืนทีมกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมือมเีหตกุารณ์หรือสถานการณ์บ่งชี ว่าราคาตามบญัชีอาจสงู
กว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืน ซึงหมายถึงจํานวนทีสงูกวา่ระหว่างมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกับมลูค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถกูจดัเป็น
หน่วยทีเล็กทีสดุทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถปุระสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า สินทรัพย์ทีไมใ่ช่สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ไปแล้ว จะถกูประเมนิความเป็นไปได้ทีจะกลบัรายการขาดทนุ
จากการด้อยค่า ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
สัญญาเช่าระยะยาว  กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผู้ เช่า 
 
สญัญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพย์ซึงผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่า
นั นถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจงูใจทีได้รับจากผู้ ให้เช่า) จะ
บนัทึกในกําไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั น 
 
สญัญาเช่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ซึงผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั งหมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีเช่า หรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินที
ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่มลูค่าใดจะตํากว่า  
 
จํานวนเงินทีต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตัราดอกเบี ยคงทีต่อหนี สินคงค้างอยู่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ยจ่าย
จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทําให้อัตราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของ
หนี สินทีเหลืออยู่ สินทรัพย์ทีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ทีเช่าหรืออายุของ
สญัญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 
 
สัญญาเช่าระยะยาว  กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า  
 
สินทรัพย์ทีให้เช่าตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นลกูหนี สญัญาเช่าการเงินด้วยมลูค่าปัจจบุันของจํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญา
เช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี เบื องต้นกับมลูค่าปัจจุบันของลกูหนี บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญา
เช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสญัญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสทุธิซึงสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงทีทกุงวด ต้นทนุทางตรงเริมแรก
ทีรวมอยู่ในการวดัมลูค่าลกูหนี สญัญาเช่าการเงินเริมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
สินทรัพย์ทีให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และตัด
ค่าเสือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีดิน อาคารและอปุกรณ์ของกลุ่มกิจการซึง
มลีกัษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สทุธิจากสิงตอบแทนจงูใจทีได้จ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการ
ให้เช่า 
 

2.16 เงนิกู้ยมื 
 
เงินกู้ ยืมรับรู้เริมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสิงตอบแทนทีได้รับหกัด้วยต้นทนุการจดัทํารายการทีเกิดขึ น เงินกู้ ยืมวดัมลูค่าในเวลา
ต่อมาด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี ยทีแท้จริง ผลต่างระหว่างสิงตอบแทน (หกัด้วยต้นทนุการจดัทํารายการที
เกิดขึ น) เมือเทียบกับมลูค่าทีจ่ายคืนเพือชําระหนี นั นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 
 
เงินกู้ ยืมจดัประเภทเป็นหนี สินหมนุเวียนเมือกลุ่มกิจการไมม่สีิทธิอนัปราศจากเงือนไขให้เลือนชําระหนี ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 12 เดือนนบัจากวนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ประมาณการหนี สิน 
 
กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหนี สิน (ซึงไมร่วมถึงประมาณการหนี สินสําหรับผลตอบแทนพนกังาน) อนัเป็นภาระผกูพันใน
ปัจจบุนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจดัทําไว้ อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผกูพนันั นมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสญูเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการของจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่าง
น่าเชือถือ ในกรณีทีกลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี สินเป็นรายจ่ายทีจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยก
ต่างหากเมือคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั นคืนอย่างแน่นอน  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มกิจการได้กําหนดโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบ บริษัทมทีั งโครงการสมทบเงินและโครงการ 
ผลประโยชน์ 
 
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินทีคงที บริษัทไมม่ีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระ
ผกูพนัจากการอนมุานทีจะต้องจ่ายเงินเพิม ถึงแม้กองทนุไมม่สีินทรัพย์เพียงพอทีจะจ่ายให้พนกังานทั งหมดสําหรับการให้บริการ
จากพนกังานทั งในอดีตและปัจจบุนั บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทนุสํารองเลี ยงชีพ ซึงบริหารโดยผู้จดัการกองทนุภายนอกตาม
เกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพนัทีจะจ่ายเงินเพิมอีกเมือได้
จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถกูรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้า
จะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมกีารได้รับเงินคืนหรือหกัออกเมือครบกําหนดจ่าย 
 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะกําหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับเมือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุจํานวนปีทีให้บริการและ
ค่าตอบแทน 
 
หนี สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน และ ปรับปรุงด้วยต้นทนุบริการในอดีตทียงัไมรั่บรู้ ภาระผกูพนันี คํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระทกุปีด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วย ทีประมาณการไว้ ซึงมลูค่าปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกลุเงินเดียวกับสกลุเงินทีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบ
กําหนดของพนัธบตัรใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผกูพนับํานาญ 
 
กําไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัเกิดขึ นจากการปรับปรุงหรือเปลียนแปลงข้อสมมติฐาน
จะต้องรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิด 
 

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทนุ ยกเว้นส่วนทีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี  ภาษีเงินได้ต้องรับรู้
ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ตามลําดบั  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี(ต่อ) 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้ดําเนินงานและเกิดรายได้
ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมนิสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีมสีถานการณ์ทีการนํากฎหมายภาษี 
ไปปฏิบัติขึ นอยู่กับการตีความ และจะตั งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีเหมาะสมจากจํานวนทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่
หน่วยงานจดัเก็บ 
 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีตั งเต็มจํานวนตามวิธีหนี สิน เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี สิน และ
ราคาตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการจะไมรั่บรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้เริมแรก
ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี สินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเกิดรายการ รายการนั นไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรทางบญัชีและกําไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) 
ทีมผีลบงัคบัใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าว
จะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีได้มกีารจ่าย
ชําระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํา
จํานวนผลต่างชัวคราวนั นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั งภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัวคราวของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าทีต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลบั
รายการผลต่างชัวคราวและการกลับรายการผลต่างชัวคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ นภายในระยะเวลาที
คาดการณ์ได้ในอนาคต  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมือกิจการมสีิทธิตามกฎหมาย
ทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุันมาหกักลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุัน และทั งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดย
การเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึงตั งใจจะจ่ายหนี สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วย
ยอดสทุธิ 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญัจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ   
 
ต้นทุนทีเพิมขึ นเกียวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื อขายหุ้นทีจ่ายออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการ
ดงักล่าวด้วยจํานวนเงินสทุธิจากภาษีไว้เป็นรายการหกัในส่วนของเจ้าของ โดยนําไปหกัจากสิงตอบแทนทีได้รับจากการออกหุ้น  



136

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
สิงตอบแทนทีจ่ายออกไปและเกียวข้องโดยตรงกับการทีบริษัทใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื อคืนหุ้นสามญัของบริษัทซึงรวมถึงต้นทุน
เพิมเติมทีจ่ายออกไปภายนอกสทุธิจากภาษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วน
ของเจ้าของของบริษัทจนกว่าหุ้นทนุซื อคืนดงักล่าวจะถกูยกเลิกไปหรือจําหน่ายใหม ่สิงตอบแทนใด ๆ ทีได้รับจากการขายหรือนํา
หุ้นทุนซื อคืนออกจําหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทนุเพิมเติมทีจ่ายออกไปภายนอกสทุธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ทีเกียวข้อง จะ
แสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ 

 
2.21 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญั 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญัทีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 
บริษัทได้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหลงัจาก
หกัค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องแล้วได้แสดงไว้ภายใต้หวัข้อ “ใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญั” ในส่วนของผู้ ถือหุ้นสามญั 
 

2.22 การรับรู้รายได้ 
 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครืองดืม และบริการที
เกียวข้องอืนจะบนัทึกเป็นรายได้เมือได้ให้บริการแล้ว 
 
รายได้จากการให้บริการด้านทีพกัอาศยั จะรับรู้เป็นรายได้เมือเริมระยะเวลาการเช่าโดยวิธีเส้นตรง รายได้จากสิทธิในการบริหาร
สินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทคงที จะรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนทีตกลงในสัญญาสิทธิในการบริหาร
สินทรัพย์  รายได้จากสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทผนัแปร จะรับรู้เป็นรายได้เมือขายสินค้า
หรือได้ให้บริการแล้ว 
รายได้ค่าขายอาหารและเครืองดืมรับรู้เป็นรายได้เมือส่งของและให้บริการแล้วทีจํานวนสทุธิจากภาษีขายและส่วนลด 
 
รายได้ค่าเชา่จากกิจการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราทีระบใุนสญัญาเช่า รายได้ค่าเชา่รับล่วงหน้าจะ
รับรู้เป็นรายได้ในจํานวนทีเท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
รายได้จากกิจการบนัเทิงจะรับรู้เป็นรายได้เมือมกีารแสดง  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.22 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้จากการขายเครืองตกแต่งและติดตั งรับรู้เมือผู้ ซื อได้รับโอนความเสียงและ
ผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของแก่ผู้ซื อ 
 
รายได้จากการขายสิทธิในสถานทีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลารับรู้เป็นรายได้เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัในการ
เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวไปให้กับผู้ซื อสิทธิ และสถานทีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้งาน
แล้ว กลุ่มกิจการจะยงัไมรั่บรู้รายได้จากการขายสิทธิดงักล่าวถ้าสถานทีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลาไมอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
 
รายได้จากการผลิตและจัดจําหน่าย จะรับรู้เป็นรายได้เมือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และรับรู้รายได้จากการขายสินค้าให้แก่
ห้างสรรพสินค้าตามจํานวนสินค้าทีห้างสรรพสินค้าขายได้ รายได้จากการขายเป็นจํานวนทีสทุธิจากภาษีขายและส่วนลด 
 
รายได้จากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายได้เมือได้ให้บริการแล้ว 
 
รายได้อืนรับรู้ตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี  
  รายได้ค่าสิทธิและแฟรนชายส์  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึงเป็นไปตามเนื อหาของสญัญาทีเกียวข้อง 
  รายได้ดอกเบี ยและค่านายหน้า  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมคีวามไมแ่น่นอนในการรับชําระ  
  รายได้เงินปันผล  รับรู้เมือผู้ ถือหุ้นมสีิทธิได้รับเงินปันผล 
 

2.23 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลทีจ่ายประจําปี บนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึงทีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลนั น 
 
เงินปันผลทีจ่ายระหว่างกาล บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึงทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลนั น  
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3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมคีวามเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก่ การเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตรา 
ต่างประเทศและการเปลียนแปลงอตัราดอกเบี ย แผนการจดัการความเสียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงแสวงหาวิธีการลด 
ผลกระทบทีทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยทีสดุเท่าทีเป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้ 
เครืองมือทางการเงิน ตวัอย่างเช่น สญัญาอตัราแลกเปลียนสกลุเงินและสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบี ย เพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึ น  
 
การจดัการความเสียงทางการเงินของกลุ่มกิจการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง
ของกลุ่มกิจการจะชี ประเด็น ประเมนิ และป้องกันความเสียงทางการเงินด้วยการร่วมมอืกันทํางานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบตัิงาน
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการปฏิบตัิตามหลกัการเพือจดัการความเสียงโดยรวม อีกทั งยงัปฏิบตัิตามนโยบายทีเขียนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือครอบคลุมความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงจากอตัราดอกเบี ย และการใช้
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ทั งนี กลุ่มกิจการไมม่ีนโยบายทีจะใช้เครืองมือทางการเงินเพือเก็งกําไรหรือซื อขาย 

 
3.1.1 สัญญาแลกเปลียนสกุลเงนิ  

 
กลุ่มกิจการบนัทึกสญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบี ย ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
ในการทําสญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบี ย กลุ่มกิจการได้ทําข้อตกลงกับคู่สญัญาทีจะแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปลียนทีได้ตกลงกันล่วงหน้า การแลกเปลียนเงินต้นในสกลุเงินทีต่างกันจะทําเมือวนั
เริมแรกของสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลียนทีได้ตกลงกันไว้ และจะทําการแลกเปลียนสกลุ
เงินทีตรงข้ามกันในจํานวนเดียวกันระหว่างระยะเวลาของสญัญาและเมือถึงกําหนดตามสญัญา รายการลกูหนี และเจ้าหนี 
ตามสญัญาจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปลียน ณ วนัสิ นงวดบญัชี กําไรขาดทนุทียงัไมเ่กิดขึ นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดงักล่าวจะถกูบนัทึกในงบกําไรขาดทนุ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบี ยตามทีตกลงกันล่วงหน้าใน
รูปของสกลุเงินทีแตกต่างกันตลอดอายสุญัญา ส่วนแตกตา่งทีจะต้องจ่ายหรือรับตามสญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและ
อตัราดอกเบี ยได้บนัทึกไว้เป็นส่วนหนึงของดอกเบี ยรับหรือดอกเบี ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
3.1.2 สัญญาซื อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
กลุ่มกิจการบนัทึกสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
สญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียนด้วยการ
กําหนดอตัราทีจะใช้รับรู้สินทรัพย์ทีเป็นสกลุเงินต่างประเทศซึงจะได้รับจริง หรือทีจะใช้รับรู้หนี สินทีเป็นสกลุเงิน 
ต่างประเทศซึงจะต้องจ่ายชําระ จํานวนทีเพิมขึ นหรือลดลงจากจํานวนเงินทีจะได้รับจริงจากสินทรัพย์หรือทีจะต้องจ่าย
ชําระหนี สิน จะนําไปหกักลบกับมลูค่าทีเปลียนแปลงไปของสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเกียวข้อง  
รายการกําไรและรายการขาดทนุจากเครืองมอือนุพนัธ์จะนํามาหกักลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที
ก่อให้เกิดสญัญาแต่ละฉบบัจะถกูตดัจําหน่ายตลอดระยะเวลาตามสญัญา กลุ่มกิจการไมม่ภีาระผกูพนัในการจ่าย 
ค่าธรรมเนียมในการทําสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

3.1.3 สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ย 
 
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยช่วยป้องกันความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี ย ส่วนต่างทีจะต้องจ่าย
หรือทีจะได้รับจากสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยรับรู้เป็นส่วนประกอบของดอกเบี ยจ่ายตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง 
 

3.1.4 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 
 
กลุ่มกิจการไมม่กีารกระจุกตวัอย่างมีนยัสําคัญของความเสียงทางด้านสินเชือ กลุ่มกิจการมนีโยบายทีเหมาะสมเพือทํา
ให้เชือมันได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าทีมีประวัติสินเชืออยู่ในระดับทีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทาง
การเงินและรายการเงินสดได้เลือกทีจะทํารายการกับสถาบันการเงินทีมีระดบัความน่าเชือถือสูง กลุ่มกิจการมนีโยบาย
จํากัดวงเงินธรุกรรมการให้สินเชือกับสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม 

 
3.2 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 
วตัถปุระสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทนุของบริษัทนั นเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองของกลุ่ม
กิจการเพือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ทีมสี่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทนุทีเหมาะสม
เพือลดต้นทนุทางการเงินของทนุ  
 
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น การคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การ
ออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี สิน  
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4 ประมาณการทางบญัชทีีสําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บนพื นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตทีเชือว่ามเีหตผุลในสถานการณ์ขณะนั น 
 

4.1 การด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามทีได้กล่าวในหมายเหตขุ้อ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อย มลู
ค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใช้ การคํานวณดงักล่าว
อาศยัการประมาณการของผู้บริหาร  
 

4.2  การประมาณการมลูค่ายุติธรรมในการรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการรวมกิจการโดยแต่งตั งผู้ ประเมินอิสระซึงมีคุณสมบัติของ
ผู้ เชียวชาญในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม บนพื นฐานของสมมติฐานทางการเงินในการได้มาซึง มลูค่า
ยตุิธรรมของการซื อกิจการการคํานวณดงักล่าวขึ นอยู่กับดลุยพินิจของผู้บริหาร 

 
5 การวัดมลูค่ายุติธรรม 

 
สินทรัพย์และหนี สินซึงวดัมลูค่าตามมลูค่ายตุิธรรม จะถกูจดัประเภทตามระดบัของลําดบัขั นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงัต่อไปนี  
 
ข้อมลูระดบัที 1:      ราคาเสนอซื อขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดทีมสีภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี สินอย่างเดียวกัน  
ข้อมลูระดบัที 2:      ข้อมลูอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึงรวมอยู่ในข้อมลูระดบัที 1 ทั งทีสามารถสงัเกตได้โดยตรง  

     (ได้แก่ข้อมลูราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นั นหรือหนี สินนั น  
ข้อมลูระดบัที 3:      ข้อมลูสําหรับสินทรัพย์หรือหนี สินซึงไมไ่ด้มาจากข้อมลูทีสามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมลูทีไมส่ามารถ 
      สงัเกตได้)  
 
ตารางด้านล่างนี แสดงถึงสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและบริษัททีถกูวดัมลูค่าตามมลูค่ายตุิธรรมและแสดงลําดับขั นของการวดัมลูค่า
ยตุิธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 งบการเงนิรวม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย     
    หลกัทรัพย์ประเภททุน 24,766   24,766 
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5 การวัดมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย     
    หลกัทรัพย์ประเภททุน 23,041   23,041 
 
เครืองมอืทางการเงนิในระดับที 1 
 
มลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื อขาย ณ วันทีในงบการเงิน 
ตลาดจะถือเป็นตลาดทีมสีภาพคล่องเมือราคาเสนอซื อขายมพีร้อมและสมําเสมอ เครืองมอืทางการเงินทีรวมอยู่ข้อมลูระดบัที 1 
ได้แก่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ ซึงจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผือขาย 
 
 
 

 



142

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จํากัด

 (มหาชน)  |  รายงานประจ ําปี 2559

 



 
6 ข้อมลูจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานทีรายงานสีส่วนงาน ได้แก่ ธรุกิจโรงแรมและสปา ธรุกิจอืน ๆ ทีเกียวข้องกับธรุกิจโรงแรม ธรุกิจร้านอาหารและธรุกิจค้าปลีก สีส่วนงานทีรายงานในปีปัจจบุนั แบ่งตามส่วนงานทีนําเสนอและ
ได้รับการสอบทานโดยผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ซึงได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร โดยรวมส่วนงานทีมีลกัษณะผลิตภัณฑ์และบริการทีคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันตามที
เปิดเผยในหมายเหต ุ2.5 ข้อมลูทีแสดงด้านล่างเป็นข้อมลูทีผู้มอีํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานใช้ในการประเมนิผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน  
 

6.1 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 
 

 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
  ธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
รายได้             
   รวมรายได้ 25,559 18,414 4,574 4,970 22,710 19,777 3,495 3,507 (135) (125) 56,203 46,543 
             
ต้นทุน             
   รวมต้นทนุ (9,695) (7,330) (1,271) (1,405) (6,498) (5,451) (2,048) (2,045) 65 76 19,447 16,155 
             
กําไรขั นต้น 15,864 11,084 3,303 3,565 16,212 14,326 1,447 1,462 (70) (49) 36,756 30,388 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (7,648) (6,301) (2,777) (2,288) (12,583) (10,032) (1,180) (1,161) 70 49 (24,118) (19,733) 
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา             
   และค่าตัดจําหน่าย 8,216 4,783 526 1,277 3,629 4,294 267 301   12,638 10,655 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย (2,195) (1,651) (195) (163) (1,247) (1,110) (146) (138)   (3,783) (3,062) 
ต้นทนุทางการเงิน (1,089) (890) (190) (131) (320) (271) (6) (10)   (1,605) (1,302) 

ส่วนแบง่กําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 231 759 11 (3) 350 497     592 1,253 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 5,163 3,001 152 980 2,412 3,410 115 153   7,842 7,544 

ภาษีเงินได้ (488) (88) (119) (136) (390) (155) (36) (31)   (1,033) (410) 

กําไรสุทธิ 4,675 2,913 33 844 2,022 3,255 79 122   6,809 7,134 

รวมสินทรัพย์           108,453 98,381 

รวมหนี สิน           67,656 61,670 
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6 ข้อมลูจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
6.2 ข้อมลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา 
ธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 
 

ตัดรายการระหว่างกัน รวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
รายได้             
ประเทศไทย 8,253 7,539 1,915 2,051 13,279 11,930 3,495 3,507 (135) (125) 26,807 24,902 
ประเทศสิงคโปร์  1  1 2,344 2,883     2,344 2,885 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 6,109 5,484   3,530 2,004     9,639 7,488 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 122 39 8 12 3,178 2,649     3,308 2,700 
ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 1,777 1,758   331 295     2,108 2,053 
ประเทศโปรตเุกส 5,427 293         5,427 293 

อืน ๆ 3,871 3,300 2,651 2,906 48 16     6,570 6,222 

รวม 25,559 18,414 4,574 4,970 22,710 19,777 3,495 3,507 (135) (125) 56,203 46,543 
             
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ             
ประเทศไทย 187 83 461 477 1,532 1,324 79 122   2,259 2,006 
ประเทศสิงคโปร์ (2) (6) (7) (23) 100 60     91 31 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 210 615   363 1,824     573 2,439 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 84 13 (20) (26) 76 58     140 45 
ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 636 764   17 6     653 770 
ประเทศโปรตเุกส 2,588 28         2,588 28 

อืน ๆ 972 1,416 (401) 416 (66) (17)     505 1,815 

รวม 4,675 2,913 33 844 2,022 3,255 79 122   6,809 7,134 

รวมสินทรัพย์           108,453 98,381 

รวมหนี สิน           67,656 61,670 
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6 ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

6.2 ข้อมลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการได้มกีารจดัการส่วนงานธรุกิจทัวโลกในลกัษณะเดียวกันและส่วนงานธรุกิจเหล่านี ดําเนินงานในเขตภูมศิาสตร์หลกั มี
ดงันี  
 

ประเทศไทย เป็นประเทศแมที่บริษัทใหญ่ตั งอยู่และดําเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตการดําเนินงานหลกัในเขต
ภูมิศาสตร์นี ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขายอาหารและเครืองดืม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือขาย ธุรกิจจัด
จําหน่าย ธรุกิจการผลิต ธรุกิจให้เช่าศนูย์การค้า ธรุกิจสปา และธรุกิจการจดัการ 
 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  กลุ่มกิจการดําเนินงานเกียวกับธรุกิจโรงแรม และธรุกิจขายอาหารและเครืองดืม  
 

ประเทศสิงคโปร์  กลุ่มกิจการดําเนินงานเกียวกับธรุกิจขายอาหารและเครืองดืม 
 

ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  กลุ่มกิจการดําเนินงานเกียวกับธุรกิจโรงแรม ธรุกิจสปา และธรุกิจขาย
อาหารและเครืองดืม 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  กิจกรรมทีสําคัญเด่นชัดคือ ธุรกิจขายอาหารและเครืองดืม ธุรกิจสปา และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เพือขาย 
 

สาธารณรัฐโปรตเุกส  กลุ่มกิจการดําเนินงานเกียวกับธรุกิจโรงแรม 
 

อืน ๆ  กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา ประเทศหลักทีกลุ่มกิจการดําเนินงานอยู่คือ ประเทศศรีลังกา ประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบราซิล และประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกาใต้ เป็นต้น 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  บาท บาท บาท บาท 

 
    

 เงินสดในมอื 221,360,956 179,045,098 1,372,023 1,429,014 
 เงินฝากธนาคาร 4,177,400,470 3,812,832,869 100,140,105 447,437,248 
 เงินฝากประจํา (อายไุมเ่กิน 3 เดือน)  10,923,148   
 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,398,761,426 4,002,801,115 101,512,128 448,866,262 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไมม่ยีอดเงินฝากประจํา 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบี ยทีแท้จริงเฉลียของเงินฝากประจําคือ อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี และครบกําหนด 
ภายใน 3 เดือน  
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8 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนและลูกหนี การค้าตามสัญญาระยะยาว 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวียน     
ลกูหนี การค้า  กิจการอืน  ยอดรวม 2,537,420,037 2,781,621,223 31,645,355 29,742,946 
หกั  ค่าเผือหนี สงสยัจะสญู (158,973,785) (103,509,691) (251,653)  
ลกูหนี การค้า  กิจการอืน  สทุธิ 2,378,446,252 2,678,111,532 31,393,702 29,742,946 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 565,225,393 500,831,511 5,955,585 12,289,211 
ลกูหนี อืน 1,525,613,251 1,327,270,520 16,887,219 31,809,490 
ลกูหนี กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหต ุ14) 589,533,998 454,030,130 855,232,566 1,069,797,961 
รวมลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 5,058,818,894 4,960,243,693 909,469,072 1,143,639,608 
 
ลกูหนี การค้า  กิจการอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี ทีค้างชําระได้ดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถึ่งกําหนดชําระ 1,580,723,845 1,915,990,195 27,892,891 27,538,426 
ค้างชําระ     
   น้อยกว่า 90 วนั 506,929,245 437,872,525 1,677,660 755,835 
   91 ถึง 180 วนั 230,992,548 301,889,534 1,269,507 1,448,685 
   181 ถึง 365 วนั 184,307,008 66,757,538 805,297  
   มากกว่า 365 วนั 34,467,391 59,111,431   
ลกูหนี การค้า  กิจการอืน 2,537,420,037 2,781,621,223 31,645,355 29,742,946 
หกั  ค่าเผือหนี สงสยัจะสญู (158,973,785) (103,509,691) (251,653)  
ลกูหนี การค้า  กิจการอืน  สทุธิ 2,378,446,252 2,678,111,532 31,393,702 29,742,946 
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8 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนและลูกหนี การค้าตามสัญญาระยะยาว (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนี การค้าตามสญัญาระยะยาว 5,924,055,810 6,293,194,979   
หกั  รายได้ดอกเบี ยรอการรับรู้ (885,449,069) (1,259,023,117)   
หกั  ค่าเผือหนี สงสยัจะสญู (329,724,205) (102,960,591)   
ลกูหนี การค้าตามสญัญาระยะยาว  สทุธิ 4,708,882,536 4,931,211,271   

 
9 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     
อาหารและเครืองดืม 191,288,465 154,501,256 2,618,722 2,397,348 
สินค้าสําเร็จรูป (สทุธิจากคา่เผือ) 856,309,978 689,202,994   
วตัถดุิบ (สทุธิจากค่าเผือ) 948,439,198 882,877,861   
งานระหว่างทํา  67,053,871 62,322,259   
สินค้าระหว่างทาง 274,776,155 254,134,742   
วสัดสุิ นเปลืองและอืน ๆ  424,765,918 345,634,502 3,181,288 4,390,294 
รวมสินค้าคงเหลือ 2,762,633,585 2,388,673,614 5,800,010 6,787,642 
 
ต้นทนุของสินค้าคงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทนุขายเป็นจํานวน 12,683 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 10,592 ล้านบาท) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการบนัทึกค่าสินค้าล้าสมยัและเสียหายในงบกําไรขาดทนุเป็นจํานวน 22 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : กลบัรายการ 5 ล้านบาท) 
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10 ทีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย  
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
อสงัหาริมทรัพย์  4,467,514,136 
อสงัหาริมทรัพย์เพืออยู่อาศยั 2,294,068,446 2,937,515,629 
สถานทีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลา 254,575,439 101,967,654 
รวมทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย 2,548,643,885 7,506,997,419 
 
เพือการเปรียบเทียบข้อมลู กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสินทรัพย์หมนุเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นทีดินและโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขายจํานวน 221 ล้านบาท เพือสะท้อนถึงการประกอบธรุกิจในปัจจบุนั 
 
ต้นทนุของทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขายทีรับรู้เป็นต้นทุนขายในระหว่างปี เป็นจํานวน 960 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : 1,216 ล้านบาท) 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไมม่ภีาระผกูพนัในสญัญาก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย  
(พ.ศ. 2558 : ไมม่)ี 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 210,254,880 67,840,062 22,847,182  
ภาษีรอขอคืน 667,168,575 691,143,034 79,599,222 77,742,995 
เงินมดัจํา 69,982,628 19,728,301   
เงินจ่ายล่วงหน้า 177,163,343 119,225,977 13,424,992 120,000 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอืน 
   ทีถึงกําหนดชาํระภายในหนึงปี 6,746,306 7,076,484   
อืน ๆ 115,819,164 59,534,993 299,657 7,140,054 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอืน 1,247,134,896 964,548,851 116,171,053 85,003,049 
 
เพือการเปรียบเทียบข้อมลู กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสินทรัพย์หมนุเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นทีดินและโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขายจํานวน 221 ล้านบาท เพือสะท้อนถึงการประกอบธรุกิจในปัจจบุนั  
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12 เงนิลงทุนทัวไป 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิลงทุนระยะยาว     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย 24,765,904 1,113,284,999 23,040,895 20,245,238 
เงินลงทนุทีถือจนครบกําหนด 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
เงินลงทนุทัวไป  สทุธิ 44,306 27,695   
รวมเงินลงทนุระยะยาว 124,810,210 1,213,312,694 123,040,895 120,245,238 

 
ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในบริษัทอืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชีต้นปี 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265 
ลงทนุเพิม 43,349,777 228,077,394  20,000,000 
ขายเงินลงทนุ (86,100) (827) (86,100) (827) 
การเปลียนสถานะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุใน     
   บริษัทร่วม (หมายเหต ุ13) (887,498,067)    
กําไรจากการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมทีเคย 
   รับรู้ในกําไรเบ็ดเสร็จอืน (135,607,728)    
การเปลียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงิน 
   ลงทนุ (88,748,708) (377,286,485) 2,881,757 28,800 
การแปลงค่างบการเงิน (19,928,269) 60,079,393   
ราคาตามบญัชีปลายปี 24,765,904 1,113,284,999 23,040,895 20,245,238 
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12 เงนิลงทุนทัวไป (ต่อ) 
 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขายในบริษัทอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขายในบริษัทอืน     
    ราคาทนุ 20,713,801 778,469,849 20,019,002 20,105,102 
การเปลียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงิน 
   ลงทนุ 4,052,103 228,327,822 3,021,893 140,136 
การแปลงค่างบการเงิน  106,487,328   
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขายในบริษัทอืน 24,765,904 1,113,284,999 23,040,895 20,245,238 

 
ข) เงนิลงทุนทีถือจนครบกําหนด 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชีต้นปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
ลงทนุเพิม     
ราคาตามบญัชีปลายปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
 
เงินลงทนุทีถือจนครบกําหนด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงินลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ซึงมอีตัราดอกเบี ยร้อยละ 
4.38 ต่อปี และมกํีาหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2565 
 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุทีถือจนครบกําหนดของบริษัทและกลุ่มกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มดีงันี  
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
มลูค่ายตุิธรรม 101,051,027 103,272,572 
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12 เงนิลงทุนทัวไป (ต่อ) 
 
มลูค่ายตุิธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัราตลาดทีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ณ วนัที
ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมถือเป็นการวดัเป็นมลูค่าระดบัที 2 
 

ค) เงนิลงทุนทัวไป 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ  
   (ตามทีรายงานไว้เดิม) 804,803,475 26,543   
การปรับปรุงเงินลงทนุในส่วนได้เสีย     
   ในกิจการร่วมค้า (หมายเหต ุ36) (804,775,780)    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ (ปรับปรุงใหม)่ 27,695 26,543   
สินทรัพย์ได้มาจากการซื อกิจการในบริษัทย่อย     
   (หมายเหต ุ35) 7,445,960    
ลงทนุเพิม 16,611 1,152   
จําหน่ายสินทรัพย์ (7,445,960)    
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 44,306 27,695   
 
เงินลงทนุทัวไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 
 
  งบการเงนิรวม 
   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   บาท 
ปรับปรุงใหม่ 

บาท 
     

เงินลงทนุทัวไป  ราคาทนุ   2,684,857 2,668,246 
หกั  ค่าเผือการด้อยค่า   (2,640,551) (2,640,551) 
เงินลงทนุทัวไป  สทุธิ   44,306 27,695 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บริษัทยอ่ย   6,073,492,298 5,733,492,298 
บริษัทร่วม 6,692,163,068 5,417,529,960 2,767,066,898 2,736,116,097 
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 2,693,888,953 3,531,420,395 5,484,460 24,284,460 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     
   และสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 9,386,052,021 8,948,950,355 8,846,043,656 8,493,892,855 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
วนัที 1 มกราคม 5,733,492,298 5,812,719,758 
ลงทนุเพิม  343,569,800  
ขายเงินลงทุน  (75,797,460) 
การด้อยค่า (3,569,800) (3,430,000) 
วนัที 31 ธันวาคม 6,073,492,298 5,733,492,298 
 
กิจการรับรู้รายการด้อยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยแหง่หนึงจํานวน 3.57 ล้านบาท สําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินลงทนุหุ้นสามญัของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด โรงแรมและศนูย์การค้า ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริ่มเทอเรซ รีซอร์ท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท   
   จํากัด 

โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร์ จํากัด โรงแรมและให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด  
   (มหาชน) (“MFG”) 

ขายอาหารและเครืองดืม ประเทศไทย 99.73 99.73 

บริษัท รอยลัการ์เด้น พลาซ่า จํากัด ศนูย์การค้า ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชันแนล จํากัด  
   (“MST”) 

ธรุกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด (“MHG”) บริหารโรงแรม ประเทศไทย 27.80(3) 100 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินลงทนุหุ้นสามญัของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลชูัน จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์  
   จํากัด 

โรงแรมและขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  
   (“MINOR”) 

จําหน่ายสินค้า ประเทศไทย 91.35(4) 91.35(4) 

RGR International Limited บริหารงาน หมูเ่กาะบริติช
เวอร์จิน 

100 100 

R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเข้าพกั 

ในสถานทีพกัผ่อน 
ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเข้าพกั 

ในสถานทีพกัผ่อน 
ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด ธรุกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 49(5) 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินลงทนุหุ้นสามญัของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลชูัน จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์  
   จํากัด 

โรงแรมและขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  
   (“MINOR”) 

จําหน่ายสินค้า ประเทศไทย 91.35(4) 91.35(4) 

RGR International Limited บริหารงาน หมูเ่กาะบริติช
เวอร์จิน 

100 100 

R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเข้าพกั 

ในสถานทีพกัผ่อน 
ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเข้าพกั 

ในสถานทีพกัผ่อน 
ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด ธรุกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 49(5) 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศ

สาธารณรัฐ 
100 100 

  มอริเชียส 
  



154

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(1) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากัด อีกร้อยละ 25.84 เป็นการ

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 
(2) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 
(3) สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 27.80 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท

ย่อย 
(4) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท

ย่อย 
(5) สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด เท่ากับร้อยละ 49 แต่บริษัทมสีิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67  

 
บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  
 

   สัดส่วนของการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   
บริษัทย่อยของ MFG     
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ แดรี จํากัด ผลิตและขาย ประเทศไทย 100 100 
 ไอศครีม    
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เคเทอริง แอสโซซิเอตส์ จํากัด ให้บริการด้านอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศไทย 97 95 

International Franchise Holding  เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
   (Labuan) Limited     
บริษัท เอส.แอล.อาร์.ที จํากัด ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศไทย 100 100 

Primacy Investment Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

 

   สัดส่วนของการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

บริษัทย่อยของ MFG (ต่อ)   
บริษัท เดอะ คอฟฟี  คลบั (ประเทศไทย)  
   จํากัด 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศไทย 100 100 

The Pizza Company Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส 
   
บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited 
Franchise Investment Corporation of  
   Asia Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

   
บริษัทย่อยของ Franchise Investment Corporation of Asia Ltd   
The Minor (Beijing) Restaurant  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  ประชาชนจีน   
   

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited    
Delicious Food Holding (Singapore)  ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   Pte.Ltd.     
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MFG International Holding (Singapore)  ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   Pte. Ltd.     
     
บริษัทย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Over Success Enterprise Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสิงคโปร์ 69.18 69.18 
The Minor Food Group (India) Private  
   Limited 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย 

70 70 
The Minor Food Group (Myanmar)  
   Limited 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ 

100  

   
   
  



156

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 

   สัดส่วนของการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pty.  ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Ltd.     
Delicious Food Australia Finance Pty.  
   Ltd. 

บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd.’s subsidiary   
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

    

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
The Coffee Club Franchising ธรุกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ต่อ)     
First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 เครืองดืม    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 เครืองดืม    
TCC Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
 เครืองดืม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 

 เครืองดืม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.   
Ribs and Rumps Operating  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   Company Pty. Ltd. เครืองดืม    
Ribs and Rumps Properties ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   Pty. Ltd. เครืองดืม    
Ribs and Rumps International  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
   Pty. Ltd. เครืองดืม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 70 70 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

  บริษัทย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.    
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
VGC Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
 เครืองดืม    
Groove Train System Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
 อสงัหาริมทรัพย์    
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลยี 49 49 
 อสงัหาริมทรัพย์    
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลยี 49 49 

 เครืองดืม    
   
บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริหารด้านทีพกั

อาศยั 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     
     

  

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ สปา อินเตอร์เนชันแนล จํากัด  
MSpa Ventures Limited  ธรุกิจสปา หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Minor Hotel Management (Shanghai)  
   Limited 

ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

100 100 

     
บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด  
Hospitality Investment International  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore)  
   Pte. Ltd. 

บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MHG International Holding (Mauritius)  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 

บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ ง จํากัด  ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศไทย 100 100 
บริษัทย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทนุในบริษัทอืน ราชอาณาจกัร

เนเธอร์แลนด์ 
100 100 

MHG Management (India) Private  
   Limited 

โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย 

100 100 

MHG Australia Holding Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ สปา อินเตอร์เนชันแนล จํากัด  
MSpa Ventures Limited  ธรุกิจสปา หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Minor Hotel Management (Shanghai)  
   Limited 

ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

100 100 

     
บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด  
Hospitality Investment International  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore)  
   Pte. Ltd. 

บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MHG International Holding (Mauritius)  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 

บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิ ง จํากัด  ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศไทย 100 100 
บริษัทย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทนุในบริษัทอืน ราชอาณาจกัร

เนเธอร์แลนด์ 
100 100 

MHG Management (India) Private  
   Limited 

โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย 

100 100 

MHG Australia Holding Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
บริษัทย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V.    
Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 100 100 
Hoi An Riverpark Hotel Company  
   Limited 

โรงแรม ประเทศเวียดนาม 91 91 

บริษัทย่อยของ MHG Australia Holding Pte. Ltd. (ชือเดิม “MHG IP Holding (Singapore) Limited”) 
MHG Australia Investments Pty. Ltd. บริหารสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของบริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited 
Sands Hotels Holdings (Namibia) 
   (Proprietary) Limited 

โรงแรม ประเทศนามเิบีย 80 80 

Minor Hotel Group Gaborane  
   (Proprietary) Limited  

โรงแรม ประเทศบอตสวานา 64 64 

Minor Hotel Group MEA DMCC โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับเอมเิรตส์   
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 60 60 
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศมาเลเซีย 60 60 

Minor Hotels Zambia Limited  
   (ชือเดิม “Sun International  

โรงแรม ประเทศแซมเบีย 100  

   (Zambia) Limited”) (หมายเหตุ 35)     
     
บริษัทย่อยของ Minor Hotel Gaborone (Proprietary) Limited  

Letsatsi Casinno (Pty) Ltd.  โรงแรม ประเทศบอตสวานา 51 51 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) 
   Limited 

บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มอริเชียส 

100 100 
PT Lodging Management (Indonesia)  
   Limited 

บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

93.3 93.3 
Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 87.3 80.1 
  
บริษัทย่อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited  
Sothea Pte. Ltd. โรงแรม ราชอาณาจกัรกัมพชูา 80 80 
Minor Hotel Group South Africa (PTY)  
   Limited 

บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 

100 100 
     
บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ไอ สแควร์ จํากัด  
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด้นท์ จํากัด ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิ ง จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัด จดัการด้านการ

ท่องเทียว 
ประเทศไทย 49(1) 100 

     
บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited    
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการด้าน

การตลาด 
ประเทศฮ่องกง 100 100 

AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขายและบริการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
 ด้านการตลาด    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบทางการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อย

ละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited   
PT MHG Indonesia Limited ขายและบริการ

ด้านการตลาด 
ประเทศสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 
(2) (2) 

     
PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 
(2) (2) 

     
(1) สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท สตาร์ เทรเวลเลอร์ จํากัดเท่ากับร้อยละ 49 แต่กลุ่มบริษัทมสีิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 
(2) กลุ่มกิจการให้เงินกู้ ยืมแก่กรรมการทั งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดย

กรรมการทั งสองคนได้ใช้หุ้นสามญัของบริษัทดงักล่าวเป็นหลักทรัพย์คํ าประกันเงินกู้ ยืมดงักล่าวและให้สิทธิในการซื อ
หุ้นแก่กลุ่มกิจการ ทําให้กลุ่มกิจการมอํีานาจควบคุมในบริษัทดงักล่าว ดงันั น บริษัทดงักล่าวจึงถือรวมเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัท 

 
บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited  
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 87.3 80.1 
Kalutara Luxury Hotel & Resort (Private) 
   Limited 

โรงแรม ประเทศศรีลงักา 87.3 80.1 

   

บริษัทย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited  
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 87.3 80.1 

   

บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited  
Sanya Anantara Consulting Limited บริการให้

คําปรึกษา 
ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
100 100 

  

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบทางการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

บริษัทย่อยของ Mspa Ventures Limited     
M SPA International Cairo LLM ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับอียิปต์   
   

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)  
Minor Continental Holding (Luxembourg)  
   S.A.R.L 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศลกัเซมเบิร์ก 100 100 

   

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L 
Minor Continental (Portugal) S.A. 
   (หมายเหต ุ35)  

ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

Pojuca S.A. (หมายเหต ุ35) โรงแรม ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

100 100 

     

บริษัทย่อยของ Minor Continental Portugal, S.A.  
Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

โปรตเุกส 
100  

Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  

Tivoli Gave do Oriente S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  

     

บริษัทย่อยของ Marinoteis S.A.     
Sotal S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

โปรตเุกส 
100  

Hotelagos S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  

  



163

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบทางการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

บริษัทย่อยของ Mspa Ventures Limited     
M SPA International Cairo LLM ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับอียิปต์   
   

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)  
Minor Continental Holding (Luxembourg)  
   S.A.R.L 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศลกัเซมเบิร์ก 100 100 

   

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L 
Minor Continental (Portugal) S.A. 
   (หมายเหต ุ35)  

ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100 100 

Pojuca S.A. (หมายเหต ุ35) โรงแรม ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

100 100 

     

บริษัทย่อยของ Minor Continental Portugal, S.A.  
Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

โปรตเุกส 
100  

Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  

Tivoli Gave do Oriente S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  

     

บริษัทย่อยของ Marinoteis S.A.     
Sotal S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

โปรตเุกส 
100  

Hotelagos S.A. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

100  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
   สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

บริษัทย่อยของ Pojuca S.A.     
Tivoli Ecoresidences Praia do Forte Ltda. ขาย

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐบราซิล 
100 100 

Praia do Forte Operadora de Turismo Ltda. ตวัแทนท่องเทียว ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

100 100 

Agência de Receptivo Praia do Forte Ltda. ตวัแทนท่องเทียว ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

100 100 

Timeantube Comércio Ltda. จดัจําหน่ายสินค้า
โรงแรม 

ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

100 100 

     

บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  
BBZ Design International Pte. Ltd. ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

YTF Pte. Ltd. (ชือเดิม “NYS Pte. Ltd.”) ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

PS07 Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TES07 Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

XWS Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
   สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. (ต่อ)  
Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Riverside & Courtyard (International) Pte.  
   Ltd.   (ชือเดิม “TE International (China)  
   Pte. Ltd.”) 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     

บริษัทย่อยของ MINOR    
บริษัท อาร์มนิ ซิสเท็มส์ จํากัด การจดัจาํหน่าย  

เครืองครัว 
ประเทศไทย 100 100 

 เสื อผ้าและรองเท้า    
บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอริง จํากัด ผลิตสินค้าอปุโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด การพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ การจดัจําหน่าย  ประเทศไทย 100 100 
   เซอร์วิส จํากัด กระเป๋าเดินทาง    
บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด การจดัจาํหน่าย  

เครืองสําอาง 
ประเทศไทย 100 100 

 และนํ าหอม    
บริษัท เอสมโิด แฟชันส์ จํากัด การจดัจาํหน่าย  

เสื อผ้า 
ประเทศไทย 90.8 90.8 

Marvelous Wealth Limited ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Concierge Apartments Australia Pty.  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Goldsbroough Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MINT RESIDENTIAL PTY LTD บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (ชือเดิม “IMPROPERTY Pty. Ltd.”)     
MH Management (Qld) Pty Ltd. 
   (ชือเดิม “Oaks Hotels 
   & Resorts (Qld) Pty. Ltd.”) 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MH Management Pty Ltd. (NSW) Pty.  
   Ltd. (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   (NSW) No.2 Pty. Ltd.”)     
MH Management (SA) Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts (SA)  
   Pty. Ltd.”) 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัทย่อยของ OAKS (ต่อ)     
MH Management (VIC) Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
   (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts (VIC)  
   Pty. Ltd.”) 

    

Queensland Accommodation  
   Corporation Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
The Oaks Resorts & Hotels Management 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
Brisbane Apartment Management Pty.  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Housekeepers Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.  บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับเอมเิรตส์   
Oaks Hotels & Resorts Investments Pty.  
   Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd.  บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Management)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ OAKS (ต่อ)     
Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 100 

Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.  บริหารสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลยี 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Asset Holding  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลยี 100 80 

   
บริษัทย่อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd (ชือเดิม “Oaks Hotels and Resorts (Qld) Pty. Ltd.”)  
Queen Street Property Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oasis Caloundra Management Pty.  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Emerald Holdings Investments Pty.  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

ACN 153 970 944 Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo)  
   Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 

100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd (ชือเดิม “Oaks Hotels and Resorts (Qld) Pty. Ltd.”) (ต่อ) 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Radius)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks (M on Palmer) Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Moranbah)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
ACN 153 490 227 Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer  
   Apartments) Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.   
Queensland Nominee Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

Wrap No. 1 Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
    

บริษัทย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.   
Emerald Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.   
Mackay (Carlyle) Management 
   Pty.Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.    
Brisbane (Milton) Management 
   Pty.Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
    

บริษัทย่อยของ Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd.   
The Milton Residences Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
    
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.  
Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.  
Brisbane (Radius) Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.  
Mackay (Rivermarque) Management 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
   

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.  
Middlemount (Prince Place) 
   Management Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.  
Moranbah Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.  
Mews Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (NSW) Pty. Ltd. (ชือเดิม ”Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.”) 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) 
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.  
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
187 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) 
    Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 

    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.  
361 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.   
Hunter Valley (CL) Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.    
Hunter Valley (CL) Memberships  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd  (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.”) 
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

  

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.  
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
187 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) 
    Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 

    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.  
361 Kent Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.   
Hunter Valley (CL) Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.    
Hunter Valley (CL) Memberships  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd  (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.”) 
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd  (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.”) (ต่อ) 
Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MH Residential (leasing) Pty. Ltd. 
   (ชือเดิม “Oaks Hotels & Resorts 
   (Shafto) Pty. Ltd.”) 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle)  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC)  
   Pty.Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting 
   Pty.Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) 
   Pty.Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd.  
Exclusive Pinnacle Management  
   Pty. Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.  
187 Cashel Management Limited บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
187 Cashel Apartments Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Cashel Management Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น 

 (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. (ต่อ)    
Housekeepers (NZ) Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.    
Tidal Swell Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.  
Grand (Gladstone) Management Pty.  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 

     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. 
Accom (VIC) Pty.Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
     

บริษัทย่อยของ Accom (VIC) Pty. Ltd.     
Accom Melbourne Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
     

บริษัทย่อยของ Wrap No.1 Pty. Ltd.’s subsidiary  
Wrap Management Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. 
Wrap No. 2 Pty. Ltd. บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
     

บริษัทย่อยของ Wrap No. 2 Pty. Ltd.     
Wrap Letting Pty. Ltd.  บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise  
Beijing Qian Bai Ye Investment 
   Counsultation Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Riverside & Courtyard 
   Investment Management Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Riverside & Courtyard 
   Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Longkai Catering Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Three Two One Fastfood 
   Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing JiangShang Catering Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Yunyu Catering Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Jianshan Rundai Catering 
   Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)  

Beijing  Xiejia Catering Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Feng Sheng Ge Restaurant ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Shanghai Riverside & Courtyard & 
   Gongning Catering Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou  
   Catering Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)  

Shanghai Riverside & Courtyard  
   Zhenbai Catering Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Beijing Yanggaang Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Jinan Riverside & Courtyard Catering  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Nanjing Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Shenyang Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Wuhan Riverside & Courtyard Catering 
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Nantong Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัทภายใต้บริษัทย่อยทีรวมในการจดัทํางบการเงินรวม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)  

Yangzhou Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Red Matches Catering Ltd.   
   (formerly “Beijing Honghuochai   
   Catering Co.,Ltd.”) 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Hangzhou Riverside & Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Dalian Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18 69.18 

Zhenjiang Riverside& Courtyard  
   Catering Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

69.18  

 
การเปลียนแปลงทีสําคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทนุเพิมในหุ้นสามญัของ บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน จํากัด จํานวน 
300,000 หุ้น โดยมีมลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนยังคงเป็นร้อยละ 
100 ตามเดิม 
 
Jada Resort and Spa (Private) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทนุเพิมในหุ้นสามญัของ Jada Resort and 
Spa (Private) Limited จํานวน 78,729,784 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 รูปีศรีลงักา คิดเป็นจํานวนเงิน 787.3 ล้านรูปี
ศรีลงักา หรือเทียบเท่า 190 ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทนุเพิมขึ นจากร้อยละ 80.1 เป็นร้อยละ 87.3 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมในหุ้นสามญัของ บริษัท เบอร์เกอร์  
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1,500,000 หุ้น โดยมีมลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท โดย
สดัส่วนการลงทนุเพิมขึ นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 97 
 
The Minor Food Group (Myanmar) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนในหุ้ นสามัญของ The Minor Food 
Group (Myanmar) Limited ซึงเป็นบริษัทจดัตั งใหม ่จํานวน 975,000 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
คิดเป็นจํานวนเงิน 975,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 34 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 100 
 
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 OAKS บรรลุข้อตกลงกับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยทีมีส่วนได้เสียในกลุ่มกิจการ ทําให้
สดัส่วนการลงทนุในกลุ่มกิจการดงักล่าวเปลียนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสที 2 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิมในหุ้นสามญัของ บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากัด จํานวน 
35,698 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 3.57 ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทนุเพิมขึ นจากร้อยละ 
49 เป็นร้อยละ 100 
 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทนุเพิมในหุ้นสามญัของบริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด จํานวน 3,000,000 
หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 
 
Tivoli Group (ในสาธารณรัฐโปรตุเกส) 
 
ในไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการซื อกิจการในบริษัทย่อย โดยรายละเอียดการซื อกิจการได้เปิดเผยในหมายเหต ุ35 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
WRAP companies and M on Palmer business 
 
ในไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการซื อกิจการในบริษัทย่อย โดยรายละเอียดการซื อกิจการได้เปิดเผยในหมายเหต ุ35 
 
Minor Hotels Zambia Limited (ชือเดิม “ Sun International (Zambia) Limited”) 
 
ในไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการซื อกิจการในบริษัทย่อย โดยรายละเอียดการซื อกิจการได้เปิดเผยในหมายเหต ุ35 
 
MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd 
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ถึงไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ MHG 
International Holding (Singapore) Pte. Ltd  จํานวน 4,830,000 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิด
เป็นจํานวนเงิน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 172 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนยังคงเป็นร้อยละ 100 
ตามเดิม 
 
บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิมในหุ้ นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด จํานวน 
100,000 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท จากหุ้นสามญัทีออกเพิมจํานวน 0.88 ล้าน
หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 88 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 
100 เป็นร้อยละ 27.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทดงักล่าวยงัคงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเนืองจากสดัส่วนการลงทนุอีกร้อยละ 
72.2 เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยแห่งหนึงของบริษัท 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมลูทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทย่อย 
 
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมทีมี
สาระสําคญัต่อกลุ่มบริษัท ตวัเลขทีเปิดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรายการระหว่างกัน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 Sun International    
 (Botswana) Over Success   

 
(Proprietary) 

Limited 
Enterprise Pte. 

Ltd. 
Oaks Hotel & 

Resorts Limited รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ส่วนทีหมุนเวียน     
สินทรัพย์ 392,628 655,481 632,903 1,681,012 
หนี สิน 48,019 405,922 394,868 848,809 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 344,609 249,559 238,035 832,203 
     
ส่วนทีไม่หมุนเวียน     
สินทรัพย์ 225,439 490,313 5,159,243 5,874,995 
หนี สิน 31,222 93,331 1,786,253 1,910,806 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   สุทธิ 194,217 396,982 3,372,990 3,964,189 
     
สินทรัพย์สุทธิ 538,826 646,541 3,611,025 4,796,392 
     
ส่วนได้เสียทีไม่มอีาํนาจ 
   ควบคุม 717,146 445,295 1,201,649 2,364,090 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 
 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Over Success 
Enterprise 

Pte. Ltd. 
Oaks Hotels & 

Resorts Limited รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายได้ 505,401 2,584,705 3,533,838 6,623,944 
กําไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงาน 
   ต่อเนือง 62,906 192,069 408,194 663,169 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน     
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 62,906 192,069 408,194 663,169 
     
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส่วนทีเป็น
ของ ส่วนได้เสียทีไม่มอํีานาจ 
   ควบคมุ 22,646 59,196 122,458 204,300 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

Sun 
International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Over Success 
Enterprise Pte. 

Ltd. 

Oaks Hotels & 
Resorts 
Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (197,725) 416,408 348,842 567,525 
เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 247,988 (2,072) (98,089) 147,827 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (17,819)  (270,467) (288,286) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
   เพิมขึ น(ลดลง)สทุธิ 32,444 414,336 (19,714) 427,066 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที 1 มกราคม 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833 
ลงทนุเพิม 40,670,200 656,124,871 30,950,801 390,003,238 
ขายเงินลงทุน (30,462,810) (57,814,375)  (48,993,974) 
เปลียนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (1,063,677,719)   
เปลียนแปลงสถานะจากหลกัทรัพย์เผือขาย      
   (หมายเหต ุ12) 1,023,105,795    
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 472,229,292 757,318,201   
เงินปันผลรับ (230,909,369) (393,456,458)   
วนัที 31 ธนัวาคม 6,692,163,068 5,417,529,960 2,767,066,898 2,736,116,097 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วม มดีงัต่อไปนี  
 งบการเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
    

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธรุกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส์ 

49 49 

Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจ้าของลิขสิทธิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  
   จํากัด 

ขายอาหารและ 
เครืองดืม 

ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
 เครืองดืม    
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.5 
   (มหาชน) (“S&P”) เครืองดืม    
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส์ 
25 25 

Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักา 22.7 22.7 
MHG Lesotho (Proprietary) 
   Limited 

โรงแรม ประเทศเลโซโท 37.5 37.5 

   (ชือเดิม “Sun International of 
   Lesotho (Proprietary) Limited”) 

 
 

  

Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 30.8 30.8 
 เครืองดืม    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษัทร่วม มดีงัต่อไปนี   
 งบการเงินรวม 

   
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

    
Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 17.5 17.5 
 เครืองดืม    
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี  ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 40  
   ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด      
Breadtalk Group Limited ขายอาหารและ ประเทศสิงคโปร์ 14.1  
 เครืองดืม    
 

(1) กลุ่มกิจการไมม่อํีานาจควบคมุเหนือบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด แม้ว่ากลุ่มกิจการถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวใน
อตัราร้อยละ 51 จึงถือว่าบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวใน
งบการเงินรวม 

 
(2) สดัส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด เท่ากับร้อยละ 51 แต่ตามสญัญาของการถือหุ้น กลุ่มกิจการมีสิทธิ

ออกเสียงเพียงร้อยละ 35 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษัทภายใต้บริษัทร่วม มดีงัต่อไปนี  
 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)  

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

บริษัทย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 50 

Elewana Afrika Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศเคนย่า 50 50 
Trilogy Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 50 

   

บริษัทย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 50 

The Grande Stone Town Limted โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

50 50 

     

บริษัทย่อยของ Elewana Afrika (T) Limited   
Moru Holdings Limited  โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 50 50 
   (Serengeti Pioneer Camp)  แทนซาเนีย   
     

บริษัทย่อยของ Trilogy Limited     
Cheli & Peacock Safaris 
(Tanzania) Limited 

จดัการด้านการ
ท่องเทียว 

ประเทศสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย 

50 50 

     

บริษัทย่อยของ Elewana Afrika Limited    
Flora Holding Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศเคนย่า 50 50 
Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษัทภายใต้บริษัทร่วม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)  

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

Cheli & Peacock Limited จดัการด้านการ
ท่องเทียว 

ประเทศเคนย่า 50 50 

Cheli & Peacock Management  บริหารจดัการ ประเทศเคนย่า 50 50 
   Limited     
Tortilis Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
Elsa’s Kopje Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
Joy’s Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
Elephant Pepper Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 37 37 
     

บริษัทย่อยของ Flora Holding Limited   
Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนย่า 50 50 
     

บริษัทย่อยของ The Grande Stone Town Limited    
Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 50 50 
  แทนซาเนีย   
     

บริษัทย่อยของ Rani Minor Holding Limited    
Indigo Bay SA.  โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 25 25 
  โมซมับิก   
Cabo Delgado Hoteis &  
   Resorts, Lda. 

โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โมซมับิก 

25 25 

     

บริษัทย่อยของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด   
Select Service Partner 
(Cambodia) Limited 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ราชอาณาจกัรกัมพชูา 51 51 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษัทภายใต้บริษัทร่วม มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)  

  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

บริษัทย่อยของ MHG Lesotho (Proprietary) Limited    
Avani Lesotho (Proprietary)  
   Limited 

โรงแรม ประเทศเลโซโท 37.5 37.5 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.5 
   จํากัด (มหาชน) เครืองดืม    
     

 
การเปลียนแปลงทีสําคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทนุเพิมในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“S&P”) จํานวน 3,569,450 หุ้น 
คิดเป็นจํานวนเงิน 30.95 ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทนุใน S&P เพิมขึ นจากร้อยละ 35.5 เป็นร้อยละ 35.7 
 
บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพ ีดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  
 
ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท นายณ์ แอนด์  
อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึงเป็นบริษัทจดัตั งใหม่ จํานวน 40,000 หุ้น โดยมมีลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวน
เงิน 0.4 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 40 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) 
 
ในระหว่างไตรมาสที 2 ของปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษัท Breadtalk Group Limited ซึงเดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผือขาย ได้ถกูเปลียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึงเป็นผลจากการเปลียนแปลงคณะกรรมการบริษัททีทํา
ให้กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญในบริษัทร่วมดงักล่าว กลุ่มกิจการบนัทึกมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน ณ วนัที
เกิดการเปลียนแปลงเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 1,023.11 ล้านบาท และรับรู้กําไรจากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมจํานวน 135.61 ล้านบาท ทีเคยบันทึกอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น
กําไรสําหรับงวดซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง 
 
กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีมีตวัตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหนี สินของบริษัท ณ วันที
เกิดการเปลียนแปลงสถานะเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นค่าความนิยมหรือค่า
ความนิยมติดลบเมือการประเมินเสร็จสิ น 

 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  

  พนับาท 
   

ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุ  1,023,106 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  539,251 
ราคาซื อสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีสทุธิทีได้มา  483,855 
 
ในระหว่างไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิมในบริษัท Breadtalk Group Limited จํานวน 349,300 หุ้น คิด
เป็นจํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท โดยสดัส่วนการลงทนุเพิมขึ นจากร้อยละ 13.98 เป็นร้อยละ 14.10 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ข้อมลูทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ข้อมลูด้านล่างได้แสดงข้อมลูทางการเงินโดยสรุป สําหรับบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญกับกลุ่มกิจการ ข้อมลูทางการเงินนี 
ปฏิบตัิตามวิธีส่วนได้เสีย ซึงรวมการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ   
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงประกาศข้อมลู
ทางการเงินสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลงักลุ่มกิจการ ดงันั น ข้อมลูทางการเงินสําหรับปี พ.ศ. 2559 
ยงัไมไ่ด้เปิดเผย เพือวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้านล่างนี เท่านั น กลุ่มกิจการใช้ข้อมลู
ทางการเงินล่าสดุของ S&P ทีประกาศกับสาธารณชน ซึงเป็นข้อมลูสําหรับงวดสิ นสดุวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
 
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึงประกาศ
ข้อมลูทางการเงินสําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลงักลุ่มกิจการ ดงันั น ข้อมลูทางการเงินสําหรับปี พ.ศ. 
2559 ยงัไมไ่ด้เปิดเผย เพือวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้านล่างนี เท่านั น กลุ่มกิจการใช้
ข้อมลูทางการเงินล่าสดุของ Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) ทีประกาศกับสาธารณชน ซึงเป็นข้อมลูสําหรับ
งวดสิ นสดุวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
 
อย่างไรก็ตาม ข้อมลูทีใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการใช้ข้อมลูทาง
การเงินสําหรับปี พ.ศ. 2559 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ Breadtalk Group Limited (ในประเทศ
สิงคโปร์) ในการปฏิบตัิตามวิธีส่วนได้เสีย 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 
 

 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 
Breadtalk Group 

Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 502,220 2,790,063 119,220 3,411,503 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน  825,426 1,760,449 269,286 2,855,161 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,327,646 4,550,512 388,506 6,266,664 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,237,597 8,543,771 1,784,793 12,566,161 

สินทรัพย์รวม 3,565,243 13,094,283 2,173,299 18,832,825 
     

หนี สินหมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินหมนุเวียน     
   (ไมร่วมเจ้าหนี การค้า) 14,098 750,032  764,130 
หนี สินหมนุเวียนอืน (รวมเจ้าหนี การค้า) 983,249 4,358,156 254,922 5,596,327 
หนี สินหมุนเวียนรวม 997,347 5,108,188 254,922 6,360,457 
     

หนี สินไม่หมุนเวียน     
หนี สินทางการเงิน 24,914 2,162,300 343,975 2,531,189 
หนี สินไมห่มนุเวียนอืน 209,126 2,199,923 975 2,410,024 
หนี สินไม่หมุนเวียนรวม 234,040 4,362,223 344,950 4,941,213 
     

หนี สินรวม 1,231,387 9,470,411 599,872 11,301,670 
     

สินทรัพย์สุทธิ 2,333,856 3,623,872 1,573,427 7,531,155 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มลูค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ทีถือโดยกลุ่มกิจการ
คํานวณตามราคาทีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจํานวน 4,459.14 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวน 
4,870.82 ล้านบาท) และมลูค่าตามบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ มีจํานวน 3,025.04 ล้านบาท (พ.ศ. 
2558 : จํานวน 2,979.10 ล้านบาท)  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นบริษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) ทีถือโดยกลุ่ม
กิจการคํานวณตามราคาทีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มีจํานวน 1,143.63 ล้านบาท และมลูค่าตาม
บญัชีของเงินลงทนุส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ มจีํานวน 1,085.08 ล้านบาท 
 
ทั งนี บริษัทอืนเป็นบริษัทจํากัดและหุ้นของบริษัทเหล่านี ไม่มรีาคาเสนอซื อขายในตลาด 
 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 
สําหรับงวดเก้าเดือน 

สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 สําหรับปีสิ นสุด 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 
Breadtalk Group 

Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้ 5,737,782 11,506,486 1,896,433 19,140,700 
     
กําไรหลงัภาษีจากการดําเนินงาน 
   ต่อเนือง 347,481 292,376 246,206 886,063 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน (22,344) (44,513)  (66,857) 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 325,137 247,863 246,206 819,206 
     
เงินปันผลได้รับจากบริษัทร่วม 174,641 14,837  189,478 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
การกระทบยอดรายการข้อมลูทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกับมลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 
 

 
สําหรับงวดเก้าเดือน  

สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
สําหรับปีสิ นสุด 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 
Breadtalk 

Group Limited 
Eutopia Private 
Holding Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สรุปข้อมลูทางการเงนิ     
สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2,499,127 3,631,462 1,336,611 7,467,200 
กําไรสทุธิสําหรับปี  347,481 292,376 246,206 886,063 
อตัราแลกเปลียน (22,344) (12,782) (9,390) (44,516) 
จ่ายเงินปันผล (490,408) (287,183)  (777,591) 
สินทรัพย์สทุธิ  2,333,856 3,623,873 1,573,427 7,531,156 
สดัส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ ร้อยละ 35.7 ร้อยละ 14.1 ร้อยละ 50  
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  833,187 510,966 786,714 2,130,867 
ค่าความนิยม 2,161,357 483,855 (55,120) 2,590,092 
มลูค่าตามบญัชี 2,994,544 994,821 731,594 4,720,959 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษัทร่วมทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 
 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดงักล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมสี่วนได้เสียในบริษัทร่วมทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
อีกจํานวนหนึง ซึงได้บนัทึกเงินลงทนุโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 พ.ศ. 2559 
 พนับาท 

มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึงกลุ่มกิจการบันทึกบญัชีตามวิธี 
   ส่วนได้เสียแต่ละรายทีไม่มสีาระสําคญั 1,853,208 
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :  
   กําไรจากการดําเนินงานต่อเนือง 111,207 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 111,207 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ      
   (ตามทีรายงานไว้เดิม) 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 
การปรับปรุงเงินลงทนุในส่วนได้เสียใน 
   กิจการร่วมค้า (หมายเหต ุ36) 804,775,780    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ (ปรับปรุงใหม่) 3,531,420,395 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 
ลงทนุเพิม 234,519,735 1,663,568,082   
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 119,625,870 594,854,136   
เงินปันผลรับ (19,141,400) (15,885,763)   
จดัประเภทไปสินทรัพย์เพือรอการขาย   (12,198,142)   
การเปลียนสถานะเป็นเงินลงทุนใน 
   บริษัทย่อย (หมายเหต ุ35) 

(1,169,488,352)    

การด้อยค่า (3,047,295)  (18,800,000)  
การแปลงค่างบการเงิน  (100,908)   
วนัที 31 ธนัวาคม 2,693,888,953 3,531,420,395 5,484,460 24,284,460 

  



195

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการได้รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไม้ขาว เวเคชัน วิลล่า จํากัด จํานวน 18.80 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และ 3.05 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 

กิจการร่วมค้า มดีงัต่อไปนี  
 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั งขึ น 

ในประเทศ 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
     
บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน วิลล่า  
   จํากัด 

ขายสิทธิในสถานที
พกัผ่อนโดยแบ่งเวลา 

ประเทศไทย 50 50 

บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท  การจดัจําหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จาํกดั     
Harbour Residences Oaks  
   Ltd. 

บริหารด้านทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 50 50 

Per Aquum Management JLT บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 50 50 
  อาหรับเอมเิรตส์   
Per Aquum Maldives Private  
   Limited 

บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

50 50 

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักา 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรัฐ

มอริเชียส 
50 50 

O Plus E Holdings Private  
   Limited 

ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ 
มลัดีฟส์ 

50 50 

บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ ผลิตส่วนผสมอาหาร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จํากัด     
The Food Theory Group Pte.  
   Ltd. 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

Liwa Minor Food & Beverage  
   LLC 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
เอมเิรตส์ 

49 49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 49 49 
  เอมเิรตส์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน  
   จํากัด 

โรงเรียนสอนทําอาหาร ประเทศไทย 40 40 

บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์)  
   จํากัด 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

ประเทศไทย 50 50 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค  ขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด     
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

กิจการร่วมค้า มดีงัต่อไปนี  (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั งขึ น 

ในประเทศ 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
     
MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสาธารณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   
Grab Food Ltd. (“Grab”)  ขายอาหารและ

เครืองดืม 
สหราชอาณาจกัร (1) (1) 

Minor Hotels Zambia Limited  โรงแรม ประเทศแซมเบีย  50 
   (ชือเดิม “Sun International      
   (Zambia) Limited”)     
บริษัท ภทัรา ฟายน์ ไทยคซูีน 
   จํากัด 

ขายอาหารและ
เครืองดืม 

สหราชอาณาจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor 
   Development 

โรงแรม ประเทศอินโดนีเซยี 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอืน ประเทศสิงคโปร์ 50  
2015 CM Investors 
   Corporation 

ลงทนุในบริษัทอืน หมูเ่กาะเคย์แมน 50 50 

 

(1) บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ให้เงินกู้ ยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Grab 
โดย BLL ได้ใช้หุ้นทีถือใน Grab เป็นหลกัประกันเงินกู้ ยืมดงักล่าว และกลุ่มกิจการมสีิทธิเข้าถือหุ้นใน Grab เนืองจาก
กลุ่มกิจการมกีารควบคมุร่วมตามทีได้ตกลงในสญัญา ดงันั น เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวจึงแสดงเป็นการลงทุนในส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
บริษัทภายใต้กิจการร่วมค้า มดีงัต่อไปนี  

 งบการเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัทย่อยของ Rani Minor Holding II Limited    
Fenix Projectos e Investmentos 
   Limitada 

โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ
โมซมับิก 

49 49 

     

บริษัทร่วมค้าของ The Food Theory Group Pte. Ltd.    
Ya Hua Investment Pte. Ltd. ขายอาหารและ

เครืองดืม 
ประเทศสิงคโปร์ 25  

     

บริษัทร่วมค้าของ MHG GP Pte. Ltd.    
Bodhi Hotel Resort Prt Ltd. โรงแรม ประเทศอินเดีย 25  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วนของการถือหุ้น  

(ร้อยละ)  
  จัดตั งขึ น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     
บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน วิลล่า จํากัด ขายสิทธิในสถานที ประเทศไทย 50 50 
 พกัผ่อนโดยแบ่งเวลา    
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

การเปลียนแปลงทีสําคญัของเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าสําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 

PT Wika Realty Minor Development 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมใน PT Wika Realty Minor Development จํานวน 
42,500 หุ้นโดยมมีลูค่ามตีราไว้หุ้นละ 1 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย คิดเป็นจํานวนเงิน 42,500 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 
112 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการร้อยละ 50 
 

Ya Hua Investment Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทร่วมค้าแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ร่วมลงทุนใน Ya Hua Investment Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัท
จัดตั งใหม่ จํานวน 175,000 หุ้นโดยมีมลูค่ามีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ คิดเป็นจํานวนเงิน 175,000 เหรียญ
ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 4 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการร้อยละ 25 
 

MHG GP Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนใน MHG GP Pte. Ltd. ซึง เป็นบริษัทจดัตั งใหมจ่ํานวน 
1,082,289 หุ้น โดยมีมลูค่ามีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจํานวนเงิน 1,082,289 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 30 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 38 
 

บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคซูีน จํากัด 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมใน บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จํากัด จํานวน 
750,000 หุ้นโดยมมีลูค่ามตีราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์ คิดเป็นจํานวนเงนิ 750,000 ปอนด์ หรือเทียบเท่า 38 ล้านบาท โดยสดัสว่น
การลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 50 ตามเดิม 
 

ภาระผูกพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึ นซึงเกียวข้องกับการร่วมค้า 
 

กลุ่มกิจการไมม่ภีาระผกูพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึ นซึงเกียวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมค้า   
 

ข้อมลูทางการเงนิโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมค้า 
 

ข้อมลูด้านล่างได้แสดงข้อมลูทางการเงินโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมค้าทีในความเห็นของผู้บริหารมสีาระสําคญักับบริษัท ณ 
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมลูทางการเงินนี ปฏิบัติตาม วิธีส่วนได้เสีย ซึงรวมการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

บริษัททั งหมดเป็นบริษัทจํากัดและ หุ้นของบริษัทเหล่านี ไมม่รีาคาเสนอซื อขายในตลาด 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2015 CM 
Investors 

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 

Fenix Projectos 
e Investimentos 

Limitada 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  31,881 40,952 72,833 
สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน (ไมร่วมเงนิสด) 2,050,217 149,757  186,548 
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,050,217 181,638 40,952 259,381 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,455,986 7,068 3,476,480 
     

สินทรัพย์รวม 2,050,217 1,637,624 48,020 3,735,861 
     

หนี สินหมุนเวียน     
หนี สินหมนุเวียนอืน     
   (รวมเจ้าหนี การค้า) 36,791 67,276 47,706 151,773 
หนี สินหมุนเวียนรวม 36,791 67,276 47,706 151,773 
     

หนี สินไม่หมุนเวียน     
หนี สินทางการเงินหมนุเวียน     
   (ไมร่วมเจ้าหนี การค้า)  801,193  801,193 
หนี สินอืน  59,787  59,787 
หนี สินไม่หมุนเวียนรวม  860,980  860,980 
     

หนี สินรวม 36,791 928,256 47,706 1,012,753 
     

สินทรัพย์สุทธิ 2,013,426 709,368 314 2,723,108 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 

 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2015 CM 
Investors 

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 

Fenix Projectos 
e Investimentos 

Limitada 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้ 440,665 264,279 260,119 965,013 
ค่าเสือมราคาและค่าตดั 
   จําหน่าย  64,842 6,759 71,601 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย  23,669  23,669 
กําไรหรือขาดทนุจากการ     
   ดําเนินงานต่อเนือง 403,874 (56,123) 90,821 438,572 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,811  4,811 
กําไรหลงัภาษีจากการ 
   ดําเนินงานต่อเนือง 403,874 (90,368) 90,821 404,372 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 403,874 (90,368) 90,821 404,372 

 
ข้อมลูข้างต้นเป็นจํานวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของกิจการร่วมค้า และปรับปรุงเกียวกับความแตกต่างของนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 

 สําหรับปีสิ นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2015 CM 
Investors 

Corporation 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 

Fenix Projectos 
e Investimentos 

Limitada 
 

รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพย์สุทธิ  
   ณ วนัที 1 มกราคม 1,608,987 928,935 (90,507) 2,436,624 
กําไร(ขาดทุน)ในระหว่างปี 409,794 (90,368) 90,821 410,247 
ผลตา่งจากอัตราแลกเปลียน 565 (129,199)  (128,634) 
สินทรัพย์สุทธิ 2,013,426 709,368 314 2,717,798 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ร้อยละ 50 ร้อยละ 49.9 ร้อยละ 50  
มลูค่าตามบญัชี 1,006,713 353,974 157 1,360,844 
คา่ความนิยม  32,119 235,665 267,784 
มลูค่าตามบญัชี  สุทธิ 1,006,713 386,093 235,882 1,628,628 

 
กิจการร่วมค้าทีแต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าดงักล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าทีแต่ละรายไม่มี
สาระสําคญัอีกจํานวนหนึง ซึงได้บนัทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 พ.ศ. 2559 
 พันบาท 
  

มูลคา่ตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าซึงกิจการบนัทึกบัญชี 
   ตามวิธีส่วนได้เสียแตล่ะรายทีไม่มีสาระสําคญั 1,065,262 
จํานวนรวมของสว่นแบง่ในกิจการร่วมค้า :  
   กําไรจากการดําเนินงานตอ่เนือง (99,915) 
   กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (99,915) 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน  

 
กิจการและบคุคลทีควบคมุบริษัทหรือถกูควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกับบริษัททั งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะ
โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลาํดบั
ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลทีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ 
ผู้บริหารสําคญัรวมทั งกรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชดิกบับคุคลเหล่านั น กิจการและบคุคล
ทั งหมดถือเป็นบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันซึงอาจมีขึ นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขั นสดุท้าย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดงันั น บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการทีเกียวข้องกันของกลุ่มกิจการ 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการค้าทีสําคญักับบริษัททีเกียวข้องกันมดีงันี  
 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

     
รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม     
บริษัทร่วม 188,824,192 156,631,793   
กิจการร่วมค้า 12,205,154 3,416,239   
กิจการทีเกียวข้องกัน  2,560   
รวมรายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 201,029,346 160,050,592   
     
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     
กิจการทีเกียวข้องกัน 205,471,602 295,476,180   
รวมรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 205,471,602 295,476,180   
     
รายได้ค่าเช่า     
บริษัทย่อย   38,861,796 42,729,150 
บริษัทร่วม 2,936,673    
กิจการร่วมค้า 5,692,975 3,881,936   
กิจการทีเกียวข้องกัน 77,510 69,444   
รวมรายได้ค่าเช่า 8,707,158 3,951,380 38,861,796 42,729,150 
     
รายได้ค่าบริการจัดการ     
บริษัทย่อย   257,291,757 252,423,105 
บริษัทร่วม 263,921,821 244,640,944 2,826,686 3,505,980 
กิจการร่วมค้า 106,547,890 112,259,813 1,880,460 1,215,848 
กิจการทีเกียวข้องกัน 4,383,111 4,254,317   
รวมรายได้ค่าบริการจดัการ 374,852,822 361,155,074 261,998,903 257,144,933 
 
รายได้ค่าบริการจดัการส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากการบริหารจดัการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 

 
  



204

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษัทย่อย   1,599,889,778 1,314,315,306 
บริษัทร่วม 216,072,713 393,456,458 174,641,060 149,918,348 
กิจการร่วมค้า 19,141,400 15,885,763   
รวมเงินปันผลรับ 235,214,113 409,342,221 1,774,530,838 1,464,233,654 
     
ดอกเบี ยรับ     
บริษัทย่อย   1,425,200,058 1,387,765,427 
บริษัทร่วม 38,376,150 39,508,144   
กิจการร่วมค้า 62,417,096 41,875,451   
รวมดอกเบี ยรับ 100,793,246 81,383,595 1,425,200,058 1,387,765,427 
     
รายได้อืน     
บริษัทย่อย   5,843,160 4,273,476 
บริษัทร่วม 77,355 22,436   
กิจการร่วมค้า 7,684,659 1,579,436  2,868 
กิจการทีเกียวข้องกัน 650    
รวมรายได้อืน 7,762,664 1,601,872 5,843,160 4,276,344 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.2 การซื อสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื อสินค้า     
บริษัทร่วม 77,095,951 82,554,902   
กิจการร่วมค้า 73,924,975 6,358,766   
กิจการทีเกียวข้องกัน 356,286,094 1,286,124,939   
รวมซื อสินค้า 507,307,020 1,375,038,607   
     
ค่าเช่า     
บริษัทย่อย   60,461,655 79,094,777 
กิจการทีเกียวข้องกัน 24,831,579 21,768,292   
รวมค่าเช่า 24,831,579 21,768,292 60,461,655 79,094,777 
     
ค่าบริการจัดการจ่าย     
บริษัทย่อย   70,278,953 59,963,759 
รวมค่าบริการจดัการจ่าย   70,278,953 59,963,759 
     
ค่าลิขสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า     
บริษัทย่อย   1,488,045 614,788 
รวมค่าลิขสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า   1,488,045 614,788 
     
ดอกเบี ยจ่าย     
บริษัทย่อย   31,112,845 34,007,032 
รวมดอกเบี ยจ่าย   31,112,845 34,007,032 
     
ค่าใช้จ่ายอืน      
บริษัทย่อย   2,540,321 49,507 
กิจการร่วมค้า 643,988 474,427  1,058 
กิจการทีเกียวข้องกัน 22,266,779 51,247,944 13,253,396 22,877,694 
รวมค่าใช้จ่ายอืน 22,910,767 51,722,371 15,793,717 22,928,259 
  



206

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.2 การซื อสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจํานวน 210,311,985 
บาท และ 93,947,259 บาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2558 : 252,287,331 บาท และ 79,350,107 บาท ตามลําดบั) โดยค่าตอบแทน
ดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ ระยะสั น ซึงได้แก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอืน 

 
14.3 ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการซื อและขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี กิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย   842,839,031 1,048,256,140 
บริษัทร่วม 328,669,159 353,636,108 4,754,996 21,518,631 
กิจการร่วมค้า 257,805,330 95,776,757 7,632,231 21,929 
กิจการทีเกียวข้องกัน 3,059,509 4,617,265 6,308 1,261 
รวมลกูหนี กิจการทีเกียวข้องกัน  589,533,998 454,030,130 855,232,566 1,069,797,961 
     
เจ้าหนี กิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย    40,848,843 24,350,951 
บริษัทร่วม 12,814,841 14,968,385 3,162  
กิจการร่วมค้า 14,099,483 2,065,014   
กิจการทีเกียวข้องกัน 109,216,429 117,164,578 1,803,646 4,826,589 
รวมเจ้าหนี กิจการทีเกียวข้องกัน 136,130,753 134,197,977 42,655,651 29,177,540 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.4 เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 
   ทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย    39,243,653,377 34,221,547,173 
บริษัทร่วม 1,239,465,885 1,067,877,483   
กิจการร่วมค้า 4,499,167,813 4,085,082,938   
รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการ 
   ทีเกียวข้องกัน 5,738,633,698 5,152,960,421 39,243,653,377 34,221,547,173 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.4 เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทย่อย     
วนัที 1 มกราคม    34,221,547,173 29,122,936,682 
เพิมขึ น    5,034,712,050 4,945,834,876 
(ขาดทนุ)กําไรจากอตัราแลกเปลียน 
   ทียงัไมเ่กิดขึ น   (12,605,846) 152,775,615 
วนัที 31 ธนัวาคม    39,243,653,377 34,221,547,173 
     
บริษัทร่วม     
วนัที 1 มกราคม  1,067,877,483 931,994,998   
เพิมขึ น  226,216,067 54,463,558   
การจดัประเภท 32,732,120    
จ่ายชําระคืน (76,106,979)    
การแปลงค่างบการเงิน (11,252,806) 81,418,927   
วนัที 31 ธนัวาคม  1,239,465,885 1,067,877,483   
     
กิจการร่วมค้า     
วนัที 1 มกราคม  4,085,082,938 2,498,062,024   
เพิมขึ น 685,567,551 1,379,314,981   
จ่ายชําระคืน (244,197,148) (23,904,969)   
การแปลงค่างบการเงิน (27,285,528) 231,610,902   
วนัที 31 ธนัวาคม  4,499,167,813 4,085,082,938   

 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ ยืมทีไม่มหีลกัประกันในสกลุเงินบาทและสกลุเงินต่างประเทศ มี
อตัราดอกเบี ยตามอตัราตลาดซึงอ้างอิงจากอตัราดอกเบี ยธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวมกํีาหนดชําระคืนเมือทวง
ถามแต่กลุ่มกิจการจะไมเ่รียกชําระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่าวในอีก 12 เดือนข้างหน้า 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.5 เงนิกู้ยมืจากกิจการทีเกียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกู้ยมืระยะสั นจากกิจการ 
   ทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย   2,317,923,667 1,542,893,032 
บริษัทร่วม  18,795,000   
รวมเงินกู้ ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้อง
กัน  18,795,000 2,317,923,667 1,542,893,032 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

     
บริษัทย่อย     
วนัที 1 มกราคม    1,542,893,032 1,991,660,154 
เพิมขึ น   775,030,635  
จ่ายชําระคืน    (448,767,122) 
วนัที 31 ธนัวาคม    2,317,923,667 1,542,893,032 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

     
บริษัทร่วม     
วนัที 1 มกราคม  18,795,000    
เพิมขึ น  18,795,000   
จ่ายชําระคืน (18,795,000)    
วนัที 31 ธนัวาคม   18,795,000   
 
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมทีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม และมี
อตัราดอกเบี ยตามอตัราตลาดซึงอ้างอิงจากอตัราดอกเบี ยธนาคารพาณิชย์  
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
14.5 เงนิกู้ยมืจากกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ศนูย์บริหารเงิน 
 
บริษัทซึงเป็นศนูย์บริหารเงินตามประกาศของกระทรวงการคลงั เพือประกอบให้บริการด้านการบริหารเงิน รวมถึงการกู้ ยมื 
และให้ยืมเงินเพือการบริหารสภาพคล่อง และการเป็นตวัแทนรับจ่ายเงินแก่กลุ่มบริษัททั งในประเทศและต่างประเทศ ใน 
พ.ศ. 2559 ธรุกิจศนูย์บริหารเงินของบริษัทข้อมลูการได้ให้กู้ ยืมแก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศโดยทําสญัญาเงินกู้ เป็นสกุล
บาทจํานวน 875,975,225 บาท หรือเทียบเท่า 24,447,617 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทั งนี  เงินกู้ ดังกล่าวไม่ได้ทําสัญญา
คุ้มครองความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 
15 ทีดินและโครงการระหว่างการพฒันา 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ  1,118,950,542 
เพิมขึ น    
   ต้นทนุค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง  771,718,973 
   ต้นทนุการกู้ ยืม  39,689,889 
โอนไปทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย   (1,893,697,787) 
โอนไปทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหต ุ17)  (36,661,617) 

รวมทีดินและโครงการระหว่างการพฒันา   
 

 งบการเงนิรวม 
 ล้านบาท 
  
ภาระผกูพนัเกียวกับการก่อสร้างและการซื อสินทรัพย์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ภาระผกูพนัเกียวกับการก่อสร้างและการซื อสินทรัพย์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
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16 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
    
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
ราคาทนุ 57,227,186 1,296,626,445 1,353,853,631 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (921,338) (1,038,399,228) (1,039,320,566) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 56,305,848 258,227,217 314,533,065 
    

ราคายตุิธรรม   1,139,886,050 
    
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 56,305,848 258,227,217 314,533,065 
ซื อสินทรัพย์  363,555,623 363,555,623 
จําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ  (107,585) (107,585) 
ตดัจําหน่าย  สทุธิ  (12,711) (12,711) 
ค่าเสือมราคา (117,198) (48,669,764) (48,786,962) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
    
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทนุ 57,227,186 1,656,447,558 1,713,674,744 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (1,038,536) (1,083,454,778) (1,084,493,314) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
    

ราคายตุิธรรม   746,137,271 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 ทีดินและ อาคารและส่วน  

 ส่วนปรับปรุง
ทีดิน 

ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
    
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
ซื อสินทรัพย์  8,668,361 8,668,361 
จําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ  (77,078) (77,078) 
โอนไปบญัชีอืน  (793,038) (793,038) 
โอนมาจากอาคารและอปุกรณ์  350,826,230 350,826,230 
ค่าเสือมราคา (116,798) (64,653,487) (64,770,285) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
    
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 57,227,186 2,014,049,949 2,071,277,135 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (1,155,334) (1,147,086,181) (1,148,241,515) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
    

ราคายตุิธรรม   1,426,901,000 
 
ราคายุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึงมีคุณสมบัติของผู้ เชียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทําเลทีตั งและ
ประเภทของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุทีมกีารประเมนินั น  
 
กลุ่มกิจการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้วิธีรายได้และวิธีราคาตลาด ซึงถือเป็นการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบัที 3  
 
การวัดมลูค่ายุติธรรมซึงใช้ข้อมลูทีไม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมลูระดับที 3) 
 
กลุ่มกิจการได้มีการเปิดเผยการเปลียนแปลงในมลูค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนซึงเป็นข้อมลูระดับที 3 ในระหว่างปี พ.ศ. 
2559 กลุ่มกิจการได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกในการประเมนิมลูค่ายตุิธรรม เนืองจากครบกําหนด ตามนโยบายของกลุ่ม
กิจการ 
 
ไมม่กีารเปลียนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมลูค่ายตุิธรรมระหว่างปี 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน (ต่อ) 
 
ขั นตอนการประเมนิมลูค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ 
 
ฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มกิจการร่วมกับผู้ประเมนิอิสระ ได้ทําการประเมนิมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สําหรับการรายงานใน
งบการเงิน รวมถึงมลูค่ายตุิธรรมระดับที 3 คณะทํางานนี ได้รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสดุทางด้านการเงิน (Chief Financial 
Officer) การประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและคณะทํางานเกียวกับกระบวนการประเมินมลูค่ายตุิธรรมได้จดัขึ น
อย่างน้อยหนึงครั งในแต่ละปี ซึงสอดคล้องกับวนัทีรายงานประจําปีของกลุ่มกิจการ 
 
ข้อมลูหลกัทีกลุ่มบริษัทใช้ในการประเมนิมลูค่ายตุิธรรมระดบัที 3 ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญา
เช่าในปัจจุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงือนไขของตลาดทีมีอยู่ในปัจจบุัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆทีคาดว่าจะ
เกิดขึ นเนืองจากอสงัหาริมทรัพย์ และอตัราคิดลดอ้างอิงจากสดัส่วนโครงสร้างเงินทนุและต้นทนุทางการเงินของบริษัทซึงผู้บริหาร
เห็นสมควร บวกด้วยอตัราความเสียงทีเหมาะสม อตัราคิดลดทีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบนัในเรืองมลูค่าของ
การเงินและปัจจยัความเสียงทีเหมาะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี  
 
จํานวนเงินทีเกียวข้องอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุทีได้รับรู้ในงบกําไรขาดทนุ มดีงันี  
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   

รายได้ค่าเช่า 363,716,284 313,912,593 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงทีเกิดจาก   
   อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุซึงก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า 64,770,287 48,786,962 
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17 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครืองตกแต่ง     
 ทีดินและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  เครืองใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงทีดิน ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อืน ยานพาหนะ การดําเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทนุ 2,798,715,918 16,876,229,970 7,499,131,049 11,069,709,240 264,719,590 1,432,942,748 2,446,760,276 42,388,208,791 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (252,192,449) (5,985,501,048) (3,220,663,850) (7,126,491,201) (184,372,115) (611,132,919)  (17,380,353,582) 
หกั  ค่าเผือการด้อยค่า  (141,785) (12,899,275) (4,963,948)    (18,005,008) 

ราคาตามบญัชี  สทุธิ 2,546,523,469 10,890,587,137 4,265,567,924 3,938,254,091 80,347,475 821,809,829 2,446,760,276 24,989,850,201 
         
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 2,546,523,469 10,890,587,137 4,265,567,924 3,938,254,091 80,347,475 821,809,829 2,446,760,276 24,989,850,201 
ซื อสินทรัพย ์ 429,109,335 1,463,027,163 502,039,080 683,406,635 29,886,469 95,349,305 2,972,926,784 6,175,744,771 
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย  สทุธิ 2,701,578,082 3,635,775,254 181,860,847 451,789,344 16,844,025 275,804,613 70,843,563 7,334,495,728 
จําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ (31,534,296) (7,304,884) (40,622,953) (23,637,806) (13) (20,662,187) (859,716) (124,621,855) 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย ์ สทุธิ (55,228) (17,926,751) (36,807,125) (7,389,380)  (3,416,521) (7,763,471) (73,358,476) 
จดัประเภทใหม่ (55,364,932) 65,971,174 701,330,446 639,845,603 14,817,539 24,205,078 (1,390,804,908)  
โอนมาจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหต ุ15)  24,091,869  12,569,748    36,661,617 
โอนไปสินทรัพยร์อการขาย  (65,159,086) (249,861,324)      (315,020,410) 
โอนมาจาก (ไป) บญัชีอืน  (2,497,109) 86,755,944 31,073,178  (572,350) (23,311,493) 91,448,170 
ค่าเสือมราคา (18,492,278) (688,133,481) (785,964,983) (1,028,831,024) (32,394,507) (121,529,097)  (2,675,345,370) 
กลบัรายการการด้อยค่า (การด้อยค่า)  141,785 2,009,092 (16,242,247)    (14,091,370) 

การแปลงค่างบการเงิน (191,882,910) (40,351,332) 17,103,868 (30,421,703) 2,175,873 (10,095,011) 8,706,311 (244,764,904) 

ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 1,060,893,659 4,076,497,346 35,180,998,102 
         

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทนุ 5,582,007,336 22,144,699,419 8,856,130,706 13,110,265,944 345,490,441 1,867,440,997 4,076,497,346 55,982,532,189 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (267,285,180) (7,071,179,918) (3,900,354,368) (8,438,643,310) (233,813,580) (803,206,341)  (20,714,482,697) 

หกั  ค่าเผือการด้อยค่า   (62,504,198) (21,206,195)  (3,340,997)  (87,051,390) 

ราคาตามบญัชี  สทุธิ 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 1,060,893,659 4,076,497,346 35,180,998,102 
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17 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและ อาคารเช่าและ เครืองตกแต่ง     
 ทีดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตั งและ  เครืองใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงทีดนิ ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อืน ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ ตามทีรายงานไว้เดมิ 4,393,857,594 14,680,603,891 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 1,060,893,659 4,076,497,346 33,867,217,930 

ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงัจากมลูค่ายตุธิรรม (หมายเหต ุ36) 920,864,562 392,915,610    (167,160,903)  1,146,619,269 

ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ (ปรับปรุงใหม่) 5,314,722,156 15,073,519,501 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 893,732,756 4,076,497,346 35,013,837,199 

ซื อสนิทรัพย์ 148,503,437 382,302,570 400,437,460 946,999,424 53,044,304 343,121,810 2,574,648,612 4,849,057,617 

สนิทรัพย์ได้มาจากการลงทนุในบริษัทย่อย  สทุธิ(หมายเหต ุ35) 4,200,766,060 4,433,831,143 57,542,454 227,751,975 9,410,654 107,294,755 7,717,293 9,044,314,334 

จําหน่ายสนิทรัพย์  สทุธิ (5,950,330) (101,817,658) (25,273,619) (79,067,510) (5,120,776) (26,856,748) (63,737,825) (307,824,466) 

ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์  สทุธิ (208,087) (2,997,166) (82,907,077) (20,750,068) (5,205,198) (2,981,787) (310,845) (115,360,228) 

จัดประเภทใหม่ 27,526,539 1,490,663,235 1,160,126,737 1,368,050,793 4,585,397 108,381,382 (4,159,334,083)  

โอนไปอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ (หมายเหต ุ16)       (350,826,230) (350,826,230) 

โอนไปสนิทรัพย์รอการขาย  (18,698,685) (67,243,482)      (85,942,167) 

โอนมาจาก (ไป) บญัชีอืน 1,104,452,022 3,319,626,206 62,355,226 31,880,852  (361,920) (46,483,702) 4,471,468,684 

ค่าเสือมราคา (20,174,660) (1,020,994,914) (896,158,411) (1,211,456,671) (35,759,160) (155,177,102)  (3,339,720,918) 

กลบัรายการการด้อยค่า (การด้อยค่า)  (75,580,317) 29,820,173 10,477,503  1,844,142  (33,438,499) 

การแปลงค่างบการเงิน (215,082,738) (194,176,954) (51,789,561) 25,997,587 (21,307) (5,904,954) (5,694,800) (446,672,727) 

ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 

         
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทนุ 10,852,923,869 33,540,411,509 10,025,356,051  15,470,878,258  378,474,223 3,688,137,883 2,032,475,766 75,988,657,559 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (317,068,155) (10,227,699,028)  (4,446,139,394)  (9,509,886,858) (245,863,448) (2,423,592,853)  (27,170,249,736) 

หกั  ค่าเผือการด้อยค่า  (75,580,317)  (31,791,135)  (10,691,076)  (1,452,696)  (119,515,224) 

ราคาตามบญัชี  สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 

 
ค่าเสือมราคาจํานวน 2,134,465,001 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,574,758,207 บาท) แสดงไว้ในต้นทนุขายและบริการ จํานวน 1,147,360,244 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,027,010,126 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และ
จํานวน 57,895,673 บาท (พ.ศ. 2558 : 47,327,600 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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17 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
    เครืองตกแต่ง     
 ทีดินและส่วน  ส่วนปรับปรุง ติดตั งและ  เครืองใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงทีดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์อืน ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 10,011,983 607,281,213 118,558,675 546,147,144 32,441,513 16,650,571 5,428,796 1,336,519,895 
หัก  คา่เสือมราคาสะสม (382,142) (497,137,770) (73,380,088) (409,213,513) (28,143,113) (12,453,848)  (1,020,710,474) 
หัก  คา่เผือการด้อยคา่  (141,785)      (141,785) 

ราคาตามบัญชี  สุทธิ 9,629,841 110,001,658 45,178,587 136,933,631 4,298,400 4,196,723 5,428,796 315,667,636 
         
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบัญชีต้นปี  สุทธิ 9,629,841 110,001,658 45,178,587 136,933,631 4,298,400 4,196,723 5,428,796 315,667,636 
ซื อสินทรัพย์   7,466,901 7,773,006  30,299 1,174,378 16,444,584 
จําหน่ายสินทรัพย์  สุทธิ    (9)    (9) 
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์  สุทธิ  (224,883) (270,136) (5,747)    (500,766) 
จัดประเภทใหม ่   1,391,268    (1,391,268)  
โอนไปบัญชีอืน    (32,042)   (1,077,378) (1,109,420) 
คา่เสือมราคา (33,093) (29,116,361) (13,058,899) (38,128,288) (3,041,458) (253,494)  (83,631,593) 
กลับรายการการด้อยคา่   141,785      141,785 

ราคาตามบัญชีปลายปี  สุทธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
         
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 10,011,983 606,798,444 126,537,592 551,273,075 32,441,513 16,680,870 4,134,528 1,347,878,005 
หัก  คา่เสือมราคาสะสม (415,235) (525,996,245) (85,829,871) (444,732,524) (31,184,571) (12,707,342)  (1,100,865,788) 

ราคาตามบัญชี  สุทธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
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17 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท) 

 
ทีดนิและ

ส่วน   เครืองตกแต่ง     

 
ปรับปรุง

ทีดนิ อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
ตดิตั งและ

อุปกรณ์อืน ยานพาหนะ 
เครืองใช้ในการ

ดาํเนินงาน 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีต้นปี  สุทธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 
ซื อสนิทรัพย์   13,126,571 51,670,468 14,619,037 4,483,617 40,267,724 124,167,417 
จําหน่ายสนิทรัพย์  สทุธิ    (57,163) (422,338)  (15,852,024) (16,331,525) 
ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์  สทุธิ    (45) (26,321)   (26,366) 
จดัประเภทใหม่   3,119,061 1,595,962  25,915 (4,740,938)  
ค่าเสือมราคา (34,108) (28,748,935) (14,966,887) (38,289,930) (3,103,851) (191,403)  (85,335,114) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
         
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทนุ 10,011,983 606,798,444 142,783,224 596,576,490 20,579,369 21,190,403 23,809,290 1,421,749,203 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (449,343) (554,745,180) (100,796,758) (475,116,647) (8,255,900) (12,898,746)  (1,152,262,574) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
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17 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ต้นทนุการกู้ ยืมจํานวน 71.50 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมเพือใช้ในการก่อสร้างอาคาร และได้บนัทึกเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ซึงแสดงอยู่
ในรายการซื อสินทรัพย์ กลุ่มกิจการใช้อตัราการตั งขึ นเป็นทนุร้อยละ 4 ในการคํานวณต้นทนุทีรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผู้ เช่าซึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์อืน มี
รายละเอียดดงันี  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาทนุของสินทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงิน 31,865,702 32,167,643   
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (7,102,567) (4,218,803)   
ราคาตามบญัช ี สทุธิ 24,763,135 27,948,840   

 
บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ใช้อาคารซึงมมีลูค่า 100.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,610.8 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2558 : 100.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,637.2 ล้านบาท) เพือคํ าประกันเงินกู้ ยืมจากธนาคารต่างประเทศ 
(หมายเหต ุ21) 
 
ภาระผูกพนัเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย 

   
ภาระผกูพนัเกียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื ออปุกรณ์   
   ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 157.3 14.6 
   
ภาระผกูพนัเกียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื ออปุกรณ์   
   ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 327.1 13.2 
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 

แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครืองหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างติดตัง 

 
 

รวม 
          

วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558          
ราคาทนุ 3,857,498,047 603,307,145 165,872,242 159,114,564 6,148,720,301 1,255,787,500 1,034,574,382 168,769,246 13,393,643,427 
หกั ค่าตัดจําหน่ายสะสม (526,702,622) (39,494,340) (162,627,206) (118,631,087) (391,808,040)  (569,141,696)  (1,808,404,991) 
หกั ค่าเผือการด้อยค่า   (12,445) (1,855,372) (128,983,077)  (4,735)  (130,855,629) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 3,330,795,425 563,812,805 3,232,591 38,628,105 5,627,929,184 1,255,787,500 465,427,951 168,769,246 11,454,382,807 
          
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ  3,330,795,425 563,812,805 3,232,591 38,628,105 5,627,929,184 1,255,787,500 465,427,951 168,769,246 11,454,382,807 
ซื อสินทรัพย ์ 160,751,877  165,480 16,191,091  2,828,350 37,787,953 89,350,335 307,075,086 
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทนุบริษัทยอ่ย (หมายเหตุ 35) 127,434,500    1,977,382,933 4,359,155,565 9,227,115  6,473,200,113 
ขายสินทรัพย ์ สทุธิ (25,620,912)      (988,249) (2,055,234) (28,664,395) 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ    (394,862) (8,986,040)  (1,689,281) (330,675) (11,400,858) 
การจดัประเภทใหม่       20,871,736 (20,871,736)  
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอืน     1,314,180  14,156,130 (229,887) 15,240,423 
ค่าตัดจําหน่าย (89,867,013) (33,168,086) (192,626) (6,930,515)   (128,023,515)  (258,181,755) 
กลบัรายการการด้อยค่า       3,446  3,446 
การแปลงค่างบการเงิน (66,545,019) 26,543,743 122,169 (308,478) (114,093,693) 95,055,154 1,064,357  (58,161,767) 

ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
          
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทนุ 4,038,243,491 629,850,888 166,037,722 174,910,793 8,004,337,681 5,712,826,569 1,155,994,968 234,632,049 20,116,834,161 
หกั ค่าตัดจําหน่ายสะสม (601,294,633) (72,662,426) (162,697,663) (125,870,080) (391,808,040)  (738,136,214)  (2,092,469,056) 
หกั ค่าเผือการด้อยค่า   (12,445) (1,855,372) (128,983,077)  (21,111)  (130,872,005) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพัฒนา 

แฟรนชายส์ 

 
ค่าลิขสิทธิ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครืองหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างติดตัง 

 
 

รวม 
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ (ตามทีรายงานไว้เดิม) 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 10,223,789,983 1,620,583,772 417,837,643 234,632,049 16,541,493,722 
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงัจากมลูค่ายตุิธรรม (หมายเหต ุ36)     (2,740,243,419) 4,092,242,797   1,351,999,378 
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ (ปรับปรุงใหม่) 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 7,483,546,564 5,712,826,569 417,837,643 234,632,049 17,893,493,100 
ซื อสินทรัพย ์ 70,433,117   24,889,461   101,156,506 128,651,168 325,130,252 
สินทรัพย์ได้มาจากการลงทนุบริษัทยอ่ย (หมายเหตุ 35) 514,246,913    56,420,427 4,958,013   575,625,353 
ขายสินทรัพย ์ สทุธิ       (5,183,599) (218,200) (5,401,799) 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ       (1,362,338)  (1,362,338) 
การจดัประเภทใหม่       56,412,280 (56,412,280)  
โอนมาจาก(ไป)บญัชีอืน    2,940,085   6,506,388 (5,590,753) 3,855,720 
ค่าตัดจําหน่าย (104,866,343) (23,499,764) (215,861) (9,710,798)   (137,891,445)  (276,184,211) 
การด้อยค่า (3,371,706)    (24,792,777) (801) (35,712)  (28,200,996) 
การแปลงค่างบการเงิน (45,408,034) (44,682,450) (13,701) 790,554 134,275,532 (47,332,941) (935,002) (151,707) (3,457,749) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
          
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาทนุ 4,569,301,642 585,168,438 166,037,722 199,800,254 8,195,033,639 5,670,451,641 1,281,041,800 300,910,277 20,967,745,413 
หกั ค่าตัดจําหน่ายสะสม (697,947,131) (96,162,190) (162,927,225) (131,850,239) (391,808,039)  (844,480,256)  (2,325,175,080) 
หกั ค่าเผือการด้อยค่า (3,371,706)  (12,445) (1,855,372) (153,775,854) (801) (56,823)  (159,073,001) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 

 
ค่าตัดจําหน่ายจํานวน 133,543,399 บาท (พ.ศ. 2558 : 117,220,004 บาท) แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ จํานวน 33,163,408 บาท (พ.ศ. 2558 : 54,841,764 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 
109,477,404 บาท (พ.ศ. 2558 : 86,119,987 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท) 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ระหว่าง

ตดิตั ง 
 

รวม 
    
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
ราคาทนุ 40,138,908  40,138,908 
หกั  ค่าตดัจําหนา่ยสะสม (36,060,733)  (36,060,733) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 4,078,175  4,078,175 
    
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 4,078,175  4,078,175 
ซื อสนิทรัพย์ 346,830 26,499,829 26,846,659 
การจดัประเภทใหม่ 5,597,306 (5,597,306)  
ค่าตดัจําหน่าย (2,081,177)  (2,081,177) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
    
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทนุ 46,083,044 20,902,523 66,985,567 
หกั  ค่าตดัจําหนา่ยสะสม (38,141,910)  (38,141,910) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
    
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
ซื อสนิทรัพย์ 2,597,802 15,709,408 18,307,210 
ขายสนิทรัพย์  สทุธิ (4,642,693)  (4,642,693) 
การจดัประเภทใหม่ 22,000 (22,000)  
ค่าตดัจําหน่าย (2,314,121)  (2,314,121) 
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
    
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 43,105,539 36,589,931 79,695,470 
หกั  ค่าตดัจําหนา่ยสะสม (39,501,417)  (39,501,417) 
ราคาตามบญัชี  สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 

 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนเงิน 143.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,710.5 ล้านบาท (พ.ศ. 
2558 : 124.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,275.9 ล้านบาท) ได้นําไปวางเป็นหลกัประกันเงินกู้ ยืมจากธนาคารต่างประเทศ 
(หมายเหต ุ21)  
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 
มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใช้การคํานวณดงักล่าว
ใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึงอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึงได้รับอนุมตัิจาก
ผู้บริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีที 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางข้างล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่
สงูกว่าอตัราการเติบโตเฉลียของส่วนงานทีหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดนั นดําเนินงานอยู่ 
 
ค่าความนิยมได้ถกูปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ทีถกูกําหนดตามส่วนงาน 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมและเครืองหมายการค้าให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงันี  
 

 งบการเงินรวม 
 วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิ  ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิ  
 และสปา ร้านอาหาร รวม และสปา ร้านอาหาร รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
การปันส่วนค่าความนยิม  
   และราคาซื อสงูกวา่มูลค่า 
   ตามบญัชีสุทธิ 2,667,265,583 4,838,192,410 7,505,457,993 3,278,578,357 6,945,211,626 10,223,789,983 
เครืองหมายการค้า 274,289,356 5,338,564,852 5,612,854,208 271,123,341 1,349,460,431 1,620,583,772 

 
ข้อสมมติฐานทีใช้ในการคํานวณมลูค่าจากการใช้แสดงได้ดงัต่อไปนี  
 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจร้านอาหาร 
   
กําไรขั นต้น1 ร้อยละ 50  ร้อยละ 75 ร้อยละ 25  ร้อยละ 72   
อตัราการเติบโต2 ร้อยละ 3  ร้อยละ 22 ร้อยละ 3  ร้อยละ 16   
อตัราคิดลด3 ร้อยละ 9 ร้อยละ 9 

 
1 กําไรขั นต้นจากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาทีครอบคลมุโดยงบประมาณหรือประมาณการทาง    
 การเงินล่าสดุ 
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีทีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 
ข้อสมมติฐานเหล่านี ได้ถกูใช้เพือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธรุกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากําไรขั นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีใช้สอดคล้องกับประมาณการทีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึงอัตราคิดลด
ต้องเป็นอตัราก่อนหกัภาษีทีสะท้อนถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวข้องกับส่วนงานนั น ๆ 
 
มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนคํานวณโดยอ้างอิงมลูค่าจากการใช้ซึงมากกว่ามลูค่าตามบญัชีอยู่ประมาณ 48.8 ล้านบาท หากมกีารเพิม
อตัราคิดลดอีกร้อยละ 14.5 ต่อปี จะทําให้มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนมคี่าเท่ากับราคาตามบญัชี 

 
19 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558   
ราคาทนุ 4,092,952,486 18,690,531 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,156,829,336) (16,198,629) 
ราคาตามบญัช ี สทุธิ 1,936,123,150 2,491,902 
   
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 1,936,123,150 2,491,902 
ซื อสินทรัพย์ 140,674,677  
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ (9,838,876)  
โอนไปบญัชีอืน 6,550,103  
ค่าตดัจําหน่าย (138,713,088) (623,018) 
การแปลงค่างบการเงิน 29,638,900  
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 1,964,434,866 1,868,884 
   
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทนุ 4,148,524,641 18,690,531 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,184,089,775) (16,821,647) 
ราคาตามบญัช ี สทุธิ 1,964,434,866 1,868,884 
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19 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
 บาท บาท 
   
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีต้นปี  สทุธิ 1,964,434,866 1,868,884 
ซื อสินทรัพย์ 117,766,905  
สินทรัพย์ทีได้มาจากการลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหต ุ35) 141,027,845  
ตดัจําหน่ายสินทรัพย์  สทุธิ (4,386)  
โอนไปบญัชีอืน (61,668,586)  
ค่าตดัจําหน่าย (169,054,035) (623,017) 
การแปลงค่างบการเงิน (7,802,284)  
ราคาตามบญัชีปลายปี  สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
   
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทนุ 4,377,044,982 18,690,531 
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,392,344,657) (17,444,664) 
ราคาตามบญัช ี สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 

 
ค่าตดัจําหน่ายจํานวน 54,795,343 บาท (พ.ศ. 2558 : 60,738,435 บาท) แสดงไว้ในต้นทนุขายและบริการ จํานวน 99,007,837 บาท 
(พ.ศ. 2558 : 59,438,721 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 15,250,855 บาท (พ.ศ. 2558 : 18,535,932 บาท) อยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน  

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอืน 297,248 732,870,606   
เงินมดัจํา 1,074,646,272 976,945,388 10,811,854 9,046,945 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี 164,999,354 180,858,340 31,598,794 38,655,293 
อืน ๆ 143,278,527 152,613,310   
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน  1,383,221,401 2,043,287,644 42,410,648 47,702,238 
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21 เงนิกู้ยมื 

  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 93,585,822 24,075,113   
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 1,029,951,700 2,563,698,420 430,000,000 1,330,000,000 
รวม 1,123,537,522 2,587,773,533 430,000,000 1,330,000,000 

     
เงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหต ุ14)  18,795,000 2,317,923,667 1,542,893,032 
     
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนด 
     ชําระภายในหนึงปี     
หนี สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 8,442,935 8,239,474   
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 2,389,121,022 1,504,786,523   
รวม 2,397,563,957 1,513,025,997   
     

ส่วนของหุ้นกู้ ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 4,300,000,000  4,300,000,000  
     

รวมเงินกู้ ยืมหมนุเวียน 7,821,101,479 4,119,594,530 7,047,923,667 2,872,893,032 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนี สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 11,575,476 22,270,053   
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 20,498,861,507 19,550,400,837 3,818,902,500 3,182,762,000 
หุ้นกู้  21,500,000,000 21,800,000,000 21,500,000,000 21,800,000,000 
รวมเงินกู้ ยืมไมห่มนุเวียน 42,010,436,983 41,372,670,890 25,318,902,500 24,982,762,000 

     
รวมเงนิกู้ยืม 49,831,538,462 45,492,265,420 32,366,826,167 27,855,655,032 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
การเปลียนแปลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชต้ีนปี 21,055,187,360 3,182,762,000 
เงินกู้ยืมได้มาจากการลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหต ุ35) 21,450,000  
การกู้ยืมเพิม 4,199,573,302 714,526,000 
การจ่ายชําระคืน (2,233,927,299) (66,154,250) 
ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 14,751,674  
กําไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึ น 746,457 (12,231,250) 
การแปลงค่างบการเงิน (169,798,965)  
ราคาตามบญัชีปลายปี 22,887,982,529 3,818,902,500 

 
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 
22,888 ล้านบาทและ 3,819 ล้านบาท ตามลําดบั ประกอบด้วย 
 
ก) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทจํานวนทั งสิ น 2,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมทีไมม่หีลกัประกัน โดยมอีตัราดอกเบี ย

คงที และจะชําระเงินคนืในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัติามเงือนไขทีสาํคญับางประการทีกําหนดไว้
ตลอดอายสุญัญาเงนิกู้ ยืม  

 
ข) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทจํานวนทั งสิ น 42.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงนิกู้ ยืมทีไมม่หีลกัประกัน โดยมี

อตัราดอกเบี ยลอยตวั BBSY 6 เดือน บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมกํีาหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2563  

 
ค) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีไมม่ี

หลกัประกัน โดยมอีตัราดอกเบี ยลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมกํีาหนดชําระคืนภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

ง) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวน 104.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมหีลกัประกัน
โดยมอีตัราดอกเบี ยลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมกํีาหนด
ชําระเงินคืนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึงบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขทีสําคญับางประการทีกําหนดไว้
ตลอดอายสุญัญาเงินกู้ ยืม  

 
จ) เงินกู้ ยืมจากธนาคาร 3 แห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึง จํานวนทั งสิ น 157 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมหีลกัประกัน 

โดยมอีตัราดอกเบี ย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมกํีาหนดชําระคืน
ดงันี   
 

ยอดเงนิต้น   
(ล้านเหรียญออสเตรเลีย)  กําหนดชาํระเงนิ 

   
128  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี 
29  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 3 ปี 

157   
 
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขทีสําคัญบางประการทีกําหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ยืม เงินกู้ ยืมดังกล่าวคํ า
ประกันด้วย อาคารและสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งนั น (หมายเหต ุ17 และหมายเหต ุ18) 
 

ฉ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีมี
หลกัประกันโดยมอีตัราดอกเบี ยลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมกํีาหนดชําระคืนเงินต้นทกุ
ไตรมาสจํานวน 18 งวด งวดละ 0.27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริมชําระคืนงวดแรกในเดือนมถินุายน พ.ศ. 2556 ซึง
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขบางประการทีกําหนดไว้ตลอดอายสุญัญาเงินกู้ ยืม 

 
ช) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 80.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 58.0 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีมีหลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบี ยลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมี
กําหนดชําระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ตามลําดบั 

 
ซ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 28.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลกัประกันโดยมอีตัราดอกเบี ยลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมกํีาหนดชําระคืนภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 

 
ฌ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 72.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลกัประกันโดยมอีตัราดอกเบี ยลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมกํีาหนดชําระคืนภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 
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ญ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 35.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบี ยลอยตวั 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อ
ปี โดยมกํีาหนดชําระคืนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 
ฎ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 22.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี ยลอยตัว Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงทีต่อปี 
โดยมกํีาหนดชําระคืนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
ฏ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 21.1 ล้านเหรียญสหรัญอเมริกา เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี ยลอยตัว 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอัตราร้อยละคงทีต่อปี โดยเริมชําระคืนงวดแรกในเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2560 ซึงบริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขบางประการทีกําหนดไว้ตลอดอายสุญัญาเงินกู้ ยืม 

 
ฐ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 15.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบี ยลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมี
กําหนดชําระคืนภายในเดือนมถินุายน พ.ศ. 2563 

 
ฑ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 2.9 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมทีมี

หลกัประกันโดยมีอตัราดอกเบี ยลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมี
กําหนดชําระคืนภายในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 

 
ฐ) เงินกู้ ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทั งสิ น 1,050 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมทีมีหลักประกันโดยมี

อตัราดอกเบี ยลอยตวั MLR ลบด้วยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมกํีาหนดชําระคืนระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 
  

 



21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
หุ้นกู้  
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย 

   
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
 กาํหนด ระยะเวลา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 อัตรา  

วันทีออก ชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท ดอกเบี ย เงือนไข 
       
ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มีนาคม 2554 มีนาคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2559 มีนาคม 2564 5 2,800   ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2559 มีนาคม 2574 15 1,200   ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
รวมหุ้นกู้    25,800 21,800   

 
หุ้นกู้ทั งหมดดงักล่าวข้างต้นมเีงือนไขของข้อกําหนดและสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ซึงได้ระบขุ้อปฏิบตัิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การ
ดํารงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจําหน่ายจ่ายโอนหรือจํานําทรัพย์สินอนัเป็นสาระสําคญัทีใช้
ในการประกอบธรุกิจหลกั 
 
ทีประชมุวิสามญัของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมือวนัที 13 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ได้มมีติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิมเติมในวงเงิน
ไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมหีุ้นกู้ ทียงัไมไ่ด้ออกและเสนอขายเป็นจํานวนเงิน 8,200 ล้านบาท ตามมติผู้ ถือหุ้นข้างต้น 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
หุ้นกู้  
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย 

   
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ   
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
 กาํหนด ระยะเวลา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 อัตรา  

วันทีออก ชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท ดอกเบี ย เงือนไข 
       
ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มีนาคม 2554 มีนาคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2559 มีนาคม 2564 5 2,800   ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีนาคม 2559 มีนาคม 2574 15 1,200   ร้อยละคงที  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
รวมหุ้นกู้    25,800 21,800   

 
หุ้นกู้ทั งหมดดงักล่าวข้างต้นมเีงือนไขของข้อกําหนดและสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ซึงได้ระบขุ้อปฏิบตัิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การ
ดํารงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจําหน่ายจ่ายโอนหรือจํานําทรัพย์สินอนัเป็นสาระสําคญัทีใช้
ในการประกอบธรุกิจหลกั 
 
ทีประชมุวิสามญัของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมือวนัที 13 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ได้มมีติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิมเติมในวงเงิน
ไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมหีุ้นกู้ ทียงัไมไ่ด้ออกและเสนอขายเป็นจํานวนเงิน 8,200 ล้านบาท ตามมติผู้ ถือหุ้นข้างต้น 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
หุ้นกู้  (ต่อ) 
 
ราคาตามบญัชีของเงินกู้ ยืมระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มมีลูค่าใกล้เคียงกับมลูค่ายตุิธรรม 
 
ราคาตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นกู้ ของกลุ่มกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มดีงันี  
 

 ราคาตามบญัชี มลูค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

     
หุ้นกู้  25,800,000,000 21,800,000,000 26,491,691,292 22,690,318,876 
 
มลูค่ายตุิธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัราตลาดทีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ณ วนัทีในงบแสดง
ฐานะการเงิน กลุ่มกิจการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมถือเป็นการวดัเป็นมลูค่าระดบัที 2 
 
ความเสียงจากอตัราดอกเบี ยของเงินกู้ ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนัล้านบาท พนัล้านบาท พนัล้านบาท พนัล้านบาท 
     
เงินกู้ ยืม     
    อตัราดอกเบี ยคงที 29 25 26 24 
    อตัราดอกเบี ยลอยตวั 21 20 2 4 
รวมเงินกู้ ยืม 50 45 28 28 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบี ยทีแท้จริง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน มดีงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 3.28 3.34 3.31 3.52 
หุ้นกู้  3.34 3.48 3.34 3.48 
 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึงคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยเงินกู้ ยืมทีฝ่ายบริหารคาดวา่
กลุ่มกิจการและบริษัทจะต้องจ่าย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมถือการวดัเป็นมลูค่าระดับ
ที 3 ส่วนมลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ ยืมระยะสั น และหนี สินตามสัญญาเช่าระยะยาวใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการ
ดงักล่าว 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกู้ ยืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ครบกําหนดภายใน 1 ปี 2,389,121,022 1,504,786,523   
ครบกําหนดภายในระหวา่ง 2  5 ปี 20,498,861,507 19,550,400,837 3,818,902,500 3,182,762,000 
รวมเงินกู้ ยืมระยะยาว 22,887,982,529 21,055,187,360 3,818,902,500 3,182,762,000 
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21 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยมื 
 
กลุ่มกิจการและกิจการมวีงเงินกู้ ยืมทียงัไมไ่ด้ใช้ดงัต่อไปนี  
 
 วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ล้านเหรียญ    ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกา ล้านยูโร ล้านหยวน ล้านบาท ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ล้านบาท 
        
อัตราดอกเบี ยลอยตัว        
   ระยะสั น 352 15 59 6,310 41 332 6,310 
   ระยะยาว 5    29   
 357 15 59 6,310 70 332 6,310 
 
 วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 
 สหรัฐอเมริกา ล้านบาท ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ล้านบาท 
      
อตัราดอกเบี ยลอยตัว      
   ระยะสั น 10     
   ระยะยาว  3,000 25 20  
 10 3,000 25 20  
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22 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจ้าหนี การค้า  บริษัทอืน 2,502,049,495 2,524,420,282 16,894,453 14,018,715 
เจ้าหนี การค้า  กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 14) 126,898,685 12,230,332 40,848,843 24,350,951 
เจ้าหนี กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 14) 9,232,068 20,483,421 1,806,808 4,826,589 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,657,455,946 3,000,596,941 372,040,510 344,822,076 
เจ้าหนี ค่าก่อสร้าง 116,364,787 894,070,106   
เจ้าหนี อืน 1,163,456,071 1,300,756,549 18,914,824 22,546,262 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 7,575,457,052 7,752,557,631 450,505,438 410,564,593 

 
23 หนี สินหมุนเวียนอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินมดัจําค่าห้องพกั 551,298,784 431,232,970 11,898,764 9,787,773 
เจ้าหนี กรมสรรพากร 565,808,243 434,600,859 54,731,733 58,258,732 
อืน ๆ 856,628,254 418,686,746 2,038,736 1,850,359 
รวมหนี สินหมุนเวียนอืน 1,973,735,281 1,284,520,575 68,669,233 69,896,864 
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24 ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน  
 
จํานวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมดีงันี  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์พนกังาน 222,770,643 258,023,797 16,387,683 15,531,774 
 
โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูปการประกันระดับเงิน
เกษียณอายุทีจะได้รับ โดยผลประโยชน์ทีให้จะขึ นอยู่กับระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนทีจะ
เกษียณอาย ุ
 
จํานวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมดีงันี  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัทีไม่ได้     
   จดัให้มกีองทนุ 222,770,643 258,023,797 16,387,683 15,531,774 
 
รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ระหว่างปีมีดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัที 1 มกราคม 258,023,797 240,495,351 15,531,774 17,866,953 
หนี สินได้มาจากการลงทนุในบริษัทย่อย 3,835,069 25,082,416   
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 18,814,412 (2,174,506) 1,482,840 (2,149,189) 
ต้นทนุดอกเบี ย 6,687,197 6,444,547 531,169 480,210 
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ (64,787,806) (10,824,388) (1,158,100) (666,200) 
การแปลงค่างบการเงิน 197,974 (999,623)   
วนัที 31 ธนัวาคม 222,770,643 258,023,797 16,387,683 15,531,774 
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24 ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
จํานวนทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุสําหรับแต่ละรายการมดีงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 18,814,412 (2,174,506) 1,482,840 (2,149,189) 
ต้นทนุดอกเบี ย 6,687,197 6,444,547 531,169 480,210 
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่าย     
    ผลประโยชน์พนกังาน) 25,501,609 4,270,041 2,014,009 (1,668,979) 
 
ค่าใช้จ่ายทั งหมดจํานวน 25,501,609 บาท (พ.ศ. 2558 : 4,270,041 บาท) ถกูรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้โดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มดีงันี  
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกา รวม ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกา รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
มลูค่าปัจจุบนั 
   ของภาระผูกพนั 

          

รวม 177,346,667 15,271,861 26,597,594 3,554,523 222,770,645 190,575,832 18,884,006 46,116,082 2,447,877 258,023,797 

 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีใช้เป็นดงันี  
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.5  3.75 ร้อยละ 3.5  3.75 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 
อตัราการเพิมขึ นของเงินเดือนทีคาดไว้ ร้อยละ 5  7 ร้อยละ 5  7 
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24 ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 
  การเปลียนแปลงในข้อสมมติ การเพิมขึ นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 

ร้อยละ 8.3 
ลดลง 

ร้อยละ 8.3 
เพิมขึน 

ร้อยละ 9.5 
เพิมขึน 

ร้อยละ 9.5 
 อตัราการเพิมขึ นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิมขึ น 

ร้อยละ 9.3 
เพิมขึ น 

ร้อยละ 9.3 
ลดลง 

ร้อยละ 8.3 
ลดลง 

ร้อยละ 8.3 
 อตัราการลาออก ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ลดลง 

ร้อยละ 33.5 
ลดลง 

ร้อยละ 33.5 
เพิมขึ น 

ร้อยละ 41.5 
เพิมขึ น 

ร้อยละ 41.5 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ข้อสมมติอืนคงที ในทางปฏิบตัิสถานการณ์
ดงักล่าวยากทีจะเกิดขึ น และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีมีต่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มลูค่าปัจจุบันของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ Projected Unit Credit Method ณวันสิ น
รอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี สินบําเหน็จบํานาญทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 
ธุรกิจโรงแรม

และสปา 
ธุรกิจ

ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 
    
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ 7.5 ปี 11.4 ปี 8.2 ปี 
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24 ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ทียงัไมไ่ด้คิดลด สามารถวิเคราะห์ตามกําหนดชําระมดีงันี  
 
 งบการเงนิรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 12 ปี ระหว่าง 25 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 3,326,000 18,641,000 48,328,000 346,718,000 417,013,000 
รวม 3,326,000 18,641,000 48,328,000 346,718,000 417,013,000 
      
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 17,360,000 14,705,000 38,107,000 364,201,000 434,374,000 
รวม 17,360,000 14,705,000 38,107,000 364,201,000 434,374,000 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 12 ปี ระหว่าง 25 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 1,436,000 593,000 2,097,000 28,870,000 32,996,000 
รวม 1,436,000 593,000 2,097,000 28,870,000 32,996,000 
      
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 911,000 1,662,000 2,250,000 29,084,000 33,907,000 
รวม 911,000 1,662,000 2,250,000 29,084,000 33,907,000 

 
25 หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  ปรับปรุงใหม่   
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายได้รอตดับัญชี 134,672,691 155,734,351 8,466  
เงินมดัจําคา่เช่า 139,427,633 133,108,874 610,500 766,000 
คา่เช่าทีดินค้างจ่าย 46,584,117 670,172,580   
ประมาณการรื อถอน 132,450,419 113,111,142   
อืน ๆ 909,997,698 697,632,909 186,760,898 442,571,148 

รวมหนี สินไมห่มนุเวียนอืน 1,363,132,558 1,769,759,856 187,379,864 443,337,148 
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26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 งบการเงินรวม 
 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
     
วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,556,661 4,001,556,661 7,333,139,702 11,334,696,363 
การออกหุ้น 553,607 553,607 21,532,853 22,086,460 
การออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 34) 400,201,343 400,201,343  400,201,343 
วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,611 4,402,311,611 7,354,672,555 11,756,984,166 
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27) 8,056,825 8,056,825 284,921,548 292,978,373 
วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 4,410,368,436 7,639,594,103 12,049,962,539 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
     
วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,556,661 4,001,556,661 7,307,487,326 11,309,043,987 
การออกหุ้น 553,607 553,607 21,532,853 22,086,460 
การออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 34) 400,201,343 400,201,343  400,201,343 
วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,611 4,402,311,611 7,329,020,179 11,731,331,790 
การออกหุ้น (หมายเหตุ 27) 8,056,825 8,056,825 284,921,548 292,978,373 
วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 4,410,368,436 4,410,368,436 7,613,941,727 12,024,310,163 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หุ้นจดทะเบียนทั งหมดได้แก่หุ้นสามญั 4,621,828,347 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 4,641,789,065 หุ้น) ซึงมมีลูค่า
หุ้นละ 1 บาท ทีได้ออกและชําระเต็มมลูค่าแล้ว โดยมหีุ้นสามญัจํานวน 4,410,368,436 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 4,402,311,611 หุ้น)  
 
เมือวนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ทีประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
จาก 4,201,634,495 บาท เป็น 4,201,620,610 บาท และเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,201,620,610 บาท  
เป็น 4,641,780,065 บาท โดยมมีลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท   
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27 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญั 
 
กลุ่มกิจการได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่านการอนุมตัิจากการประชุมผู้ ถือหุ้น กลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกต้นทนุสําหรับมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าที
แท้จริงของใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญัดงักล่าวในงบการเงิน 
 

 
ณ วันที 31

ธันวาคม  
ณ วันที 31 

ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2559 

 
 

กาํหนดวันทีใช้สทิธิ 
จาํนวน

คงเหลือ ใช้สทิธิ

 อัตราการใช้
สทิธิ

ซื อหุ้นสามัญ
ต่อใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ

หุ้นสามัญ
ออกเพิม

ระหว่างงวด

 ราคาในการ
ใช้สทิธิซื อ
หุ้นสามัญ จาํนวนเงิน

 
 

จาํนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันทีอนุมัต ิ ครังแรก ครังสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย หุ้น บาท พันบาท หน่วย 

      
บริษัท ผู้ถือหุ้นเดิม (MINT  W5) 20 พฤศจิกายน 25 กุมภาพนัธ์ 3 พฤศจิกายน 
  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 199,511,786 (7,324,402) 1.1 8,056,825 36.36 292,978,373 192,187,384
       
 รวมการออกโดยบริษัท    199,511,786 (7,324,402) 8,056,825 292,978,373 192,187,384
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28 สํารองตามกฎหมาย 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
วนัที 1 มกราคม  464,178,907 420,169,113 
จดัสรรระหว่างปี  44,009,794 
วนัที 31 ธนัวาคม 464,178,907 464,178,907 
 
ภายใต้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหลังหัก
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี จะมจีํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองดงักล่าวเป็น
สํารองทีไมส่ามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
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29 องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม 

 

 
ส่วนตําจากการ 

รวมกิจการ 
ภายใต้การ 

ควบคุมเดียวกัน 

 
 

ส่วนตําจากการ 
ลงทุนเพิม 

ในบริษัทย่อย 

ส่วนเกินทุน 
จากการตีมลูค่า 

ยุติธรรมของ 
เงนิลงทุนใน

หลักทรัพย์เผือ
ขาย 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
จากการแปลงค่า 

งบการเงนิ 

 
 
 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (755,412,590) (53,278,442) 605,592,598 (145,174,959) (348,273,393) 
การลงทนุเพิมในบริษัทย่อย  (220,527,611)   (220,527,611) 
การตีราคา   (377,286,485)  (377,286,485) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    (718,117,434) (718,117,434) 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 
      
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 
การลงทนุเพิมในบริษัทย่อย   (135,607,727)  (135,607,727) 
การรวมธรุกิจ  (126,436,106)   (126,436,106) 
การตีราคา   (89,337,453)  (89,337,453) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน    (392,300,814) (392,300,814) 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
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29 องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนตําจากการ ส่วนเกินทุนจากการ  
 รวมกิจการ ตีมูลค่ายุติธรรมของ  
 ภายใต้การ เงินลงทุนใน  
 ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผือขาย รวม 
 บาท บาท บาท 
    
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558  (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 
การตีราคา  28,800 28,800 
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 
    
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 
การตีราคา  2,293,013 2,293,013 
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 

 
30 รายได้อืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
กําไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการเปลียน     
   สถานะของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 40,901,207    
กําไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการเปลียน     
   สถานะของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 135,607,728 1,664,987,591   
กําไรจากการซื อธุรกิจในราคาตํากวา่มูลค่ายุติธรรมสทุธิ 2,511,841,219 473,144,889   
รายได้ค่าเช่า 153,082,314 456,186,304 37,468,247 39,369,150 
รายได้จากการขายของสมนาคุณ 133,802,809 131,637,497   
รายได้ค่าขนสง่ 142,765,582 122,164,356   
เงินสนบัสนนุ 99,414,153 99,707,523   
รายได้ค่าบริการจดัการ 282,757,713 70,992,469   
ขายวตัถุดิบให้แฟรนชายส์ 40,553,136 47,772,484   
รายได้ค่าซอ่มบํารุง 54,094,010 38,122,194   
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม  30,000,000  38,820,401 
รายได้ภาษีโรงเรือน 14,450,027 18,422,611   
รายได้จากเครืองหมายการค้า 221,204,677 12,864,912   
รายได้จากเงินชดเชยประกันภยั 46,812,744 325,899   
กําไรจากเลกิกิจการบริษัทย่อย    56,631,903 
อืน ๆ 863,750,680 794,366,241 25,545,307 19,042,553 
รวมรายได้อืน 4,741,037,999 3,960,694,970 63,013,554 153,864,007 
 
กําไรจากการซื อธุรกิจในราคาตํากวา่มูลค่ายุติธรรมสทุธิแสดงถึงผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิจากการซื อกิจการ
และราคาทีตกลงซื อขายธุรกิจใน Minor Hotels Zambia Limited กลุม่ Tivoli และ Pojuca S.A. (หมายเหตุ 35)  
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
รายการบางรายการทีรวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะได้ดงันี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่าเสือมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน     
   (หมายเหตุ 16) 64,770,285 48,786,962   
การตดัจําหน่ายของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน       
   (หมายเหตุ 16)    12,711   
ค่าเสือมราคาของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์      
   (หมายเหตุ 17) 3,339,720,918 2,649,095,933 85,335,114 83,631,593 
การด้อยค่า (กลบัรายการ) ของทีดิน อาคารและอุปกรณ์      
   (หมายเหตุ 17) 33,438,499 14,091,369  (141,785) 
การตดัจําหน่ายของทีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   (หมายเหตุ 17) 82,400,071 73,358,476 26,366 500,766 
ค่าตดัจําหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (หมายเหตุ 18) 276,184,211 258,181,755 2,314,121 2,081,177 
การด้อยค่า (กลบัรายการ) ของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน     
   (หมายเหตุ 18) 28,200,996 (3,446)   
ค่าตดัจําหน่ายของค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า (หมายเหตุ 19) 169,054,035 138,713,088 623,018 623,018 
หนี สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 282,227,708 35,835,814 251,653 (32,455) 
ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน 13,673,767,389 11,346,501,118 728,356,067 637,154,709 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 
 
สินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,005,428,063 767,621,347   
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (6,050,821,453) (4,690,086,554) (154,480,840) (202,908,846) 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  สทุธิ (5,045,393,390) (3,922,465,207) (154,480,840) (202,908,846) 
 
สินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักลบกลบกันได้เมือสินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้ดงักล่าว
เกียวข้องกับหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกันในงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของ
สินทรัพย์และหนี สินสทุธิในแต่ละบริษัท 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมดีงันี  
 
 งบการเงินรวม 
  เพิม /  (ลด)    
 1 มกราคม ในกําไร  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ขาดทุน การซื อธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
การขายสินค้าฝากขาย 37,950,920 1,025,509   38,976,429 
สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 24,437,440 (5,677,914)   18,759,526 
ประมาณการหนี สิน 135,661,359 26,814,551 29,661,956 (132,158) 192,005,708 
ค่าเสือมราคา 45,133,707 (15,541,500) 14,491,142 9,733,960 53,817,309 
รายได้รับล่วงหน้า 18,076,597 (267,312)   17,809,285 
ผลขาดทนุสะสมยกไป 196,155,272 86,507,032  321,160 282,983,464 
การแปลงค่างบการเงิน 137,618,000   18,264,570 155,882,570 
อืนๆ (222,952) 17,809 7,592,199  7,387,056 
 594,810,343 92,878,175 51,745,297 28,187,532 767,621,347 
      
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ลกูหนี การค้า (606,406) (2,301,060) 8,654,880  5,747,414 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (970,786,882) 46,150,852 (38,230,350)  (962,866,380) 
รายได้ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (562,575,874) (30,890,702)   (593,466,576) 
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียงัไม่เกิดขึ น (228,259,716) (5,060)   (228,264,776) 
กําไรจากการขายสินทรัพย์      
   ระหว่างกลุ่มกิจการทียงัไม่เกิดขึ น (40,454,954) 2,914,952   (37,540,002) 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ ณ วันทีซื อกิจการ (385,467,534) 103,611,775 (2,439,261,680)  (2,721,117,439) 
การแปลงค่างบการเงิน (2,579,708)    (2,579,708) 
อืน ๆ (58,186,731) 10,286,581 (102,098,937)  (149,999,087) 
 (2,248,917,805) 129,767,338 (2,570,936,087)  (4,690,086,554) 
      
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี  สทุธิ (1,654,107,462) 222,645,513 (2,519,190,790) 28,187,532 (3,922,465,207) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมดีงันี  (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 
  เพิม / (ลด) เพิม / (ลด)    
 1 มกราคม ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน การซื อธุรกิจ รายการ พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
การขายสินค้าฝากขาย 38,976,429 12,284,799    51,261,228 
สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 18,759,526 119,733,060    138,492,586 
ประมาณการหนี สิน 192,005,708 60,639,259    252,644,967 
ค่าเสือมราคา 53,817,309 35,364,199    89,181,508 
รายได้รับล่วงหน้า 17,809,285 (786,247)    17,023,038 
ผลขาดทนุสะสมยกไป 282,983,464 10,896,862    293,880,326 
การแปลงค่างบการเงิน 155,882,570    7,129,440 163,012,010 
อืนๆ 7,387,056 (7,454,656)    (67,600) 
 767,621,347 230,677,276   7,129,440 1,005,428,063 
       
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนี การค้า 5,747,414 (16,618,450)    (10,871,036) 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (962,866,380) (173,274,512)    (1,136,140,892) 
รายได้ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (593,466,576) 23,094,838    (570,371,738) 
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียงัไม่เกิดขึ น (228,264,776)  (629,277)   (228,894,053) 
กําไรจากการขายสินทรัพย์       
   ระหว่างกลุ่มกิจการทียงัไม่เกิดขึ น (37,540,002) 39,843,931    2,303,929 
การปรับมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์  
   ณ วันทีซื อกิจการ (2,721,117,439) 43,512,140 

 
 (1,283,722,000)  (3,961,327,299) 

การแปลงค่างบการเงิน (2,579,708)    (2,192,200) (4,771,908) 
อืน ๆ (149,999,087) 9,250,631    (140,748,456) 
 (4,690,086,554) (74,191,422) (629,277) (1,283,722,000) (2,192,200) (6,050,821,453) 
       
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี  สทุธิ (3,922,465,207) 156,485,854 (629,277) (1,283,722,000) 4,937,240 (5,045,393,390) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เพิม / (ลด)  
 1 มกราคม เพิม / (ลด) ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ในกาํไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 2,846,295 (2,160,295)  686,000 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,554,251 (447,896)  3,106,355 
ผลขาดทนุสะสมยกไป 4,779,750 (4,779,750)   
อตัราดอกเบี ยทีแท้จริง 3,406,556 679,443  4,085,999 
 14,586,852 (6,708,498)  7,878,354 
     
หนีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียงัไมเ่กิดขึ น (210,762,300) (24,900)  (210,787,200) 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  สุทธิ (196,175,448) (6,733,398)  (202,908,846) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เพิม / (ลด)  
 1 มกราคม เพิม / (ลด) ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 ในกาํไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 686,000 4,473,960  5,159,960 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,106,355 250,090  3,356,445 
ผลขาดทนุสะสมยกไป  44,757,626  44,757,626 
อตัราดอกเบี ยทีแท้จริง 4,085,999 (424,393)  3,661,606 
 7,878,354 49,057,283  56,935,637 
     
หนีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียงัไมเ่กิดขึ น (210,787,200)  (629,277) (211,416,477) 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  สุทธิ (202,908,846) 49,057,283 (629,277) (154,480,840) 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสําหรับรายการขาดทนุทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไมเ่กินจํานวนทีเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั น กลุ่มกิจการมรีายการขาดทนุทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ยกไป
เพือหกักลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเป็นจํานวนเงิน 331 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 386 ล้านบาท) ซึงไมไ่ด้รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ ซึงจะสิ นสดุระยะเวลาการหกักลบกันในปีดงัต่อไปนี  
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
พ.ศ. 2558  4,934,972 
พ.ศ. 2559 26,009,186 35,992,738 
พ.ศ. 2560 19,142,318 21,441,969 
พ.ศ. 2561 45,701,889 56,491,417 
พ.ศ. 2562 72,031,046 130,754,349 
พ.ศ. 2563 45,333,367 136,132,172 
พ.ศ. 2564 123,092,664  
 331,310,470 385,747,617 
 
ภาษีเงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษีเงินได้:     
ภาษีเงินได้ในปีปัจจบุนั 1,190,065,576 643,179,991 7,706,233 31,526,504 
ภาษีเงินได้ของปีก่อนทีรับรู้ในปีปัจจบุนั (1,529,974) (9,746,054) 104,099 32,063 
รวมภาษีเงนิได้ 1,188,535,602 633,433,937 7,810,332 31,558,567 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัช:ี     
การเปลียนแปลงของรายการทีเกิดจากผลแตกต่าง 
   ชัวคราว (186,198,530) (23,951,519) (4,299,727) (902,884) 
การเปลียนแปลงของผลแตกตา่งชัวคราวทีไมไ่ด้รับรู้ 55,374,528 (65,494,250) 40,533 7,636,282 
รับรู้ผลขาดทนุงวดก่อน (25,661,852) (133,199,744) (44,798,089)  
รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี (156,485,854) (222,645,513) (49,057,283) 6,733,398 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,032,049,748 410,788,424 (41,246,951) 38,291,965 
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32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศทีบริษัทใหญ่ตั งอยู่ โดยมรีายละเอียดดงันี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     
กําไรก่อนภาษี 7,841,256,871 7,545,167,078 1,811,225,458 1,723,664,746 

     
ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 1,568,251,374 1,509,033,416 362,245,092 344,732,949 
ผลกระทบ:     

ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมสทุธิจากภาษี (112,372,970) (250,701,785) (7,593,065)  
ผลกระทบของอตัราภาษีทีแตกต่าง (164,489,952) (681,866,124)   
ภาษีจากรายได้ทีไมรั่บรู้    (22,776,638) 
ค่าใช้จ่ายทีไมส่ามารถหกัภาษี 384,003,192 25,082,180 3,707,750 1,572,915 
รายได้ทีไมต้่องเสียภาษี (611,828,056) (1,534,912) (354,627,044) (292,905,606) 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 47,532,868 (9,746,054) 104,099 32,063 
ผลประโยชน์จากการหกัภาษีได้เพิมเติม     
การเปลียนแปลงของผลแตกตา่งชัวคราว     
   ทีไมไ่ด้รับรู้ (77,864,447) (65,494,250) (45,083,783) 7,636,282 
การใช้ประโยชน์จากการขาดทนุงวดก่อนทีไมไ่ด้ 
   รับรู้ (4,031,647) (133,199,744)   
ขาดทนุทางภาษีทีไมไ่ด้บนัทึกเป็นสินทรัพย์     
   ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 2,849,386 19,215,697   

ภาษีเงินได้ 1,032,049,748 410,788,424 (41,246,951) 38,291,965 
 

  



250

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



32 ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชแีละภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินได้ที(ลด) / เพิม ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนมดีงันี  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียัง       
   ไม่เกิดขึ น (88,708,176) (629,277) (89,337,453) (377,286,485)  (377,286,485) 
การแปลงค่างบการเงิน (333,087,568)  (333,087,568) (715,565,929)  (715,565,929) 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (421,795,744) (629,277) (422,425,021) (1,092,852,414)  (1,092,852,414) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลังภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
กําไรจากหลกัทรัพย์เผือขายทียัง       
   ไม่เกิดขึ น 2,922,290 (629,277) 2,293,013 28,800  28,800 
กาํไรเบ็ดเสร็จอืน 2,922,290 (629,277) 2,293,013 28,800  28,800 
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33 กําไรต่อหุ้น 
 
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีชําระแล้ว
และออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 
ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั งหมด บริษัทมใีบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ27) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามญัทีเพิมขึ นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินทีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญั
แสดงสิทธิทีเหลืออยู่ดงักล่าวมาซื อหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถัวเฉลียของงวดเพือกําหนดจํานวนหุ้นสามญัทีต้องออกเพิม 
แล้วนําจํานวนหุ้นสามญัส่วนเพิมดงักล่าวมารวมกับหุ้นสามญัทีมอียู่ ทั งนี ไมม่กีารปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทนุ 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 หุ้น หุ้น 
   
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีใช้คํานวณกําไรต่อหุ้น  สทุธิ* 4,406,519,451 4,402,365,383 
   
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด   
ใบสําคญัแสดงสิทธิซื อหุ้นสามญั 5,950,752  
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด 5,950,752  
   
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัทีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด 4,412,470,203 4,402,365,383 

 
* จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนํ าหนกัสําหรับปีสิ นสดุวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ได้รวมหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 

หุ้นใหม ่ซึงได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้น เมือวนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2558  
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33 กําไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   

กําไรทีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั 6,589,995,865 7,040,164,749 
   

กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 1.4955 1.5992 
   

กําไรต่อหุ้นปรับลด 1.4935 1.5992 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   

กําไรทีเป็นของผู้ถือหุ้นสามญั 1,852,472,409 1,685,372,781 
   

กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 0.4204 0.3829 
   

กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.4198 0.3829 
 
34 เงนิปันผล 

 
เมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีประชุมสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นหลกัทรัพย์ทีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (MINTW5) จํานวนรวมไม่
เกิน 4,621,774,576 หุ้น โดยการจ่ายปันผลรวมทั งสิ นไม่เกิน 1,617.6 ล้านบาท เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เงินปันผลจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จํานวนเงิน 1,540 ล้านบาท 
 
ทีประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมือวนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มมีติอนมุตัิการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมและผู้ ถือหุ้นทีถือหลกัทรัพย์ทีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจํานวนรวมไมเ่กิน 1,050 ล้าน
บาท และหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 1,471 ล้านบาท เงิน
สดปันผลจํานวนทั งสิ น 1,001 ล้านบาท และหุ้นปันผลจํานวน 400 ล้านหุ้น ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมือวันที 27 เมษายน พ.ศ. 
2558 
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35 การซื อกิจการ 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ 
 
Minor Hotels Zambia Limited (เดิมชือ “Sun International (Zambia) Limited”) 
 
เมือวนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 MHG International Holding (Mauritius) Limited บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ลงทนุเพิมใน 
Minor Hotels Zambia Limited เป็นจาํนวนเงินทั งสิ น 16.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 565 ล้านบาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 50 
ของสดัส่วนความเป็นเจ้าของ ทําให้สดัส่วนความเป็นเจ้าของเพิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ดงันั น กลุ่มกิจการมอํีานาจ
ควบคมุใน Minor Hotels Zambia Limited บริษัทดงักลา่วจงึถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและถกูรวมในงบการเงินรวมของ
กลุ่มกิจการนบัแตว่นัทีมอํีานาจควบคมุ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทนุจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเดิม ซึงเกียวข้องกับการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทนุในสว่น
ได้เสียในกิจการร่วมค้าและรับรู้กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรมในงบกําไรขาดทนุตามรายละเอียดทีแสดง ซึงเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีทีเกียวข้อง 
 
เมือวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการทําการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้และหนี สินทีรับมาสุทธิของ Minor 
Hotels Zambia Limited เสร็จสมบูรณ์ โดยการวัดมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้พิจารณาการวดัมลูค่าของสินทรัพย์และ
คํานึงถึงความเป็นไปได้ทีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่างน่าเชือถือ 
 

รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  
 พนับาท 
  

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเดิม 1,112,723 
มลูค่าทางบญัชีของเงินลงทนุเดิม ณ วนัทีซื อกิจการ 1,169,488 
ขาดทนุจากการเปลียนสถานะเงินลงทนุทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ (56,765) 
  

ราคาทีตกลงซื อเงินลงทนุเพิม 565,536 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเดิม 1,112,723 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มา (2,225,447) 
กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรมทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 547,188 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 
Minor Hotels Zambia Limited (เดิมชือ “Sun International (Zambia) Limited”) (ต่อ) 
 
ผลกระทบสทุธิจากรายการดงักล่าวสามารถสรุปได้ดงันี  
 พนับาท 
  
ขาดทนุจากการเปลียนสถานะเงินลงทนุทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ (56,765) 
กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรมทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 547,188 
ผลกําไรสทุธิจากการซื อธรุกิจทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ 490,423 
 
มลูค่ายตุิธรรมตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี สินทีได้มาจากการลงทนุ มดีงันี  
 พนับาท 
  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89,317 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 65,249 
สินค้าคงเหลือ 57,334 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,922,989 
เจ้าหนี การค้า (54,871) 
ภาษีค้างจ่าย (18,379) 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (836,192) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 2,225,447 
 
WRAP companies และ M on Palmer business 
 
ในระหว่างไตรมาสที 3 ของปีพ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมอีกร้อยละ 50 ในบริษัท 6 แห่งในกลุ่ม WRAP 
(“WRAP companies”) และในธุรกิจของบริษัท M on Palmer (“M on Palmer business”) ซึงทั งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมมีลูค่าเงินลงทุนทั งสิ น 9.9 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 264 ล้านบาท และ 2.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
หรือเทียบเท่า 68 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ทําให้กลุ่มกิจการมีอํานาจ
ควบคมุใน WRAP companies และ M on Palmer business บริษัทดงักล่าวจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและถกูรวมใน
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการนบัแต่วนัทีมอํีานาจควบคมุ 
  



255

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 

WRAP companies and M on Palmer business (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการรับรู้กําไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเดิม ซึงเกียวข้องกับการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมจํานวน 92.5 ล้านบาท ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง 
 
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิทีได้มาทีเกียวข้องกับ M on 
Palmer business ผลต่างระหว่างเงินลงทนุและมลูค่ายตุิธรรมจะแสดงเป็นค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูคา่
ยตุิธรรมเมือการประเมนิเสร็จสิ น  
 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  

 WRAP M on Palmer  
 companies business รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเดิม 221,054 54,437 275,491 
มลูค่าทางบญัชีของเงินลงทนุเดิม ณ วนัทีซื อกิจการ (72,921) (108,029) (180,950) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการเปลียนสถานะเงินลงทนุทีรับรู้ในงบกําไร
ขาดทนุ 148,133 (53,592) 

 
94,541 

    
ราคาทีตกลงซื อเงินลงทนุเพิม 263,885 68,000 331,885 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเดิม 221,054 54,437 275,491 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มา (442,108) (108,848) (550,956) 
ส่วนเกินของราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุมากกว่ามลูค่ายตุิธรรม  
   (แสดงเป็นค่าความนิยม) 42,831 13,589 56,420 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการยงัไมไ่ด้ชําระมลูค่าจ่ายซื อเงินลงทนุจํานวน 2.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ
เทียบเท่า 53 ล้านบาท  
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 

WRAP companies and M on Palmer business (ต่อ) 
 
มลูค่ายตุิธรรมตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี สินทีได้มาจากการลงทนุ มดีงันี  
 

 WRAP M on Palmer  
 companies business รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53 10,575 10,628 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 25,831 13,827 39,658 
สินค้าคงเหลือ 449 872 1,321 
สินทรัพย์หมนเุวียนอืน 264 529 793 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  102,106 361,153 463,259 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 495,858 74,557 570,415 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3,834 3,834 7,668 
เจ้าหนี การค้า (37,517) (334,132) (371,649) 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (148,770) (22,367) (171,137) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 442,108 108,848 550,956 

 
Tivoli Group ในประเทศสาธารณรัฐโปรตเุกส 
 
เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เสร็จสิ นการเข้าซื อกิจการของ Tivoli Group ในประเทศ
สาธารณรัฐโปรตเุกส    โดยมมีลูค่าเงินลงทนุทั งสิ น 219.3 ล้านยโูร หรือเทียบเท่า 8,553 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทุน
ร้อยละ 100 งบการเงินของบริษัทย่อย ได้นําเข้ามารวมในการจดัทํางบการเงินรวมของกลุ่มตั งแต่วนัทีมกีารควบคมุ  
 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  

  พนับาท 
   

ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุ  8,552,950 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  10,517,604 
กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรม  (1,964,654) 
 
ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุจํานวน 3.1 ล้านยโูร หรือเทียบเท่า 117 ล้านบาท จะจ่ายในอนาคตเมือบรรลเุงือนไขทีกําหนดใน
สญัญา  
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 

Tivoli Group ในประเทศสาธารณรัฐโปรตเุกส (ต่อ) 
 

มลูค่ายตุิธรรมตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี สินทีได้มาจากการลงทนุ มดีงันี  
  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  198,666 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน  358,410 
สินค้าคงเหลือ  13,923 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์   11,798,124 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  117,390 
เงินลงทนุระยะยาวอืน  7,446 
สินทรัพย์อืน  61,662 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  (244,647) 
หนี สิน  (1,793,370) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มา  10,517,604 
ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ   
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  10,517,604 
 
กลุ่มกิจการแต่งตั งผู้ประเมินอิสระซึงมีคุณสมบัติของผู้ เชียวชาญในวิชาชีพและมีใบอนุญาตวิชาชีพเพือการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีมตีวัตนและสินทรัพย์ทีไมม่ตีวัตนของ Tivoli Group ในประเทศสาธารณรัฐโปรตเุกส ณ วนัซื อกิจการ 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.1 การซื อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 
Elements Boutique Resort & Spa 
 
เมือวนัที 1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เข้าซื อสินทรัพย์ดําเนินงานทีตั งอยู่ในประเทศไทย มลูค่า 155 ล้าน
บาท รายการดงักล่าวถือเป็นรายการรวมธรุกิจ  
 
เมือวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการทําการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบไุด้และหนี สินทีรับมาสทุธิของ Elements 
Boutique Resort & Spa เสร็จสมบรูณ์ โดยการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบไุด้พิจารณาการวดัมลูค่าของสินทรัพย์และ
คํานึงถึงความเป็นไปได้ทีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่างน่าเชือถือ 
 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  
  พนับาท 
   
ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุ  155,000 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาของการลงทนุ  155,000 
กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรมทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ   
   
  พนับาท 
   
อาคารและอปุกรณ์  155,000 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีได้มาของการลงทนุ  155,000 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.2 การซื อกิจการในงวดก่อน 
 
Pojuca S.A. 
 
เมือวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เข้าซื อกิจการของ Pojuca S.A. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมี
มลูค่าเงินลงทนุทั งสิ น 40.2 ล้านยโูร หรือเทียบเท่า 1,490 ล้านบาท  
 
ตามทีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 กลุ่มกิจการทําการวัดมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้และหนี สินที
รับมาสุทธิของ Pojuca S.A. เสร็จสมบรูณ์ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 โดยการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้
พิจารณาการวดัมลูค่าของสินทรัพย์และคํานึงถึงความเป็นไปได้ทีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์อย่าง
น่าเชือถือ 
 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  

  พนับาท 
   

ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุ  1,489,778 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  1,491,995 
กําไรจากการซื อในราคาตํากว่ามลูค่ายตุิธรรมทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ  (2,217) 
   
ค่าความนิยม  ตามทีรายงานได้เดิม  851,647 
ปรับปรุงใหม ่(หมายเหต ุ36)  (851,647) 
 
ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุจํานวน 8 ล้านยโูร หรือเทียบเท่า 302 ล้านบาท จะจ่ายในอนาคตเมือครบระยะเวลาทีกําหนด 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.2 การซื อกิจการในงวดก่อน (ต่อ) 
 
Pojuca S.A. (ต่อ) 
 
มลูค่ายตุิธรรมตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ของสินทรัพย์และหนี สินทีได้มาจากการลงทนุ มดีงันี  
 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,974 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 140,451 
สินค้าคงเหลือ 17,148 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  2,188,184 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 14,168 
ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย 67,472 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 57,999 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 21,268 
สินทรัพย์อืน 75,564 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (446,686) 
หนี สิน (818,547) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มา 1,491,995 
ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ  
มลูค่ายตุิธรรมสทุธิของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ 1,491,995 
 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
 
เมือวนัที 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558 บริษัท Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เข้า
ซื อกิจการของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จํานวน 45 ล้านแหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,121 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนการลงทนุร้อยละ 20 ทําให้สดัส่วนเงินลงทนุเพิมขึ นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ซึงพิจารณาเป็นการซื อกิจการสําหรับงบ
การเงินรวม 
 
ตามทีได้กล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 36 กลุ่มกิจการทําการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบไุด้และหนี สินทีรับมา
สุทธิของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี พ.ศ. 2559 โดยการวัดมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทีระบไุด้พิจารณาการวดัมลูค่าของสินทรัพย์และคํานึงถึงความเป็นไปได้ทีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
สินทรัพย์อย่างน่าเชือถือ 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 
35.2  การซื อกิจการในงวดก่อน (ต่อ) 

 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ต่อ) 
 
รายละเอียดการลงทนุแสดงได้ดงันี  
  พนับาท 
   
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเริมแรก  2,860,508 
มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุเดิม ณ วนัทีซื อกิจการ  1,067,621 
กําไรจากการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมจากการเปลียนสถานะของเงินลงทุน   1,792,887 
   
ราคาทีตกลงซื อขายเงินลงทนุส่วนเพิม  1,120,901 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเริมแรก  2,860,508 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  (2,004,026) 
   
ค่าความนิยม  1,977,383 
ค่าความนิยม  ตามทีรายงานไว้เดิม  3,865,979 
ปรับปรุงใหม ่(หมายเหต ุ36)  (1,888,596) 
 
มลูค่ายตุิธรรมตามส่วนได้เสียร้อยละ 70 ของสินทรัพย์และหนี สินทีได้มาจากการลงทนุ มดีงันี  
  พนับาท 
   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  86,261 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน  133,960 
สินค้าคงเหลือ  131,303 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์   259,523 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  4,353,841 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  15,872 
สินทรัพย์อืน  98,208 
หนี สินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี  (1,216,060) 
หนี สิน            (893,977) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มา  2,968,931 
ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุ  964,905 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิทีได้มาตามสดัส่วนของการลงทนุ  2,004,026 
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35 การซื อกิจการ (ต่อ) 
 

35.3  ขั นตอนการประเมนิมลูค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มกิจการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตนโดยใช้วิธีรายได้ซึงถือการวดัเป็นมลูค่า
ยตุิธรรมระดบัที 3 
 
ฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มกิจการร่วมกับผู้ประเมนิอิสระ ได้ทําการประเมนิมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สําหรับการรายงานใน
งบการเงิน รวมถึงมลูค่ายตุิธรรมระดบัที 3 คณะทํางานนี ได้รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงินการประชุมระหว่าง
คณะทํางานกับผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงินเกียวกับกระบวนการประเมินมลูค่ายุติธรรมได้จดัขึ นอย่างน้อยหนึงครั งในแต่ละไตร
มาส ซึงสอดคล้องกับวนัทีรายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ 
 
ข้อมลูหลกัทีกลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมระดบัที 3 ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของรายได้ในอนาคต
ซึงอ้างอิงกับสภาวะตลาดปัจจบุัน สุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึ น และอัตราคิดลดซึงอ้างอิงกับโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทและปัจจยัทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึงผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยบวกด้วยอตัรา
ความเสียงทีเหมาะสม อัตราคิดลดทีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจบุันในเรืองมลูค่าของการเงินและปัจจัยความ
เสียงทีเหมาะสม โดยมอีตัราคิดลดในระหว่างร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 19 ต่อปี  
 
ไมม่กีารเปลียนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมลูค่ายตุิธรรมระหว่างปี 
 

36 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง 
 
36.1  การซื อกิจการ  Pojuca S.A. 

 
ตามทีอธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 35 เกียวกับการซื อกิจการ Pojuca S.A. ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ทั งนี ในระหว่าง 
ไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ดําเนินการเสร็จสิ นสําหรับการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้และหนี สินรับมา
สทุธิของ Pojuca S.A. ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธรุกิจ โดยผู้ซื อต้องปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลังสําหรับประมาณการทีเคยรับรู้ไว้ ณ วันทีซื อ เพือสะท้อนผลของข้อมลูเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมทีมอียู่ ณ วนัทีซื อ ซึงข้อมลูดงักล่าวมผีลต่อการวดัมลูค่าของจํานวนต่าง ๆ ทีเคยรับรู้ไว้ ณ วนัทีซื อ และระยะเวลาในการวัด
มลูค่าต้องไมเ่กินกว่าหนึงปีนบัจากวนัทีซื อ  
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36 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง (ต่อ) 
 
36.1  การซื อกิจการ  Pojuca S.A. (ต่อ) 

 

ผลกระทบทีมตี่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปได้ดงันี  
 งบการเงนิรวม 
 พนับาท 

  
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิมขึ น (หมายเหต ุ17) 1,313,781 
มลูค่าความนิยมลดลง (หมายเหต ุ18) (851,647) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืนลดลง  (15,448) 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิมขึ น 446,686 
 

เนืองจากผลกระทบสทุธิทีมตี่องบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน  
2 ล้านบาท ไมม่สีาระสําคญั กลุ่มกิจการจึงไมไ่ด้ทําการปรับปรุงย้อนหลงังบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมทีแสดง
เปรียบเทียบ 
 

36.2 การซื อกิจการ  Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
 

เกียวกับการซื อกิจการ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. เสร็จสิ นในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 ทั งนี ในระหว่างไตรมาสที 4 ของปี พ.ศ. 
2559 กลุ่มกิจการได้ดําเนินการเสร็จสิ นสําหรับการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้และหนี สินรับมาสุทธิของ Minor DKL 
Food Group Pty. Ltd. ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธรุกิจ โดยผู้ซื อต้องปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลังสําหรับประมาณการทีเคยรับรู้ไว้ ณ วันทีซื อ เพือสะท้อนผลของข้อมลูเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมทีมอียู่ ณ วนัทีซื อ ซึงข้อมลูดงักล่าวมผีลต่อการวดัมลูค่าของจํานวนต่าง ๆ ทีเคยรับรู้ไว้ ณ วนัทีซื อ และระยะเวลาในการวัด
มลูค่าต้องไมเ่กินกว่าหนึงปีนบัจากวนัทีซื อ 
 
ผลกระทบทีมตี่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปได้ ดงันี  
 งบการเงนิรวม 
 พนับาท 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
สินค้าคงเหลือลดลง (25,009) 
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง (หมายเหต ุ17) (167,161) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนเพิมขึ น (หมายเหต ุ18) 4,092,243 
ค่าความนิยมลดลง (หมายเหต ุ18) (1,888,596) 
หนี สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพิมขึ น 1,202,884 
หนี สินไมห่มนุเวียนอืนเพิมขึ น 12,829 
ส่วนได้เสียทีไมม่อํีานาจควบคมุเพิมขึ น 795,764 
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36 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง (ต่อ) 
 
36.3 การปรับปรุงงบการเงนิงวดปีก่อน 

 
ในระหว่างไตรมาสที 3 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีข้อมลูเพิมเติมเกียวกับเงินลงทนุในบริษัท 2015 CM Investors Corporation 
ซึงแสดงอยู่ในเงินลงทนุระยะยาวอืนในงวดปีก่อนว่ากลุ่มกิจการมกีารควบคมุร่วมนบัตั งแต่บริษัทดงักล่าวได้จดัตั งขึ นในปี พ.ศ. 2558 
ดงันั น กลุ่มกิจการจึงได้ปรับปรุงเงินลงทนุดงักล่าวจากเงินลงทนุระยะยาวเป็นส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในงบการเงินงวดก่อน  
 
ผลกระทบทีมตี่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปได้ ดงันี  
 งบการเงนิรวม 
 พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
เงินลงทนุระยะยาวอืนลดลง (หมายเหต ุ12) (804,776) 
เงินลงทนุในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเพิมขึ น (หมายเหต ุ13) 804,776 
 
การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังทั งหมดไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนั น จึงไม่มีการแสดง
รายการยอดยกมาทีปรับปรุงใหม ่

 
37 เครืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการบริหารความเสียงทางด้านการเงนิ 
 
นโยบายการบริหารความเสียงทางด้านการเงินถูกกําหนดให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ในการบริหารความเสียง
ทางด้านสภาพคล่อง ความเสียงของอตัราดอกเบี ย ความเสียงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และความเสียงทางด้าน
ความน่าเชือถือทางการเงินของบริษัท โดยมนีโยบายหลกัเป็นไปเพือการบริหารและการป้องกันความเสียงทางการเงิน มไิด้มไีว้
เพือการเก็งกําไร 
 
ความเสียงทางด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกิจการบริหารจัดการความเสียงด้านสภาพคล่อง โดยรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพือ
สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท จดัหาแหล่งเงินทนุระยะยาว และมกีารกระจายแหล่งได้มาของเงินทนุไว้ล่วงหน้า 
 
ความเสียงทางด้านอตัราดอกเบี ย 
 
ความเสียงจากอัตราดอกเบี ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ยในตลาด ซึงจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่ม
กิจการ และกิจการได้ตระหนักถึงความเสียงดงักล่าวและบริหารจดัการความเสียงข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเสียงของกิจการทีวางไว้ เพือลดผลกระทบในด้านลบทีอาจเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยและ
สภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั นๆ ดังนั น กิจการจึงดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือรักษาสมดุลย์ระหว่างการกู้ ยืมด้วยอตัรา
ดอกเบี ยคงที และอตัราดอกเบี ยลอยตวัให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน  
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37 เครืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
 
กลุ่มกิจการมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซื อหรือขายสินค้าและบริการ 
การกู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินทีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ กลุ่มกิจการใช้
ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน คือ สญัญาแลกเปลียนสกุลเงิน 
และสญัญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดงันี  
 
สัญญาแลกเปลียนสกุลเงนิและอตัราดอกเบี ย (Cross currency swap contracts)  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมสีญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบี ย (Cross currency swap) คือ หุ้นกู้
สกุลเงินบาท จํานวน 1,500 ล้านบาท ทีอัตราดอกเบี ยคงทีแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน 48.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมสีญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบี ย (Cross currency swap) คือ หุ้นกู้
สกลุเงินบาท จํานวน 4,000 ล้านบาท ทีอตัราดอกเบี ยคงทีทีแปลงเป็นสกลุเงินยโูร จํานวน 106.1 ล้านเหรียญยโูร  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมสีญัญาแลกเปลียนสกลุเงินและอตัราดอกเบี ย (Cross currency swap) คือ หุ้นกู้
สกลุเงินบาท จํานวน 2,800 ล้านบาท ทีอตัราดอกเบี ยคงทีทีแปลงเป็นสกลุเงินยโูร จํานวน 72.7 ล้านเหรียญยโูร  
 
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกเปลียนสกลุเงินและอัตราดอกเบี ย (Cross currency swap) คือ เงินกู้ ยืม
จํานวน 61.73 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทีอตัราดอกเบี ยลอยตวัแปลงเป็นสกลุเงินไทยบาท จํานวน 2,000 ล้านบาท  
 
สัญญาซื อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพือป้องกันความเสียงจากการซื อสินค้าทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ซึงครบกําหนดไม่เกิน 6 เดือน 
ดงันี   
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   
3,950,102  เหรียญสหรัฐฯ (35.77 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 141,278,457 125,110,089 
   (พ.ศ. 2558 : 3,455,259 เหรียญสหรัฐฯ (36.21 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ))   
2,310,070 เงินเยนของญีปุ่ น (0.37 บาทต่อ 1 เงินเยนของญีปุ่ น) 716,352  
   (พ.ศ. 2558 : ไม่มี)   
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37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
ความเส่ียงด้านการให้สนิเชื่อ 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงเป็นปกติจากการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกับลูกหนี ้อย่างไรก็ตาม การกระจุกตวัของความเสี่ยงด้านการให้
สินเช่ือท่ีเป็นผลจากลกูหนีก้ารค้า เกิดขึน้แบบจํากดัเน่ืองจากกลุ่มกิจการมีลกูค้าจํานวนมากราย ดงันัน้กลุ่มกิจการไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นัน้ 
 
มูลค่ายุตธิรรม 
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้สําหรับเงินกู้ ยืมท่ีเปิดสถานะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นหนีส้ินสทุธิจํานวน 367,690,166 บาท (พ.ศ. 2558 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 597,170,410 บาท) 
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการซือ้สินค้าที่เปิดสถานะ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
เป็นสินทรัพย์สทุธิจํานวน 345,054 บาท (พ.ศ. 2558 : เป็นหนีส้ทุธิ 414,643 บาท) 
 
เคร่ืองมือทางการเงนิในระดบั 2 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น ตราสารอนพุนัธ์ท่ีมีการซือ้ขาย
ในตลาดรองท่ีไม่ได้มีการจัดตัง้อย่างเป็นทางการ(over-the-counter) วดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่า โดยเทคนิคการ
ประเมินมลูค่านีใ้ช้ประโยชน์สงูสดุจากข้อมลูในตลาดที่สงัเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สดุ
เท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมลูที่เป็นสาระสําคญัทัง้หมดในการวดัมลูค่ายติุธรรมได้มาจากข้อมลูที่สงัเกตได้ เคร่ืองมือนัน้จะรวมอยู่ใน
ระดบั 2 
 
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมลูคา่ที่ใช้ในการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 ราคาเสนอซือ้ขายของตลาด หรือราคาเสนอซือ้ขายของตวัแทนสําหรับเคร่ืองมือที่คล้ายคลงึกนั;  
 มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้คํานวณจากมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดย

อ้างอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได้; 
 มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้ากําหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมลูคา่ที่ได้กลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั; 
 เทคนิคอ่ืน เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกําหนดมลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่เหลือ  
 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าทัง้หมดของกลุม่กิจการรวมอยู่ใน
ระดบั 2  



267

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



38 ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมภีาระผกูพนัดงัต่อไปนี  
 
เฉพาะบริษัท 
 
 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าทีดินเพือใช้เป็นทีตั งอาคารโรงแรมของบริษัทมกํีาหนดเวลาเช่า 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัท

ผกูพนัทีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราร้อยละของรายได้รวมซึงจะปรับเพิมขึ นในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงทีของรายได้รวมต่อปี
ตามทีกําหนดในสญัญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั นตําตามทีกําหนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 บริษัทมภีาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าขั นตําตามทีกําหนดในสญัญาทีจะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 
10 ล้านบาท 

 
 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพื นทีและสัญญาบริการกับบริษัทย่อยแห่งหนึงเพือเปิดภตัตาคาร ซึงบริษัทมีภาระผูกพันทีจะต้อง

จ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื นทีและสัญญาบริการเป็นจํานวนเงินประมาณ 3.2 ล้านบาท นอกจากนี  บริษัทยังผูกพันที
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการใช้พื นทีเพือจําหน่ายอาหารและเครืองดืมให้กับบริษัทย่อยแห่งนี ในอตัราร้อยละของรายได้
ค่าอาหารและเครืองดืมทีบริษัทขายได้ตามทีระบใุนสญัญาโดยสญัญาต่าง ๆ เหล่านี จะสิ นสดุภายในปี พ.ศ. 2569 

 
 บริษัทได้ทําสัญญาการใช้สิทธิในเครืองหมายการค้าและสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึง ในการนี  

บริษัทผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ในเครืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอตัราร้อยละของ
รายได้ตามทีระบใุนสญัญา สญัญานี มกํีาหนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะสิ นสดุในปี พ.ศ. 2569 

 
 บริษัทได้ทําสัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้เครืองหมายการค้าและชือทางการค้าจํานวนสองสญัญากับ

บริษัทแห่งหนึงในต่างประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึงคํานวณเป็นอตัราร้อยละของยอดขายตามทีระบไุว้ในสญัญา 
โดยสญัญาแรกมผีลตั งแต่กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 โดยทั งสองสญัญาจะมผีลจนกว่าบริษัทใดบริษัทหนึงจะยกเลิกสญัญา  

 
ส่วนของบริษัทย่อย 
 
สัญญาบริหารและบริการ 
 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแห่งหนึงในต่างประเทศ โดยบริษัทคู่สญัญารับเป็นผู้บริหารงานโรงแรมของ 

บริษัทย่อย ตามสัญญานี บริษัทย่อยผูกพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตราระยะเวลา และวิธีการคํานวณตามที
ระบใุนสญัญา สญัญานี มกํีาหนดระยะเวลา 20 ปี สิ นสดุในปี พ.ศ. 2564 ซึงสญัญาจะสามารถต่ออายไุด้อีก 10 ปี 
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38 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
สัญญาบริหารและบริการ (ต่อ) 
 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาบริการต่าง ๆ  ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ

ได้รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบไุว้ในสญัญา รวมทั งผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังทีกล่าวไว้ในแต่ละสญัญาซึงสญัญาทั งหมดมีผลใช้บังคับตั งแต่เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2549 และสิ นสดุเดือนมถินุายน พ.ศ. 2567 ซึงสญัญาจะสามารถต่ออายไุด้อีก 20 ปี 
 

 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ  ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะ
ได้รับบริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบไุว้ในสญัญา รวมทั งผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังทีกล่าวไว้ในแต่ละสญัญา ซึงสัญญาทั งหมดมีผลใช้บังคบัตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2549 และสิ นสดุเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 และเมือสญัญาหมดอายแุล้วจะต่ออายไุด้อีก 20 ปี 
 

 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาบริการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่งโดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริการและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขต่าง ๆ  ทีระบุไว้ในสญัญา รวมทั งผูกพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ใน
อตัราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัทีกล่าวไว้ในแต่ละสญัญา ซึงสญัญาทั งหมดมผีลใช้บงัคบัตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2550 และสิ นสดุในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมือสญัญาหมดอายุแล้วจะต่ออายไุด้อีก 2 ครั ง ครั งละ 20 ปี และ 10 ปี 
ตามลําดบั 
 

 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาค่าทีปรึกษา ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่ง โดย
บริษัทย่อยจะได้รับบริการด้านการดําเนินงานและการตลาดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเครืองหมายการค้า ความรู้ทาง
เทคนิคและสิทธิอืนๆ ทีเกียวข้อง บริษัทย่อยผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอตัรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที
กล่าวในแต่ละสัญญา ซึงสัญญาทั งหมดมีผลใช้บังคับตั งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และสิ นสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2574 
 

 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาอนุญาตให้ทําการตลาดสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือการอยู่อาศัย ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานกับบริษัทในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการด้านการดําเนินงานและการตลาดของบริษัท และได้ใช้
สิทธิในเครืองหมายการค้า ความรู้ทางเทคนิคและสิทธิอืนๆ ทีเกียวข้อง บริษัทย่อยผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตาม
อัตราทีระบุสัญญา ซึงสัญญาทั งหมดมีผลใช้บังคับตั งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 และสิ นสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2580  



269

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



38 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
สัญญาบริหารและบริการ (ต่อ) 

 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ  ทีเกียวข้องกับการให้คําปรึกษา ติดตั ง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศกับบริษัทแห่งหนึง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
การบริการในอตัรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดงัทีกล่าวไว้ในสญัญา โดยมกํีาหนดระยะเวลา 10 ปี ซึงมผีลใช้บงัคับ
ตั งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 

 
สัญญาเช่า 
 
 บริษัทย่อยสามแห่งได้ทําสัญญาเช่าทีดินมีกําหนดเวลาเช่าระหว่าง 30 ถึง 42 ปี ตั งแต่วันที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 

วนัที 25 มกราคม พ.ศ. 2532 และวนัที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลําดบั โดยบริษัทย่อยผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าเช่าตาม
อตัราร้อยละคงทีของรายได้รวมซึงจะปรับเพิมขึ นในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงทีของรายได้รวมต่อปีตามทีกําหนดใน
สัญญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั นตําตามทีกําหนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
บริษัทย่อยมภีาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าทีดินขั นตําทีระบุไว้ในสญัญาเช่าทีจะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 
70 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 81 ล้านบาท) 

  
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้มกีารต่อสญัญาเช่าทีดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตั งแต่วนัที 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยบริษัทย่อยมภีาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าเช่าตามอตัราร้อยละคงทีของรายได้รวมซึงจะปรับเพิมขึ นในแต่ละปีจนถึงอัตรา
ร้อยละคงทีของรายได้รวมต่อปีตามทีกําหนดในสญัญาหรือตามอตัราค่าเช่าขั นตําตามทีกําหนดในสญัญาแล้วแต่อย่างใดจะ
สงูกว่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมภีาระผกูพันตามอตัราค่าเช่าทีดินขั นตําและค่าตอบแทนพิเศษทีระบุ
ไว้ในสญัญาเช่าทีจะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจํานวนเงินประมาณ 1,132 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1,132 ล้านบาท) 

 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาเช่าช่วงทีดินทีเกาะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลา 23 ปี โดยเริมตั งแต่วันที 23 ตุลาคม 

พ.ศ. 2550เพือก่อสร้างโรงแรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมภีาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต
ตามอตัราทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า จํานวนเงินประมาณ 34.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2558 : 36.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  
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38 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

สัญญาเช่า (ต่อ) 
 

 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาเพือเช่าทีดินซึงเป็นทีตั งโรงแรมของบริษัท ตามสญัญาเช่านี  บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ
ในอาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ ให้เช่า บริษัทย่อยผูกพันทีจะชําระค่าเช่าตามอัตราทีกําหนดในสัญญาเช่า 
สญัญาเช่ามกํีาหนดเวลา 30 ปี สิ นสดุในปี พ.ศ. 2586 ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมภีาระผกูพนัตามอัตรา
ค่าเช่าขั นตําตามทีกําหนดในสญัญาทีจะต้องจ่ายในอนาคตดงันี  

 
ปี  ล้านบาท 
   

ภายใน 1 ปี  91 
ระหว่าง 2  5 ปี  366 
เกิน 5 ปี  1,965 

  2,422 
 

  บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญารับทําการปลกูสร้างและเช่าทีดินกับอาคารทีปลกูสร้างแล้วกับสํานกังานพระคลงัข้างที
เมือวนัที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสญัญานี สํานกังานพระคลงัข้างทีตกลงให้บริษัทย่อยทําการปลกูสร้างและบริษัท
ย่อยตกลงรับทําการปลกูสร้างอาคารชดุพกัอาศยัและโรงแรมบนทีดินของสํานกังานพระคลงัข้างที โดยอาคารทีจะปลูก
สร้างต้องขออนญุาตปลกูสร้างในนามสํานกังานพระคลงัข้างทีและสํานกังานพระคลงัข้างทีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิอาคาร
และสิงปลกูสร้างอืนๆบนทีดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั งหมดจนการปลกูสร้างอาคารโครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จ ซึงการปลกูสร้างอาคารมกํีาหนดระยะเวลา 4 ปี นบัตั งแต่วนัทีได้รับอนญุาตจากสํานกังานกรุงเทพมหานครให้
ปลูกสร้างได้ และเมือการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว สํานักงานพระคลังข้างทีตกลงให้บริษัทย่อยเช่าทีดินและ
อาคารทีบริษัทย่อยทําการปลกูสร้างโรงแรม และการพาณิชย์ทีเกียวข้องมกํีาหนดเวลาเช่า 30 ปี นบัตั งแต่วนัที 1 มนีาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินและอาคารกับ
สํานกังานพระคลงัข้างทีเป็นรายเดือนตามอตัราทีตกลงกัน คิดเป็นจํานวนเงิน 467 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วน
หนึงของค่าเช่าดงักล่าวเป็นต้นทนุโครงการค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแล้วจํานวน 272 ล้านบาท 

 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาเช่าทีดิน ซึงเป็นทีตั งของสถานทีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลา โดยบริษัทย่อยผกูพนัทีจะต้องจ่าย

ชําระค่าเช่าตามอตัราทีกําหนดในสญัญาเช่า สญัญาเช่ามกํีาหนดเวลา 30 ปี สิ นสดุในเดือนมกราคม พ.ศ. 2582 ณ วนัที 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดินตามอตัราทีตกลงกันเป็นจํานวนเงิน 119 ล้านบาท 
โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนหนึงของค่าเช่าดงักล่าวเป็นต้นทนุโครงการค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแล้วจํานวน 47 
ล้านบาท  



271

งบการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  |  รายงานประจําปี 2559

 



38 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

สัญญาเช่า (ต่อ) 
 
 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่าพื นทีภัตตาคาร รวมถึง

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ สําหรับทีทําการสํานักงาน ร้านค้า ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานกังาน 
โดยมรีะยะเวลาตั งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึงจะต้องจ่ายดงัต่อไปนี  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 
 

ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้านบาท 

ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย 

     
ภายใน 1 ปี 1,182 27 1,125 23 
ระหว่าง 2 ปี  5 ปี 919 63 1,022 52 
หลงัจาก 5 ปี 18 12 27 8 

รวม 2,119 102 2,174 83 
 
นอกจากนี ยงัมคี่าเช่าพื นทีซึงกลุ่มกิจการต้องจ่ายเป็นอตัราร้อยละของยอดขายหรือยอดขายสทุธิตามทีระบไุว้ในสญัญา 

 
สัญญาการใช้เครืองหมายการค้า แฟรนชายส์และค่าสิทธิ 
 
 บริษัทย่อยสีแห่งได้ทําสญัญาแฟรนชายส์เพือให้ได้สิทธิในการดําเนินงานร้านอาหารต่างๆ โดยบริษัทย่อยเหล่านั นจะต้องจ่าย

ค่าตอบแทนโดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเงือนไขและข้อตกลงตามทีระบุไว้ในสญัญาค่าลิขสิทธิจ่ายได้
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2552  ถึง พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแปดแห่งซึงประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสินค้าได้ทําสญัญาจดั

จําหน่ายสินค้า สัญญาแฟรนชายส์ การใช้เครืองหมายการค้าและรับบริการทางด้านเทคนิคทางการตลาดกับบริษัทใน
ต่างประเทศ ซึงสญัญาดงักล่าวมอีายรุะหว่าง 2  10 ปี และสามารถต่ออายุไปได้อีก หรือจนกว่าจะมกีารบอกเลิกโดยฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง ทั งนี บริษัทย่อยต้องปฎิบตัิตามเงือนไขทีระบใุนสญัญา 

 
  บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึงในต่างประเทศโดยบริษัท

ย่อยผกูพนัทีจะจ่ายค่าธรรมเนียมตามจํานวนเงินทีระบุไว้ในสญัญา สญัญาดงักล่าวมกํีาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ นสดุ
ในปี พ.ศ. 2551 ซึงสญัญานี จะสามารถต่ออายสุญัญาได้อีกครั งละ 1 ปี 

 
 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาสิทธิในการดําเนินงานโครงการอาคารชดุพกัอาศยักับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึงเพือให้

ได้สิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า และชือการค้าในการขายโครงการของบริษัทย่อยดงักล่าว โดยบริษัทย่อยแห่งนั นจะต้อง
จ่ายค่าตอบแทนโดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฎิบตัิตามเงือนไขและข้อตกลงตามทีระบใุนสญัญา  
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39 หนังสือคํ าประกัน 
 
หนงัสือคํ าประกนัเพือการดําเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  

 วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้าน 
ล้าน

เหรียญ 
ล้าน 

เหรียญ ล้าน ล้าน 
ล้าน 

อาหรับ ล้าน 
ล้าน 

เหรียญ ล้าน ล้าน 
ล้านเ 

หรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร หยวน เอมเิรตส์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร เรียล 
หนงัสอืคํ าประกนัทีธนาคาร            
   ออกให้บุคคลภายนอก 1,021.7 11.1 11.6 0.3 130.3 15.0 626.8 3.1    
 
หนงัสอืคํ าประกนัทีกลุ่ม      
   กิจการออกให้แก่สถาบนั 
   การเงินเพือคํ าประกนั            
   สินเชือของกลุ่มกิจการ 6,418.1 463.0 144.5 16.2 125.0  4,624.5 463.0 144.5 15.0 5.0 

 
หนงัสือคํ าประกนัเพือการดําเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  (ตอ่) 
 
 วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้าน 
ล้าน 

อาหรับ ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 
 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน เอมเิรตส์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
         
หนงัสือคํ าประกนัทีธนาคาร         
   ออกให้บุคคลภายนอก 989.5 8.46 53.11 49.0 15.0 56.1 3.1 20.7 
 
หนงัสือคํ าประกนัทีกลุ่ม 
   กิจการออกให้แก่สถาบนั     

 

   
  การเงินเพือคํ าประกนั         

   สินเชือของกลุ่มกิจการ 6,408.1 463.0 144.5 125.0  4,594.5 463.0 144.5 

  



39 หนังสือคํ าประกัน 
 
หนงัสือคํ าประกนัเพือการดําเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  

 วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้าน 
ล้าน

เหรียญ 
ล้าน 

เหรียญ ล้าน ล้าน 
ล้าน 

อาหรับ ล้าน 
ล้าน 

เหรียญ ล้าน ล้าน 
ล้านเ 

หรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร หยวน เอมเิรตส์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร เรียล 
หนงัสอืคํ าประกนัทีธนาคาร            
   ออกให้บุคคลภายนอก 1,021.7 11.1 11.6 0.3 130.3 15.0 626.8 3.1    
 
หนงัสอืคํ าประกนัทีกลุ่ม      
   กิจการออกให้แก่สถาบนั 
   การเงินเพือคํ าประกนั            
   สินเชือของกลุ่มกิจการ 6,418.1 463.0 144.5 16.2 125.0  4,624.5 463.0 144.5 15.0 5.0 

 
หนงัสือคํ าประกนัเพือการดําเนินธุรกิจปกต ิมีดงันี  (ตอ่) 
 
 วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้าน 
ล้าน 

อาหรับ ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 
 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน เอมเิรตส์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
         
หนงัสือคํ าประกนัทีธนาคาร         
   ออกให้บุคคลภายนอก 989.5 8.46 53.11 49.0 15.0 56.1 3.1 20.7 
 
หนงัสือคํ าประกนัทีกลุ่ม 
   กิจการออกให้แก่สถาบนั     

 

   
  การเงินเพือคํ าประกนั         

   สินเชือของกลุ่มกิจการ 6,408.1 463.0 144.5 125.0  4,594.5 463.0 144.5 
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40 กองทุนสํารองเลี ยงชพี 
 
กลุ่มกิจการและพนกังานได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั งกองทนุสํารองเลี ยงชีพขึ นตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ายสมทบให้ในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทนุสํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ธนาคาร 
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด 
 

41 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทไม้ขาว เวเคชัน วิลล่า จํากัดซึงเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษัท 
 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ซึงเป็นบริษัท
ทีจดัตั งใหมเ่ป็นจํานวนเงิน 100 เหรียญออสเตรเลีย คิดเป็นสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 70 
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ภาพรวมธรุกจิ

ผลการด�าเนนิงานในไตรมาส 4 และปี 2559

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) รำยงำนรำยได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในปี 2559 จำกกำรเติบโต 
ของธรุกจิทกุกลุม่ ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้รวมลดลงเลก็น้อยในอตัรำร้อยละ 3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตหุลกั 
มำจำกกำรบันทึกผลก�ำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่สูงกว่ำในไตรมำส 4 ปี 2558 หำกไม่รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นคร้ังเดียว (ตำมรำยละเอียด 
ในตำรำงในหน้ำ 278 - 279) รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ร้อยละ 19 ในปี 2559 และร้อยละ 5 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน

ในขณะที่ก�ำไรสุทธขิองบรษิัทลดลงร้อยละ 6 ในปี 2559 และร้อยละ 62 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน  
ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (ไม่รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นคร้ังเดียว) ลดลงน้อยกว่ำ ในอัตรำร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 25  
ในไตรมำส 4 ปี 2559 กำรชะลอตัวของผลกำรด�ำเนินงำน โดยเฉพำะในไตรมำส 4 ปี 2559 มีสำเหตุมำจำกปัจจัยที่นอกเหนือ 
กำรควบคุมของบริษัท ได้แก่ ช่วงไว้อำลัยในประเทศไทย สภำพอำกำศที่ไม่ดี และน�้ำท่วมทำงภำคใต้ของประเทศในไตรมำส 4  
ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว (High Season) ประกอบกับกำรอ่อนตัวลงของธุรกจิโรงแรมในประเทศมัลดฟีส์และบรำซลิ รวมถงึ 
สภำพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำรแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ตลอดปี 2559 และเพื่อเป็นกำรตอบแทน 
ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติที่จะเสนอกำรจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต ิ
ในวันที่ 4 เมษำยน 2560 ต่อไป

ส�ำหรับปี 2560 บรษิัทเห็นสัญญำณฟื้นตัวของผลกำรด�ำเนนิงำนทั้งในประเทศไทย เนื่องจำกช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วม
ส่งผลกระทบเพียงช่ัวครำว และในต่ำงประเทศที่เป็นตลำดหลักของบริษัท ซึ่งสภำพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น นอกจำกนี้ ธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์ ทัง้โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัเพือ่ขำยและโครงกำรพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลำอนนัตรำ เวเคชัน่ คลบัมแีนวโน้มดขีึน้กว่ำปีก่อนหน้ำ  
โดยกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในภูเก็ต 3 หลังได้ถูกเลื่อนออกไปจำกไตรมำส 4 ปี 2559 ซึ่งบริษัทได้ขำยและโอน 2 หลัง 
จำก 3 หลังดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้วในเดอืนมกรำคม 2560

ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำไตรมำส 4 ธรุกจิร้ำนอำหำร มอีตัรำกำรเตบิโตของรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนร้อยละ 7 ในไตรมำส 4 
ปี 2559 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ขีองกลุม่ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศจนี และรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้
จำกกำรรวมงบกำรเงนิของไมเนอร์ ด ีเค แอล ในประเทศออสเตรเลยี ธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม (“ธรุกจิโรงแรม
และอื่นๆ”) มรีำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 4 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน กำรเตบิโต
ดงักล่ำวมำจำกกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งของโอ๊คส์ ในประเทศออสเตรเลยี กำรรบัรูร้ำยได้ของกลุม่โรงแรมทโิวล ีประกอบกบักำรเตบิโต
ของยอดขำยของอนันตรำ เวเคชั่น คลับที่ปรับตัวดขีึ้น ส่วนรำยได้จำกธุรกจิจัดจ�ำหนำ่ยและรับจำ้งผลติอยู่ในระดับที่คงที่ ในไตรมำส 4  
ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ำรำยได้จำกธุรกิจจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยจะเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจรับจ้ำงผลิตยังคงได้รับ 
ผลกระทบจำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ชะลอตัวของกลุ่มลูกค้ำหลัก

ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 53 ของรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำน  
ธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 ของรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำน ขณะที่ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีสัดส่วน 
รำยได้คดิเป็นร้อยละ 7

 

ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนนิงาน



275บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

รายได้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 5,621 6,897 -18%

โรงแรมและอื่นๆ 7,872 7,035 12%

จัดจ�ำหนำ่ยและผลติ 910 915 0%

รายได้รวม 14,403 14,847 -3%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 5,621 5,232 7%

โรงแรมและอื่นๆ 7,344 7,085 4%

จัดจ�ำหนำ่ยและผลติ 910 915 0%

รายได้รวม 13,875 13,231 5%

ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำน 54,285 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 19 จำกปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำก 
ผลกำรด�ำเนนิงำนทีแ่ขง็แกร่งของทัง้ธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ และธุรกจิร้ำนอำหำร ประกอบกบักำรรับรู้ผลกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่โรงแรม 
ทโิวล ีในประเทศโปรตุเกส และไมเนอร์ ด ีเค แอล ในประเทศออสเตรเลยี 

ในปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ำนอำหำรมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 42 ของรำยได้รวมจำก 
กำรด�ำเนนิงำน ตำมล�ำดับ ในขณะที่ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติมสีัดส่วนรำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนคดิเป็นร้อยละ 7 

รายได้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 23,157 20,291 14%

โรงแรมและอื่นๆ 30,310 24,217 25%

จัดจ�ำหนำ่ยและผลติ 3,505 3,505 0%

รายได้รวม 56,973 48,014 19%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 23,022 18,626 24%

โรงแรมและอื่นๆ 27,758 23,547 18%

จัดจ�ำหนำ่ยและผลติ 3,505 3,505 0%

รายได้รวม 54,285 45,678 19%
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ในไตรมำส 4 ปี 2559 บรษิัทม ีEBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำน จ�ำนวน 3,156 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกัน 
ของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีช่ะลอตวัของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ และธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติ ท้ังนี ้ในไตรมำส 4 ปี 2559  
ธุรกิจร้ำนอำหำรมีกำรเติบโตของ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำน
ที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน และกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนินงำนของไมเนอร์ ดี เค แอล หลังจำกกำรเพิ่มสัดส่วน 
กำรถือหุ้นของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มี EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนลดลงร้อยละ 4 ในไตรมำส 4 ปี 2559  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงของโรงแรมในประเทศไทยในช่วง
ฤดูกำลท่องเที่ยว (High Season) ท่ำมกลำงกำรไว้อำลัยของทั้งประเทศและสถำนกำรณ์น�้ำท่วมทำงภำคใต้ ประกอบกับกำรไม่ม ี
กำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตรำกำรท�ำก�ำไรที่สูง เช่นเดียวกัน ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมี EBITDA ลดลง 
ร้อยละ 9 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนทีล่ดลงของธรุกจิรบัจ้ำงผลติ เป็นผลให้บรษิทัมอีตัรำ
กำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงจำกร้อยละ 24.0 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 22.7 ในไตรมำส 4 ปี 2559

ในไตรมำส 4 ปี 2559 ธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ และธุรกิจร้ำนอำหำร มีสัดส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 68  
และร้อยละ 29 ตำมล�ำดับ ขณะที่ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติมสีัดส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนคดิเป็นร้อยละ 3

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 933 2,528 -63%

โรงแรมและอื่นๆ 2,078 2,169 -4%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 91 100 -9%

รวม 3,102 4,797 -35%

EBITDA Margin 21.5% 32.3%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 933 863 8%

โรงแรมและอื่นๆ 2,132 2,218 -4%

จัดจ�ำหน่ำยและผลติ 91 100 -9%

รวม 3,156 3,181 -1%

EBITDA Margin 22.7% 24.0%

ในปี 2559 บรษิัทม ีEBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 11,256 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 18 จำกปีก่อน จำกกำรเตบิโต 
ของทัง้ธรุกจิร้ำนอำหำรและธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ ในขณะทีอั่ตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงเลก็น้อยจำกร้อยละ 21.0  
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2559 

ในปี 2559 ธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ มสีัดส่วน EBITDA คดิเป็นร้อยละ 64 ของ EBITDA รวมจำกกำรด�ำเนนิงำน ธุรกจิรำ้นอำหำร 
มสีัดส่วน คดิเป็นร้อยละ 34 และธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติอกีร้อยละ 2

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ร้ำนอำหำร 3,978 4,792 -17%

โรงแรมและอื่นๆ 8,984 6,816 32%

จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 267 300 -11%

รวม 13,229 11,908 11%

EBITDA Margin 23.2% 24.8%

จากผลการด�าเนินงาน

ร้ำนอำหำร 3,843 3,127 23%

โรงแรมและอื่นๆ 7,146 6,146 16%

จัดจ�ำหน่ำยและผลิต 267 300 -11%

รวม 11,256 9,573 18%

EBITDA Margin 20.7% 21.0%

บริษัทมีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 1,347 ล้ำนบำท ในไตรมำส 4 ปี 2559 ลดลงในอัตรำร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน จำกควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนทีล่ดลงของธรุกจิทกุกลุม่ในประเทศไทย ท่ำมกลำงกำรไว้อำลยัของท้ังประเทศ 
และสถำนกำรณ์น�้ำท่วมทำงภำคใต้ ค่ำเสื่อมรำคำและอัตรำภำษีที่สูงกว่ำของธุรกิจที่เพิ่งถูกรวมงบกำรเงิน รวมถึงกำรไม่มีกำรขำย
โครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำนลดลงจำกร้อยละ 13.6 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 9.7  
ในไตรมำส 4 ปี 2559 

ในปี 2559 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนลดลงในอัตรำร้อยละ 3 จำกกำรชะลอตัวของผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 4  
ปี 2559 ประกอบกับค่ำเสื่อมรำคำและอัตรำภำษีที่สูงกว่ำของธุรกิจที่เพิ่งถูกรวมงบกำรเงิน ดังนั้น อัตรำกำรท�ำก�ำไรสุทธิจำก 
กำรด�ำเนนิงำนลดลงจำกร้อยละ 10.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.4 ในปี 2559

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ก�าไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ก�าไรสุทธิ 1,293 3,419 -62%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 9.0% 23.0%

จากผลการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิ 1,347 1,803 -25%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 9.7% 13.6%

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ตามงบการเงิน

ก�าไรสุทธิ 6,590 7,040 -6%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 11.6% 14.7%

จากผลการด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิ 4,576 4,705 -3%

อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 8.4% 10.3%

รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ไตรมาส จ�านวน
(ล้านบาท) รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ไตรมำส 4 
ปี 2559

490 •	ก�ำไรจำกกำรซื้อกลุ่มโรงแรมในประเทศแซมเบยีในรำคำต�่ำกวำ่มูลคำ่ยุตธิรรม

38 •	ก�ำไรจำกกำรซื้อกลุ่มโรงแรมทโิวลใีนประเทศโปรตุเกสในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม

(359) •	คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ (บันทกึอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและบรหิำร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมำตรกำรป้องกันหนี้เสยีในอนำคต ซึ่งอำจเกดิขึ้นได้
จำกลูกหนี้กำรค้ำของโครงกำรเฟสแรก ซึ่งขำยในระหวำ่งปี 2553 - 2558

(223) •	คำ่ใช้จ่ำยและประมำณกำรค่ำใช้จำ่ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบรหิำรของกลุ่มโอ๊คส์  
(บันทกึอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร)

ไตรมำส 3 
ปี 2559

92 •	ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงนิลงทุนในโรงแรมโอ๊คส์บำงแห่ง สุทธดิ้วย;

(136) •	คำ่ใช้จ่ำยกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ของโรงแรมโอ๊คส์บำงแห่ง (บันทกึอยู่ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยและบรหิำร ก่อนหักภำษ)ี ส่งผลให้ไม่มผีลกระทบอยำ่งมนีัยส�ำคัญต่อก�ำไรสุทธ ิ
จำกกำรด�ำเนนิงำน หลังหักภำษ ีในไตรมำส 3 ปี 2559

ไตรมำส 2 
ปี 2559

136 •	ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงนิลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค ประเทศสงิคโปร์ 
จำก “เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย” เป็น “เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม”

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ไตรมาส จ�านวน
(ล้านบาท) รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ไตรมำส 1 
ปี 2559

1,932 •	ก�ำไรจำกกำรเข้ำซื้อกจิกำรของกลุ่มโรงแรมทโิวล ีโฮเทลส์ แอนด์ รสีอร์ท  
ในรำคำต�่ำกว่ำมูลคำ่ยุตธิรรม

ไตรมำส 4 
ปี 2558 

1,665 •	ก�ำไรจำกกำรปรับปรุงมูลคำ่ยุตธิรรมจำกกำรเปลี่ยนสถำนะของเงนิลงทุน 
ในไมเนอร์ ด ีเค แอล สุทธดิ้วย;

(49) •	กำรลดลงของผลก�ำไรจำกกำรซื้อโรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดำร์วนิ ในรำคำต�่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม  
ในไตรมำส 3 ปี 2559 

ไตรมำส 3 
ปี 2558

70 •	ก�ำไรจำกกำรซื้อโรงแรมโอ๊คส์ อแีลน ดำร์วนิ ในรำคำต�่ำกวำ่มูลค่ำยุตธิรรม

ไตรมำส 1 
ปี 2558

650 •	ก�ำไรจำกกำรลงทุนในกลุ่มโรงแรมซัน อนิเตอร์เนชั่นแนล ในทวปีแอฟรกิำ  
ในรำคำต�่ำกว่ำมูลคำ่ยุตธิรรม

พฒันาการทีส่�าคญัในไตรมาส 4 ปี 2559

พฒันาการ

ร้ำนอำหำร •	 เปิดร้ำนอำหำรสุทธจิ�ำนวน 68 สำขำ เมื่อเทยีบกับไตรมำส 3 ปี 2559  
โดยส่วนใหญ่เป็นรำ้นเดอะพซิซ่ำ คอมปะน ีและแดรี่ ควนี

•	 เข้ำซื้อแฟรนไชส์และเปิดร้ำนเย็นตำโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลกิำร์ ในประเทศสงิคโปร์

โรงแรมและอื่นๆ •	 รแีบรนด์และเปลี่ยนชื่อโรงแรมจำกโรงแรมพัทยำ แมรอิอท รสีอร์ท แอนด์ สปำ  
เป็นโรงแรมอวำน ีพัทยำ รสีอร์ท แอนด์ สปำ 

•	 เปิดบรกิำรโรงแรมอนันตรำ อัล จำบำล อัล อัคดำร์ รสีอร์ท และโรงแรมอัล บำลดี รสีอร์ท  
ซำลำลำห์ บำย อนันตรำ ภำยใต้สัญญำรับจ้ำงบรหิำร ในประเทศโอมำน

•	 เขำ้ลงทุนในโรงแรมเอเลเมนท์ บูทคี รสีอร์ท แอนด์ สปำ ไฮด์อเวย์ ในเกำะสมุย ประเทศไทย  
ซึ่งมหี้องพักให้บรกิำรจ�ำนวนรวม 34 ห้อง

•	 เปิดตัวโครงกำรอนันตรำ เชยีงใหม่ เซอร์วสิ สวที ซึ่งเป็นโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ลำ่สุด  
ตั้งอยู่ตรงขำ้มโรงแรมอนันตรำ เชยีงใหม่ รสีอร์ท แอนด์ สปำ ในประเทศไทย โดยได้โอน 
และบันทกึกำรขำยห้องพักจ�ำนวน 23 ห้อง จำกทั้งหมด 44 ห้อง ในไตรมำส 4 ปี 2559

•	 โอนและบันทกึกำรขำยห้องพักจ�ำนวน 1 ห้องของโครงกำรทอร์เรส รำน ีเมอืงมำปูโต  
ประเทศโมซัมบกิ

•	 เพิ่มเชยีงใหม่เป็นอกีหนึ่งในสถำนที่พักผ่อนของโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ  
อนันตรำ เวเคชั่น คลับ และเพิ่มจ�ำนวนห้องพักของโครงกำรอกี 9 ยูนติในภูเก็ตและเชยีงใหม่

จัดจ�ำหนำ่ย •	 เปิดตัวแรทลยี์ แบรนด์กระเปำ๋และเครื่องประดับจำกประเทศอังกฤษ ในประเทศไทย
•	 เปิดตัวอเนลโล่ แบรนด์กระเปำ๋จำกประเทศญี่ปุ่น ด้วยสทิธใินกำรจ�ำหนำ่ยแต่เพยีงผู้เดยีว 

ในประเทศไทย
•	 เปิดตัวบมีิ้นท์ เว็บไซต์จัดจ�ำหนำ่ยสนิค้ำแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของบรษิัท

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลการด�าเนนิงานจ�าแนกรายธุรกจิ

ธรุกจิร้านอาหาร

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2559 บรษิัทมสีำขำร้ำนอำหำรทั้งสิ้น 1,996 สำขำ แบ่งเป็นสำขำที่บรษิัทลงทุนเอง 1,018 สำขำ คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของสำขำทั้งหมด และสำขำแฟรนไชส์ 978 สำขำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 โดยเป็นสำขำในประเทศไทย 1,272 สำขำ  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 64 และเป็นสำขำในต่ำงประเทศ 724 สำขำ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 36 ในประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ สงิคโปร์ 
จนี อนิเดยี ภูมภิำคตะวันออกกลำง มัลดฟีส์ อยีปิต์ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยี 

ร้านอาหารจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y)

บริษัทลงทุนเอง 1,018 15 61

•	ประเทศไทย 814 16 39

•	ตำ่งประเทศ 204 (1) 22

สำขำแฟรนไชส์ 978 53 84

•	ประเทศไทย 458 36 49

•	ตำ่งประเทศ 520 17 35

รวมสาขาร้านอาหาร 1,996 68 145

ร้านอาหารจ�าแนกตามแบรนด์

จ�านวนร้านสาขา ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y)

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี 391 15 29

สเวนเซ่นส์ 330 5 11

ซิซซ์เลอร์ 60 2 5

แดรี่ ควีน 436 23 26

เบอร์เกอร์ คิง 74 5 17

เดอะ คอฟฟี่ คลับ 461 10 19

ไทย เอ็กซ์เพรส 97 (4) 6

ริเวอร์ไซด์ 58 - 5

เบร็ดทอล์ค 36 6 12

อื่นๆ* 53 6 15

รวมสาขาร้านอาหาร 1,996 68 145

* อื่นๆ คือ ร้ำนอำหำรในสนำมบิน ซึ่งอยู่ภำยใต้บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์, ร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภำยใต้บริษัท 
 ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 บรษิัท เดอะ ฟู้ด เธยีรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด และรำ้นอำหำรในประเทศอังกฤษภำยใต้แบรนด์ “แกรบบ์” และ “ภัทรำ”

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร

ในไตรมำส 4 ปี 2559 ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำ (Total-System-Sales) ซึ่งรวมยอดขำยสำขำแฟรนไชส์ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 6.4 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 8 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ยอดขำย 
ต่อร้ำนเดิม (Same-Store-Sales) ลดลงเล็กน้อยในอัตรำร้อยละ 0.9 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอตัวของกำรบริโภคภำยใน
ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงไว้อำลัยภำยหลังจำกกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในไตรมำสนี้ 
นอกจำกนี ้ควำมกดดนัอย่ำงต่อเนือ่งในประเทศสงิคโปร์ ด้วยเศรษฐกจิทีอ่่อนตวั ซึง่มอีตัรำกำรเตบิโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพยีงร้อยละ 1.8 ในปี 2559 ส่งผลต่อกำรลดลงของยอดขำยต่อร้ำนเดมิด้วยเช่นกัน

ในไตรมำส 4 ปี 2559 ธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศไทยมยีอดขำยโดยรวมทุกสำขำเตบิโตขึ้นในอัตรำร้อยละ 10.0 จำกช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน โดยมำจำกกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำก
กำรลดลงชั่วครำวของควำมเชื่อมั่นของผู้บรโิภคภำยในประเทศในช่วงไว้อำลัย ส่งผลให้ยอดขำยต่อรำ้นเดมิลงลดในอัตรำร้อยละ 1.1  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบรนด์เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี และเบร็ดทอล์ค เป็นสองแบรนด์ที่คงมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ด ี
และมกีำรเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเดมิในไตรมำส 4 ปี 2559 เดอะ พซิซำ่ คอมปะน ีมยีอดขำยต่อร้ำนเดมิเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 2.5  
จำกควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อเนื่องของเมนูพิซซ่ำแป้งบำงกรอบ (Crispy Thin Pizza) รวมถึงกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรในทุกช่องทำง 
ในกำรขำย ได้แก่ กำรออกเมนูอำหำรสุดพิเศษส�ำหรับนั่งทำนในร้ำน กำรเปิดร้ำนจัดส่งอำหำรพร้อมที่นั่งรับประทำนส�ำหรับกำรซื้อ 
กลับบ้ำน และกำรสั่งพิซซ่ำผ่ำนแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ส�ำหรับบริกำรจัดส่งอำหำร เช่นเดียวกัน เบร็ดทอล์คมียอดขำย 
ต่อร้ำนเดิมเติบโตอย่ำงโดดเด่นในอัตรำมำกกว่ำร้อยละ 20 จำกควำมส�ำเร็จของรูปแบบร้ำนที่ปรับปรุงใหม่ และเมนูสินค้ำใหม่ต่ำงๆ 
เช่น ขนมเบเกอรี่ในเทศกำลคริสต์มำส เป็นต้น แม้ว่ำผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวมในประเทศไทยจะชะลอตัวในไตรมำส 4 ปี 2559  
แต่ไมเนอร์ ฟูด้คำดว่ำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในช่วงไว้อำลัยจะส่งผลในระยะสัน้ ท้ังนี ้ไมเนอร์ ฟูด้ได้เริม่เหน็สญัญำณกำรฟ้ืนตวัของยอดขำย 
ต่อร้ำนเดมิของทุกแบรนด์ตั้งแต่ต้นปี 2560

ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน ยังคงมีกำรเติบโตของยอดขำยโดยรวมทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่องในอัตรำร้อยละ 14.4 ในไตรมำส 4  
ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมในอัตรำร้อยละ 4.9 และจำก 
กำรขยำยสำขำอย่ำงมีวินัยของแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในอัตรำร้อยละ 9 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ท้ังนี้ ทุกแบรนด์ในประเทศจีน ได้แก่  
ริเวอร์ไซด์, ซิซซ์เลอร์ และไทย เอ็กซ์เพรส มีกำรเติบโตแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่องและมียอดขำยต่อร้ำนเดิมเพิ่มขึ้นในไตรมำสนี้ ทั้งนี้ 
ร้ำนอำหำรริเวอร์ไซด์ในเมืองหลัก ได้แก่ กรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี ด้วยควำมต้องกำรในบริกำรจัดส่งอำหำร 
ที่เพิ่มขึ้น แบรนด์ริเวอร์ไซด์จึงออกเมนูใหม่เพื่อให้บริกำรจัดส่งอำหำรและซื้อกลับไปรับประทำนในร้ำนเกือบทุกสำขำตั้งแต่เดือน
พฤศจกิำยน 2559 และเพื่อขยำยธุรกจิให้มผีลก�ำไรและสร้ำงควำมแข็งแกร่งของฐำนลูกคำ้ ซซิซ์เลอร์มุ่งเน้นกำรสรำ้งสรรค์เมนูใหม่ๆ  
เพื่อดึงดูดลูกค้ำ ในขณะที่ไทย เอ็กซ์เพรสอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อและขนส่ง และควบคุมคุณภำพของเมนูอำหำร 
ให้สม�่ำเสมอ

ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลีย มียอดขำยโดยรวมทุกสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 1.7 ในไตรมำส 4 ปี 2559 จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขำยต่อร้ำนเดิมใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำและมีกำรขยำยสำขำอย่ำงระมัดระวังท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว ทั้งนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี โดยม ี
ยอดขำยต่อร้ำนเดิมเพิ่มขึ้นในไตรมำสนี้ อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศออสเตรเลียจะขยำยสำขำด้วยควำมระมัดระวัง  
และยังคงปรับปรุงเมนูอำหำรเพื่อสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนที่แข็งแกร่ง

ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ ยังคงได้รับผลกระทบจำกท้ังภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและกำรแข่งขันที่รุนแรง 
ในอุตสำหกรรมร้ำนอำหำร ถึงแม้ว่ำยอดขำยต่อร้ำนเดิมและยอดขำยโดยรวมทุกสำขำที่ลดลงจะยังคงส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรท�ำ 
ก�ำไรในไตรมำส 4 ปี 2559 แต่ธรุกจิร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์ยงัคงสร้ำงผลก�ำไรให้กบับรษิทั ทมีงำนผูบ้รหิำรใหม่ ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้ 
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินร้ำนอำหำรในเครือ โดยจะท�ำกำรปรับเปลี่ยนแบรนด์ของร้ำนอำหำร 
บำงสำขำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น และจะปิดสำขำร้ำนอำหำรที่ไม่ท�ำก�ำไรบำงสำขำลง บริษัทเชื่อมั่นในศักยภำพของอำหำรไทยในประเทศ
สงิคโปร์ในระยะยำวและมแีผนสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัร้ำนอำหำรไทยในเครอืให้ครอบคลุมลูกค้ำหลำกหลำยกลุ่ม ตัง้แต่เบซลิซึง่เป็น
แบรนด์ระดับบน ไปจนถงึไทย เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับกลำง และเย็นตำโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลกิำร์ ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรส�ำหรับ
นั่งทำนแบบเรยีบง่ำย ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรควำมรวดเร็วและบรกิำรเป็นกันเอง

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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นอกเหนอืจำกทั้ง 4 กลุ่มธุรกจิดังกล่ำว ไมเนอร์ ฟู้ดยังผลักดันกำรขยำยธุรกจิในตลำดใหม่ๆ ได้แก่ ภูมภิำคตะวันออกกลำง อนิเดยี 
และมัลดฟีส์ แม้ว่ำตลำดดังกล่ำวยงัมสีดัส่วนรำยได้ไม่มำก แต่ยอดขำยต่อร้ำนเดมิของทัง้สำมตลำดมกีำรเพิม่ขึน้ในไตรมำส 4 ปี 2559 
เนื่องจำกควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครอืของบรษิัทและกำรปฏบิัตงิำนอันเป็นเลศิ

ในปี 2559 ยอดขำยโดยรวมทุกสำขำเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 9.1 อันเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของยอดขำยต่อร้ำนเดิมท้ังหมด 
ในอัตรำร้อยละ 1.3 และกำรขยำยสำขำอย่ำงมีวินัยในอัตรำร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจีน แม้ว่ำภำวะกำรแข่งขัน 
และสภำพเศรษฐกจิที่ท้ำทำยในบำงตลำดหลักที่ไมเนอร์ ฟู้ด ด�ำเนนิงำนอยู่ ได้สรำ้งแรงกดดันให้แก่ผลกำรด�ำเนนิงำน แต่ไมเนอร์ ฟู้ด 
ยงัคงสำมำรถเตบิโตต่อไปได้ เนือ่งจำกควำมแขง็แกร่งของเครอืข่ำยแบรนด์ทีห่ลำกหลำย กำรพัฒนำสนิค้ำและบรกิำร และกำรปฏบิตังิำน 
อันเป็นเลศิ

ผลการด�าเนินงานธุรกิจร้านอาหาร 

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

อัตรำเตบิโตของยอดขำยต่อร้ำนเฉลี่ย 
Average Same-Store-Sales Growth

-0.9% 0.3% 1.3% -0.2%

อัตรำเตบิโตของยอดขำยรวมเฉลี่ย 
Average Total-System-Sales Growth

6.4% 7.8% 9.1% 11.2%

หมำยเหตุ : กำรเตบิโตของยอดขำยค�ำนวณจำกยอดขำยที่เป็นสกุลเงนิท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน

ผลการด�าเนินงาน

ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิร้ำนอำหำร เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 7 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของ 
ปีก่อน ทัง้จำกรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนและรำยรบัจำกกำรให้สทิธแิฟรนไชส์ รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ร้อยละ 6 จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศจีน กำรขยำยสำขำที่บริษัทลงทุนเองในอัตรำร้อยละ 6  
ในช่วง 12 เดอืนที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและจนี และกำรรวมงบกำรเงนิของไมเนอร์ ด ีเค แอล ในประเทศออสเตรเลยี 
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรวม 
รำยได้จำกกำรให้สทิธแิฟรนไชส์ของไมเนอร์ ด ี เค แอล ประกอบกับกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกจิแฟรนไชส์ จำกกำรเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนสำขำในอัตรำร้อยละ 9 และกำรเตบิโตของรำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ของแบรนด์แดรี่ ควนี และสเวนเซ่นส์ ทั้งนี้ ในไตรมำส 4  
ปี 2559 EBITDA จำกกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิร้ำนอำหำรเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 8 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำกประสทิธภิำพ
ในกำรด�ำเนนิงำนทีด่ขีึน้ของประเทศจนี และกำรรวมผลกำรด�ำเนนิงำนของไมเนอร์ ด ีเค แอล หลงัจำกทีบ่รษิทัได้เพิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้  
โดยกำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวช่วยลดผลกระทบจำกผลกำรด�ำเนินงำนในประเทศไทยที่อ่อนตัวลงจำกกำรชะลอตัวของกำรบริโภคภำยใน
ประเทศในช่วงไว้อำลัย ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.5 ในไตรมำส 4 ปี 2558  
เป็นร้อยละ 16.6 ในไตรมำส 4 ปี 2559 

ในปี 2559 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งของธุรกิจ 
ร้ำนอำหำรในประเทศไทยและจนี กำรขยำยสำขำทัง้ทีบ่รษิทัลงทนุเองและสำขำแฟรนไชส์อย่ำงต่อเนือ่ง ประกอบกบักำรรวมงบกำรเงนิ 
ของไมเนอร์ ดี เค แอล ส่วน EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ซึ่งเพิ่มขึ้นช้ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้รวม 
เล็กน้อย เนื่องจำกกำรรวมงบกำรเงนิของไมเนอร์ ด ี เค แอล ส่งผลให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงจำกร้อยละ 16.8 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2559

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน



283บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

ผลการด�าเนินงาน*

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน** 5,203 4,922 6%

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 418 310 35%

รวมรายได้ 5,621 5,232 7%

EBITDA 933 863 8%

EBITDA Margin 16.6% 16.5%

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน** 21,405 17,839 20%

รำยรับจำกกำรให้แฟรนไชส์ 1,616 787 105%

รวมรายได้ 23,022 18,626 24%

EBITDA 3,843 3,127 23%

EBITDA Margin 16.7% 16.8%

* ตัวเลขในตำรำงข้ำงต้นไม่นับรวมผลก�ำไรจำกรำยกำรที่เกดิขึ้นครั้งเดยีว ซึ่งสรุปอยู่ในตำรำงในหน้ำ 278 - 279
** รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรำยได้อื่น 

ธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ธรุกจิโรงแรม

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2559 บรษิัทมโีรงแรมที่ลงทุนเองจ�ำนวน 68 แห่งและมโีรงแรมและเซอร์วสิ สวทีที่รับจ้ำงบรหิำรอกี 87 แห่ง 
ใน 23 ประเทศ มีจ�ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 19,776 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทลงทุนเอง 8,904 ห้อง และห้องที่บริษัทรับจ้ำงบริหำร 
ภำยใต้แบรนด์ของบรษิัท ซึ่งรวมถงึแบรนด์อนันตรำ, อวำน,ี โอ๊คส์, เปอร์ อควัม, ทโิวล ีและเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น จ�ำนวน 10,872 ห้อง 
โดยเป็นห้องพักในประเทศไทย 4,202 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และเป็นห้องพักในต่ำงประเทศ 15,574 ห้อง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 79 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกำ เวียดนำม มำเลเซีย กัมพูชำ แทนซำเนีย เคนยำ  
โมซัมบกิ บอตสวำนำ นำมเิบยี แซมเบยี เลโซโท กำตำร์ สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ โอมำน เซเชลส์ บรำซลิ และโปรตุเกส

ห้องพักจ�าแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร

จ�านวนห้องพกั ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y)

บริษัทลงทุนเอง* 8,904 34 1,332

•	ประเทศไทย 2,507 34 278

•	ต่ำงประเทศ 6,397 - 1,054

รับจำ้งบรหิำร 10,872 230 730

•	ประเทศไทย 1,695 - 196

•	ตำ่งประเทศ 9,177 230 534

รวมห้องพัก 19,776 264 2,062

* จ�ำนวนห้องพักที่บรษิัทลงทุนเองรวมโรงแรมที่บรษิัทร่วมลงทุน
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ห้องพักจ�าแนกตามการลงทุน

จ�านวนห้องพกั ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y)

ลงทุนเอง 7,118 34 1,731

ร่วมทุน 1,786 - (399)

รับจ้ำงบรหิำร 4,533 251 623

MLR* 6,339 (21) 107

รวมห้องพัก 19,776 264 2,062

* กำรบรหิำรโรงแรมภำยใต้สทิธบิรหิำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์

ผลประกอบการตามประเภทของการลงทุน

ในไตรมำส 4 ปี 2559 กลุ่มโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ 56 ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรม 
และอื่นๆ มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนื (Revenue per Available Room – RevPar) ของโรงแรมเดมิ (Organic) อยู่ในระดับใกล้เคยีงกับ 
ปีที่ผ่ำนมำ โดยโรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทย มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืของโรงแรมเดมิ (Organic) เพิ่มขึ้นในอัตรำ 
ร้อยละ 3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ำกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจำกช่วงไว้อำลัยตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคม  
และสถำนกำรณ์น�้ำท่วมทำงภำคใต้ของประเทศในเดือนธันวำคม 2559 แต่รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนยังคงมีกำรเติบโตในไตรมำสนี้ 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเดือนตุลำคม ซึ่งโรงแรมในกรุงเทพฯ มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนที่ต�่ำกว่ำระดับปกติในเดือนตุลำคม 2558  
จำกเหตกุำรณ์ระเบดิรำชประสงค์ ในต่ำงประเทศ โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจ้ำของมรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืของกลุ่มโรงแรมเดมิ (Organic) 
ลดลงในอัตรำร้อยละ 6 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ชะลอตัวของโรงแรมที่บรษิัทเป็นเจำ้ของเอง
ในประเทศมัลดีฟส์และบรำซิล แม้ว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนและชำวรัสเซียเริ่มกลับมำเติบโตและช่วยให้อัตรำในกำรเข้ำพักอยู่ใน
ระดับคงที่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่กำรด�ำเนินงำนในประเทศมัลดีฟส์ยังคงมีควำมท้ำทำยจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 
จำกโรงแรมใหม่ที่เพิ่งเปิด ซึ่งสร้ำงแรงกดดันต่อรำคำห้องพักและรำยได้เฉลี่ยต่อห้อง โรงแรมในประเทศบรำซิลมีอัตรำกำรเข้ำพัก 
ที่ลดลง เนื่องจำกสภำพเศรษฐกจิที่ท้ำทำย ซึ่งสบืเนื่องมำจำกควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมอืง อย่ำงไรก็ตำม ห้องพักที่ได้ปรับปรุงเสร็จสิ้น
ในปี 2559 ส่งผลให้รำคำห้องพักสูงขึ้นและรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืมแีนวโน้มที่ดขีึ้น เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อนหน้ำนี้ อย่ำงไรก็ตำม 
โรงแรมทีบ่รษิทัเป็นเจ้ำของเองในทวปีแอฟรกิำ โดยเฉพำะในประเทศแซมเบยีและนำมเิบยี มผีลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ ีด้วยอตัรำกำรเตบิโต 
ของรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนมำกกว่ำร้อยละ 10 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท้ังนี้ หำกรวมโรงแรม  
อวำน ีรเิวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และกลุ่มโรงแรมทโิวลทีี่เพิ่งซื้อกจิกำรเขำ้มำ โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจำ้ของทั้งหมด (System-wide) มรีำยได้ 
เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนลดลงในอัตรำร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกโรงแรมใหม่มีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน 
ต�่ำกว่ำโรงแรมเดิมที่บริษัทเป็นเจ้ำของ นอกจำกนี้ รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของท้ังหมด (System-wide)  
ในไตรมำส 4 ปี 2559 ยังถูกกดดันจำกช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (Low Season) ของประเทศโปรตุเกสและกำรปรับปรุงโรงแรมทโิวลี
บำงแห่ง อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงดังกล่ำวจะช่วยให้บรษิัทสำมำรถเพิ่มรำคำห้องพักและเพิ่มรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืในอนำคต

โอ๊คส์ ซึ่งมสีัดส่วนรำยได้คดิเป็นร้อยละ 22 ของรำยได้จำกธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 ปี 2559 มอีัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย  
ร้อยละ 79 และค่ำห้องเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rates – ADR) เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
อยู่ที่ 180 เหรียญออสเตรเลีย เป็นผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเติบโตในอัตรำร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ด้วยกำรแข็งค่ำของสกุลเงินออสเตรเลีย ส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในสกุลเงินบำทของโอ๊คส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในไตรมำส 4  
ปี 2559 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4 ของรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในไตรมำส 4 ปี 2559  
โดยกลุ่มโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำรมีรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิม (Organic) ลดลงในอัตรำร้อยละ 6 ในไตรมำส 4 
ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และโรงแรมภำยใต้ 
แบรนด์เปอร์ อควัมในประเทศมัลดฟีส์
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ทั้งนี้ ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมเดิมท้ังหมด (Organic) ลดลงในอัตรำร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมในประเทศไทยและโอ๊คส์ช่วยลดผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของโรงแรม 
ในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในตลำดหลกับำงแห่งทีบ่รษิทัด�ำเนนิธรุกจิอยู ่แม้ว่ำผลกำรด�ำเนนิงำนน่ำจะดกีว่ำนีห้ำกประเทศไทยไม่ได้รบั
ผลกระทบจำกช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วม หำกรวมโรงแรมใหม่รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืของโรงแรมทั้งหมด (System-wide) 
ลดลงในอตัรำร้อยละ 11 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีำเหตหุลกัมำกจำกโรงแรมใหม่ ซึง่ยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้นกำรด�ำเนนิงำน  
จงึมรีำยได้เฉลีย่ต่อห้องต่อคนืต�ำ่กว่ำโรงแรมเดมิของบรษัิท ประกอบกบักลุ่มโรงแรมทโิวล ีในประเทศโปรตเุกส ซึง่อยูใ่นช่วงนอกฤดกูำล
ท่องเที่ยว (Low Season)

ในปี 2559 รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืของโรงแรมเดมิ (Organic) เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 2 จำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ดขีองโรงแรม 
ในประเทศไทย โอ๊คส์ และแอฟรกิำ โดยเฉพำะในประเทศแซมเบยีและนำมเิบยี รวมถงึผลกำรด�ำเนนิงำนที่โดดเด่นของโรงแรมภำยใต้
กำรรับจ้ำงบริหำรในประเทศเซเชลส์และกำตำร์ หำกรวมโรงแรมใหม่ รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนของโรงแรมทั้งหมด (System-wide)  
ลดลงในอัตรำร้อยละ 4 เนื่องจำกโรงแรมใหม่มรีำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคนืต�่ำกวำ่โรงแรมเดมิของบรษิัท

ส�ำหรับปี 2560 ไมเนอร์ โฮเทลส์มีควำมมั่นใจว่ำตลำดหลักที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่จะมีแนวโน้มที่ดี ในประเทศไทย ไมเนอร์  
โฮเทลส์เริ่มเห็นสัญญำณกำรฟื้นตัว เนื่องจำกช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วมส่งผลกระทบเพยีงชั่วครำว ในตำ่งประเทศ ไมเนอร์  
โฮเทลส์เชื่อว่ำผลกำรด�ำเนินงำนในประเทศมัลดีฟส์และบรำซิลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2560 ในประเทศมัลดีฟส์ บริษัทจะปรับปรุง 
กลยุทธ์กำรขำยและกำรตลำดเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ เช่น ตะวันออกกลำง นอกเหนือจำกกำรเจำะตลำดหลักเดิม เช่น จีนและยุโรป  
ส่วนในประเทศบรำซิล กำรท่องเที่ยวเริ่มมีกำรเติบโต จำกสภำพเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจำกนี้  
กำรปรับปรุงโรงแรมในประเทศโปรตุเกสจะเป็นอีกหนึ่งในปัยจัยที่ช่วยเพิ่มค่ำห้องเฉลี่ยต่อคืนและรำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนต่อไป 
ในปีข้ำงหน้ำ

ผลการด�าเนินงานธุรกิจโรงแรมจ�าแนกตามการลงทุน

(System-wide) อัตราการเข้าพัก

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 56% 64% 64% 66%

ร่วมทุน 49% 49% 43% 50%

รับจ้ำงบรหิำร 62% 63% 63% 63%

MLR* 79% 78% 77% 76%

เฉลี่ย 65% 69% 67% 68%

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 69% 72% 73% 72%

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย*** 66% 68% 67% 65%

(System-wide) ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 6,143 6,968 5,788 6,553

ร่วมทุน 10,603 12,013 10,696 10,498

รับจ้ำงบรหิำร 6,886 7,809 6,724 7,038

MLR* 4,772 4,610 4,557 4,271

เฉลี่ย 5,963 6,306 5,744 5,830

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 5,201 5,179 4,859 4,832

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย*** 1,555 1,225 1,461 1,205
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(System-wide) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 3,445 4,473 3,685 4,293

ร่วมทุน 5,154 5,945 4,637 5,237

รับจ้ำงบรหิำร 4,244 4,938 4,241 4,400

MLR* 3,747 3,603 3,495 3,258

เฉลี่ย 3,858 4,335 3,821 3,964

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 3,602 3,729 3,555 3,487

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทย*** 1,019 830 973 785

(Organic) อัตราการเข้าพัก

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 60% 64% 64% 66%

ร่วมทุน 51% 49% 46% 50%

รับจ้ำงบรหิำร 64% 63% 65% 63%

MLR* 79% 78% 77% 76%

เฉลี่ย 68% 69% 68% 68%

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 70% 72% 74% 72%

(Organic) ค่าห้องเฉลี่ย (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 7,475 6,968 6,677 6,553

ร่วมทุน 10,724 12,013 10,774 10,498

รับจ้ำงบรหิำร 7,245 7,809 6,921 7,038

MLR* 4,772 4,610 4,557 4,271

เฉลี่ย 6,286 6,306 5,956 5,830

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 5,484 5,179 4,998 4,832

(Organic) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (บาท/คืน)

ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558** ปี 2559 ปี 2558**

ลงทุนเอง 4,451 4,473 4,292 4,293

ร่วมทุน 5,419 5,945 4,911 5,237

รับจ้ำงบรหิำร 4,622 4,938 4,470 4,400

MLR* 3,747 3,603 3,495 3,258

เฉลี่ย 4,270 4,335 4,051 3,964

ค่าเฉลี่ยของ MINT Thailand 3,846 3,729 3,723 3,487

* กำรบรหิำรโรงแรมภำยใต้สทิธบิรหิำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์
 ** ผลกำรด�ำเนนิงำนของโรงแรมที่ลงทุนเองและร่วมทุนในไตรมำส 4 ปี 2558 และปี 2558 ถูกปรับ หลังจำกมกีำรเพิ่มสัดส่วนกำรถอืหุ้นในโรงแรม 2 แห่ง
  ในประเทศแซมเบยี ในเดอืนกรกฎำคม 2559 
*** ข้อมูลอุตสำหกรรมจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรำยได้จำกโรงแรมที่บริษัท 
เป็นเจ้ำของเอง โอ๊คส์ และสปำ เติบโตในอัตรำร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวมีสำเหตุหลัก 
มำจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตุเกส  
ซึ่งช่วยผ่อนผลกระทบจำกกำรเติบโตที่น้อยกว่ำปกติของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทยในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว (High 
Season) เนื่องจำกทั้งช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วมทำงภำคใต้ของประเทศ

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงบรหิำรโรงแรมเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 2 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก
โรงแรมใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริกำรในครึ่งหลังของปี 2559 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรด�ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม กำรเติบโต 
ของจ�ำนวนห้องแสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของแบรนด์ของบริษัท โดยเฉพำะแบรนด์อนันตรำและอวำนี ซึ่งช่วยให้บริษัทสำมำรถ 
มีสัญญำรับจ้ำงบริหำรโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่องและประสบควำมส�ำเร็จในกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ จ�ำนวนห้อง 
ที่เพิ่มขึ้นดังกลำ่วจะช่วยสร้ำงกำรเตบิโตของรำยได้จำกกำรรับจำ้งบรหิำรโรงแรมได้ต่อไปในปี 2560

ในปี 2559 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่น 
มีสำเหตุหลักมำจำกโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทย จำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งในช่วง  
9 เดอืนแรกของปี 2559 กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องของโอ๊คส์ตลอดปีนี้ และกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนนิงำนของกลุ่มโรงแรมทโิวล ีในประเทศ
โปรตเุกส ในขณะเดยีวกนั รำยได้จำกกำรรบัจ้ำงบรหิำรโรงแรมเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 12 จำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีแ่ขง็แกร่งของโรงแรม
ที่บรษิัทรับจ้ำงบรหิำรในประเทศไทยและเซเชลส์ ประกอบกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับจ้ำงบรหิำรโรงแรมใหม่

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

หนึง่ในธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงแรม คอื ธรุกจิศนูย์กำรค้ำและบนัเทงิ บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิศนูย์กำรค้ำ ซึง่รวมถงึศนูย์กำรค้ำ 
3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์กำรค้ำรอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำ (2) ศูนย์กำรค้ำ Turtle Village ภูเก็ต และ (3) ศูนย์กำรค้ำริเวอร์ไซด์ 
พลำซ่ำ กรุงเทพฯ นอกจำกนี้ บรษิัทยังด�ำเนนิธุรกจิบันเทงิในเมอืงพัทยำ ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม คอื (1) พพิธิภัณฑ์ Ripley’s Believe It 
or Not! (2) โรงภำพยนตร์ 4 มติ ิ(3) โกดังผสีงิ (4) มหัศจรรย์เขำวงกต (5) พพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวริ์ค (6) Ripley’s  
Scream in the Dark และ (7) Ripley’s The Vault ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจศูนย์กำรค้ำและบันเทิงลดลง 
ในอัตรำร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 107 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ชะลอตัว 
ของศูนย์กำรคำ้รอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ พัทยำ ในช่วงไว้อำลัย

อีกส่วนหนึ่งของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของบรษิัท คอื ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ ซึ่งรวมถงึกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ส�ำหรับ
ธุรกิจกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำย บริษัทจะพัฒนำโครงกำรควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินกิจกำรโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน บริษัท 
ได้พัฒนำโครงกำรแห่งแรกบนเกำะสมุย ชื่อโครงกำรดิเอสเตท สมุย ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ สมุย โดยโครงกำรดังกล่ำว 
มีบ้ำนพักตำกอำกำศจ�ำนวน 14 หลัง นอกจำกนี้ บริษัทมีโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมเินยีมระดับบนจ�ำนวน 53 ยูนติในอำคำรเดยีวกับโรงแรมเซ็นต์ รจีสิ กรุงเทพฯ จนถงึปัจจุบัน บรษิัทได้ขำยบ้ำนพักตำกอำกำศ
ในโครงกำรดิ เอสเตท สมุย ไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 11 หลัง และได้ปิดกำรขำยคอนโดมิเนียมของโครงกำรเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนเซส 
ทั้งหมดแล้ว โครงกำรล่ำสุด คอื เดอะ เรสซเิดนเซส บำย อนันตรำ ลำยัน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมบีำ้นพักตำกอำกำศจ�ำนวน 15 หลัง ตั้งอยู่ 
ตดิกับโรงแรมอนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต ณ สิ้นปี 2559 บรษิัทได้ขำยบ้ำนพักตำกอำกำศที่ภูเก็ตไปแล้วทั้งสิ้น 6 หลัง แม้วำ่จะไม่มกีำรขำย
ในไตรมำส 4 ปี 2559 ส�ำหรับปี 2560 บริษัทยังคงได้รับควำมสนใจจำกกลุ่มลูกค้ำและมั่นใจว่ำไตรมำสที่ 1 จะเป็นหนึ่งในไตรมำส 
ที่บริษัทจะมียอดขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์โดดเด่นสูงสุด จำกกำรที่บริษัทได้โอนและบันทึกยอดขำยบ้ำนพักตำกอำกำศซึ่งม ี
ขนำดใหญ่ที่ภูเก็ตจ�ำนวน 2 หลัง และอีก 1 หลังอยู่ในระหว่ำงปิดกำรขำย ส�ำหรับบ้ำนพักตำกอำกำศที่เหลือ บริษัทมีกำรวำงแผน
จังหวะเวลำในกำรขำยวิลล่ำเพื่อสร้ำงรำยได้และผลก�ำไรสูงสุด เนื่องจำกรำคำอสังหำริมทรัพย์ในภูเก็ตมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจำกนี้ 
โครงกำรอนันตรำ เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)  
ได้สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในไตรมำส 4 ปี 2559 และมีกำรโอนและบันทึกยอดขำยจ�ำนวน 23 ห้อง จำกทั้งหมด 44 ห้องในไตรมำส 4  
ปี 2559 ส่วนอกีหนึง่โครงกำรทีบ่รษิทัร่วมลงทนุในต่ำงประเทศ คอื โครงกำรทอร์เรส รำน ีในเมอืงมำปโูต ประเทศโมซมับกิ ซึง่สร้ำงเสรจ็
สมบูรณ์แล้ว โดยประกอบด้วยห้องพักคอนโดมเินยีมท้ังหมด 187 ห้อง ในขณะทีห้่องพกัส่วนใหญ่จะถกูปล่อยให้เช่ำ บรษิทัจะขำยห้องพกั 
เพ้นท์เฮ้ำส์ที่มีอยู่จ�ำนวน 6 ห้อง โดยได้มีกำรโอนและบันทึกยอดขำยจ�ำนวน 1 ห้องในไตรมำส 4 ปี 2559 นอกจำกนี้ บริษัทยังมี 
กำรพจิำรณำโครงกำรที่อยู่อำศัยใหม่ๆ ต่อไป เพื่อให้มโีครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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อกีส่วนหนึ่งของธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ คอื โครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ ภำยใต้แบรนด์ของบรษิัท ชื่อ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2559 อนันตรำ เวเคชั่น คลับมีห้องพักของโครงกำรเพื่อรองรับกำรขำยสิทธิในกำรเข้ำพักอำศัยจ�ำนวนทั้งหมด  
160 ยูนิต ที่สมุย ภูเก็ต กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในประเทศไทย ควีนส์ทำวน์ในประเทศนิวซีแลนด์ บำหลีในประเทศอินโดนีเซีย  
และซำนย่ำในประเทศจีน โดยบริษัทได้เริ่มเปิดให้บริกำรในเชียงใหม่ เมื่อไตรมำส 4 ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ในปี 2559 อนันตรำ  
เวเคชัน่ คลบัมจี�ำนวนสมำชกิเพิม่ขึน้ ร้อยละ 15 อยูท่ี ่8,000 คน ทัง้นี ้ต้ังแต่ครึง่หลงัของปี 2558 อนนัตรำ เวเคชัน่ คลบัได้มกีำรปรบัเปลีย่น 
รูปแบบธุรกิจ ท�ำให้ขนำดของแพ็กเกจที่ขำยลดลง เก็บเงินค่ำสมำชิกได้เร็วขึ้น และลดหนี้เสียให้น้อยลง ซึ่งกำรปรับเปลี่ยน 
ดังกล่ำวท�ำให้กำรเติบโตของรำยได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ได้รับควำมกดดัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ของรำยได้และผลก�ำไรของอนันตรำ เวเคชั่น คลับในไตรมำส 4 ปี 2559 และในไตรมำส 1 ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมั่นใจ 
ในกำรเติบโตในปี 2560 และเชื่อว่ำรูปแบบธุรกิจใหม่นี้จะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับฐำนะ
ทำงกำรเงนิของบรษิัทในระยะยำว

ทั้งนี้ รำยได้จำกธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ลดลงในอัตรำร้อยละ 33 ในไตรมำส 4 ปี 2559 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกไม่มีกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ เมื่อเทียบกับกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวน 3 หลังในไตรมำส 4  
ปี 2558 ในปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ลดลงในอัตรำร้อยละ 13 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของยอดขำยโครงกำรพักผ่อน 
แบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ

ในไตรมำส 4 ปี 2559 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนของธุรกจิโรงแรมและอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 4 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อน โดยกลยุทธ์กำรกระจำยธุรกิจท�ำให้บริษัทยังคงสำมำรถเติบโตรำยได้ของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ แม้ว่ำผลกำรด�ำเนินงำน 
ของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของเองในประเทศไทยจะชะลอตัวลงและไม่มีกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์จำกช่วงไว้อำลัย อย่ำงไร 
ก็ตำม EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงจำก 
ร้อยละ 31.3 ในไตรมำส 4 ปี 2558 เป็นร้อยละ 29.0 ในไตรมำส 4 ปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำ 
ก�ำไรที่ลดลงของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยในไตรมำสนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนที่อ่อนตัวลงของกลุ่มโรงแรมทิโวล ี 
ในประเทศโปรตุเกส ซึ่งอยู่ในช่วงนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (Low Season) และอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงโรงแรม และกำรไม่มีกำรขำย 
โครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ ซึ่งมอีัตรำกำรท�ำก�ำไรที่สูง

ในปี 2559 รำยได้รวมจำกกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิโรงแรมและอืน่ๆ เพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 18 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้ของธรุกจิ
โรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องและรำยได้จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม ท้ังนี้ EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 16  
ในปี 2559 ท�ำให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ลดลงจำกร้อยละ 26.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 25.7 ในปี 2559 กำรลดลงของอัตรำ 
กำรท�ำก�ำไรมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ลดลงของอนันตรำ เวเคชั่น คลับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559  
และเหตุผลเดยีวกับในไตรมำส 4 ปี 2559 

โครงสร้างรายได้*

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ธุรกจิโรงแรมและบรกิำรที่เกี่ยวข้อง** 5,934 5,153 15%

ธุรกจิรับจำ้งบรหิำรโรงแรม 277 271 2%

ธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 107 122 -12%

ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ 1,026 1,538 -33%

รวมรายได้ 7,344 7,085 4%

EBITDA 2,132 2,218 -4%

EBITDA Margin 29.0% 31.3%

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ธุรกจิโรงแรมและบรกิำรที่เกี่ยวข้อง** 22,248 17,528 27%

ธุรกจิรับจำ้งบรหิำรโรงแรม 1,103 984 12%

ธุรกจิศูนย์กำรค้ำและบันเทงิ 500 532 -6%

ธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ 3,907 4,502 -13%

รวมรายได้ 27,758 23,547 18%

EBITDA 7,146 6,146 16%

EBITDA Margin 25.7% 26.1%

 * ตัวเลขในตำรำงข้ำงต้นไม่นับรวมผลก�ำไรที่เกดิขึ้นครั้งเดยีว ซึ่งสรุปอยู่ในตำรำงในหน้ำ 278 - 279
** รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรำยได้อื่น 

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

ณ สิ้นไตรมำส 4 ปี 2559 บรษิัทมรี้ำนคำ้และจุดจ�ำหน่ำยจ�ำนวน 327 แห่ง เพิ่มขึ้น 20 แห่งจำก 307 แห่งในไตรมำส 4 ปี 2558  
โดยกำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มำจำกกำรเปิดสำขำของกลุ่มแฟชั่น ในไตรมำส 4 ปี 2559 บรษิัทได้เปิดตัวแบรนด์กระเปำ๋และเครื่องประดับ 
2 แบรนด์ ได้แก่ อเนลโล่จำกประเทศญี่ปุ่น และแรทลีย์จำกประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกัน จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 35 แห่ง  
เมื่อเทยีบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ ส่วนมำกมำจำกกำรเปิดจุดจ�ำหนำ่ยสนิค้ำของแบรนด์ใหม่

จำกจ�ำนวนร้ำนค้ำและจุดจ�ำหน่ำยทั้งหมด 327 แห่ง ร้อยละ 93 เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภำยใต้แบรนด์เอสปร,ี บอสสนิี่, แก็ป, บำนำน่ำ  
รีพับบลิค, บรูคส์ บรำเธอร์ส, เอแตม, แรทลีย์, อเนลโล่, ชำร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในขณะที่ร้อยละ 7 เป็นของแบรนด์สวิลลิ่ง  
เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ 

จ�านวนสาขาและจุดจ�าหน่ายของธุรกิจจัดจ�าหน่าย

จ�านวนสาขา/จดุจ�าหน่าย ไตรมาส 4 ปี 2559 เปล่ียนแปลง (q-q) เปล่ียนแปลง (y-y)

กลุ่มสนิค้ำแฟชั่น 305 36 36

กลุ่มเครื่องส�ำอำง - (1) (16)

อื่นๆ 22 - -

รวม 327 35 20

ในไตรมำส 4 ปี 2559 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตมีรำยได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รำยได้ 
จำกธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีำเหตุหลักมำจำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ดขีองแบรนด์
ชำร์ล แอนด์ คธี, บำนำนำ่ รพีับบลคิ และสวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ ประกอบกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกแบรนด์ใหม่ อยำ่งไรก็ตำม รำยได้
จำกธุรกจิรับจำ้งผลติยังคงได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของผลกำรด�ำเนนิงำนของกลุ่มลูกค้ำหลัก EBITDA ของธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย
และรับจ้ำงผลิตลดลงในอัตรำร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร 
ทีต่�ำ่ของธรุกจิรบัจ้ำงผลติ ดงันัน้ อตัรำกำรท�ำก�ำไร EBTIDA ของธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและรบัจ้ำงผลติลดลงจำกร้อยละ 10.9 ในไตรมำส 4 
ปี 2558 เป็นร้อยละ 10.0 ในไตรมำส 4 ปี 2559

ในปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตอยู่ในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ EBITDA ลดลงในอัตรำ 
ร้อยละ 11 เมื่อเทยีบกับปีก่อน เนื่องมำจำกกำรออกโปรโมชั่นลดรำคำสนิค้ำ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรตลำดในช่วง 
ต้นปีเพื่อกระตุ้นยอดขำยในภำวะตลำดภำยในประเทศที่ท้ำทำย และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรที่ต�่ำของธุรกิจรับจ้ำงผลิต ดังนั้น  
อัตรำกำรท�ำก�ำไร EBITDA ของธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจำ้งผลติลดลงจำกร้อยละ 8.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.6 ในปี 2559

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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รายได้ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า

หน่วย : ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2559 ไตรมาส 4 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย 685 666 3%

ธุรกิจรับจำ้งผลติ 225 249 -10%

รวมรายได้* 910 915 0%

EBITDA 91 100 -9%

EBITDA Margin 10.0% 10.9%

ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง

ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำย 2,551 2,461 4%

ธุรกจิรับจำ้งผลติ 954 1,044 -9%

รวมรายได้* 3,505 3,505 0%

EBITDA 267 300 -11%

EBITDA Margin 7.6% 8.6%  

* รวมส่วนแบ่งก�ำไรและรำยได้อื่น

งบดลุและกระแสเงนิสด

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของปี 2558 เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงข้อมูลของกลุ่มทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ทและไมเนอร์ ด ีเค แอล ซึ่งมรีำยละเอยีดอยู่ในหมำยเหตุข้อที่ 36 ของหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 
บรษิัทมสีนิทรัพย์รวม 108,453 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 10,071 ลำ้นบำท จำก 98,382 ลำ้นบำท ณ สิ้นปี 2558 โดยมสีำเหตุหลักมำจำก

1. กำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวน 13,685 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรรวมงบกำรเงินของกลุ่มโรงแรมทิโวล ี 
ในประเทศโปรตุเกส และ 2 โรงแรมในประเทศแซมเบยี

2. กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตน จ�ำนวน 590 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกสทิธกิำรบรหิำรจดักำรห้องชดุ (Management Letting 
Rights) ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโอ๊คส์

3. กำรเพิ่มขึ้นของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 586 ลำ้นบำท เพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกจิ; สุทธกิับ
4. กำรลดลงของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยจ�ำนวน 4,958 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรโอนสินทรัพย์ 

โรงแรมทโิวล ี5 แห่งที่มอียู่เดมิ ณ สิ้นปี 2558 ไปเป็นที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ในไตรมำส 1 ปี 2559 ประกอบกับกำรลดลง 
ของวิลล่ำสร้ำงเสร็จพร้อมขำยของโครงกำรเดอะ เรสซิเดนเซส บำย อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่ได ้
ขำยไปแล้ว และ

5. กำรลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย จ�ำนวน 1,089 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเปลี่ยนสถำนะกำรลงทุนในกลุ่ม
เบร็ดทอล์ค ในประเทศสงิคโปร์ ไปเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 

บริษัทมีหนี้สินรวม 67,656 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5,986 ล้ำนบำท จำก 61,670 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก (1) กำรออกหุ้นกู้อำยุ 5 ปี จ�ำนวน 2,800 ล้ำนบำท และหุ้นกู้อำยุ 15 ปี จ�ำนวน 1,200 ล้ำนบำท เพื่อใช ้
สนับสนุนกำรลงทุนในกลุ่มโรงแรมทโิวล ีโฮเทลส์ แอนด์ รสีอร์ท (2) กำรเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะยำวจ�ำนวน 1,833 ลำ้นบำท เพื่อใช้
ในกำรลงทุนของธุรกิจโรงแรม (3) กำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจ�ำนวน 1,361 ล้ำนบำท จำกกำรรวมงบกำรเงิน 
และกำรตีมูลค่ำยุติธรรมที่ผ่ำนมำ สุทธิกับ (4) กำรจ่ำยช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
จ�ำนวน 1,464 ล้ำนบำท 

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทเพิ่มขึ้น 4,086 ล้ำนบำท จำก 36,711 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 40,797 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559  
ซึ่งเป็นผลมำจำกก�ำไรสุทธิในปี 2559 จ�ำนวน 6,590 ล้ำนบำท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ำยจ�ำนวน 1,540 ล้ำนบำท และก�ำไรส่วนที่เป็น 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมจ�ำนวน 723 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรรวมงบกำรเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล ซึ่งมีส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มอี�ำนำจควบคุมในสัดส่วนร้อยละ 30 

ในปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนนิงำน 6,494 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,995 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกับ 
ปีก่อน ซึ่งมสีำเหตุส่วนหนึ่งมำจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้จ�ำนวน 296 ลำ้นบำท (2) กำรลดลงของที่ดนิและโครงกำร 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยจ�ำนวน 658 ล้ำนบำท ในปี 2559 เมื่อเทียบกับกำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,281 ล้ำนบำท ในปี 2558  
จำกกำรย้ำยกำรบันทึกบัญชีของกำรลงทุนในโรงแรมทิโวลีในประเทศโปรตุเกส (3) กำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน  
426 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับกำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,025 ล้ำนบำท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรรับเงินสดจำกกำรขำยโครงกำร 
อสังหำริมทรัพย์ (4) กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 22 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับกำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,501 ล้ำนบำท  
ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอ๊คส์ สุทธดิ้วย (5) กำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่นจ�ำนวน 927 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกับ 
กำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,198 ล้ำนบำท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยค่ำก่อสร้ำงคืนเจ้ำหนี้ของโครงกำรเดอะ เรสซิเดนเซส  
บำย อนันตรำ และกำรรวมงบกำรเงินของไมเนอร์ ดี เค แอล และ (6) กำรลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 962 ล้ำนบำท  
ซึ่งส่วนใหญ่จำกกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นของกลุ่มโรงแรมทโิวลี

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนมีจ�ำนวน 9,145 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน  
3,117 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในกำรเข้ำซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีและแซมเบีย และกำรลงทุนตำมปกติของธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร  
และอื่นๆ จ�ำนวน 5,637 ล้ำนบำท

ส�ำหรับกระแสเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจ�ำนวน 3,003 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกเงินสดรับสุทธิจำกกำรออกหุ้นกู้  
อำยุ 5 ปี และ 15 ปี จ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท เงินสดรับสุทธิจำกกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจ�ำนวน 1,966 ล้ำนบำท สุทธิด้วยเงินสด 
เพื่อคนืเงนิกู้ยมืระยะสั้นจ�ำนวน 1,495 ล้ำนบำท และเงนิปันผลจำ่ยจ�ำนวน 1,540 ลำ้นบำท

ทั้งนี้ กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรจัดหำเงิน ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิของบริษัท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 326 ลำ้นบำท ในปี 2559 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

บริษัทมีอัตรำก�ำไรข้ันต้นลดลงจำกร้อยละ 58.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 57.5 ในปี 2559 ส่วนใหญ่มำจำกอัตรำก�ำไรขั้นต้น 
ที่ลดลงของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ และผลกำรด�ำเนินงำนที่อ่อนตัวลงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ ในประเทศไทยในไตรมำส 4  
ปี 2559 เนื่องจำกช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วมทำงภำคใต้ อัตรำก�ำไรสุทธิของบริษัทตำมที่รำยงำนลดลงจำกร้อยละ 14.7  
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 11.6 ในปี 2559 ในขณะทีอ่ตัรำก�ำไรสทุธจิำกผลกำรด�ำเนนิงำนลดลงจำกร้อยละ 10.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.4  
ในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตำมกำรลดลงของอัตรำก�ำไรขั้นต้น ประกอบกับอัตรำภำษทีี่สูงกวำ่ของธุรกจิที่เพิ่งรวมงบกำรเงนิ

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นลดลงจำกร้อยละ 21.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 17.0 ในปี 2559 ในขณะเดยีวกัน อัตรำผลตอบแทน
จำกสนิทรัพย์ลดลงจำกร้อยละ 8.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2559 โดยกำรลดลงของอัตรำส่วนทั้งสองเป็นผลมำจำกก�ำไรสุทธิ
ที่ลดลงในปี 2559 เมื่อเทยีบกับปี 2558

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจำก 68 วันในปี 2558 เป็น 62 วันในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลักมำจำกลูกหนี้ที่ลดลงจำกกำรขำยแบบ
ผ่อนช�ำระของโครงกำรอนันตรำ เวเคชั่น คลับ และกำรช�ำระเงนิเพื่อซื้อโครงกำรอสังหำรมิทรัพย์ ในขณะที่อัตรำส่วนคำ่เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต่อยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 3.7 ณ สิ้นปี 2558 เป็นร้อยละ 6.3 ณ สิ้นปี 2559 จำกจ�ำนวนลูกหนี้ที่ลดลงของโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตุเกส สินค้ำคงเหลือของบริษัท 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้ำระหว่ำงผลิต และสินค้ำส�ำเร็จรูปของธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิต  
ขณะที่ธุรกจิโรงแรมมสีนิคำ้คงเหลอืค่อนข้ำงน้อยเนื่องจำกลักษณะของธุรกจิ อำยุเฉลี่ยของสนิค้ำคงเหลอืลดลงจำก 53 วันในปี 2558 
เป็น 51 วันในปี 2559 เนื่องจำกอัตรำกำรหมุนเวียนของสินค้ำที่เร็วขึ้นของธุรกิจร้ำนอำหำร อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำก  
49 วันในปี 2558 เป็น 47 วันในปี 2559 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรคำ้ที่ลดลงของธุรกจิโรงแรมและรำ้นอำหำร

อัตรำสนิทรัพย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนลดลงจำก 1.5 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 เป็น 0.9 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจำกกำรลดลง 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของกลุ่มโรงแรมทิโวลี ในประเทศโปรตุเกส ไปเป็นที่ดิน  
อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี อัตรำส่วนหนี้สินส่วนที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วน 
ของผู้ถอืหุ้นลดลงจำก 1.24 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจำกฐำนส่วนผู้ถอืหุ้นเพิ่มขึ้นเร็วกวำ่ส่วนหนี้สนิรวม
ที่มภีำระดอกเบี้ย จำกผลก�ำไรในปี 2559 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำก 5.2 เทำ่ ในปี 2558 เป็น 5.7 เทำ่ 
ในปี 2559 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของกระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนนิงำน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการท�าก�าไร 30 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2558

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 57.5% 58.0%

อัตรำก�ำไรสุทธิ - ตำมที่รำยงำน (%) 11.6% 14.7%

อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน (%) 8.4% 10.3%

ความมีประสิทธิภาพ 30 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2558

อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 17.0% 21.1%

อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 6.4% 8.2%

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62 68

อำยุเฉลี่ยของสนิค้ำคงเหลอื (วัน) 51 53

อำยุเฉลี่ยของเจ้ำหนี้กำรค้ำ (วัน) 47 49

ความสามารถในการด�ารงสภาพคล่อง 30 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2558

สนิทรัพย์หมุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน (เท่ำ) 0.9 1.5

ภาระหนี้สินต่อทุน 30 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2558

อัตรำส่วนหนี้สนิส่วนที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 1.22 1.24

อัตรำส่วนหนี้สนิส่วนที่มภีำระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 1.11 1.13

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 5.7 5.2

แนวโน้มในอนาคตทีส่ดใสในปี 2560

ปี 2559 นับเป็นปีที่ท้ำทำยของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและตลำดหลักในต่ำงประเทศของบริษัท ด้วยกลยุทธ์กำรกระจำยธุรกิจ 
ที่แข็งแกร่ง เครือข่ำยแบรนด์ที่หลำกหลำย กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีระเบียบวินัย และทีมงำนผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ ท�ำให้บริษัท
สำมำรถลดผลกระทบจำกควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้ ส�ำหรบัปี 2560 บรษัิทมคีวำมพร้อมทีจ่ะสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนให้แข็งแกร่ง โดยอำศยั 
ควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ พร้อมไปกับศักยภำพกำรเติบโตและแนวโน้มที่ดีขึ้นของปัจจัยภำยนอกของตลำดหลักของบริษัท  
โดยมปีัจจัยที่จะช่วยผลักดันกำรเตบิโตดังต่อไปนี้

การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการปรบัปรงุทรพัย์สนิจะช่วยผลักดนัการเตบิโตของไมเนอร์ โฮเทลส์

ในประเทศไทย บริษัทเชื่อม่ันว่ำช่วงไว้อำลัยและสถำนกำรณ์น�้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในระยะสั้น  
และประเทศไทยยังคงเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ส�ำหรับปี 2560 บริษัทได้เห็นสัญญำณกำรฟื้นตัว 
ของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ด้วยกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่เดนิทำงเข้ำมำในประเทศ นอกจำกนี้ บรษิัท
มีแผนปรับปรุงโรงแรมบำงแห่งที่บริษัทเป็นเจ้ำของเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงจังหวัดที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลยุทธ์กำรปรับปรุงทรัพย์สนิเพื่อช่วยจูงใจแขกที่เข้ำพัก เพิ่มอัตรำค่ำห้องพักและเตบิโตรำยได้เฉลี่ยต่อห้อง

ในประเทศโปรตุเกส อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะยังคงได้รับผลประโยชน์ จำกกำรที่นักท่องเที่ยวชำวยุโรปหันมำเที่ยวในประเทศ
แทนกำรท่องเที่ยวในบริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งยังคงประสบปัญญำควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง ประกอบกับกำรอ่อนค่ำของ 
สกุลเงนิยูโรเมื่อเทยีบกับสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐ นอกจำกนี้ บรษิัทยังอยู่ระหวำ่งปรับปรุงโรงแรมทโิวล ี3 แห่ง ซึ่งใช้งบประมำณทั้งหมด  
23 ล้ำนยูโร กำรปรับปรุงห้องพกัโรงแรมดงักล่ำวจะช่วยให้บรษิทัสำมำรถเพิม่อตัรำค่ำห้องพกัและรำยได้เฉลีย่ต่อห้องอย่ำงมนียัส�ำคญั 
ซึ่งคำดว่ำจะเสร็จทันช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวของประเทศ (High Season)

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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ส�ำหรับประเทศมัลดีฟส์และบรำซิล บริษัทเชื่อว่ำท้ังสองประเทศมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในปี 2560 ในประเทศมัลดีฟส์ บริษัทจะใช้ 
กลยุทธ์กำรตลำดแบบเจำะกลุ่มและปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มอัตรำกำรเข้ำพัก โดยจะเพิ่ม 
กำรท�ำตลำดให้ครอบคลุมตลำดใหม่ๆ เช่น ตะวันออกกลำง นอกเหนือจำกกำรท�ำกำรตลำดกับกลุ่มลูกค้ำเดิม เช่น จีนและยุโรป  
เป็นต้น ส�ำหรับประเทศบรำซลิ โรงแรมทั้งสองแห่ง ซึ่งได้ปรับปรุงเสร็จสิ้นในปี 2559 จะช่วยผลักดันกำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนนิงำน
ในปี 2560 ด้วยสภำพเศรษฐกจิที่ปรับตัวดขีึ้นและสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงที่เริ่มคลี่คลำย

ในทวปีแอฟรกิำ สภำพเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ กำรเดนิทำงทำงอำกำศทีส่ะดวกสบำย และจ�ำนวนของนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพำะเพือ่ 
มำเยี่ยมชมน�้ำตกวิคตอเรีย ฟอลส์ อันมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก เป็นปัจจัยหลักในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศ 
ในทวีปแอฟริกำที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทจะเร่งปรับปรุงผลกำรด�ำเนินงำนและอัตรำกำรท�ำก�ำไรของโรงแรมในทวีปแอฟริกำ  
โดยท�ำกำรปรับปรุงโรงแรมและใช้ประโยชน์จำกฐำนกำรด�ำเนนิงำนระดับโลกและกำรปฏบิัตงิำนอันเป็นเลศิ

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงบริหำรโรงแรม แบรนด์ของบริษัทได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีในระดับสำกล ด้วยภำพลักษณ์ของแบรนด์ 
อันเป็นเอกลักษณ์ ทีมงำนบริหำรที่มีควำมสำมำรถและประวัติในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับเจ้ำของโรงแรม ท�ำให้บริษัทประสบ 
ควำมส�ำเร็จในกำรลงนำมในสัญญำรับจ้ำงบริหำรมำกกว่ำ 20 สัญญำ ซึ่งจะทยอยเปิดในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ ท้ังนี้ บริษัทมีแผนเพิ่ม 
โรงแรมภำยใต้สัญญำกำรรับจ้ำงบรหิำรโรงแรมจำก 36 แห่ง ณ ปัจจุบัน เป็นมำกกว่ำ 100 แห่ง ภำยในปี 2564

ส�ำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม บริษัทคำดว่ำปี 2560 จะเป็นปีที่แข็งแกร่งของกำรขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
เนื่องจำกกำรขำยบ้ำนพักตำกอำกำศ 3 หลังในภูเก็ตถูกเลื่อนจำกในไตรมำส 4 ปี 2559 มำในไตรมำส 1 ปี 2560 ซึ่งบริษัทได้ขำย 
และโอน 2 หลังดังกล่ำวเสร็จสิ้นในเดือนมกรำคม 2560 นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรที่แข็งแกร่งในอสังหำริมทรัพย์ระดับบน 
ในภูเก็ตท�ำให้รำคำอสังหำริมทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นเดียวกัน บริษัทมั่นใจว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของอนันตรำ เวเคชั่น คลับ 
จะปรับตัวดีขึ้น หลังจำกที่มีปรับเปลี่ยนแพ็กเกจรำคำและกำรช�ำระเงิน บริษัทจะยังคงปรับปรุงสินค้ำ โดยเพิ่มสถำนที่พักผ่อนเพื่อให้
บริกำรแก่สมำชิกคลับ พร้อมไปกับกำรวำงเงื่อนไขกำรผ่อนช�ำระเงินและข้ันตอนกำรตรวจสอบลูกหนี้ที่รัดกุมเพื่อลดโอกำสหนี้เสีย 
และปรับปรุงคุณภำพลูกหนี้ของบรษิัทให้แข็งแกร่ง

สูตรความส�าเรจ็ในการเตบิโตของไมเนอร์ ฟูด้ ด้วยการเพิม่ประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานอย่างสงูสุด

ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทเชื่อว่ำประเทศไทยและจีนจะเป็นตลำดที่มีกำรเติบโตเร็วที่สุดของกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร กลุ่มธุรกิจ 
ในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำกกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจำกรำยได้เกษตรกรที่สูงขึ้น กำรลดลงของหนี ้
ครัวเรือน ภำยหลังจำกที่นโยบำยรถคันแรกสิ้นสุดลง กำรลดลงของภำษีรำยได้ส่วนบุคคล และกำรลงทุนโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พื้นฐำนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรม กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยจะมุ่งพัฒนำสินค้ำและบริกำร ใช้กลยุทธ์ทำง 
กำรตลำดที่ยืดหยุ่น และใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของทั้งฝ่ำยที่ต้องติดต่อลูกค้ำและฝ่ำยสนับสนุน เพื่อสร้ำง 
ควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำนให้ดทีีส่ดุ ยกตวัอย่ำงเช่น กำรพฒันำระบบกำรจ่ำยเงนิผ่ำนช่องทำง 
ออนไลน์ (e-payment) เพื่อพัฒนำฐำนกำรให้บรกิำรส่งอำหำรของเดอะ พซิซ่ำ คอมปะน ีและเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ

ในต่ำงประเทศ บรษิัทเชื่อว่ำกลุ่มธุรกจิในประเทศจนีมแีนวโน้มกำรเตบิโตที่แข็งแกร่ง จำกกำรเตบิโตของชนชั้นกลำงและแนวโน้ม
กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง ด้วยควำมมุ่งม่ันในกำรขยำยธุรกิจเพื่อสร้ำงผลก�ำไร กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนจะปรับปรุงกำรจัดซื้อและ
กระจำยสนิคำ้ กำรวำงแผนกำรเปิดสำขำรำ้นอำหำร ขั้นตอนและระบบกำรด�ำเนนิงำน เพื่อควบคุมคุณภำพสนิคำ้อำหำรและปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจในประเทศจีนยังขยำยธุรกิจกำรส่งอำหำรตำมแนวโน้มกำรส่งอำหำรที่เพิ่มขึ้น  
โดยปรับเปลี่ยนเมนูอำหำรให้เหมำะสมและสร้ำงพันธมิตรกับผู้ให้บริกำรส่งอำหำรชั้นน�ำของประเทศ ท้ำยสุด ควำมแข็งแกร่งของ 
แบรนด์ในเครอืและฐำนกำรด�ำเนนิงำนจะส่งผลให้กลุม่ธรุกจิในประเทศออสเตรเลยีและสงิคโปร์สำมำรถเตบิโตต่อไป เมือ่ปัจจยัภำยนอก
ปรับตัวดขีึ้น

เครอืข่ายธรุกจิจดัจ�าหน่ายทีแ่ขง็แกร่งเพือ่สร้างฐานการเตบิโตใหม่ให้กบัไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะยังคงสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในเครือ โดยมองหำโอกำสในกำรเปิดตัวแบรนด์สินค้ำไลฟ์สไตล์ใหม่ 
ในประเทศไทย ด้วยสภำพแวดล้อมกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจำกนี้ แบรนด์ใหม่ที่บริษัทได้เปิดตัวในปี 2559  
จะเป็นอกีฐำนหนึ่งในกำรสร้ำงกำรเตบิโตของรำยได้และผลก�ำไร ด้วยกำรเปิดตัวเว็บไซต์บมีิ้นท์ ซึ่งเป็นฐำนจัดจ�ำหนำ่ยสนิค้ำออนไลน์
ของบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์จะพัฒนำควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินค้ำ โดยกำรด�ำเนินงำนทั้งในส่วนของร้ำนค้ำและช่องทำง 
ออนไลน์ร่วมกันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้ำ บริษัทมั่นใจว่ำโครงกำร 
ดังกล่ำวจะเป็นฐำนที่แข็งแกร่งในกำรสร้ำงกำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนนิงำนต่อไปในอนำคต

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
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รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

1. บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริกำรเช่ำเครื่องบิน 
ในลักษณะที่เป็นกำรเชำ่เหมำล�ำ 
(Charter Flight) ให้แก่บริษัท 
และบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็น  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งตำมบริษัท ดังนี้
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
- บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จ�ำกัด
- บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ�ำกัด

13.25
 4.72 
4.27
0.02

บริษัทและบริษัทย่อย เชำ่เครื่องบิน
เหมำล�ำให้แก่ผู้บริหำร เพื่อใช้ 
เดินทำงไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจกำร
ในประเทศและตำ่งประเทศ  
โดยเป็นกำรให้บริกำรตำม 
รำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริกำร 
ดำ้นบัญชี และด้ำนกำรจัดกำร 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และสำรสนเทศแก่ บจก. เอ็มเจ็ท 
โดยคิดอัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 
ตำมลักษณะและปริมำณงำน  
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ
จัดการ

1.98 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มีควำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนบัญชีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

2. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น 
วิลล่า
ความสัมพันธ์ :
เป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนล  
ถือหุ้นร้อยละ 50  
และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คือ บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริกำร 
ด้ำนบัญชี โดยคิดค่าบริการ 
ตำมลักษณะและปริมำณงำนแก่ 
บจก. ไม้ขำว เวเคชั่น วิลลำ่ 

 0.56 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มีควำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนบัญชี และเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

รายการระหว่างกนักบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง
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รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

3. บจก. ซีเลค เซอร์วิส  
พาร์ทเนอร์
ความสัมพันธ์ :
มีกรรมกำรร่วมกัน  
และมี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 51

บริษัทย่อยจ�ำหนำ่ยสินค้ำให้กับ บจก. 
ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ ซึ่งบันทึก
เป็นรายได้จากการขาย แยกตำม
บริษัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
-  บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 
-  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 
- บรษิัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

17.52
 24.40

145.01
0.47

1.41

บริษัทย่อยจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่  
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์  
ในรำคำตลำดตำมปกติที่บริษัทย่อย
ด�ำเนินอยู่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและด้ำนกำรเงินแก่ 
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์  
ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.91 เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเงินปันผล 
จำกกำรถือหุ้นของ บจก. ซีเลค 
เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ โดยรับรู้ 
เป็นรายได้เงินปันผล

35.70 เงินปันผลซึ่งเกิดจำกกำรถือหุ้น  
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
แล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้น 
มีควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ๊ป ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส  
พำร์ทเนอร์ กู้ยืมเงินตำมสัญญำ  
โดยเป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วน 
กำรถือหุ้น และคิดอัตรำดอกเบี้ย 
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน 
โดยผู้ถือหุ้น และอ้ำงอิงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์  
ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวมีก�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

76.89 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บริษัทย่อย คือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้ 
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ

1.77 เป็นกำรให้กู้ยืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึ้นมีควำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
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ปี 2559
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เหตผุลและความจ�าเป็น

4. Eutopia Private Holding 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50  
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรมแก่ 
Eutopia Private Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 196.87 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ  
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคดิอัตรำคำ่บรกิำรรำยเดอืน  
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน  
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.42 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำน 
กำรจัดกำรเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม 
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคดิอัตรำคำ่บรหิำรจัดกำร 
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป  
และอัตรำคำ่ธรรมเนยีมบรหิำร 
จัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.80 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  
ให้บรกิำรด้ำนกำรตลำดแก่  
Eutopia Private Holding Limited 
โดยคดิค่าบริการตำมต้นทุน 
ที่เกดิขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นอัตรำเดยีวกับ
บุคคลภำยนอก

 1.26 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรตลำด เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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เหตผุลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื RGR International 
Limited ให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำร 
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไป
ในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ 
ค่ำธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำรดังกล่ำว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

17.68 เนื่องจำก RGR International Limited 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MSpa Ventures 
Limited ให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรสปำ
แก่ Eutopia Private Holding Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร 
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป  
และอัตรำคำ่ธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับ 
รำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

9.88 เนื่องจำก MSpa Ventures Limited  
มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบรหิำรสปำ  
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

5. MHG Deep Blue  
Financing
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรจัดกำรทำงกำรเงนิ  
แก่ MHG Deep Blue Financing  
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

22.85 กำรบรกิำรจัดกำรทำงกำรเงนิ 
เป็นไปตำมสัญญำ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมสมเหตุสมผล

6. O Plus E Holding 
Private Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Lodging  
Management (Mauritius) Limited 
ให้ O Plus E Holding Private Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยเป็น 
กำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ 
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น  
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ 
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ 
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

697.51 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื Lodging  
Management (Mauritius) Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับ จำกกำรให้  
O Plus E Holding Private Limited  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

33.65 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำม 
รำคำตลำด ซึ่งคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging  
Management (Mauritius) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรมแก่ 
O Plus E Holding Private Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

6.09 เนื่องจำก Lodging Management 
(Mauritius) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 

7. Harbour View 
Corporation
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 30.39 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื RGR International 
Limited ให้ Harbour View  
Corporation Limited กู้ยืมเงิน 
ตำมสัญญำ โดยเป็นกำรให้กู้ยมื
ตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด 
ร่วมกนัโดยผูถ้อืหุน้และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

64.72 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำม 
รำคำตลำด ซึ่งคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื RGR International 
Limited ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Harbour View Corporation Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

4.31 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำม 
รำคำตลำด ซึ่งคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่  
Harbour View Corporation Limited 
โดยคดิอัตรำคำ่บรหิำรจัดกำรเป็นไป
ในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ 
คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำรดังกลำ่ว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.25 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์  
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ปให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Harbour View Corporation  
Limited โดยรับรู้เป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

3.08 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำรดำ้น
กำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่  
Harbour View Corporation Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน  
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน  
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.15 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ  
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ  
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในแก่  
Harbour View Corporation  
Limited โดยคดิอัตรำค่ำกำรเป็นไป 
ในลักษณะสำกลทั่วไป และใกล้เคยีง
กับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.17 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

8. Tanzania Tourism and 
Hospitality Investment 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ให้ Tanzania Tourism and  
Hospitality Investment Limited  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด 
ร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้ำงอิงจำก
อตัรำดอกเบีย้ของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

284.77 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นวำ่ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้  
Tanzania Tourism and Hospitality 
Investment Limited กู้ยมืเงนิ 
ตำมสัญญำ

12.74 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

9. Zanzibar Tourism and 
Hospitality Investment 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ให้ Zanzibar Tourism and 
Hospitality Investment Limited  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด 
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

16.89 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ Zanzibar 
Tourism and Hospitality Investment 
Limited กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

 0.45 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

10. Rocky Hill Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงิน 
ตำมสัญญำ และคดิอัตรำดอกเบี้ย 
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน 
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์  
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

99.61 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ Rocky Hill 
Limited กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

4.15 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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11. Sand River Eco Camp 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited 
ให้ Sand River Eco Camp Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด 
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

 58.08 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้  
Sand River Eco Camp Limited  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

 2.83 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

12. Elewana Afrika Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ให้ Elewana Afrika Limited  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด 
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

258.84 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality  
Investment International Limited  
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้  
Elewana Afrika Limited  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

14.41 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

13. Harbour Residences 
Oaks Ltd.
ความสัมพันธ์ :
บรษิัทย่อย คอื  
Oaks Hotel & Resort 
Limited ถอืหุ้น Harbour 
Residence Oaks Ltd.  
ร้อยละ 50  

บรษิัทย่อย คอื Oaks Hotel & Resort 
Limited ให้ Harbour Residence 
Oaks Ltd. กู้ยืมเงินและคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน 
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ 
เงนิกู้ดังกล่ำว มกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

26.96 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Oaks Hotel  
& Resort Limited ได้รับเงนิปันผล
จำกกำรถอืหุ้นของ Harbour  
Residence Oaks Ltd.  
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

19.14 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น  
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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14. บจก. ซูม่า กรุงเทพ
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 51 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. รำชด�ำร ิ 
ลอดจ์จิ้ง ให้ บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยเป็น 
กำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ 
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น  
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ 
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ 
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

73.34 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. รำชด�ำร ิ 
ลอดจ์จิ้ง ได้ดอกเบี้ยรับ 
จำกกำรให้ บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

2.31 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนบัญช ีโดยคดิค่าบริการ 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
บจก. ซูม่ำ กรุงเทพ 

 0.12 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนบัญช ีเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่  
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

15. Arabian Spa (Dubai) 
(LLC)
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื MSpa Ventures 
Limited ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรสปำ
แก่ Arabian Spa (Dubai) (LLC) 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

4.64 เนื่องจำก MSpa Ventures Limited 
มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบรหิำรสปำ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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16. บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น
ความสัมพันธ์ :
ม ีบจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
(ไทย) เป็นผู้ถอืหุ้น
รำยใหญ่ ซึ่งถอืหุ้น
ในบรษิัท เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.53 
จงึมผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. แม่รมิเทอเรซ 
รซีอร์ท เช่ำที่ดนิของ บจก. ศรพีัฒน์ 
กำร์เด้น เพื่อใช้ประกอบกำร
โรงแรมโฟร์ซซีั่น รซีอร์ท เชยีงใหม่ 
โดยบันทกึเป็นค่าเช่า

24.83 กำรเช่ำที่ดนิเพื่อปลูกสรำ้งโรงแรม 
เป็นรำยกำรค้ำตำมปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีภำษแีละกำรเงนิ
โดยคดิค่าบริการตำมลักษณะ
และปรมิำณงำนแก่ 
บจก. ศรพีัฒน์ กำร์เด้น 

0.45 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
ภำษแีละกำรเงนิ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

17. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
(ไทย)
ความสัมพันธ์ :
เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
โดยถอืหุ้น ร้อยละ 16.53 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์ 
โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคดิอัตรำ
คำ่บรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.74 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และดำ้นกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่ 
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

 0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก
ในปรมิำณมำก ท�ำให้ได้ต้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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18. บจก. ภูเก็ต เวสเซล 
โฮลดิ้ง
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกัน

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ภูเก็ต 
เวสเซล โฮลดิ้ง โดยคดิอัตรำ
ค่าบริการรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน 

 0.07 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และดำ้นกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

19. บมจ. เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท 
ความสัมพันธ์ :
บรษิัทถอืหุ้นร้อยละ 35.70

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
รับเงนิปันผลจำกกำรลงทุน
ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
บันทกึเป็นรายได้เงินปันผลรับ

 174.64 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น 
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก 
บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
ซึ่งเป็นผู้ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์
เบเกอรี่ และอำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง 
บรษิัทบันทกึเป็นรายการซื้อสินค้า 
แบ่งแยกตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. เอส.แอล.อำร์.ท ี
- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ 
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
  (ประเทศไทย) 
- บริษัท เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี จ�ำกัด

27.22
 32.57
 3.92

12.85
 0.32

0.21

เป็นกำรซื้อสนิคำ้ตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. เจ้ำพระยำ 
รสีอร์ท ให้บรกิำร แก่ บมจ. เอส 
แอนด์ พ ีซนิดเิคท โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรกิำร ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำนซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.18 เป็นกำรรับบรกิำรตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
ปกต ิซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิัท

บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
เช่ำอำคำรจำกบรษิัทย่อย คอื 
บจก. เจ้ำพระยำ รสีอร์ท 
โดยมกี�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำที่ใกล้เคยีง
กบัรำคำตลำด โดยมกี�ำหนดระยะเวลำ
ที่ชัดเจน และบันทกึเป็นค่าเช่า

1.76 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เช่ำตำมอัตรำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง



305บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

20. บจก. ไมเนอร์  
แอร์คราฟ โฮลดิ้ง
ความสัมพันธ์ :
มผีู้ถอืหุ้นร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรบัญช ี
และเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. ไมเนอร์  
แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง โดยคดิอัตรำ
คำ่บรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.05 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่  
บจก. ไมเนอร์ แอร์ครำฟ โฮลดิ้ง  
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน  
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

 0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก
ในปรมิำณมำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

21. บจก. เอ็มเจ็ท เมน
เทนแนนซ์
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำรด้ำนบัญช ี
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่  
บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์  
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน  
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน  
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.70 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

22. บริษัท เอ็มดีเจ็ท จ�ากัด
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่บรษิัท เอ็มดเีจ็ท 
จ�ำกัด โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ตำมลักษณะ 
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.02 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

23. บจก. มายเซล 
ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ความสัมพันธ์ :
บรษิัทย่อย คอื บมจ. 
ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
ถอืหุ้น บจก. ไทยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 
ในสัดส่วนร้อยละ 50

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและด้ำนกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. มำยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช โดยคดิอัตรำ
คำ่บรกิำรรำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.03 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำเครื่อง
คอมพวิเตอร์แก่ บจก. มำยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปรมิำณมำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บมจ. ไมเนอร์ 
คอร์ปอเรชั่น ให้บรกิำร 
ดำ้นกำรจัดกำรแก่ บจก. มำยเซล 
ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช โดยคดิอัตรำ
คำ่บรกิำรรำยเดอืนตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.02 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
มคีวำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำร และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

24. บจก. อินชัวร์
เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส 
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
และ บรษิัทย่อย จ่ำยค่าประกันภัย 
ให้ บจก. อนิชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส  
โดยรำคำประกันภัยดังกล่ำว 
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด

4.83 เนื่องจำก บรษิัท อนิชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ 
อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จ�ำกัด 
มคีวำมเชีย่วชำญในด้ำนกำรประกนัภยั 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

25. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
และบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อยและบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อผลติภัณฑ์จำก บมจ. ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป และบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลติ
และจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์อำหำรทะเล
แช่แข็ง บรษิัทบันทกึเป็นรายการ
ซือ้สนิค้า แบ่งแยกตำมรำยบรษัิท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
- บจก. เอส.แอล.อำร์.ท ี
- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
- บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
  (ประเทศไทย)
- บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
- บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. บีทเีอ็ม (ไทยแลนด์)

32.42
42.07
6.71

 2.79

2.47
6.95
5.45

40.76

เป็นกำรซื้อสนิคำ้ตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

26. บจก. บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) 
ความสัมพันธ์ :
บรษิัทย่อย คอื 
บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด 
กรุ๊ป ถอืหุ้น บรษิัท บทีเีอ็ม 
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ร้อยละ 50

บรษิัทย่อยจ�ำหน่ำยสนิคำ้
และผลิตภัณฑ์ให้กับ 
บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้จากการขาย 

3.82 บรษิัทย่อยจ�ำหนำ่ยสนิค้ำให้แก่ 
บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) ด้วยเงื่อนไข
กำรคำ้ตำมปกตติำมรำคำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก 
บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
ซึ่งเป็นผู้ผลติผลติภัณฑ์เบเกอรี่ 
บรษิัทบันทกึเป็นรายการซื้อสินค้า 

0.06 เป็นกำรซื้อสนิคำ้ตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.33 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่ 
บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
โดยคดิอัตรำคำ่บรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.13 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปรมิำณมำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเชำ่
ที่ต�่ำกวำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 

บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
เชำ่อำคำรจำก บรษิัทย่อย คอื 
บจก. เจ้ำพระยำ รสีอร์ท โดยก�ำหนด
อัตรำคำ่เช่ำใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
โดยมกี�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
และบันทกึเป็นค่าเช่า

1.86 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เชำ่ตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บจก. บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) 
เชำ่อำคำรจำก บรษิัทย่อย คอื 
บจก. รอยัลกำร์เด้น พลำซ่ำ 
โดยก�ำหนดอัตรำคำ่เช่ำใกล้เคยีงกับ
รำคำตลำด โดยมกี�ำหนดระยะเวลำ
ที่ชัดเจน และบันทกึเป็นค่าเช่า

0.10 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เชำ่ตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

27. MHG Signity Asset 
Holding (Mauritius) Ltd. 
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius) 
ให้ MHG Signity Asset Holding 
(Mauritius) Limited กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ และคดิอัตรำดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

132.57 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius) 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ MHG 
Signity Asset Holding (Mauritius) 
Limited กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

7.97 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง



309บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

28. Per Aquum 
Management JLT
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่ 
Per Aquum Management JLT 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไป
ในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ
คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำรดังกลำ่ว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.48 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ปให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Per Aquum Management JLT 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไป
ในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ
คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำรดังกลำ่ว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

1.00 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Per Aquum Management JLT 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

2.23 เนื่องจำก Lodging Management 
(Mauritius) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี
แก่ Per Aquum Management JLT 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.20 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ให้ Per Aquum Management JLT 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

10.75 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Per Aquum Management JLT 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

0.21 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรจัดหำโรงแรมใหม่ๆ 
มำอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรของ 
Per Aquum Management JLT 
ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำ ซึ่งรับรู้เป็น
รายได้อื่น

0.34 Lodging Management (Mauritius) 
Limited มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ในกำรจัดหำโรงแรมใหม่ๆ 
มำอยู่ภำยใต้แบรนด์ เปอร์ อควัม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

29. Per Aquum Maldives 
Private Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่ 
Per Aquum Maldives Private 
Limited โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำร
จัดกำรเป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 0.66 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ปให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร
โรงแรมแก่ Per Aquum Maldives 
Private Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

 2.44 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Per Aquum Maldives 
Private Limited โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

31.58 เนื่องจำก Lodging Management 
(Mauritius) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
กำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited 
ให้ Per Aquum Maldives Private 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
โดยเป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วน
กำรถอืหุ้น และคดิอัตรำดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

128.27 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Mauritius) Limited
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Per Aquum Maldives Private 
Limited กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

3.06 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

30. Rani Minor Holding 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่ Rani 
Minor Holding Limited โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำค่ำธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

 0.24 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ปให้บรกิำรจัดกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ Rani Minor Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.51 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำร 
โรงแรม และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่รำยกำร
ที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผลเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
Rani Minor Holding Limited 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

5.91 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ให้ Rani Minor Holding Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 

238.30 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

31. Rani Minor Holding II 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49 

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius)  
ให้ Rani Minor Holding II Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 

3,197.34 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

32. Cabo Delgado Hoteis 
& Resorts, Lda.
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่ 
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 
โดยคดิอัตรำคำ่บรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีบรหิำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.45 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ปให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร
โรงแรมแก่ Cabo Delgado Hoteis 
& Resorts, Lda. โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.37 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. 
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

3.44 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และกำรจัดกำร
เกี่ยวกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

33. Elewana Afrika (T) 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ให้ Elewana Afrika (T) Limited 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

32.25 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Hospitality 
Investment International Limited 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Elewana Afrika (T) Limited 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

2.19 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

34. บจก. เอ็มเอชจี 
เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ 
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรแก่ บจก. 
เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไป
ในลักษณะสำกลทั่วไป และอัตรำ
คำ่ธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำรดังกลำ่ว
เป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.46 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร
โรงแรมแก่ บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค 
ดเีวลอปเม้นท์ โดยรับรู้เป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.80 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. หัวหนิ รสีอร์ท 
ให้ บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค 
ดเีวลอปเม้นท์ กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็น
อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น 
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

158.13 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื บจก. หัวหนิ รสีอร์ท 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค 
ดเีวลอปเม้นท์ กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

15.11 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่  
บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค  
ดเีวลอปเม้นท์ โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.01 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปรมิำณมำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเชำ่
ที่ต�่ำกวำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร 
ด้ำนบัญช ีโดยคดิคำ่บรกิำร 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำนแก่ 
บจก. เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค  
ดเีวลอปเม้นท์ ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.20 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ 
มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื M&H Management 
Limited ให้บรกิำรด้ำนเครื่องหมำย
กำรค้ำแก่ บจก. เอ็มเอชจ ี
เอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าลิขสิทธิ์
ในการใช้เครื่องหมายการค้า

7.21 เนื่องจำก M&H Management 
Limited เป็นเจำ้ของ
เครื่องหมำยกำรค้ำยี่ห้ออนันตรำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท 

35. The Food Theory Group 
Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื MFG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ให้ The Food Theory Group 
Pte. Ltd. กู้ยืมเงินตำมสัญญำ 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น 
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

31.70 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

บรษิัทย่อย คอื MFG International 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ 

0.12 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

36. Liwa Minor Food 
& Beverages LLC
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49

บรษิัทย่อย คอื Primacy Investment 
Limited ให้ Liwa Minor Food 
& Beverages LLC กู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำ และคดิอัตรำดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนดร่วมกัน
โดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

102.44 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Primacy Investment 
Limited ได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้ 
Liwa Minor Food & Beverages LLC 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

1.69 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

37. บจก. พลูหลวง 
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. พลูหลวง 
จ�ำกัด โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำร
รำยเดอืน ตำมลักษณะ
และปรมิำณงำน ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.10 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและดำ้นกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. หัวหนิ รซีอร์ท 
ขำยที่พักอำศัย ให้แก่ บจก. พลูหลวง 
ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงกำรที่พักอำศัย
ที่บรษิัทสร้ำงเพื่อขำย ทั้งนี้ รำคำ
และเงื่อนไขในกำรซื้อขำย ใช้เงื่อนไข
เดยีวกันกับที่เสนอแก่บุคคลภำยนอก 
ซึ่งเป็นรำคำที่อ้ำงองิได้จำก
รำคำตลำด 

205.57 เป็นกำรจ่ำยตำมรำคำและเงื่อนไข
เดยีวกับที่เสนอแก่บุคคลภำยนอก 
ซึ่งเป็นรำคำที่อ้ำงองิได้จำกรำคำ
ตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

38. บจก. พีแคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) 
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49.9

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศแก่ บจก. พแีคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
โดยคดิอัตรำคำ่บรกิำรรำยเดอืน 
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.55 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศ และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ ดคีวิ 
จ�ำหน่ำยสนิค้ำให้กับ บจก. พแีคน 
เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้จากการขาย 

8.28 เป็นกำรขำยสนิค้ำตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญชแีก่ บจก. พแีคน เดอลุกซ์  
(ประเทศไทย) โดยคดิอัตรำ 
ค่าบริการรำยเดอืน ตำมลักษณะ 
และปรมิำณงำน

0.04 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนบัญช ีและเพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บจก. พแีคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
เชำ่อำคำรจำกบรษิัทย่อย คอื 
บจก. ไมเนอร์ แดรี่ โดยมกี�ำหนด
อัตรำคำ่เช่ำที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด 
โดยมกี�ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
และบันทกึเป็นค่าเช่า

3.24 สัญญำเช่ำเป็นกำรให้เชำ่ตำมอัตรำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำร
ที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

บรษิัทย่อย ซื้อผลติภัณฑ์จำก 
บจก. พแีคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
ซึ่งเป็นผู้ผลติและจ�ำหน่ำย
ส่วนประกอบอำหำร บรษิัทบันทกึ
เป็นรำยกำรซื้อสนิค้ำ 
แบ่งแยกตำมรำยบรษิัท ดังนี้
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
- บจก. ไมเนอร์ ดีควิ
- บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)
- บจก. ไมเนอร์ แดรี่ 
- บจก. เอส.แอล.อำร์.ท.ี 

0.16 
20.56
8.73

43.12
0.10

เป็นกำรซื้อสนิคำ้ตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นเป็นธรรม 
และมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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39. บจก. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน 
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 50 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้เช่ำ
เครื่องคอมพวิเตอร์แก่ 
บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี 
โดยคดิอัตรำค่ำบรกิำรรำยเดอืน 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าเช่า

0.22 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ เป็นผู้เชำ่เครื่องคอมพวิเตอร์
กับบรษิัทลสิซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
ในปรมิำณมำก ท�ำให้มตี้นทุนกำรเช่ำ
ที่ต�่ำกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำรด้ำนบัญช ี
โดยคดิค่ำบรกิำรตำมลักษณะ 
และปรมิำณงำนแก่ บจก. เอ็มเอสซ ี
ไทย คูซนี ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.23 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มบีุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บจก. สเวนเซ่นส์ 
(ไทย) ได้ขำยสนิค้ำให้แก่ 
บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี และบันทกึ
เป็นรายได้จากการขายสินค้า

0.01 เป็นกำรขำยสนิค้ำเป็นตำม
รำคำตลำดและเงื่อนไขกำรค้ำปกต ิ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล 

บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ให้บรกิำรดำ้นค�ำปรกึษำ
เกี่ยวกับ RTU Sauce Development 
ให้แก่ บจก. เอ็มเอสซ ีไทยคูซนี 
ซึ่งค่าบริการคดิจำกประเภท
และจ�ำนวนกำรให้บรกิำร และอัตรำ
คำ่บรกิำรเป็นไปตำมบรษิัทอื่นทั่วไป 

0.53 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 
มบีุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนในกำรให้ค�ำปรกึษำ
เกี่ยวกับ RTU Sauce Development 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผลแล้ว

บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด ให้ บจก. เอ็มเอสซ ีไทยคูซนี 
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ และคดิอัตรำ
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำที่ก�ำหนด
ร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น และอ้ำงองิจำก
อัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์ 
ทั้งนี้ สัญญำเงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนด
ระยะเวลำและอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

13.50 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิัทย่อย คอื บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 
ฟู้ด กรุ๊ป ได้ดอกเบี้ยรับจำก
กำรให้ บจก. เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี 
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

0.62 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัญญำ
และมอีัตรำดอกเบี้ยตำมอัตรำตลำด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

40. บจก. จีไฟว์ เจ็ท
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรและผู้ถอืหุ้น
ร่วมกับบรษิัท

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บรกิำร
ด้ำนบัญช ีและจัดกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
และสำรสนเทศโดยคดิค่ำบรกิำร
ตำมลักษณะและปรมิำณงำน
แก่บรษิัท จไีฟว์ เจ็ท จ�ำกัด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

0.03 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 
โซลูชั่นส์ มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญช ี
และด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิ
ประสทิธภิำพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว 
มคีวำมเห็นว่ำรำยกำรที่เกดิขึ้น
มคีวำมสมเหตุสมผลแล้ว

41. Minor Hotels Zambia 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 100 
และมกีรรมกำรร่วมกัน
(รำยกำรนี้เกดิขึ้น
ในช่วงที่ บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ยังคงถอืหุ้นทำงอ้อม
ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนที่ บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จะเขำ้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลอื
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 
2559)

MHG International Holding 
(Mauritius) ให้บรกิำร
ด้ำนกำรบรหิำรแก่ Minor Hotels 
Zambia Limited โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำคำ่ธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ 
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด  
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

9.01 เนื่องจำก MHG International Holding 
(Mauritius) มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรงำน และเพื่อเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม 
แก่ Minor Hotels Zambia Limited 
โดยคดิอัตรำค่ำบรหิำรจัดกำร
เป็นไปในลักษณะสำกลทั่วไป 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมบรหิำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคยีงกับ
รำคำตลำด ซึ่งบันทกึเป็น
รายได้ค่าบริการจัดการ

0.73 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  
ให้บรกิำรดำ้นกำรตลำดแก่  
Minor Hotels Zambia Limited  
โดยคดิค่าบริการตำมต้นทุน 
ที่เกดิขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นอัตรำเดยีวกับ
บุคคลภำยนอก

0.33 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ดำ้นกำรตลำด เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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42. MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุน้ทำงอ้อมร้อยละ 37.5 
และมกีรรมกำรร่วมกัน

MHG International Holding  
(Mauritius) ให้บรกิำร 
ด้ำนกำรบรหิำร แก่ MHG Lesotho 
(Proprietary) Limited โดยคดิอัตรำ
ค่ำบรหิำรจัดกำรเป็นไปในลักษณะ
สำกลทั่วไป และอัตรำค่ำธรรมเนยีม
บรหิำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นอัตรำ 
ที่ใกล้เคยีงกับรำคำตลำด ซึ่งบันทกึ
เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

13.02 เนื่องจำก MHG International  
Holding (Mauritius)  
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรงำน 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging 
Management (Labuan) Limited 
ให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรโรงแรม 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศแก่ 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
ซึ่งบันทกึเป็นรายได้ค่าบริการจัดการ

4.90 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรและเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์และสำรสนเทศ 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius)  
ให้ MHG Lesotho (Proprietary) 
Limited กู้ยืมเงินตำมสัญญำ  
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็น 
อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น 
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ 
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ 
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

28.59 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำม 
รำคำตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื MHG International 
Holding (Mauritius) ได้ดอกเบี้ยรับ 
จำกกำรให้ MHG Lesotho  
(Proprietary) Limited  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ

5.26 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ 
โฮเทล กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำร 
โรงแรมแก่ MHG Lesotho  
(Proprietary) Limited ซึ่งบันทกึเป็น 
รายได้ค่าบริการจัดการ

1.14 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

รำยกำรระหวำ่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  
ให้บรกิำรด้ำนกำรตลำดแก่  
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
โดยคดิค่าบริการตำมต้นทุน 
ที่เกดิขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นอัตรำเดยีวกับ
บุคคลภำยนอก

0.58 เนื่องจำก บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล มคีวำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรตลำด เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นวำ่ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

43. Serendib Hotels PLC
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 22.7  
และมกีรรมกำรร่วมกัน

Lodging Investment (Labuan)  
Limited ได้รับเงนิปันผลจำก 
กำรถอืหุ้นของ Serendib Hotels PCL 
โดยรับรู้เป็นรายได้เงินปันผล

5.73 เงนิปันผลซึ่งเกดิจำกกำรถอืหุ้น  
ซึ่งเป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำ
แล้วมคีวำมเห็นวำ่ รำยกำรที่เกดิขึ้น 
มคีวำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

44. PH Resorts (Private) 
Limited
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 49.9
และมกีรรมกำรร่วมกัน

บริษัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 
กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนกำรบรหิำรโรงแรม
แก่ PH Resorts (Private) Ltd  
โดยรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ 
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
และองิกับรำคำตลำด

 0.60 เนื่องจำก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรโรงแรม 
และเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging  
Management (Labuan) Limited  
ให้บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรโรงแรมแก่ 
PH Resorts (Private) Ltd  
และรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการจัดการ  
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
และองิกับรำคำตลำด

9.60 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในกำรบรหิำรโรงแรม และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื Lodging  
Management (Labuan) Limited  
ให้บรกิำรดำ้นกำรตลำดแก่  
PH Resorts (Private) Ltd  
โดยคดิค่าบริการตำมต้นทุน 
ที่เกดิขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นอัตรำเดยีวกับ
บุคคลภำยนอก

2.34 เนื่องจำก Lodging Management 
(Labuan) Limited มบีุคลำกร 
ที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด  
เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกร 
ให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้ว มคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผลแล้ว

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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บรษิทัท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ
มลูค่ารายการ 

ปี 2559
(ล้านบาท)

เหตผุลและความจ�าเป็น

45. Bodhi Hotel Resort Pvt. 
Ltd.
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 25

บรษิัทย่อย คอื บจก. ไมเนอร์  
โฮเทล กรุ๊ป ให้บรกิำรด้ำนเทคนคิ 
อำท ิกำรออกแบบโรงแรม  
และกำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 
แก่ Bodhi Hotel Resort Pvt. Ltd. 
โดยคดิค่าบริการตำมอัตรำส่วน 
ของงำนที่ท�ำเสร็จตำมสัญญำ

1.23 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  
มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
ในกำรบรกิำรด้ำนเทคนคิ และเพื่อเป็น 
กำรใช้ทรัพยำกรให้เกดิประสทิธภิำพ
สูงสุด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

46. บจก. นายณ์ แอนด์ 
อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ 
ความสัมพันธ์ :
บมจ. ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล 
ถอืหุ้นทำงอ้อมร้อยละ 40

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท รอยัลกำร์เด้น 
พลำซ่ำ จ�ำกัดให้ บจก. นำยณ์  
แอนด์ อำร์จพี ีดเีวลลอปเม้นท์  
กู้ยืมเงินตำมสัญญำ โดยเป็น 
กำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และคดิอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตรำ 
ที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถอืหุ้น  
และอ้ำงองิจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณชิย์ ทั้งนี้ สัญญำ 
เงนิกู้ดังกล่ำวมกี�ำหนดระยะเวลำ 
และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน

7.20 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท รอยัลกำร์เด้น 
พลำซ่ำ จ�ำกัด ได้ดอกเบี้ยรับ  
จำกกำรให้ บจก. นำยณ์ แอนด์  
อำร์จพี ีดเีวลลอปเม้นท์  
กู้ยมืเงนิตำมสัญญำ 

0.21 เป็นกำรให้กู้ยมืตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
และเงื่อนไขกำรกู้ยมืเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมเป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล

47. บมจ. คริสเตียนี 
และนีลเส็น (ไทย)  
และบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์ :
มกีรรมกำรร่วมกับบรษิัท

บมจ. ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย) 
และบรษิัทย่อย ให้บรกิำร 
ดำ้นกำรก่อสร้ำงโรงแรม  
บจก. ไมเนอร์ โฮแทล กรุ๊ป  
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย โดยค่าก่อสร้าง
ค�ำนวณตำมสัญญำ

216.67 บมจ. ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย)  
และบรษิัทย่อย มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในดำ้นวศิวกร และดำ้นเทคนคิ 
ในกำรก่อสร้ำงอำคำร  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

บจก. ไมเนอร์ โฮแทล กรุ๊ป  
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย จะท�ำกำรหัก
เงินประกันผลงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
สัญญำกำรก่อสร้ำงที่มกีับ  
บมจ. ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย) 
และบรษิัทย่อยไว้ ตำมที่ตกลง 
ในสัญญำ จนกว่ำงำนก่อสร้ำง 
จะแล้วเสร็จ

100.89 บมจ. ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย)  
และบรษิัทย่อย มผีู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
ในดำ้นวศิวกร และดำ้นเทคนคิ 
ในกำรก่อสร้ำงอำคำร  
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำแล้วมคีวำมเห็นว่ำ 
รำยกำรที่เกดิขึ้นมคีวำมสมเหตุสมผล

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั

หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในข้ันต้น โดยจะจัดหำข้อมูลและท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำว 
เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และใช้รำคำที่ยุติธรรมหรือไม่ เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุน 
จะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน โดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกน้ันจึงน�ำเสนอ
ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ 
กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำ จะเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุติธรรม 
หรอืไม่

ในกรณทีี่ขนำดของรำยกำรมสีำระส�ำคัญและเป็นรำยกำรตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรษิัทได้ด�ำเนนิกำร 
ให้มัน่ใจว่ำได้มกีำรปฏบิตัติำมประกำศทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครัด ท้ังในกรณทีีเ่ป็นรำยกำรทีด่�ำเนนิกำรโดยบรษัิทเองและกำรด�ำเนนิกำร 
ของบรษิัทย่อย 

นโยบายการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต

กรรมกำรตรวจสอบและบรษิัทจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่อำจเกดิขึ้นในอนำคตวำ่จะเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ�ำเป็น
และให้เป็นไปในรำคำที่ยุตธิรรม ทั้งนี้ บรษิัทมนีโยบำยกำรคดิรำคำส�ำหรับกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกัน ดังนี้

นโยบายการคดิราคา

รำยได้จำกกำรขำยและกำรซื้อสนิค้ำ รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยในธุรกจิ
พัฒนำอสังหำรมิทรัพย์

รำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

คำ่สทิธแิฟรนไชส์ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำบรกิำรจัดกำรและรำยได้อื่น รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดกับบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยรับ อัตรำที่ก�ำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตรำซึ่งอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
ของธนำคำรพำณิชย์

คำ่เช่ำจ่ำย รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

คำ่บรกิำรจัดกำรจำ่ย รำคำที่ตกลงกันซึ่งเป็นรำคำต้นทุนบวกกับคำ่ด�ำเนินกำร

คำ่ลขิสทิธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรคำ้ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

ดอกเบี้ยจำ่ย อัตรำซึ่งองิจำกอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณชิย์

คำ่บรกิำรทำงวชิำชพี รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

คำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ รำคำที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับรำคำปกติที่คิดโดยบุคคลภำยนอก

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

26 Feb 2017
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนนิธุรกจิระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกจิหลัก ได้แก่ ธุรกจิ
รำ้นอำหำร ธุรกจิโรงแรม และธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟชั่น บรษิัทเป็นผู้น�ำในธุรกจิรำ้นอำหำร ซึ่งมขีนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชยี 
โดยมรี้ำนอำหำรเกอืบ 2,000 สำขำ ใน 19 ประเทศ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน,ี สเวนเซ่นส์, ซซิซ์เลอร์, แดรี่ ควนี,  
เบอร์เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ อีกท้ังยังเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้ำของเอง บริหำรจัดกำร และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ท้ังสิ้น 155 โรง ภำยใต ้
เครื่องหมำยกำรค้ำ อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เปอร์ อควัม, เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เจ ดับบลิว  
แมริออท, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 23 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริกำ  
คำบสมทุรอนิเดยี ยโุรป และอเมรกิำใต้ อกีทัง้บรษิทัประกอบธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิโรงแรม (Mixed-Use Business) ประกอบด้วย 
ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพย์ ซึ่งรวมถงึโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ อนันตรำ เวเคชั่น คลับ  
ธุรกิจให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจำกนี้ บริษัทยังเป็นผู้น�ำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น 
ไลฟ์สไตล์จำกต่ำงประเทศ โดยเครื่องหมำยกำรคำ้ที่บรษิัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, บำนำนำ่ รพีับบลคิ, บรูคส์ บรำเธอร์ส,  
เอสปร,ี บอสสนิี่, เอแตม, แรทลยี์, อเนลโล่, ชำร์ล แอนด์ คธี, เพโดร, สวลิลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคลิส์ และอทีแีอล เลริ์นนิ่ง บรษิัทมเีว็บไซต์ 
บมีิน้ท์ ซึง่เปิดตวัในปี 2559 เพือ่น�ำเสนอสนิค้ำแฟชัน่ไลฟ์สไตล์ชัน้น�ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และมธีรุกจิรบัจ้ำงผลติสนิค้ำ ซึง่ผลติสนิค้ำ
อุปโภคบรโิภคตำมสัญญำว่ำจ้ำงผลติ โดยมโีรงงำนเป็นของตัวเอง

โครงสร้างรายได้

ในปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิหลัก ดังนี้ 

(1)  ธุรกจิอำหำรและเครื่องดื่ม ร้อยละ 37.9

(2)  ธุรกจิโรงแรมและบรกิำรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 39.2

(3)  ธุรกจิให้เชำ่ศูนย์กำรค้ำและอสังหำรมิทรัพย์ ร้อยละ 0.6

(4)  ธุรกจิบันเทงิ ร้อยละ 0.2

(5)  ธุรกจิขำยอสังหำรมิทรัพย์ ร้อยละ 5.8

(6)  ธุรกจิจัดจ�ำหนำ่ยและผลติสนิค้ำ ร้อยละ 6.1

(7)  รำยได้อื่น ร้อยละ 10.2

ลักษณะการประกอบธุรกจิ

26 Feb 2017
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เหตุกำรณ์ส�ำคัญในปี 2559

เดือน เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2559

มกราคม •	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

กุมภาพันธ์ •	 เข้าซื้อกลุ่มโรงแรมทิโวลีเสร็จสิ้น	ประกอบด้วย	14	โรงแรม	ในประเทศโปรตุเกสและบราซิล	
 พร้อมฐำนปฏิบัติงำนและแบรนด์ทิโวลี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 

•	 เปิดบริการโรงแรมอวานี	ริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นโรงแรมอวานีต้นแบบในประเทศไทย	
 มีห้องพักเพื่อให้บริกำรจ�ำนวน 248 ห้อง

•	 ออกหุ้นกู้	2	ชุด	ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่	1	จำานวน	2,800	ล้านบาท	อาย	ุ5	ปี	
 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จ�ำนวน 1,200 ล้ำนบำท อำยุ 15 ปี

•	 การลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว	สำาหรับแปลงที่ดินบนถนนสีลม	เพื่อพัฒนาอาคารสำานักงาน 
 และพลำซ่ำ

•	 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	(International	Headquarters:	IHQ)	
 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) จำกกรมสรรพำกร

มีนาคม •	 เปิดให้บริการ	โอ๊คส์	วูลลุงกับบา	ในเมืองบริสเบน	ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งมีห้องพักให้บริการจำานวน	61	ห้อง	
 ภำยใต้สัญญำกำรเข้ำบริหำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights Contract)

•	 เข้าซื้อหุ้นร้อยละ	25	ของบริษัท	โพธิ	โฮเทล	แอนด	์รีสอร์ท	จำากัด	ในประเทศอินเดีย	 
 เพื่อสร้ำงโรงแรมโอ๊คส์ พุทธคยำ ในดินแดนของชมพูทวีป

เมษายน •	 เข้าบริหารโรงแรมลอยซาบา	เท้นท์	แคมป์	และลอยซาบา	สตาร์	เบดส์	มีห้องพักให้บริการ
 จ�ำนวนรวม 16 ห้อง ในประเทศเคนยำ ภำยใต้แบรนด์เอเลวำนำ่ คอลเลคชั่น

•	 เปิดตัวบรูคส์	บราเธอร์ส	แบรนด์แฟชั่นจากประเทศสหรัฐอเมริกา	ในประเทศไทย

มิถุนายน •	 เปิดบริการร้านอาหารแบรนด์ริเวอร์ไซด์	ซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทปลาบาร์บีคิวสไตล์เสฉวน	
 จำกประเทศจีน ในประเทศสิงคโปร์

•	 เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในกลุ่มเบร็ดทอล์ค	ประเทศสิงคโปร	์จาก	“เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย”	
 เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” 

•	 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	(International	Headquarters:	IHQ)	 
 ของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ำกัด จำกกรมสรรพำกร

เหตุการณ์ส�าคญัในปี 2559
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เหตุกำรณ์ส�ำคัญในปี 2559

เดือน เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2559

กรกฎาคม •	 เปิดให้บริกำร โอ๊คส์ เซำท์แบงค์ ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีห้องพักให้บริกำรจ�ำนวน 116 ห้อง  
 ภำยใต้สัญญำกำรเขำ้บริหำรจัดกำรห้องชุด (Management Letting Rights Contract)

•	 เปิดโรงแรมอนันตรา	คาลูทารา	รีสอร์ท	มีห้องพักให้บริการรวมจำานวน	141	ห้อง	ในประเทศศรีลังกา

•	 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมเดอะ	รอยัล	ลิฟวิ่งสโตน	วิคตอเรีย	ฟอลส์	แซมเบีย	บาย	อนันตรา	
 และโรงแรมอวำนี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ในประเทศแซมเบีย จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100

•	 เข้าบริหารโรงแรมอวานี	เดรา	ดูไบ	โฮเทล	ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริการจำานวนรวม	216	ห้อง	
 ในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

•	 เข้าบริหารโรงแรมอวานี	ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริการ
 จ�ำนวนรวม 196 ห้อง ในประเทศไทย

•	 เปิดร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเองจำานวน	4	สาขา	ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง	ประเทศสาธารณรัฐ 
 แห่งสหภำพเมียนมำ

กันยายน •	 เปิดให้บริการร้านอาหาร	9	ร้าน	ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต	ณ	อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ	อาคาร	2	
 ภำยใต้ควำมร่วมมือกับบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ (ประเทศไทย)

•	 ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน	Dow	Jones	Sustainability	Emerging	Markets	Index	(DJSI)	
 ในหมวดอุตสำหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือส�ำรำญ เป็นปีที่สำมติดต่อกัน

•	 เปิดตัวเอแตม	แบรนด์ชุดชั้นในสตรีจากประเทศฝรั่งเศส	ในประเทศไทย

ตุลาคม •	 เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา	อัล	จาบาล	อัล	อัคดาร์	รีสอร์ท	ในประเทศโอมาน	ซึ่งมีห้องพักเพื่อให้บริการ
 จ�ำนวนรวม 115 ห้อง ภำยใต้สัญญำรับจำ้งบริหำร

•	 เปิดตัวอนันตรา	เชียงใหม	่เซอร์วิส	สวีท	ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย	์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอนันตรา	 
 เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ

•	 เปิดตัวแรทลีย์	แบรนด์กระเป๋าและเครื่องประดับจากประเทศอังกฤษ	ในประเทศไทย

•	 เปิดตัวบีมิ้นท์	เว็บไซต์ขายของออนไลน์	และช่องทางการตลาดดิจิทัลของแบรนด์ที่ไมเนอร์
 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย

พฤศจิกายน •	 โรงแรมพัทยา	แมริออท	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมอวานี	พัทยา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	
 มีห้องพักเพื่อให้บริกำรรวมจ�ำนวน 298 ห้อง ในประเทศไทย

•	 เปิดให้บริการโรงแรมอัล	บาลีด	รีสอร์ท	ซาลาลาห์	บาย	อนันตรา	ในประเทศโอมาน	มีห้องพักเพื่อให้บริการ
 จ�ำนวนรวม 136 ห้อง ภำยใต้สัญญำรับจำ้งบริหำร

•	 เข้าลงทุนในโรงแรมเอเลเมนท	์บูทีค	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ไฮด์อเวย์	ในประเทศไทย	ซึ่งมีห้องพักให้บริการ
 จ�ำนวนรวม 34 ห้อง

•	 เข้าซื้อแฟรนไชส์และเปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง	โดย	อ.มัลลิการ	์ในประเทศสิงคโปร์

•	 เปิดตัวอเนลโล่	แบรนด์กระเป๋าจากประเทศญี่ปุ่น	ตัวแทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ธันวาคม •	 เปิดให้บริการห้องพักแห่งใหม่ของโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา	อนันตรา	เวเคชั่น	คลับ	
 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

บริษัทต้องเผชิญควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อรำยได้  
ผลก�ำไร สนิทรัพย์ สภำพคล่อง และมูลค่ำหุ้นของบรษิัท 

นอกจำกควำมเสี่ยงที่จะกล่ำวถงึต่อไป อำจมคีวำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบรษิัทไม่อำจทรำบหรอืระบุได้ในขณะนี้ และควำมเสี่ยงบำงอย่ำง
ที่บรษิัทคดิว่ำไม่เป็นนัยส�ำคัญในปัจจุบัน แต่อำจมคีวำมส�ำคัญต่อไปในอนำคตได้ ดังนั้น ผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) ควรพจิำรณำ
ผลกระทบและควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจำรณำถึงปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจำกปัจจัย 
ควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ด้วย

1. ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะภยัธรรมชาติ 
 และเหตกุารณ์ร้ายแรง 

รำยได้ ก�ำไร และแผนกำรขยำยงำนของบริษัท ล้วนต้องอำศัยภำคกำรใช้จ่ำยของลูกค้ำ ผู้บริโภค ตลอดจนควำมเชื่อมั่น 
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งอำจได้รับผลกระทบด้ำนลบจำกปัจจัยภำยนอกหลำยๆ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจถดถอย ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง โรคระบำด หรือภัยธรรมชำติ เป็นต้น และแม้ว่ำปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
เป็นควำมเสี่ยงโดยทั่วไปที่ผู้ประกอบกำรธุรกิจทุกๆ รำยต้องเผชิญ แต่บริษัทก็จัดท�ำมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ 
ด้ำนลบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดให้ได้มำกที่สุด ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวรวมถึง 
แต่ไม่จ�ำกัดเพยีง 
 • สร้ำงควำมสมดุลของโครงสร้ำงรำยได้ อันประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 

ร้ำนอำหำร ธุรกจิจัดจ�ำหน่ำยและรับจ้ำงผลติ 
 • สร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมหลำกหลำยของกลุ่มแบรนด์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมหลำกหลำยตลำด จำกเซอร์วิส  

อพำร์ทเมนท์ จนถงึโรงแรมระดับหรู และจำกแฮมเบอร์เกอร์ จนถงึพซิซ่ำและอำหำรไทย 
 • ขยำยฐำนธุรกิจให้หลำกหลำยครอบคลุมทั้งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนภูมิภำคแอฟริกำ 

ภูมิภำคตะวันออกกลำง ประเทศโปรตุเกส และประเทศบรำซิล เพื่อลดกำรพึ่งพำธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียง 
ประเทศเดยีว 

 • ขยำยธุรกิจที่บริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (Fee-Based Model) ได้แก่ กำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม  
และกำรให้สทิธแิฟรนไชส์ ทั้งในประเทศที่บรษิัทด�ำเนนิธุรกจิอยู่ในปัจจุบันและตลำดใหม่ๆ ที่บรษิัทยังไม่คุ้นเคย 

 • เตรียมวำงแผนส�ำรองส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Contingency Plan) โดยควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่บริษัทต้องเผชิญในอดีต  
มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของธุรกจิของบรษิัท

2. ความเสีย่งจากการแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกจิหลกั 

 2.1 การแข่งขนัในธรุกจิโรงแรม 
กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนโรงแรมระดับบนในแหล่งท่องเที่ยวที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ อำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขัน

ในด้ำนรำคำ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับรำยได้และก�ำไรของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงนอกฤดูกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับ
ควำมกดดันทั้งในเรื่องของรำคำจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ต�่ำ และจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยคงที่สูง  
(Operating Leverage) อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจว่ำโรงแรมของบริษัทจะมีคุณภำพและกำรให้บริกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่งในตลำดน้ันๆ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีมำตรกำร 
ในกำรลดควำมเสี่ยง โดยกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของธุรกิจ ขยำยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลำยๆ แห่ง มีประเภท 
และระดับกำรให้บริกำรของโรงแรม มีแบรนด์ ตลอดจนเชื้อชำติของแขกที่มำเข้ำพักโรงแรมที่หลำกหลำย ซึ่งนอกจำก 
แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เปอร์ อควัม และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับบนของบริษัทเองแล้ว  

ปัจจยัความเส่ียง
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บรษัิทยังได้ว่ำจ้ำงบรษิัทชั้นน�ำให้บรหิำรโรงแรมภำยใต้กำรลงทุนของบรษิัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซั่นส์, เจ ดับบลวิ แมริออท,  
เซ็นต์ รจีสิ และเรดสิัน บลู ทั้งนี้ โรงแรมส่วนใหญ่ภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำน,ี เปอร์ อควัม และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น  
ตัง้อยูใ่นภมูภิำคเอเชยี ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำ ในขณะทีโ่รงแรมภำยใต้แบรนด์ทโิวลอียูใ่นประเทศโปรตเุกสและบรำซลิ  
ส่วนโรงแรมในกลุ่มโอ๊คส์นั้น มีฐำนธุรกิจหลักอยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตลำดที่มีควำมผันผวน 
ของฤดูกำรท่องเที่ยวน้อยกว่ำ อีกทั้งบริษัทยังมีกำรลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปำ ธุรกิจ 
ให้เชำ่ศูนย์กำรค้ำ ธุรกจิบันเทงิ และธุรกจิอสังหำรมิทรัพย์ ส่งผลให้บรษิัทสำมำรถให้บรกิำรแก่ผู้บรโิภคได้อยำ่งครบวงจร

 2.2 การแข่งขนัในธรุกจิร้านอาหาร 
ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกคู่แข่งธุรกิจรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแข่งขันได้ง่ำยกว่ำ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกับธุรกจิโรงแรม โดยบรษิัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรรำยอื่นๆ ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ  
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทวำงเป้ำหมำยในกำรคงควำมเป็นผู้น�ำของธุรกิจร้ำนอำหำร โดยกำรพัฒนำทั้งสินค้ำเดิมและสินค้ำ 
ใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบร้ำนใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งเน้นกำรตอบสนองให้ทันควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บรโิภคผ่ำนกำรท�ำกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ ท�ำให้บรษิัทสำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น�ำและมสี่วนแบ่งกำรตลำดที่เหนอืกว่ำ 
คู่แข่ง ด้วยฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งและขนำดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale)  
นอกจำกนี้ บรษิัทยังมนีโยบำยกระจำยธุรกจิ เพิ่มควำมหลำกหลำยของประเภทรำ้นอำหำร ซึ่งครอบคลุมทั้งอำหำรตะวันตก  
เช่น พิซซ่ำ สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอำหำรไทย จีน ญี่ปุ่น กำแฟ และเบเกอรี่ และกำรขยำยธุรกิจไป 
ในหลำกหลำยประเทศ ท�ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ 
ในกลุ่มนี้มกีำรกระจำยควำมเสี่ยงและมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง

 2.3 การแข่งขนัในธรุกจิจดัจ�าหน่ายสินค้า 
ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำซึง่บรษิทัเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำแฟชัน่และเครือ่งส�ำอำงในประเทศไทย เป็นธรุกจิทีม่กีำรแข่งขนั

ค่อนข้ำงสูง ถงึแม้ว่ำจะมผีู้ประกอบกำรจัดจ�ำหนำ่ยสนิคำ้แฟชั่นระดับโลกเขำ้มำด�ำเนนิธุรกจิในประเทศไทยมำกขึ้น หำกแต่ 
ยังกระจุกตัวอยู่เพียงในกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่ๆ เท่ำนั้น ในขณะที่แบรนด์ส่วนใหญ่ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ  
มกีำรกระจำยตวัมำกกว่ำ โดยเฉพำะในต่ำงจังหวัด ซึง่มแีนวโน้มในกำรเตบิโตของภำคกำรอปุโภคบรโิภคทีส่งูกว่ำในระยะยำว  
นอกจำกนี้ บริษัทได้คัดสรรแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของกลุ่มแบรนด์ในเครือและตำมกระแสผู้บริโภค  
ส่งผลให้บรษิทัยงัคงเป็นหนึง่ในผูป้ระกอบกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำอสิระ (Independent Operator) ทีใ่หญ่ทีส่ดุรำยหนึง่ของประเทศ 
ทั้งนี้ เนื่องจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเป็นธุรกิจแรกของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ บริษัทจึงได้ประโยชน์จำกควำมช�ำนำญและเครือข่ำย 
ที่กว้ำงขวำงของทีมผู้บริหำร นอกจำกนี้ บริษัทยังคงพัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองกระแสควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
และมีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบสมำชิก ไมเนอร์ พลัส กำร์ด ด้วยกำรเติบโตของตลำดอีคอมเมิร์ซ 
ในประเทศไทย บรษิัทได้เปิดตัวช่องทำงจัดจ�ำหนำ่ยออนไลน์ผำ่นเว็บไซต์บมีิ้นท์

3. ความเสีย่งจากการลงทุนในธุรกจิใหม่ 

บรษิัทมแีผนกำรขยำยธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้บรษิัทมคีวำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใหม่ๆ  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิกำรเปลี่ยนแปลงของมูลคำ่กำรลงทุน ควำมส�ำเร็จในกำรรเิริ่มโครงกำร ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำ กำรขอใบอนุญำต และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจำกควำมเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่ำงไรก็ดี บริษัท 
มีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ อย่ำงใกล้ชิด ทั้งผ่ำนกำรท�ำ Due Diligence อย่ำงละเอียด กำรจัดท�ำ 
แผนงำนและขั้นตอนมำตรฐำน กำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่รอบคอบ เป็นต้น โดยบริษัทจะว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้และ 
ควำมช�ำนำญในประเทศนัน้ๆ อำท ิทีป่รกึษำด้ำนกฎหมำย ทีป่รกึษำด้ำนบญัช ีซึง่จะท�ำงำนร่วมกบัทมีงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญของบรษิทั
เพื่อให้มั่นใจว่ำ บรษิัทจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรหรอืเข้ำซื้อกจิกำร กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรนั้นๆ ต่อไป เพื่อให้ 
มผีลก�ำไรทีน่่ำพอใจรวมถงึกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง นอกจำกนี ้บรษัิทมมีำตรกำรลดควำมเสีย่งส�ำหรับกำรลงทุนในประเทศ
ที่บริษัทไม่เคยด�ำเนินธุรกิจมำก่อน โดยในช่วงแรก บริษัทจะร่วมลงทุนกับคู่ค้ำทำงธุรกิจที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ในประเทศดังกล่ำว เพื่อศึกษำสภำวะตลำด กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ และเรียนรู้กำรด�ำเนินกิจกำร จนกว่ำจะมีควำมมั่นใจ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ จึงจะมีกำรตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นกำรลงทุนของบริษัทที่ผ่ำนมำ 
ในภูมภิำคแอฟรกิำ ประเทศมัลดฟีส์ ศรลีังกำ เวยีดนำม จนี สงิคโปร์ และออสเตรเลยี นอกจำกนี้ ส�ำหรับประเทศใหม่ที่บรษิัทเขำ้ลงทุน
โดยเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ เช่น ประเทศโปรตุเกสและบรำซลิ บรษิัทจะคงไว้ซึ่งคณะผู้บรหิำร ซึ่งมคีวำมรู้ควำมช�ำนำญในประเทศนั้นๆ
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4. ความเสีย่งจากความสามารถในการได้มาซึง่ท่ีต้ังในการประกอบธรุกจิทีต้่องการ 

โรงแรมบำงแห่งของบริษัทตั้งอยู่บนที่ดินที่บริษัทเช่ำจำกเจ้ำของที่ดิน โดยบริษัทมีสิทธิต่ออำยุสัญญำ ด้วยอัตรำค่ำเช่ำตำมที ่
จะตกลงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ และจำกกำรที่บริษัทได้ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำและมีควำมสัมพันธ์ที่ดี 
กับเจ้ำของที่ดนิตลอดมำ บรษิัทจงึเชื่อมั่นว่ำ ควำมเสี่ยงดังกลำ่วจะไม่เกดิขึ้นในระยะเวลำอันใกล้ 

ส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ ท�ำเลที่ดีจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของแต่ละสำขำ ดงันัน้ จงึอำจเกดิควำมเสีย่งหำกบรษิทัไม่สำมำรถต่อสญัญำเช่ำพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญำเช่ำ  
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทมีร้ำนอำหำรและจุดจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกมำย อีกท้ังแบรนด์ร้ำนอำหำรและสินค้ำแฟชั่นของบริษัท 
เป็นแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรที่ห้ำงสรรพสินค้ำ ส่งผลให้บริษัทมีอ�ำนำจต่อรองกับห้ำงสรรพสินค้ำ 
และเจำ้ของพื้นที่ และสำมำรถท�ำสัญญำเชำ่ระยะยำวได้ 

5. ความเสีย่งในการต่อสญัญาและเปล่ียนแปลงเงือ่นไขและข้อตกลงของสญัญาแฟรนไชส์ และสญัญาตวัแทน 
 จ�าหน่ายสินค้า

บริษัทด�ำเนินงำนร้ำนอำหำรบำงส่วนภำยใต้แบรนด์ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศตำมข้อตกลงภำยใต้สัญญำ แฟรนไชส์  
จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่มิได้รับอนุญำตให้ต่อสัญญำหรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในสัญญำแฟรนไชส์  
บรษิัทได้ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยกำรขอต่ออำยุสัญญำแฟรนไชส์ล่วงหนำ้ โดยมรีะยะเวลำของสัญญำ 10 - 20 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภท
ของสัญญำ) อีกทั้งกำรที่บริษัทสำมำรถด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์จนเป็นผู้น�ำตลำดในประเภทอำหำร 
นั้นๆ จึงเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสที่จะได้รับกำรต่อสัญญำมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ลดกำรพึ่งพำแบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธ ิ
แฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศ โดยกำรเพิ่มแบรนด์ร้ำนอำหำรที่เป็นของตนเอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประกอบไปด้วยแบรนด์เดอะ พิซซ่ำ  
คอมปะน,ี กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรส, กลุ่มเดอะ คอฟฟี่ คลับ และรเิวอร์ไซด์ 

ส�ำหรับธุรกจิจัดจ�ำหนำ่ยสนิค้ำ กำรได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแต่เพยีงผู้เดยีวเป็นปัจจัยส�ำคัญ สัญญำของบรษิัทม ี2 ลักษณะ ได้แก่ 
แบบที่ต่อสัญญำโดยอัตโนมัติ และแบบที่มีก�ำหนดเวลำ ส�ำหรับสัญญำในลักษณะที่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรต่อสัญญำ บริษัท 
มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สัญญำจะไม่ต่อสัญญำเมื่อถึงก�ำหนด ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีโอกำสสูญเสียรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทน 
จ�ำหนำ่ย อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรด�ำเนนิธุรกจิระหว่ำงกันมำเป็นเวลำนำนและบรษิัทได้ปฏบิัตติำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด 
ส่งผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจให้ต่ออำยุสัญญำ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออำยุสัญญำ นอกจำกนั้น หำกคู่สัญญำ 
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลง โดยเฉพำะอัตรำค่ำตอบแทน บริษัทจะเจรจำต่อรองเพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำตอบแทน 
ดังกล่ำวเป็นไปในอัตรำที่บริษัทและคู่สัญญำได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทยังคงหำโอกำสเพื่อที่จะเพิ่ม 
แบรนด์ใหม่ๆ อยำ่งต่อเนื่อง

6. ความเสีย่งจากการท่ีลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบรหิารโรงแรมและจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทมีกำรขยำยธุรกิจโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เปอร์ อควัม และเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ซึ่งเป็น 
แบรนด์ของบรษิัทเอง โดยรับจ้ำงบรหิำรจัดกำรโรงแรมที่บรษิัทไม่ได้เป็นเจ้ำของและได้รับผลตอบแทนเป็นคำ่ธรรมเนยีมกำรให้บรกิำร  
ทั้งนี้ รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบและ 
กำรก่อสร้ำง ซึ่งเป็นรำยได้ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดด�ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรเมื่อโรงแรมเปิดด�ำเนินกำร  
โดยจะขึ้นอยู่กับรำยได้และผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่บริษัทบริหำรงำน โดยทั่วไป สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรโรงแรม 
จะมีอำยุ 10 - 20 ปี ในกรณีที่ลูกค้ำบอกเลิกสัญญำก่อนครบก�ำหนด บริษัทสำมำรถเรียกเก็บค่ำเสียหำยในรูปของค่ำธรรมเนียม 
กำรยกเลิกสัญญำ (Cancellation Fee) ได้ ทั้งนี้ ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรธุรกิจโรงแรมในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ 
โรงแรมของบริษัทเป็นที่รู ้จักในควำมหลำกหลำยและคุณภำพในกำรให้บริกำรของแบรนด์ ควำมสำมำรถในกำรปรับกลยุทธ ์
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของโรงแรมที่รับจ้ำงบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อควำมพงึพอใจสูงสุดของทั้งผู้ว่ำจ้ำงบรษิัทและแขกที่มำพัก 

ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รับจ้ำงผลิตสินค้ำ  
ให้กับบริษัทสินค้ำอุปโภคระดับสำกล ปัจจุบัน ธุรกิจดังกล่ำวมีกำรแข่งขันไม่มำกนัก เนื่องจำกยังมีผู้ประกอบกำรที่ได้มำตรฐำน 
และได้รับอนุญำตให้ผลิตน้อยรำย แต่รำคำและคุณภำพเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในกำรที่จะได้รับค�ำสั่งซื้อ อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรที่บรษิัท
ได้ด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำอุปโภคมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 30 ปี บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำ 
ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องยังสำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำทั้งหมด
ข้ำงต้น เป็นผลให้บรษิัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั้งในระดับภูมภิำคและระดับโลก และได้รับกำรวำ่จ้ำงผลติสนิค้ำในระยะยำว

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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7. ความเสีย่งด้านการเงนิ 

 7.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทและบริษัทในเครือมีรำยได้บำงส่วนเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ เช่น รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส์ รำยได้ 

จำกกำรรับจ้ำงบริหำรโรงแรม เงินปันผลรับ และรำยได้จำกเอเย่นต์ท่องเที่ยวในต่ำงประเทศและอื่นๆ ซึ่งรำยได้ดังกล่ำว 
ผันแปรตำมอัตรำแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีค่ำใช้จ่ำยบำงประเภท เช่น ค่ำบริหำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม  
ค่ำกำรใช้สิทธิ/เครื่องหมำยกำรค้ำส�ำหรับธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่ำสินค้ำของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย 
สินค้ำ เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทในเครือจึงสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนนี้ได้  
โดยกำรหักกลบรำยได้และค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedging) อีกท้ังบริษัทและบริษัทในเครือ 
ยังลดควำมเสี่ยงเพิ่มเติม โดยก�ำหนดรำคำค่ำห้องพักในประเทศเป็นเงินสกุลบำทแทนรำคำอ้ำงอิงเงินสกุลอื่นๆ เพื่อให ้
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็นสกุลเงินเดียวกัน นอกจำกนี้ จำกกำรที่บริษัทขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึ้น ส่งผลให้บริษัท 
มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เมื่อมีกำรแปลงผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจในต่ำงประเทศเป็น 
สกุลเงินบำทในงบกำรเงินรวมของบริษัท ในส่วนของกำรจัดหำเงินน้ัน โดยท่ัวไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย ์
ที่บริษัทลงทุนรวมถึงกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้มำจำกสินทรัพย์เหล่ำนั้น เพื่อให้เกิดกำรหักกลบหรือกำรป้องกัน 
ควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มำกที่สุด บริษัทยังได้ติดตำม 
ควำมเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในตลำดอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนของสภำพเศรษฐกิจโลกและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  
อย่ำงใกล้ชิด และบริษัทได้บริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติมโดยกำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยเงินต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อรองรับ 
ควำมผันผวนของตลำดในกรณทีี่จ�ำเป็น

 7.2 ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด 

ของบริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นให้เป็นไป 
ตำมนโยบำยและคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัทีว่ำงไว้ เพือ่ลดผลกระทบในด้ำนลบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง
ของอัตรำดอกเบี้ยและสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะน้ันๆ ดังน้ัน บริษัทจึงรักษำดุลยภำพระหว่ำงกำรกู้ยืมด้วยอัตรำ 
ดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับสภำพของตลำดกำรเงนิ 

 
 7.3 ความเสีย่งจากความมัน่คงทางการเงนิ ความสามารถในการกูย้มืเงนิและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนด
  ในสัญญากูย้มืเงนิ 

นอกเหนือจำกกำรขยำยธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทอำจต้องกำรเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ และ 
เข้ำซื้อกิจกำรอื่น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือต้องรักษำสภำพคล่องและส�ำรองวงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินให้เพียงพอ  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังต้องจัดหำแหล่งเงินทุนระยะยำวล่วงหน้ำและกระจำยแหล่งที่มำของเงินทุนให้มี 
ควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ดี บริษัทและบริษัทในเครือมีกำรด�ำรงฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ที่ก�ำหนดในสัญญำกู้ยมืเงนิ และบรษิัทได้ปฏบิัตติำมเงื่อนไขดังกล่ำวด้วยดเีสมอมำ

8. ความเสีย่งจากการพฒันาของเทคโนโลยี 

บรษิัทต้องอำศัยเทคโนโลยใีนกำรด�ำเนนิธุรกจิ ไม่เพยีงแต่เพื่อกำรรองรับระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนสนับสนุน (Back Office) 
เท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงฝ่ำยขำยและกำรตลำดอีกด้วย ซึ่งหำกบริษัทไม่สำมำรถปรับตัวตำมเทคโนโลยีหรือควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ จงึได้จัดให้หน่วยงำนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยำวของบรษิัท และด้วยฐำนะทำงกำรเงนิที่มคีวำมมั่นคง 
และขนำดของธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ส่งผลให้บริษัทสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำระบบจองห้องพักส่วนกลำงของแบรนด์อนันตรำ  
ซึง่ช่วยให้บรษัิทสำมำรถตดิตำมกำรขำยห้องพกัและห้องพกัคงเหลอืได้ทนัท ีกำรคดิรำคำห้องพกัให้เท่ำเทยีมกนัในทกุระบบ (Rate Parity)  
กำรรับจองห้องพักบนเว็บไซต์ที่สำมำรถรองรับได้หลำยภำษำ กำรบริหำรและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลของแขก 
ทีเ่ข้ำพกั หรอืเวบ็ไซต์และระบบแอปพลเิคชนับนมอืถอืใหม่ของแบรนด์เดอะ พซิซ่ำ คอมปะน ีซึง่ได้พัฒนำมำเพือ่ให้ลูกค้ำมปีระสบกำรณ์ 
ในกำรสั่งอำหำรที่ดีขึ้น ลดระยะเวลำในกำรสั่งอำหำรออนไลน์ และลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะกำรจัดส่งอำหำรผ่ำนช่องทำง 
ออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ห้ำปี ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีโดยเฉพำะ 
เพื่อรองรับแผนกำรขยำยธุรกจิที่ได้วำงไว้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

9. ความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทด�ำเนินกิจกำรครอบคลุมภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง คำบสมุทรอินเดีย แอฟริกำ ยุโรป และอเมริกำใต้ จึงม ี
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยเฉพำะจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิทัศน์  
ภัยธรรมชำต ิและภำวะอำหำรขำดแคลน ในช่วงสองสำมปีที่ผ่ำนมำ ภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และออสเตรเลยี ซึ่งเป็นภูมภิำค 
ส�ำคัญที่บริษัทมีกำรด�ำเนินกิจกำรอยู่ได้ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง และไฟป่ำอย่ำงรุนแรงและบ่อยครั้ง  
ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและเกษตรกรรมโดยรวมและต่อกำรด�ำเนินงำน กำรจัดซื้อ 
และกระจำยสินค้ำของธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำรของบริษัท บริษัทมีกำรติดตำมดูแลควำมเสี่ยงเหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมิน 
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และมีกำรจัดท�ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทยังคงมุ่งปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
มุ่งลดกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มำกที่สุดด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรและของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรอนุรักษ์
ธรรมชำตแิละแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์

บริษัทเล็งเห็นและให้ควำมส�ำคัญกับผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงข้ำงต้น จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ท�ำหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงำนทุกหน่วยจะท�ำ 
กำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อหำปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน และท�ำงำนร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
ในกำรวิเครำะห์โอกำสที่อำจเกิดขึ้น ศึกษำผลกระทบ และร่วมกันหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกัน หรือลดควำมเสียหำย 
จำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว ตลอดจนร่วมกันติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยและขั้นตอน 
บริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร และกลุ่มธุรกิจท้ังหมดได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ท้ังยังมีกำรรำยงำนประสิทธิภำพ 
ของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บรหิำรระดับสูงของบรษิัทเป็นรำยไตรมำส
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรบรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
เป็นกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
มีขนำดและองค์ประกอบรวมถึงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม พิจำรณำข้ันตอนและวิธีกำรประเมินกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  
รวมถงึกำรปรับปรุงและด�ำเนนิกำรให้บรษิัทปฏบิัตติำมแนวทำงก�ำกับดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิัท

ในปี 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรมกีำรประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อด�ำเนนิกำรในเรื่องตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำท
หนำ้ที่ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร ซึ่งกำรด�ำเนนิกำรที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 • สรรหำบุคคลที่มคีุณสมบัตเิหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบรษิัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
 • พจิำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชดุย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรพจิำรณำคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุวุฒิ

และประสบกำรณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 • พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
 • พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและดูแลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรแต่ละคณะใช้ในกำรพจิำรณำทบทวนกำรปฏบิัตงิำน
ในปีที่ผำ่นมำ

 • พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏบิัตขิองบรษิัทตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกจิกำรที่ด ี
 • พจิำรณำปรบัปรงุแก้ไขแนวทำงกำรกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุย่อย ระเบยีบปฏบิตัขิองพนกังำน 

เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏบิัตสิำกล ตลอดจนแนวปฏบิัตขิองหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ในกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรนัน้ คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยเชื่อม่ันว่ำ กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน 
ของบรษิัทให้มปีระสทิธภิำพและเตบิโตอย่ำงยั่งยนื

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ
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รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 คน ทุกคนไม่ได้เป็นผู้บรหิำรของบรษิัท และประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นกรรมกำร
อิสระ โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนมกีำรประชมุ 2 ครัง้ เพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิัทด้วยทุกครั้ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
 • ร่วมกับคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรพัฒนำแผนผู้สบืทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บรหิำรระดับสูง ซึ่งรวมถงึประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
 • พจิำรณำอนุมัตคิ่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร จำกกำรประเมนิผลงำนในส่วนที่เกี่ยวกับเปำ้หมำยและวัตถุประสงค์ 

ที่ก�ำหนด และทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
ตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 

 • ทบทวนและประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำและวเิครำะห์ค่ำตอบแทนของบรษิทั และน�ำเสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมกำร 
บรษิัท

 • พจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรเกษยีณอำยุของพนักงำน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท

ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนนั้น คณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏบิัตหิน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ โปร่งใส และค�ำนงึถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถอืหุ้นเป็นส�ำคัญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะ 
ท�ำให้บริษัทบรรลุถงึเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธุรกจิและสร้ำงกำรเตบิโตให้บรษิัทอยำ่งยั่งยนืในระยะยำว

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมกำรจะทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกปี  
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจเกดิจำกกำรด�ำเนนิธุรกจิ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์หรอืกฎหมำย

บรษิทัได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรรยำบรรณธรุกจิผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจและใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดีของพนักงำนทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ 
และเพื่อเป็นกำรก�ำหนดและเปิดเผยแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�ำหนดให้พนักงำนทุกคน 
เซ็นรับทรำบถึงจรรยำบรรณธุรกิจในกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเริ่มท�ำงำน ท้ังนี้ จะมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว 
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
โดยมกีำรปรับปรุงให้มคีวำมทันสมัยและสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับสำกล นอกจำกนี้ บรษิัทได้รับกำรประเมนิกำรก�ำกับดูแลกจิกำร
ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย

อนึ่ง กำรก�ำกับดูแลกจิกำรของบรษิัทในปี 2559 แบ่งตำม 5 หมวดหลัก มรีำยละเอยีดที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. สิทธขิองผูถ้อืหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�ำหนดในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำยให้ได้รับสทิธใินฐำนะผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน คณะกรรมกำรมคีวำมมุ่งมั่นในอันที่จะปกป้องสทิธิ
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมภำยใต้มำตรฐำน
กำรปฏบิัตทิี่ก�ำหนดไว้ดังนี้

 • สิทธขิัน้พืน้ฐาน
สิทธิขั้นพื้นฐำนตำมที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรรับ

เงินปันผล สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรและ 
ในกำรอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชอีสิระ สทิธใินกำรอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำรและสทิธใินกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพยีงพอ
เท่ำเทยีมกันและในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสนิใจของผู้ถอืหุ้น เป็นต้น

 • สิทธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการของบรษิทั
และสิทธใินการส่งค�าถามส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้า

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองค�ำถำมและค�ำเสนอวำระกำรประชุมในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท 
ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้พิจำรณำกล่ันกรองวำระกำรประชุม 
ที่เกี่ยวข้องก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำในขั้นสุดทำ้ย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

การก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี
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ส�ำหรบักำรเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เลขำนกุำรบรษิทัจะรวบรวมข้อมลูเสนอต่อคณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�ำเสนอรำยชื่อบุคคลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำร
พจิำรณำเป็นข้ันสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำควำมเหมำะสมของบคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่ให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

วำระกำรประชุมและบุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุมในหนังสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส�ำหรับเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  
บรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทรำบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชุมและบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
เป็นกรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำ

 • สิทธใินการได้รบัข้อมลูของการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น
ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิด้รบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และข้อมลูทีเ่กีย่วกบัวัน เวลำ สถำนทีจั่ดประชมุ 

วำระกำรประชุม กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ ท้ังนี้ บริษัทจะก�ำหนดวัน เวลำ 
และสถำนที่เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

ในปี 2559 บรษิัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 1 เมษำยน 2559 เมื่อเวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกแล็คซี่ 
และห้องประชุมมูน ช้ัน 10 โรงแรมอวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่  
29 กุมภำพันธ์ 2559 (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนำคม 2559  
(ล่วงหนำ้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบรษิัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นผู้จัดส่ง

ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจำกเสร็จสิ้น 
กำรประชุมในวันเดยีวกัน พร้อมทั้งผลกำรลงมตใินแต่ละวำระ จ�ำนวนเสยีงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง ทั้งนี้ บรษิัท 
ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบรษิัท

บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ในรำยงำนประจ�ำปีผ่ำนเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้ำเว็บไซต์ 
ของบรษิัทเพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรับผู้ถอืหุ้นและประชำชนทั่วไปได้เขำ้ถงึข้อมูลของบรษิัท

•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2559 ประธำนคณะกรรมกำรและประธำนคณะอนุกรรมกำรได้เข้ำร่วมประชุม  

เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถำม แนะน�ำหรอืแสดงควำมเหน็ในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัวำระกำรประชมุ หรอืกำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทได้อย่ำงเต็มที่ ก่อนที่จะมีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม ข้อคิดเห็นและ/หรือประเด็นซักถำม 
ที่ส�ำคัญจะได้รับกำรบันทกึไว้ในรำยงำนกำรประชุม

ก่อนเริ่มกำรประชุม ประธำนในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุมและขั้นตอน 
กำรออกเสียงลงมติ ในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำย 
บุคคล 

เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใช้บัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมและเพื่อ 
เพิ่มควำมรวดเร็วและแม่นย�ำ บรษิัทได้มกีำรน�ำเทคโนโลยรีะบบบำร์โค้ดและ PDA มำใช้ในกำรลงทะเบยีนและนับคะแนน
เพื่อให้ผลคะแนนมคีวำมชัดเจนและโปร่งใส

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 บริษัทได้เชิญบุคคลอิสระจำกบริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยมำเข้ำร่วม 
สังเกตกำรณ์ในกำรประชุมและตรวจสอบกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียงและเชิญตัวแทนผู้ถือหุ ้นเข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์กำรนับคะแนนที่จุดนับคะแนน เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของบรษิัท

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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•	การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
จำกจ�ำนวนผู้ถอืหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2559 บรษิัทได้เพิ่มจุดลงทะเบยีนซึ่งใช้ระบบ

บำร์โค้ดในกำรลงทะเบยีนและกำรนับคะแนน เพื่อควำมรวดเร็วและมปีระสทิธภิำพ และบรษิัทได้จัดเตรยีมอำกรแสตมป์
ที่จุดตรวจเอกสำรส�ำหรับผู้ถอืหุ้นที่มกีำรมอบฉันทะมำโดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย

บริษัทได้ค�ำนึงถึงช่องทำงกำรสื่อสำรส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติโดยกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นภำษำอังกฤษ  
รวมถึงกำรจัดท�ำค�ำแปลภำษำอังกฤษในสไลด์กำรน�ำเสนอในห้องประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทจะตอบข้อซักถำม  
ควำมคดิเห็นและค�ำแนะน�ำจำกผู้ถอืหุ้นต่ำงชำตเิป็นภำษำอังกฤษ

ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยกำรประชุมโดย 
ด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ท้ังนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่ม
ระเบียบวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงล�ำดับวำระกำรประชุม เว้นแต่กำรเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว มีเหตุผล 
อันสมควร 

ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรตั้งค�ำถำม ขอค�ำอธิบำยและแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรและ 
ที่ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยได้ 
ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
และมีควำมโปร่งใส บริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม ไม่มีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้น 
เพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในอนัทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่ควรเปิดเผยเป็นกรณเีฉพำะ นอกจำกนี ้นโยบำยทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้จะต้อง
เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั และต้องสอดคล้องกบัข้อปฏบิตัติำมข้อบงัคบัและกฎระเบยีบของตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบำยหลัก 
ของบรษิัทที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อดูแลให้ผู้ถอืหุ้นได้รับสทิธทิี่เสมอภำคเป็นธรรมและเทำ่เทยีมกันมดีังต่อไปนี้

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยมสิีทธทิีจ่ะเสนอวาระการประชมุ เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
และส่งค�าถามในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้า

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันทุกรำยรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว 
หรอืหลำยรำยรวมกนัได้ โดยมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ขัน้ต�ำ่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.5 ของหุน้ทีอ่อกจ�ำหน่ำยและเรยีกช�ำระแล้ว สำมำรถ
เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำร

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2559 บรษิัทได้ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรส่ง
ค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2559 หลักเกณฑ ์
และวธิตี่ำงๆ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิัท

อยำ่งไรก็ด ี เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลำ ปรำกฏวำ่ไม่มผีู้ถอืหุ้นส่งค�ำถำม เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2559 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิัทล่วงหนำ้

 • ความเท่าเทยีมกนัในการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันที่ไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองสำมำรถออกเสียง 

ลงคะแนนได้ด้วยกำรมอบฉันทะ
ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบันไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ได้ บรษัิทได้อ�ำนวยควำมสะดวกโดยกำรเสนอ

หนังสอืมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มอบฉันทะสำมำรถเลอืกใช้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ 
หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ก�ำหนดโดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บริษัทได้อ�ำนวย
ควำมสะดวกให้ผู้มอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์
ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บรษิัทได้แนบรำยละเอยีดคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระดังกล่ำวไปพร้อมหนังสอืมอบฉันทะ 

ผู้ถอืหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถอือยู่ โดยหนึ่งหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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 • ความเท่าเทียมกนัในการรบัรูข้้อมลู
บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและข้อมูลกำรน�ำเสนอท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็น 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ นอกจำกนี้ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีได้มีกำรด�ำเนินกำรประชุมเป็น 
ภำษำอังกฤษและมกีำรแปลเป็นภำษำไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกดิควำมสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นทุกทำ่นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน

 • นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในเรื่องกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

โดยก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท 
ก่อนน�ำส่งต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกคร้ังที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองภำยใน  
3 วันท�ำกำรนับจำกวันที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครอง นอกจำกนี้ บรษิัทจะเปิดเผยข้อมูลกำรถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและงบกำรเงิน บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร  
ผู้บรหิำรระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง ท�ำธุรกรรมซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภำพของบรษิัท โดยบรษิัทมกีำรแจ้ง
ให้กรรมกำรและผู้บรหิำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบรษิัทอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร

 • รายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผูบ้รหิาร
ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทก�ำหนดให้กรรมกำรของบรษิัท ผู้บรหิำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยรำยงำน 

กำรมีส่วนได้เสีย 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนำยนและธันวำคม โดยได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู ้รวบรวมและ 
จัดเก็บรำยงำน เลขำนุกำรบริษัทจะส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ตรวจสอบและควบคุมกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร เพือ่ให้เกดิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดขีองบรษิัท

 • ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั
เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร

ในกรณทีีม่กีรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีในวำระใดๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว รวมทัง้คณะกรรมกำร
ได้ก�ำหนดนโยบำยและวธิกีำรดูแลไม่ให้ผู้บรหิำรและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภำยในของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย

ในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรำยกำรดังกล่ำวในขั้นต้น โดยจะจัดหำข้อมูล 
และท�ำกำรวิเครำะห์ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีรำคำยุติธรรมหรือไม่ 
เช่น กำรซื้อทรัพย์สิน ฝ่ำยกำรลงทุนจะต้องท�ำกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนโดยอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญภำยนอก  
เพื่อให้ควำมเห็นเพิ่มเติม จำกนั้นจึงน�ำเสนอตำมขั้นตอนและกระบวนกำรอนุมัติ โดยผู้บริหำรหรือกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย 
จะไม่มีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวด้วยว่ำ  
จะเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ�ำเป็นและเป็นไปในรำคำที่ยุตธิรรมหรอืไม่

3. บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสีย

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ 
ของผู้มสี่วนได้เสยีเหลำ่นี้ได้รับกำรดูแลอย่ำงดี
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 • ผูถ้อืหุ้น
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน อำทิ สิทธ ิ

ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเสนอวำระ 
กำรประชุมล่วงหน้ำ สทิธใินกำรเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร สทิธใินกำรรับข้อมลูข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทยีมกัน  
รวมถึงผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส สร้ำงควำมเจริญเติบโต 
และผลตอบแทนที่ดใีห้กับผู้ถอืหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว

 • ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสินค้ำ 

และบริกำร เพื่อควำมปลอดภัยและควำมพอใจสูงสุดของลูกค้ำ บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ที่สร้ำงควำมพงึพอใจ 100% ให้กับลูกค้ำ

มำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำรเป็นสิ่งที่บริษัทท้ังในกลุ่มธุรกิจอำหำรและธุรกิจโรงแรมให้ควำมส�ำคัญยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท
ท�ำกำรตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ำ วัตถุดบิจนถงึผลติภัณฑ์มมีำตรฐำนสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่กำรตรวจสอบและ 
คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ กระบวนกำรขนส่ง กระบวนกำรจัดเก็บในร้ำนอำหำร จนถึงขั้นตอนกำรผลิต กำรขำยและส่งมอบให้กับ 
ลูกค้ำ บริษัทมีมำตรกำรคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบอย่ำงเข้มงวดและมีกำรตรวจสอบคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัทส่งเสริมกำรตรวจสอบต้นทำงของอำหำร (Food Traceability) เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทสำมำรถตรวจสอบคุณภำพและ 
ควำมปลอดภัยของวัตถุดบิ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนวัตถุดบิมำถงึบรษิัท

นอกจำกนี้ บริษัทมีควำมตั้งใจที่จะให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 
ตำมปกต ิบรษิทัได้เริม่มส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของลูกค้ำมำกขึน้ อำท ิกลุ่มธุรกจิอำหำรทุกแบรนด์ในเครอืบรษิทั 
ได้ริเริ่มกำรพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อพนักงำนได้เมื่อต้องกำร 
และบรษิทัยงัใช้หลำยช่องทำงในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของลกูค้ำ เช่น กำรท�ำแบบส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำ กำรวเิครำะห์
ค�ำตชิมของลกูค้ำผ่ำนโซเชยีลมเีดยี และกำรท�ำกำรส�ำรวจทำงกำรตลำด เพือ่น�ำมำพจิำรณำปรบัปรงุเพือ่ให้ลกูค้ำมคีวำมพงึพอใจ 
100% นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำลูกค้ำ 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกดิประเด็นด้ำนจรยิธรรม (Non Controversial Content)

บรษิทัเปิดช่องทำงในกำรร้องเรยีนให้กบัลกูค้ำผ่ำน feedback@minor.com โดยข้อมลูจำกกำรร้องเรยีนจะได้รับควำมคุม้ครอง
และเก็บเป็นควำมลับ

 • คูค้่า
ค่ำนยิมองค์กรของบรษิัทประกำรหนึ่งคอื “คู่คำ้” ทั้งนี้ บรษิัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับทุกภำค

ส่วน ไม่วำ่จะเป็นผู้ผลติ ผู้จัดจ�ำหน่ำย ผู้ด�ำเนนิธุรกจิแฟรนไชส์ พันธมติรทำงธุรกจิ หรอืผู้ให้บรกิำรอื่นๆ บรษิัทมุ่งมั่นที่จะปฏบิัติ
ต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกัน

บริษัทมีเกณฑ์ในกำรเลือกสรรคู่ค้ำที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของอุตสำหกรรม มีจรรยำบรรณ มีควำมเป็น 
มืออำชีพ ค�ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำน และมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยคู่ค้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจะต้องลงนำม 
ในหลักปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำคู่ค้ำจะมีควำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมเกี่ยวกับจุดมุ่งหมำยทำงธุรกิจ 
ซึ่งเป็นไปในทำงเดยีวกัน ทั้งนี้ บรษิัทจัดให้มกีระบวนกำรสรรหำคู่ค้ำที่เป็นธรรม โดยมหีลักปฏบิัตโิดยรวม ดังนี้

 1. บริษัทจะปฏบิัตติ่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเปิดโอกำสให้คู่คำ้ท�ำกำรแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอยำ่งเท่ำเทยีมกัน
 2. บริษัทจัดท�ำรูปแบบสัญญำกับคู่ค้ำอย่ำงเป็นมำตรฐำน โดยค�ำนงึถงึผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝำ่ย
 3. บรษิทัจดัให้มรีะบบกำรจดักำรและตดิตำมเพือ่ให้มัน่ใจว่ำ มกีำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วนและป้องกัน

กำรทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ
 4. บรษิทัมนีโยบำยไม่สนบัสนนุคูค้่ำทีป่ระพฤตมิชิอบ ท�ำผดิกฎหมำยมคีวำมเกีย่วข้องในกำรทจุรติคอร์รปัชนั หรอืมกีำรละเมดิ 

สทิธมินุษยชน
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ในกำรเติบโตของบริษัทนั้นย่อมควบคู่ไปกับจ�ำนวนคู่ค้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีคู่ค้ำซึ่งมี
คณุสมบตัติรงตำมมำตรฐำนของบรษิทั โดยจะท�ำกำรตรวจสอบมำตรฐำนของคูค้่ำอย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นี ้บรษิทัมุง่มัน่ในกำรพฒันำ
และเตบิโตไปพร้อมกับคู่คำ้ โดยเรยีนรู้ข้อดแีละจุดแข็งของกันและกัน เพื่อเสรมิสร้ำงให้เกดิผลเชงิบวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วัตถุดบิส่วนใหญ่ของบรษิัทเป็นวัตถุดบิที่ผลติภำยในประเทศ โดยบรษิัทจะสรรหำวัตถุดบิจำกผู้ผลติในชุมชนใกล้เคยีง 
ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้ำหมำยที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้มำกที่สุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนำผู้ผลิตในประเทศ 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำให้เท่ำเทียมกับมำตรฐำนสำกล อำทิ โครงกำรร่วมระหว่ำงซิซซ์เลอร์และ
โครงกำรหลวง โดยได้น�ำผกัทีป่ลกูในไร่ทดลองของโครงกำรหลวงมำน�ำเสนอแก่ลูกค้ำและท�ำกำรส�ำรวจผลตอบรับทำงกำรตลำด
และด�ำเนนิกำรวจิัยเพื่อพัฒนำผลผลติอย่ำงต่อเนื่อง

 • เจ้าหนี้
บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรมและจะช�ำระหนี้คืนต่อเจ้ำหนี้ตรงต่อเวลำตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยจะปฏิบัติตำม

เงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือ 
เมื่อมเีหตุส�ำคัญอันอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงนิโดยมนีัยส�ำคัญและอำจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�ำระ บรษิัทจะแจ้งให้เจำ้หนี้ทรำบ  
เพื่อร่วมกันหำวิธีป้องกันหรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้ บริษัทจะน�ำสินเชื่อที่เจ้ำหนี้หรือสถำบันกำรเงิน 
อนุมัตมิำใช้ตำมวัตถุประสงค์ของบรษิัทตำมที่ได้แสดงเจตนำไว้ต่อเจ้ำหนี้หรอืสถำบันกำรเงนิ

 • คูแ่ข่ง
บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล สนับสนุนนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง

ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซึ่งมูลควำมจรงิ

 • พนกังาน
บรษิทัถอืว่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำและต้องได้รบักำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพฒันำ

ศักยภำพ พร้อมให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชวีติและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
การพัฒนาศักยภาพ: บริษัทมีกำรพัฒนำทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนระดับสูง เน้นควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนปฏิบัติกำรและกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม มีระบบกำรวัดผลที่มีประสิทธิภำพและมีโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงำนมีแนวคิดในกำรท�ำงำนเสมือนว่ำตัวเองเป็นเจ้ำของกิจกำร บริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้
กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องในหลำกหลำยสำขำ อำทิ หลักสูตรกำรขำย กำรตลำด กำรบัญชี ภำวะผู้น�ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ รวมถึงทักษะอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรรักษำสุขอนำมัย ตลอดจน
กำรอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันกำรต่อต้ำนกำรทุจรติในสังคมไทย บรษิัทจัดให้มกีำรฝึกอบรม
แก่พนักงำน เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติของบรษิัท

ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร: บรษิทัก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนให้กบัพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกบัหน้ำทีร่บัผดิชอบ 
และสำมำรถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบำยจ่ำยเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงำน เมื่อบริษัทสำมำรถ 
ท�ำก�ำไรได้ถงึเปำ้หมำย บรษิัทยังมโีครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint Investment Program: EJIP)  
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเตบิโตในระยะยำวให้กับบรษิัท นอกจำกนี้ บรษิัทได้จัดสวัสดกิำรค่ำรักษำพยำบำลนอกเหนอื 
จำกเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและ 
กำรด�ำรงชพี

สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน: บรษิัทยดึมั่นและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน
ในกำรปฏบิัตงิำนรวมถงึชุมชนที่บรษิัทตั้งอยู่

การรายงานเบาะแสส�าหรับพนักงาน: ในกรณีที่พนักงำนต้องกำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ  
ข้อบงัคบั กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ พฤตกิรรมทีไ่ม่สมควร ไม่ถกูต้อง ขดัต่อกฎหมำย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั ผดิจรยิธรรม 
บรษิัทมชี่องทำงให้พนักงำนส่งเรื่องรำวมำได้ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้

 1. อเีมล: whistleblower@minor.com
 2. ทำงไปรษณยี์: คณะท�ำงำนรับเรื่องร้องเรยีน
  กลุ่มบรษิัทไมเนอร์ แผนกทรัพยำกรบุคคล (แจ้งเรื่องร้องเรยีน)
  เลขที่ 75 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ถนนสุขุมวทิ 42 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ผู้ร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครองในเรื่องรำวที่ร้องเรียนและถือเป็นควำมลับสูงสุด เรื่องร้องเรียนจะได้รับกำรตรวจสอบ 
อย่ำงเหมำะสม เป็นควำมลบั โดยกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถตดิตำมได้ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ ผูร้้องเรยีนจะไม่ถกูก่อกวน
หรอืถกูมุ่งร้ำยจำกเรือ่งทีร้่องเรยีนหรอืชีเ้บำะแส หำกเรือ่งทีร้่องเรยีนหรอืชีเ้บำะแสนัน้กระท�ำด้วยเจตนำทีด่ ีปรำศจำกกำรมุง่ร้ำย
ท�ำลำยบรษิัท หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง บรษิัทจะชดเชยค่ำเสยีหำยที่เหมำะสมหำกเกดิเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมขึ้นกับผู้ร้องเรยีน

 • การต่อต้านการทจุรติ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบ  

เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่น 
ในควำมซื่อสัตย์และควำมถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมเป็นหนึ่งในรำยชื่อบริษัทที่ประกำศ 
เจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ซึง่เป็นควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงองค์กรธรุกจิต่ำงๆ 
เช่น สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย หอกำรค้ำไทย สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมธนำคำรไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภำธุรกิจตลำดทุนไทย ต่อมำ 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 บริษัทได้ยื่นขอรับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จำกคณะกรรมกำร 
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่  
22 มกรำคม 2559 ซึ่งเป็นสิ่งยนืยันและสนับสนุนควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติทุกรูปแบบ

บรษิทัใช้ช่องทำงกำรรำยงำนเบำะแสของพนกังำนและกำรแจ้งข้อร้องเรยีนในกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมกำรทจุรติคอร์รปัชนั
และรำยงำนสรุปเป็นรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร 

ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้จำกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนัทีแ่สดงบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

 • สิทธมินษุยชน
ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทที่เติบโตและก้ำวขยำยไปในระดับสำกล บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่น 

ทีบ่รษัิทด�ำเนนิกำรอยู ่ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�ำคญัต่อควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกภำคส่วน ด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมต่ำงในเชิงวัฒนธรรมอันหลำกหลำย บริษัทมีพันธสัญญำที่จะปฏิบัติ 
ต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค ยุติธรรมและให้เกียรติต่อกัน พนักงำนจะได้รับสิทธิของกำรท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำน 
ที่มสีภำพแวดล้อมที่ด ีปรำศจำกกำรละเมดิสทิธทิำงวำจำ กำรกระท�ำในแง่ของสทิธแิละเสรภีำพของลูกจำ้ง ทั้งนี้ กำรปฏบิัตใิดๆ 
ของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนของบุคคลและชุมชน อำทิ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน สิทธิทำงปัญญำ สิทธ ิ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียม ไม่พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ และควำมคิดเห็น 
ทำงกำรเมืองและกำรละเมิดสิทธิทำงเพศ ในด้ำนกำรคัดเลือกคู่ค้ำ บริษัทจะพิจำรณำคู่ค้ำของบริษัทที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่ค�ำนงึถงึหลักสทิธมินุษยชนในกำรด�ำเนนิกจิกำร

 • สิทธทิางปัญญา
บริษัทตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส�ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรใดๆ 

ที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
และทรัพย์สนิทำงปัญญำทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิัตดิังนี้

	 •	 บริษัทจะสำารวจตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอว่า	 ข้อมูลสารสนเทศ	 เอกสาร	สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะนำามาใช้ในธุรกิจของบริษัทนั้น	 
หำกเป็นงำนอันมลีขิสทิธิ์ บรษิัทจะตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและปฏบิัตติำมให้ถูกต้อง

	 •	 บรษิัทไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรอืทำาซำ้า	เพื่อเผยแพร่เอกสารที่ละเมดิกฎหมายเกี่ยวกับลขิสทิธิ์
	 •	 บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญาตบนเครื่อง

คอมพวิเตอร์ของบรษิัท
	 •	 บรษิัทไม่สนับสนุนให้พนักงานเลอืกใช้สนิค้าที่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ์
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 • สังคมและส่ิงแวดล้อม
บรษิทัมุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม โดยบรษิทั

ได้จดัตัง้หน่วยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื เพือ่ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรและสร้ำงจติส�ำนกึให้กบัทกุคนในองค์กร ในอนัทีจ่ะดแูล 
พัฒนำ และเสริมสร้ำงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ควบคู่กับกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงยั่งยืนผ่ำนโครงกำร 
และกจิกรรมที่หลำกหลำย

เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำในองค์รวมอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัเล็งเหน็ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสงัคม โดยได้รเิริม่โครงกำรและกจิกรรม 
ที่หลำกหลำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชนและประชำชนที่ขำดแคลนโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ้น อำทิ กำรให้โอกำสด้ำนกำรศึกษำ กำรอบรมวิชำชีพและกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขอนำมัย นอกจำกนี้ บริษัทยังให ้
ควำมช่วยเหลอืแก่สังคมในยำมที่เกดิวกิฤตภิัยทำงธรรมชำต ิเพื่อช่วยบรรเทำควำมเดอืดร้อนของผู้ประสบภัยและชุมชน 

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงำนและลูกค้ำมีจิตส�ำนึกในกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดกำรใช้งำน มีกำรใช้ซ�้ำ และ
แปรรูปมำใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บรษิัทได้พัฒนำกลยุทธ์และด�ำเนนิโครงกำรตำ่งๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่ออนุรักษ์พลังงำน ลดปรมิำณขยะ อนุรักษ์พันธุ์พชืและสัตว์ในระบบนเิวศที่บรษิัทมกีำรด�ำเนนิธุรกจิอยู่ และเพิ่มกำรมสี่วนร่วม
ของชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รำยละเอียดกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2559 ได้เผยแพร่อยู่ใน “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(Sustainability Report) และเว็บไซต์ของบรษิัท

 • การแจ้งข้อร้องเรียนและการรายงานเบาะแส
บรษิัทสนับสนุนให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกภำคส่วนสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจ้งข้อร้องเรยีน หรอืแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ 

เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน สิทธิมนษุยชนหรือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสำมำรถส่งอีเมล 
ถึงกรรมกำรอิสระหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ feedback@minor.com โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะพิจำรณำ 
เรื่องร้องเรียนก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองและ 
เก็บไว้เป็นควำมลับ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนินกำรตรวจสอบและหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และจะรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

บรษิัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพยีงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ในปี 2559 บรษิัทได้ปฏบิัตติำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และได้ทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนระดับสำกล

 • นกัลงทนุสัมพนัธ์
คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นย�ำ และตรงเวลำ ท้ังรำยงำน

ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป โดยหัวหน้ำฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงำนวำงแผนกลยุทธ์ รำยงำน 
ตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร จะจัดท�ำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปีและเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีวีธีกำร ช่องทำง  
และข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้จัดกำรกองทุน ท้ังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  
กลยทุธ์ ข้อมลูทำงกำรเงนิ ผลประกอบกำร โดยในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรสือ่สำรข้อมลูกบันกัลงทนุ โดยกำรใช้ 
ช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรส่งข่ำว กำรประชมุผ่ำนทำงโทรศพัท์ กำรประชมุชีแ้จงผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำทกุไตรมำส 
กำรเดินทำงไปพบปะนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ (Roadshow) กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ�ำปี 
ข้อมูลสรุปของบรษิัท (Fact Sheets) และสื่ออื่นๆ รวมไปถงึกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

บรษิัทได้น�ำเสนอผลงำนให้แก่นักวเิครำะห์ นักลงทุน และพนักงำนเป็นระยะๆ อยำ่งสม�่ำเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting, 
Roadshow, Conference Call และกำรเข้ำร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถำบันต่ำงๆ รวมท้ังกำรร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดย
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่พบทัง้นกัลงทนุสถำบนัและนกัลงทนุรำยย่อย นอกจำกนี ้ผูส้นใจสำมำรถขอนดัเข้ำประชมุ
กับผู้บรหิำรของบรษิัทเพื่อขอข้อมูลของบรษิัทเพิ่มเตมิได้
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โดยสรุปกจิกรรมหลักที่บรษิัทได้จัดในปี 2559 มดีังนี้

กิจกรรม จ�านวนคร้ัง

Roadshow ในประเทศ (ทั้งนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย) 5

Roadshow ตำ่งประเทศ 11

Analyst Meeting 4

Company Visit/Conference Call 89

ร่วมกิจกรรมของตลำดหลักทรัพย์และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน (ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ) 7

กำรเยี่ยมชมกิจกำร 6

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรให้ข้อมูลเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำน 
และโครงกำรต่ำงๆ แก่สื่อมวลชน รวมทั้งกำรตอบค�ำถำมและประสำนงำนกับสื่อมวลชนและสำธำรณชน 

ผู้ดูแลส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบรษิัท ได้แก่ 
นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงนิส่วนกลำงและรองประธำนฝำ่ยวำงแผนกลยุทธ์
นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ์  รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้รับผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย และข้อมูลทำงกำรเงนิที่ปรำกฏในรำยงำน

ประจ�ำปี บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินได้ถูกจัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องและ 
เพยีงพอภำยใต้นโยบำยกำรบญัชทีีเ่หมำะสมตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอต่อสำธำรณชน

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

• รายงานการถอืครองหลักทรพัย์ของกรรมการ
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

โดยก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ผ่ำนมำยังส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท  
ก่อนน�ำส่งต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง ภำยใน  
3 วันท�ำกำรนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส นอกจำกนี้ ในระยะเวลำ 30 วันก่อนก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและ 
งบกำรเงิน บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมซื้อขำยและโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
แปลงสภำพของบริษัท โดยบริษัทมีกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงงดกำรซื้อ ขำย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วันล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร
บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรให้อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สำมำรถ 

เปรียบเทียบได้กับอุตสำหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะอยู่ 
ในรูปเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมกำร ส�ำหรับในส่วนของผู้บริหำรรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะได้รับค่ำตอบแทน 
ในรูปเงนิเดอืนและโบนัส นอกจำกนี้ บรษิัทจัดให้มโีครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจ้ำง (Employee Joint Investment  
Program: “EJIP”) เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวให้กับบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรท้ังหมด จะพิจำรณำค่ำตอบแทนดังกล่ำว รวมถึงเงินเดือน
และโบนสัของกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ตลอดจนทบทวนและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีอ่ยูใ่นรูปแบบของหุน้และแผนค่ำตอบแทนอืน่ 
ที่เกี่ยวกับหุ้น รวมถงึให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัทตำมที่เห็นสมควร

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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ในปี 2559 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร มรีำยละเอยีดดังนี้

•	ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ
เข้าประชุม

คณะกรรมการ 
(คร้ัง)

ประเภทของ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากับ

ดูแลกิจการ

ค่าตอบแทน
กรรมการอ่ืน

จากบริษัทย่อย
รวม

1. นำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 8/8 คำ่ตอบแทนรำยปี 200,000 - - - 180,000 380,000

2. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม 8/8 รวมค่ำตอบแทน 1,300,000 490,000 175,000 150,000 - 2,115,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 250,000 150,000 100,000 - 500,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำไตรมำส 1,200,000 240,000 - - - 1,440,000

      คำ่ประชุมครั้งอื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000

3. นำยพำที สำรสิน 3/8 รวมค่ำตอบแทน 350,000 245,000 - - - 595,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - 125,000 - - - 125,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำไตรมำส 300,000 120,000 - - - 420,000

      ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 50,000 - - - - 50,000

4. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง 7/7 รวมค่ำตอบแทน 1,275,000 285,000 125,000 175,000 - 1,860,000

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 1/7

ค่ำตอบแทนรำยปี - 125,000 100,000 150,000 - 375,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำไตรมำส 1,200,000 160,000 - - - 1,360,000

    คำ่ประชุมครั้งอื่นๆ 75,000 - 25,000 25,000 - 125,000

5. นำยอำนิล ธำดำนี่ 6/8 รวมค่ำตอบแทน 700,000 - 125,000 150,000 180,000 1,155,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 100,000 180,000 380,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำไตรมำส 600,000 - - - - 600,000

  นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 100,000 - 25,000 50,000 - 175,000

6. นำยธีรพงศ์ จันศิริ 6/8 รวมค่ำตอบแทน 975,000 - 125,000 - - 1,100,000

ค่ำตอบแทนรำยปี - - 100,000 - - 100,000

ค่ำประชุม
ประจ�ำไตรมำส 900,000 - - - - 900,000

  นับรวมประชุมทางโทรศัพท์* : 2/8   ค่ำประชุมครั้งอื่นๆ 75,000 - 25,000 - - 100,000

7. นำยพอล ชำลีส์ เคนนี่ 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000

8. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ รำชำกำเรีย 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - 180,000 380,000

9. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 8/8 ค่ำตอบแทนรำยปี 200,000 - - - - 200,000

* กำรประชุมทำงโทรศัพท์ไม่นับรวมเป็นองค์ประชุม

นอกจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมแล้ว กรรมกำรยังได้รับสิทธิพิเศษในกำรเข้ำพักหรือใช้บริกำร
โรงแรมในเครือของบรษิัทตำมที่ก�ำหนดไว้ มูลคำ่ 25,000 บำทต่อปีต่อโรงแรม

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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•	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
ในปี 2559 บรษิัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้กับผู้บรหิำรของกลุ่มบรษิัทและเฉพำะบรษิัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2559 มีจ�ำนวน 210.31 ล้ำนบำท และ 93.95 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น  
ซึ่งได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และสวัสดกิำรอื่น

• การปฏิบติัหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ
คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มคีณะอนกุรรมกำรเพือ่ช่วยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง ซึ่งมบีทบำท หน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมรำยละเอยีดในหัวข้อโครงสรำ้งกำรถอืหุ้นและกำรจัดกำร

•	ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ

กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
และก�ากับดูแลกิจการ

1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม 4/4 2/2 3/3

2. นำยพำที สำรสิน 3/4 - -

3. นำงสำวสุวภำ เจริญยิ่ง* 4/4 2/2 2/2

4. นำยอำนิล ธำดำนี่ - 2/2 3/3

5. นำยธีรพงศ์ จันศิริ - 2/2 -

* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

• ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

โดยบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนค่ำสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจ�ำนวน 2.08 ล้ำนบำท และบริษัทย่อยจ�ำนวน 64.90 ล้ำนบำท  
ไม่มคี่ำตอบแทนส�ำหรับค่ำบรกิำรอื่นๆ

5. ความรบัผดิชอบของกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 11 ท่ำน  
โดยกรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมถีิ่นฐำนในประเทศไทย และต้องมคีุณสมบัตติำมที่ก�ำหนดโดยพระรำชบัญญัตบิรษิัทมหำชนจ�ำกัด 
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำน มีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน  
5 ทำ่น ซึ่งมสีัดส่วนเกนิกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด โดยสำมำรถแยกโครงสร้ำงคณะกรรมกำรได้ดังนี้

•	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร	 5	ท่าน	(คดิเป็นร้อยละ	55.55	ของจำานวนคณะกรรมการบรษิัท)
•	 กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร	 4	ท่าน	(คดิเป็นร้อยละ	44.44	ของจำานวนคณะกรรมการบรษิัท)
•	 กรรมการอสิระ	 	 3	ท่าน	(คดิเป็นร้อยละ	33.33	ของจำานวนคณะกรรมการบรษิัท)
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยในด้ำนควำมรู้เชิงอุตสำหกรรม กำรบัญชีและกำรเงิน  

กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรเชิงวิกฤติ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกฎหมำย รวมถึง 
มคีวำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ เชื้อชำต ิกำรศกึษำ สผีวิ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืงและศำสนำ 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำร 
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัทก�ำหนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำร 
ก�ำกับตลำดทุนและข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่ำ 
ที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด

กรรมกำรของบริษัทเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรจะผ่ำนกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร 
จะเป็นผู้พิจำรณำรำยละเอียดในเบื้องต้น ก่อนที่จะน�ำเสนอรำยละเอียดของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร 
บริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระ 
กำรประชุมเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์และกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำร 
ในรำยงำนประจ�ำปีซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษิัท

• วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด และข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ 

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3 (หรืออัตรำที่ใกล้เคียง) โดยกรรมกำร 
ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกและไม่มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนำนที่สุดไว้ เพื่อกำรท�ำงำนที่ต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิำพ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระอีกได้ หลังจำก 
ครบก�ำหนดเวลำ ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ไม่มกี�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

• ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรมิได้เป็น

กรรมกำรอสิระ ทัง้นี ้โครงสร้ำงดังกล่ำวยงัคงเป็นโครงสร้ำงทีม่กีำรถ่วงดลุและกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนทีเ่หมำะสม เนือ่งจำก
โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด

• การจ�ากดัจ�านวนบรษิทัในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรได้  

โดยกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บรหิำรสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ 5 แห่ง และกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร
สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ 3 แห่ง (ปัจจบุนัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรด้วย) เพือ่ให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำ กรรมกำรจะมเีวลำเพยีงพอในกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร เพือ่ตดิตำม 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2559 กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน 
ตำมที่ก�ำหนด

อย่ำงไรก็ตำม กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ต้องไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรปฏบิัตหินำ้ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของบรษิัท ทั้งนี้ ในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนอื่น ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนไปพัฒนำบริษัทอื่นๆ ได้ อีกท้ังยังสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ 
จำกกำรไปท�ำหน้ำที่กรรมกำรในบริษัทอื่น มำช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่ม 
เครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจให้กับบริษัท ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท 
และบรษิัทจดทะเบยีนอื่นอกี 1 บรษิัท

ในส่วนของกรรมกำรอิสระ บริษัทไม่มีกำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องของกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกกรรมกำร
อสิระของบรษิทัมคีณุสมบตัติำมนยิำมกรรมกำรอสิระทีส่�ำนักงำน ก.ล.ต. และบรษัิทก�ำหนด และสำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงอสิระ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปี ครบก�ำหนดวำระตำมกฎหมำย 
และคณะกรรมกำรอนุมัติให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อ คณะกรรมกำรจะเสนอถึงเหตุผลในกำรขอให้ที่ประชุม 
ผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนุมัตเิลอืกกรรมกำรดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระต่อไป

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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• การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
คณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจัดกำรมกีำรแบ่งแยกบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกดิกำรถ่วงดุล 

และสอบทำนกำรบริหำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสัยทัศน์  
ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรและวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินโดยรวม ในขณะที่ฝ่ำยจัดกำรจะมีหน้ำที่ในกำรบริหำร
บริษัทตำมนโยบำยที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำร ทั้งนี้ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร
ได้แสดงรำยละเอยีดในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและกำรจัดกำร

• การประชมุคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้ก�ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำร 

ส�ำหรับปี 2559 ล่วงหน้ำ และได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบตำรำงกำรประชุมดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรประชุมเพื่อ 
พิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภำรกิจของบริษัท แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 5 ปีข้ำงหน้ำเป็นประจ�ำทุกปี นอกจำกนี้  
ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง กรรมกำรสำมำรถเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระประชุมต่อประธำนกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเลือก
เขำ้เป็นวำระประชุม ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิัทจะจัดส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 
7 วันหรอือย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ

ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งหนังสือ 
เชิญประชุม พร้อมเอกสำรประกอบก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันหรืออย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำรล่วงหน้ำ ในระหว่ำง 
กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมได้เปิดโอกำสและจัดสรรเวลำให้กรรมกำรสอบถำมจำกฝ่ำยจัดกำรและพิจำรณำข้อมูล 
อย่ำงรอบคอบ เหมำะสม และเพียงพอ มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและได้มีกำรจดบันทึก 
กำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร พร้อมให้กรรมกำรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บรษิัทได้สรุปผลประกอบกำรของบรษิัทและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดอืน

ในปี 2560 บรษิัทจะด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมที่ได้กลำ่วขำ้งต้น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรที่มสี่วนได้เสยีในวำระใดๆ จะไม่มสีทิธเิขำ้ประชุมในวำระนั้นๆ หรอืไม่มี

สทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว เพือ่ให้มัน่ใจว่ำ คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรได้พจิำรณำตดัสนิใจในเรือ่งนัน้ๆ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ถอืหุ้น ทั้งนี้ จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมตใินที่ประชุม ต้องมกีรรมกำรอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 
ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

ผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร อีกทั้งเป็น 
กำรเรยีนรู้กำรท�ำงำนของกรรมกำรและนโยบำยในกำรท�ำงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

นอกเหนอืจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรแล้ว ในปี 2559 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรได้ร่วมประชมุระหว่ำงกนัเอง เพือ่อภปิรำย
ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรโดยไม่มฝี่ำยจัดกำรร่วมด้วย

• หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงสดุ
ในแต่ละปี คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะสรรหำบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยพิจำรณำจำก 

กำรเสนอบคุคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรโดยผูถ้อืหุน้ และจำกแหล่งข้อมูลภำยนอกอืน่ๆ เช่น สมำคมกรรมกำรไทย  
เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะพิจำรณำคัดเลือกเบื้องต้น และน�ำเสนอชื่อต่อคณะกรรมกำร 
เพือ่พจิำรณำอนมัุตแิต่งตัง้ กำรน�ำเสนอชือ่ต่อคณะกรรมกำรจะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองผูถ้กูเสนอชือ่ ซึง่ต้องเป็นไปตำมแนวทำง
กำรก�ำกับดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิัท พระรำชบัญญัตบิรษิัทมหำชนจ�ำกัด และพระรำชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกเหตุอื่น นอกจำกกำรครบวำระออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ให้คณะกรรมกำร 
พจิำรณำแต่งตัง้บคุคลซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำร
ในครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ 
ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ นอกจำกนี้ ในกำรสรรหำกรรมกำร  
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจของบริษัท เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ และได้ใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำรเป็นแหล่งในกำรสรรหำ
กรรมกำรใหม่อกีด้วย

ในขณะทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูส้รรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุของบรษิทั รำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนบนเว็บไซต์ของบรษิัท

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่เป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีเอกสำร 

แนะน�ำบริษัท รำยงำนประจ�ำปี คู่มือเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบ 
บริษัท วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรก�ำหนดวสิัยทัศน์และแผนธุรกจิร่วมกับผู้บรหิำรระดับสูงของบรษิัท

• การพัฒนาความรูข้องกรรมการ
คณะกรรมกำรมนีโยบำยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเลขำนุกำร

บริษัทจะประสำนงำนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำร เพื่อเข้ำร่วมในกำรสัมมนำโครงกำรอบรมและแลกเปลี่ยนควำมรู้
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏบิัตหิน้ำที่กรรมกำร เช่น 

	 •	 การเข้าร่วมสัมมนา	 Tone	 at	 the	 Top	 Series	 1/2016	 “Clean	Business	 Engagement	 with	 Public	 Sector”	 โดย 
นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดลิปิรัจ รำชำกำเรยี

	 •	 การเข้าอบรมหลักสูตร	Capital	Market	 Academy	 -	Greater	Mekong	 Sub-region	 (CMA	 -	GMS)	 โดยนางสาวสุวภา	 
เจรญิยิ่ง

	 •	 การเข้าอบรมหลักสูตร	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment	(BFI)	โดยนางสาวสุวภา	เจรญิยิ่ง

• การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรจะดูแลกำรประเมินประจ�ำปีดังกล่ำว โดยจะวิเครำะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย สรุปและน�ำเสนอกับคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน�ำมำพัฒนำคุณภำพและเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของแต่ละคณะ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรท้ังคณะ
และกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย
ประกอบด้วยกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร

ส�ำหรับกำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนปี 2559 กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของกรรมกำรทั้งคณะประกอบด้วย 7 หัวข้อ คอื 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรตดิตำมและก�ำกับดูแล ควำมรับผดิชอบต่อผลกำรปฏบิัตหินำ้ที่ กำรประชุม  
กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำกรรมกำร บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินพบว่ำ กำรปฏิบัติงำน 
ของคณะกรรมกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรรำยบุคคลโดยตนเอง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะชุดย่อย
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร  
ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี

• การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงู
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยบุคคล ซึ่งได้แก่ ประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและผู้บริหำรอื่น และยังมีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดหรือ 
อนมุตัค่ิำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูด้วย คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำปีละครั้ง โดยกำรประเมินนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้น 
และไม่ใช่หุ ้น คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินประสิทธิผลของโครงกำรค่ำตอบแทนโดยรวมของผู้บริหำร 
อย่ำงสม�่ำเสมอ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (รำยละเอียดเพิ่มเติมได้เผยแพร่อยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนบนเว็บไซต์ของบรษิัท)

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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• แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนุมัติและจัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร

ระดับสูง โดยจะพจิำรณำอนุมัตแิผนสบืทอดต�ำแหน่งดังกล่ำวทุกปี

• เลขานกุารบรษิทั
บรษิัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัท มหีน้ำที่ด�ำเนนิกำรดังนี้

 1. จดัเตรยีมและจดัเกบ็เอกสำรของคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ ซึง่ได้แก่ ทะเบยีนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร
และผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั รวมถงึงบกำรเงนิรำยไตรมำส
ของบรษิัท

 2. จัดเก็บรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัท
 3. แนะน�ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนและควำมรับผดิชอบของกรรมกำร
 4. ด�ำเนนิกำรอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

เลขำนุกำรบรษิัท ได้แก่ นำงสำวสรัญญำ สุนทรส ทั้งนี้ ข้อมูลประวัตกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำน และประวัตกิำรเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้แสดงไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
และกำรจัดกำร

• ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงยิ่ง ท้ังนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกัน 

ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลให้กิจกำรของบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สัมฤทธิผล บริษัทได้ก�ำหนดภำระหน้ำที่ อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง 
ชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ควบคุมและ 
ประเมนิผลออกจำกกันเพื่อให้เกดิกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหวำ่งกันอย่ำงเหมำะสม

บริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนกำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและ 
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัท 
ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก�ำหนด รวมถึงได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัท (compliance 
unit) ซึ่งหำกพบเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่ไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทต่อไป หัวหน้ำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน คอื นำยต่อพงษ์ เหมอืดชัยภูม ิผู้อ�ำนวยกำร
ฝำ่ยตรวจสอบภำยในและบรหิำรควำมเสี่ยง

• ระบบบรหิารความเส่ียง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอำจเกิดควำมเสี่ยงขึ้นตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเกิดจำกปัจจัยภำยในหรือภำยนอก บริษัทได้เล็งเห็นและ 

ให้ควำมส�ำคัญกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยในกำรประเมินควำมเสี่ยง ทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงำน 
ของบริษัทจะท�ำกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของหน่วยธุรกิจ 
และหน่วยงำนนั้นๆ ในแง่ของควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร และควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษำ 
แก่หน่วยงำนทีร่ะบคุวำมเสีย่ง เพือ่ทีจ่ะหำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรบรรเทำผลกระทบในทำงลบ อนัเกดิจำกควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้  
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังท�ำหน้ำที่ประเมินควำมมีประสิทธิภำพของมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสี่ยงของแต่ละ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำ ผ่ำนทำงกระบวนกำรตรวจสอบภำยในต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยและขั้นตอน 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้กระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร และคณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ทำ่น ดังนี้

1. นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วูด๊ ไฮเนค็

ต�าแหน่ง • ประธำนกรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2521)
 • ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
อายุ • 67 ปี (เกิดปี 2492)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ สำขำวชิำกำรจัดกำร วทิยำลัยโยนก จังหวัดล�ำปำง
 • โรงเรยีนนำนำชำต ิกรุงเทพมหำนคร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรสรรหำพจิำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกบัดแูลกจิกำร  

บรษิัท อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหำชน)
 • ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร บรษิัทในเครอื  

บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท แปซฟิิค ครอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท 
 • บริษัททั่วไป 38 บรษิัท 
ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำร บรษิัท เสรมิสุข จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท ซำทช ิแอนด์ ซำทช ิจ�ำกัด
 • ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  

บรษิัท โอกลิว ีแอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 120,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 2.72 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 33,763,279 หน่วย 
 • MINT: 5,200 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W5: 236 หน่วย (คู่สมรส)

2. คณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2551)
 • ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 • ประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
 • กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
อาย ุ • 71 ปี (เกิดปี 2488)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลิเลยีมส์ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยเคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลัยเคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

โครงสร้างการถอืหุ้นและการจดัการ
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2. คณุหญงิชฎา วัฒนศริธิรรม (ต่อ)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรกจิกรรมเพื่อสังคมและกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภบิำล ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)

 • ประธำนกรรมกำร บรษิัท ไทยพำณชิย์ประกันชวีติ จ�ำกัด (มหำชน)
 • ประธำนกรรมกำร บรษิัท ชับบ์สำมัคคปีระกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 • ประธำนกรรมกำร บรษิัท สยำมพำรำกอนดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษิัท สยำมพวิรรธน์ จ�ำกัด
 • เหรัญญิก สภำกำชำดไทย
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท 
 • บริษัททั่วไป  5 บรษิัท 
   21 องค์กร 
ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • ประธำนกรรมกำรและประธำนอนุกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนบรรษัทบรหิำร

สนิทรัพย์ไทย
 • กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
 • ประธำนกรรมกำร สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: - ไม่ม ี-
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-

3. นายพาท ีสารสิน

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555)
 • กรรมกำรตรวจสอบ
อายุ • 54 ปี (เกดิปี 2505)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำสื่อสำรมวลชนดำ้นภำพยนตร์และวดิโีอ อเมรกิัน ยูนเิวอร์ซติี้ 

วอชงิตัน ด.ีซ.ี ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำตร ีบรหิำรธุรกจิและวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลัยคลำร์ก  

แมสซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • มัธยมศกึษำ คงิส์สกูล แคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำร บรษิัท สำยกำรบนินกแอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษิัท ป๊อบเป้ คอนซัลแทนต์ จ�ำกัด 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท 
 • บริษัททั่วไป  2 บรษิัท 
ประสบการณ์ท�างาน • ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร บรษิัท เบสท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย
 • ผู้จัดกำรใหญ่ บรษิัท มัลต ิมเีดยี ออร์บทิ จ�ำกัด
 • กรรมกำรฝ่ำยบรหิำร บรษิัท สปำ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด
 • ครเีอทฟีและฝำ่ยผลติรำยกำร เครอืข่ำยโทรทัศน์ เอ็นบซีี
 • ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรวจิัยค้นควำ้ บรษิัท ลนิตัส จ�ำกัด
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: - ไม่ม ี-
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-
 • MINT: 3,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W5: 150 หน่วย (คู่สมรส)

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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4. นางสาวสุวภา เจรญิยิง่

ต�าแหน่ง • กรรมกำรอสิระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559)
 • กรรมกำรตรวจสอบ
 • กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 • ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
อาย ุ • 53 ปี (เกิดปี 2506)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิและกำรตลำด มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิกำรธนำคำร มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation,  

Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne  

ประเทศสวติเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552
  สมำคมนักวำงแผนกำรเงนิไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB) 
 • หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/ 2543  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และที่ปรกึษำอำวุโส  

บรษิัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
 • อุปนำยก สมำคมนักวำงแผนกำรเงนิไทย
 • กรรมกำรอสิระ บรษิัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซนเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรอสิระ บรษิัท ฮวิแมนกิำ้ จ�ำกัด
 • กรรมกำร บรษิัท แฟมลิี่ ออฟฟิศ จ�ำกัด
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  3 บรษิัท
 • บริษัททั่วไป  2 บรษิัท
   1 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน • กรรมกำรอสิระ บรษิัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ชโรเดอร์ จ�ำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัทหลักทรัพย์ เอกธ�ำรง จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จ�ำกัด
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: - ไม่ม ี-
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-

5. นายอานลิ ธาดานี่

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มถิุนำยน 2541)
 • กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 • กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
อาย ุ • 70 ปี (เกิดปี 2489)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำบรหิำร University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปรญิญำโท สำขำวทิยำศำสตร์ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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5. นายอานลิ ธาดานี ่(ต่อ)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำร บรษิัท โรงแรมรำชด�ำร ิจ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้ก่อตั้งและประธำนกรรมกำร บรษิัท ซมิโฟน ีเอเชยี โฮลดิ้ง จ�ำกัด  

และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
 • ผู้ก่อตั้งและกรรมกำร บรษิัท ซมิโฟน ีอนิเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด  

(บรษิัทจดทะเบยีนในประเทศอังกฤษ) และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
 • สมำชกิคณะกรรมำธกิำรและประธำนคณะกรรมกำร SMU Enterprise Board, 
  The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University
 • สมำชกิ SMU Committee for Institutional Advancement, Singapore Management University
 • สมำชกิ International Institute for Strategic Studies
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท (เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศอังกฤษ 1 บรษิัท)
 • บริษัททั่วไป  52 บรษิัท
   01 องค์กร
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 56,434,919 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.28 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 2,706,131 หน่วย

6. นายธรีพงศ์ จนัศริิ

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สงิหำคม 2556)
 • กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
อายุ • 51 ปี (เกดิปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโทบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยซำนฟรำนซสิโก  

ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำตร ีสำขำกำรตลำด มหำวทิยำลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) และกรรมกำรบรษิทัในเครอื 
 • กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกจิแห่งประเทศไทย
 • กรรมกำร สภำวทิยำลัยเทคโนโลยสียำม
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท
 • บริษัททั่วไป  27 บรษิัท
   2 องค์กร
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: - ไม่ม ี-
 • MINT-W5: - ไม่ม ี-
 • MINT: 14,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว (คู่สมรส)
 • MINT-W5: 650 หน่วย (คู่สมรส)

7. นายพอล ชาลส์ี เคนนี่

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2540) 
อาย ุ • 67 ปี (เกดิปี 2492) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรบรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  

และกรรมกำรบรษิัทในเครอื
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  1 บรษิัท
 • บริษัททั่วไป  39 บรษิัท
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 9,402,850 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 406,538 หน่วย 

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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8. นายเอ็มมานเูอล จูด๊ ดลิิปรจั ราชากาเรยี

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจกิำยน 2551)
อาย ุ • 51 ปี (เกิดปี 2508)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญำตร ีสำขำ Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรลีังกำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยปฏบิัตกิำร บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
 • ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำร บรษิัทในเครอื  

บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  2 บรษิัท (เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศศรลีังกำ 1 บรษิัท)
 • บรษิัททั่วไป  55 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยกำรเงนิ โรงแรมออเรี่ยนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรอืส�ำรำญ
 • หัวหนำ้กลุ่มผู้ตรวจสอบกำรเงนิ บรษิัท อซี ิโซลูชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ เครอืรำ้นอำหำร Le Piaf
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ บรษิัท Desert Express Ltd T/A Monte’s ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ผู้ตรวจสอบกำรเงนิ/หัวหนำ้กลุ่มนักบัญช ีบรษิัท London Wine Bars Ltd.
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 5,399,893 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.12 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 2,762,917 หน่วย 

9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเนค็

ต�าแหน่ง • กรรมกำร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิำยน 2556)
อาย ุ • 45 ปี (เกิดปี 2514)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ สำขำธรุกจิระหว่ำงประเทศ Washington State University, WA, 

ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรตลำด Washington State University, Pullman, WA, 

ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยปฏบิัตกิำร กลุ่มธุรกจิฮอทเชน  

บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

บรษิัท เอสแอนด์พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำร บรษิัท ครสิเตยีนแีละนลีเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
 • กรรมกำรและผู้บรหิำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
 • Trustee โรงเรยีนนำนำชำตกิรุงเทพ
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  3 บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป  7 บรษิัท
   1 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำน บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้จัดกำรทั่วไป บรษิัท เอสแอลอำร์ท ีจ�ำกัด
 • ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย Global Sourcing บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้จัดกำรทั่วไป บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 • ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏบิัตกิำร บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 • ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกจิ บรษิัท โคคำ-โคลำ จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 2,938,942 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 125,137 หน่วย

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม และตัดสินใจในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งกำรลงทุน 
ในธุรกจิใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น

(ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเกีย่วกบัหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรจำกแนวทำงก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีแ่สดงในเวบ็ไซต์ของบรษัิท)

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั

คณะกรรมกำรบรษิทัได้อนมุตัอิ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรไว้อย่ำงชดัเจน  
เพื่อหลกีเลี่ยงอ�ำนำจอนุมัตทิี่ไม่จ�ำกัด

ประธำนกรรมกำรบรษิัทท�ำหน้ำที่บรหิำรจัดกำรและพัฒนำกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรให้มปีระสทิธภิำพ และท�ำหนำ้ที่ประธำน
ในคณะกรรมกำรบรษิัทในทุกๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนนิกำรของคณะกรรมกำร รวมถงึ
 1. วำงแผนและจัดกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรจัดเตรียมและกำรด�ำเนินกำรประชุม กำรดูแล 

ข้อมูลส�ำหรับกำรประชุมให้ถึงมือกรรมกำรบริษัททุกท่ำนให้ตรงเวลำ ก�ำหนดวำระกำรประชุม และด�ำเนินกำรประชุม 
โดยกำรเปิดโอกำสให้มกีำรแสดงควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงเต็มที่ เป็นต้น

 2. เป็นประธำนในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นและกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น
หำกในวำระใดที่ประธำนกรรมกำรมสี่วนได้เสยี ประธำนกรรมกำรจะไม่สำมำรถออกเสยีงในวำระดังกลำ่ว

เลขานกุารบรษิทั: นางสาวสรญัญา สุนทรส

คุณวุฒิการศึกษา/ • ปริญญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
ประวัติการอบรม • ปริญญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555  

สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
ประสบการณ์ท�างาน • Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office  

บรษิัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ทำ่น ดังนี้ 
1. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
2. นำยพำท ีสำรสนิ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
3. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมคีวำมรู้และควำมเชี่ยวชำญดำ้นบัญช ีและมปีระสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

กรรมกำรตรวจสอบมรีะยะเวลำในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งต่อวำระได้อกีหลังจำกครบก�ำหนดวำระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 1. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินตรวจสอบประจ�ำปีและงบกำรเงินสอบทำน 

รำยไตรมำส รวมถึงพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน และ 
พจิำรณำเรื่องอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 2. ประชุมร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่ำที่เห็นสมควรเพื่อพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อสำธำรณะ รวมถึงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนต่อนักวิเครำะห์และสถำบันจัดอันดับ 
ควำมน่ำเชื่อถอื

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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 3. คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเข้ำมำใหม่ และเลกิจ้ำงผูต้รวจสอบบัญชอีสิระ เพือ่ให้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบบัญช ีระบบควบคมุ
และงบกำรเงินของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก ประเมินผล พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน รวมถงึดูแลควบคุมงำนทีเ่กีย่วกบับญัชขีองบรษิทัมหำชน ซึง่ได้แก่ วตัถปุระสงค์ในกำรจดัเตรยีม หรอืกำรน�ำเสนอ
รำยงำนกำรตรวจสอบหรอืกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วกบักำรตรวจสอบด้ำนอืน่ๆ นอกจำกนี ้ยงัดูแลกำรรับบรกิำรด้ำนอืน่ของบรษิทั 
(รวมถงึมตทิี่เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งมคีวำมเห็นแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้บรหิำรและผู้ตรวจสอบบัญช ีทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบ
บญัชอีสิระและบรษิทัทีใ่ห้บรกิำรด้ำนบญัชทีกุๆ บรษิทั จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติเงื่อนไขและค่ำบริกำรเบื้องต้นส�ำหรับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริกำรด้ำนอื่นที่เสนอโดย 
ผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่เสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชอีสิระของบรษิัท รวมถงึค่ำบรกิำรตรวจสอบในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถอืหุ้น

 4. ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิำรและผูต้รวจสอบบญัชอีสิระเท่ำทีเ่หน็สมควร ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหำหรอืข้อจ�ำกดัในกำรตรวจสอบ  
และกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรต่อปัญหำหรือข้อจ�ำกัดนั้นๆ และกำรประเมินควำมเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบำย 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถงึผลกระทบจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิของบรษิัทที่มนีัยส�ำคัญ และมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำร
ในกำรควบคุมและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกลำ่ว

 5. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและมำตรฐำนบัญชี หลักเกณฑ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของมำตรฐำนบัญช ี 
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรตัดสินใจด้ำนบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน ซึ่งรวมถึงทำงเลือก  
ควำมสมเหตุสมผลของกำรตัดสนิใจดังกล่ำว

  6. สอบทำนและอนุมัตกิำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัท ซึ่งรวมถงึ
	 	 •	 วัตถุประสงค	์อำานาจ	และสายการบังคับบัญชา
	 	 •	 แผนการตรวจสอบ	แผนงบประมาณ	และแผนงานด้านบุคลากรประจำาป	ีและ
	 	 •	 การแต่งตั้ง	การกำาหนดค่าตอบแทน	รวมถงึการหมุนเวยีนผู้บรหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
 7. สอบทำนร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ ผูบ้รหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูบ้รหิำรฝ่ำยอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ

เห็นสมควร เพื่อพิจำรณำระบบตรวจสอบภำยในของบริษัท และระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน รวมถึงผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน

 8. สอบทำนรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรำยงำนประกอบด้วยแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 
ของบริษัทตรวจสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นส�ำคัญที่ได้ถูกน�ำเสนอในช่วงเวลำ  
5 ปีทีผ่่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็นประเดน็จำกบรษิทัตรวจสอบบัญชเีรือ่งกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรสอบทำนกำรควบคมุ
ภำยใน ผลกำรสอบทำนเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสำหกรรม หรือประเด็นที่ร้องขอโดยหน่วยงำนรำชกำร หรือข้อร้องขออื่น  
หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบซึ่งด�ำเนินกำรโดยบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนตำมขั้นตอน 
ตำมที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้ตรวจพบตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี้ เพื่อสอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญช ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนควำมสัมพันธ์ระหวำ่งผู้ตรวจสอบบัญชกีับบรษิัทอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

 9. สอบทำนให้บรษิัทปฏบิัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรอืกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัท

 10. ก�ำหนดนโยบำยในกำรว่ำจำ้งพนักงำน หรอืพนักงำนที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชอีสิระของบรษิัท
 11. สอบทำนและตรวจสอบรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมสุจริตของผู้บริหำร ซึ่งรวมถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

หรอืรำยกำรใดทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยำบรรณธรุกจิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยของบรษิทั กำรตรวจสอบดงักล่ำวรวมถงึกำรสอบทำน 
ระบบตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรด�ำเนินกำรสอบทำนดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถนัดประชุมกับที่ปรึกษำ
ทั่วไป และเจ้ำหน้ำที่หรอืพนักงำนของบรษิัทตำมที่เห็นสมควร 

 12. ก�ำหนดและควบคุมข้ันตอนกำรรับเรื่องดูแล และด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี กำรควบคุมภำยใน  
หรือกำรตรวจสอบบัญชี รวมถึงเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับเป็นควำมลับและไม่ระบุชื่อพนักงำนของบริษัทที่แจ้งข้อร้องเรียน  
ที่เกี่ยวกับข้อสงสัยดำ้นบัญชหีรอืกำรตรวจสอบบัญชี

 13. ด�ำเนินกำรแก้ไขควำมขัดแย้งดำ้นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรอืผู้บรหิำรระดับสูง
 14. สอบทำนและอนุมัติ หรือให้สัตยำบันรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรำยกำรที่ถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล

ตำมกฎเกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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  15. จัดเตรียมและน�ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท โดยรำยงำนของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถอืได	้ของรายงานทางการเงนิของบรษิัท
	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัท
	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบรษิัท
	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 •	 ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏบิัตหิน้าที่ตามกฎบัตร	
	 •	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมกำรบรษิัท 
 16. รำยงำนเหตุกำรณ์ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อคณะกรรมกำร

บรษิัท ดังนี้
	 •	 รายการที่เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	 การทุจรติ	หรอืมสีิ่งผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
	 •	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกจิของบรษิัท
 17. ปฏบิัตกิำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 (ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

นิยามความเป็นอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก�ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ำข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบรษิัทต้องมคีุณสมบัตดิังนี้
 1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอสิระรำยนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอ 
ให้เป็นผู้บรหิำรหรอืผู้มอี�ำนำจควบคุม ของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอสิระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 
ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำ 
ของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ 
ทำงธุรกจิกับบุคคลเดยีวกัน

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของบรษิัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีักษณะดังกลำ่ว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รับ 
ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
กำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอสิระ

 7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัท 

 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น 
เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็น 
กำรแข่งขันที่มนีัยกับกจิกำรของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย

 9. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเกี่ยวกับกำรด�ำเนนิงำนของบรษิัท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 ทำ่น ดังนี้
1. คุณหญิงชฎำ วัฒนศริธิรรม ประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
2. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยธรีพงศ์ จันศริ ิ กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
4. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
 1. ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพัฒนำและพิจำรณำผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธำน 

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และดูแลกำรพัฒนำแผนผู้สบืทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บรหิำรระดับสูง
 2. ทบทวนและอนุมัติเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ประจ�ำปีของบริษัทเพื่อพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด โดยกำรประเมินในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร ซึ่งรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น

 3. ทบทวนและอนุมัติขั้นตอนกำรประเมินและโครงสร้ำงผลตอบแทนประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทตำมกำรแนะน�ำ 
เบือ้งต้นของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะประเมนิผลงำนของผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษิทั  
และจะพจิำรณำอนมุตัผิลตอบแทนประจ�ำปีของผูบ้รหิำรระดบัสงูซึง่รวมถงึเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนอืน่ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ 
ที่เป็นหุ้นและไม่ใช่หุ้น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะดูแลกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนและค่ำตอบแทนของพนักงำนบรษิัท

 4. ทบทวนและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่อยู ่ในรูปแบบของหุ ้น และแผนค่ำตอบแทนอื่นที่เกี่ยวกับหุ ้น รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ 
ในกำรปรับปรุงแผนค่ำตอบแทนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
เป็นผู้ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรบรหิำรแผนคำ่ตอบแทนดังกลำ่ว

 5. ด�ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องกับผู้บริหำรของบริษัท ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้บริหำร กำรพิจำรณำข้อมูลจำก 
ควำมเห็นของพนักงำน และกำรพจิำรณำผลของขั้นตอนในกำรประเมนิผู้บรหิำรประจ�ำปี

 6. ทบทวนและประสำนงำนกับผู ้บริหำรในกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทนของบริษัท และน�ำเสนอค�ำแนะน�ำต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำและวิเครำะห์ค่ำตอบแทน ซึ่งกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ดังกล่ำวจะเผยแพร่ในรำยงำน 
ประจ�ำปีและหนังสอืมอบฉันทะของบรษิัท

 (ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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คณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ทำ่น ดังนี้
1. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง* ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
2. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
3. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำร
* แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ
 1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรของบริษัท และคัดเลือกเพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรจะคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวำมซือ่สตัย์ท้ังในด้ำน
ส่วนตวัและด้ำนกำรท�ำงำน เป็นบคุคลทีม่คีวำมสำมำรถและมกีำรตดัสนิใจทีด่เีลศิ อกีท้ังเป็นบคุคลทีม่คีวำมสำมำรถทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้ำที่ร่วมกับกรรมกำรบรษิัทท่ำนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถอืหุ้น

 2. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบรษัิท และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพจิำรณำอนุมตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑ์
กำรสรรหำดังกล่ำวเป็นระยะๆ

 3. พิจำรณำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อยและให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ
และประสบกำรณ์เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปี 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกบัดแูลกจิกำรจะพจิำรณำและเสนอบคุคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะเป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชดุย่อย
เพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่วำ่งลงตำมควำมจ�ำเป็น

 4. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำกับดูแลกจิกำรจะพจิำรณำ หรอืแนะน�ำเพิ่มเตมิ แก้ไขนโยบำยดังกล่ำวทุกปีหรอืตำมควำมจ�ำเป็น

 5. ก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรประเมินกำรท�ำงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกจิกำรจะดูแลกำรประเมนิประจ�ำปีดังกล่ำว

 6. พจิำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรประจ�ำปี และแนะน�ำให้มกีำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมเห็นสมควร
(ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำรที่แสดงในเว็บไซต์ 

ของบรษิัท)

คณะกรรมการก�ากบัโครงการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หัวหน้ำของแต่ละหน่วยธุรกิจ  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนกลำง ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบริหำร 
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรก�ำกับโครงกำร (Steering Committee) รับผดิชอบในกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

ของทั้งกลุ่มบรษิัท เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับกำรบรหิำรจัดกำร เพื่อลดทอนควำมเสี่ยงได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
(ทั้งนี้ สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้จำกนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่แสดงในเว็บไซต์ของบรษิัท)

คณะผูบ้รหิาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผู้บรหิำรของบรษิัทมจี�ำนวน 7 ทำ่น ดังนี้
1. นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
2. นำยไบรอัน เจมส์ เดลำนี่ ประธำนเจ้ำหนำ้ที่กำรเงนิส่วนกลำง
3. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำงและรองประธำนฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์
4. นำงสำวสมศร ีรัชฎำภรณ์กุล รองประธำนฝำ่ยกำรเงนิและฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิัท
5. นำยศุภสทิธิ์ ชนะสงครำม รองประธำนฝ่ำยกฎหมำย
6. นำยโกศนิ ฉันธกิุล รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุนและกำรควบรวม
7. นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ ์ รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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ทั้งนี้ ประวัติย่อของนำยวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ปรำกฏภำยใต้หัวข้อคณะกรรมกำร ส่วนประวัติย่อของผู้บริหำรอีก 6 ท่ำน  
ปรำกฏดังนี้

1. นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่

ต�าแหน่ง • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำง
อายุ  • 40 ปี (เกิดปี 2519) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • C.A., Accounting, Institute of Chartered Accountants, Ireland
 • Master of Accounting, Accounting, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, 

Dublin, Ireland
 • Bachelor of Business Studies, Accounting, Institute of Technology Tallaght, Ireland
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป  1 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
 • ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท ควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี
 • หัวหน้ำฝ่ำยกำรบัญชเีงนิกองทุน AMP Capital ซดินยี์ ประเทศออสเตรเลยี
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 87,612 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 650 หน่วย

2. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์

ต�าแหน่ง • รองประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิส่วนกลำงและรองประธำนฝำ่ยวำงแผนกลยุทธ์
อายุ  • 45 ปี (เกิดปี 2514) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำ Finance and International Business, University of Notre Dame, 

Indiana ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำตร ีสำขำพำณชิยศำสตร์และกำรบัญช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559  

สภำวชิำชพีบัญช ีในพระบรมรำชูปถัมภ์
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย  
และสถำบันวทิยำกำรตลำดทุน

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556  
สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท
 • บรษิัททั่วไป 13 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • Senior Vice President - Division Head - Investor Relations; and Division Head - 

Equity Investment Management ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • Investment Representative of Morgan Stanley
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 388,408 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 3,416 หน่วย

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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3. นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณ์กลุ

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝำ่ยกำรเงนิและฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิัท
อายุ  • 52 ปี (เกดิปี 2507)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท บรหิำรธุรกจิ สำขำกำรบัญช ีมหำวทิยำลัยหอกำรคำ้ไทย
 • ปริญญำตร ีคณะบัญช ีมหำวทิยำลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตรผู้บรหิำรระดับสูงสถำบันวทิยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.)  

รุ่นที่ 23/2559 สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552  

สภำวชิำชพีบัญช ีในพระบรมรำชูปถัมภ์
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบรษิัทไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย
 • กรรมกำรและเหรัญญกิ มูลนธิอินันตรำ เพื่อช้ำงอำเซยีน
 • กรรมกำรและเหรัญญกิ มูลนธิไิมเนอร์
 • กรรมกำร บรษิัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด*
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท
 • บริษัททั่วไป  - บริษัท
   3 องค์กร
ประสบการณ์ท�างาน • ผู้จัดกำรอำวุโสฝำ่ยกำรเงนิ บรษิัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
 • หัวหน้ำแผนกบัญช ีบรษิัท อรีคิสัน ไทยเนทเวอร์ค จ�ำกัด
 • หัวหน้ำส่วนบัญช ีบรษิัท สยำมสตลีกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 401,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 4,442 หน่วย
* จดทะเบยีนเลกิบรษิัท เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559

4. นายศภุสิทธิ ์ชนะสงคราม 

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝำ่ยกฎหมำย
อายุ  • 50 ปี (เกดิปี 2509)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • Diploma in International Law, University College London, University of London  

ประเทศอังกฤษ
 •	 Diploma	in	Intellectual	Property,	Queen	Mary	and	Westfield	College,	
  University of London ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญำตร ีสำขำนติศิำสตร์ มหำวยิำลัยธรรมศำสตร์
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท
 • บริษัททั่วไป  6 บริษัท
ประสบการณ์ท�างาน • รองประธำนอำวุโสฝำ่ยกฎหมำย บรษิัท ฮัทชสิัน ซเีอท ีไวร์เลส มัลตมิเีดยี จ�ำกัด
 • ที่ปรกึษำกฎหมำย ส�ำนักงำนกฎหมำย Freshfields Bruckhaus Deringer
สัดส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 181,332 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: 5,095 หน่วย 

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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5. นายโกศนิ ฉนัธกิลุ

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยกำรลงทุนและกำรควบรวม
อายุ  • 34 ปี (เกิดปี 2525)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ • กรรมกำรบรษิัทในเครอื บรษิัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท 
 • บรษิัททั่วไป  2 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • Investment Director of Boutique Asset Management
 • Associate of Nomura Asia Asset Finance
 • Associate of Lehman Brothers Principal Transactions Group
 • Analyst of Lehman Brothers Real Estate Private Equity
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 22,556 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว
 • MINT-W5: - ไม่ม ี- 

6. นางจฑุาทพิ อดุลพนัธุ์

ต�าแหน่ง • รองประธำนฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ  • 44 ปี (เกิดปี 2515) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญำโท สำขำ Finance, Management and Strategy,  

Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
 • ปริญญำตร ีพำณชิยศำสตร์และกำรบัญช ีสำขำกำรเงนิและกำรธนำคำร  

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย
 • หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551  

สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)
จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ • บริษัทจดทะเบยีน  - บรษิัท 
 • บรษิัททั่วไป  1 บรษิัท
ประสบการณ์ท�างาน • ผู้จัดกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิัทและนักลงทุนสัมพันธ์  

โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฏร์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักประธำน บรษิัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหำชน)
 • Associate, Investment Banking บรษิัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สดัส่วนการถอืหุน้	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2559 • MINT: 66,276 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรยีกช�ำระแล้ว 
 • MINT-W5: 1,190 หน่วย

นักลงทุนสัมพันธ์ นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ์
   

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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จ�านวนหลักทรัพย์ของบริษทัท่ีกรรมการหรอืผู้บรหิารถอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ล�าดบั ช่ือ - สกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหลักทรพัย์ทีถ่อื

หุ้นสามญั MINT-W5

ณ วนัที่
31 ธ.ค. 2558

เพ่ิมขึน้/
(ลดลง)

ณ วนัที่ 
31 ธ.ค. 2559

ณ วนัที่
31 ธ.ค. 2558

เพ่ิมขึน้/
(ลดลง)

ณ วนัที่
31 ธ.ค. 2559

1. นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธำนกรรมกำร 

และประธำน

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร

737,533,465 (617,533,465) 120,000,000 29,847,179 3,916,100 33,763,279

2. คุณหญงิชฎำ วัฒนศริธิรรม กรรมกำรอสิระ - - - - - -

3. นำยพำท ีสำรสนิ กรรมกำรอสิระ - - - - - -

4. นำงสำวสุวภำ เจรญิยิ่ง1 กรรมกำรอสิระ - - - - - -

5. นำยอำนลิ ธำดำนี่ กรรมกำร 56,434,919 - 56,434,919 2,706,131 - 2,706,131

6. นำยธรีพงศ์ จันศริิ กรรมกำร - - - - - -

7. นำยพอล ชำลสี์ เคนนี่ กรรมกำร 9,219,850 183,000 9,402,850 406,538 - 406,538

8. นำยเอ็มมำนูเอล จู๊ด ดลิปิรัจ 

รำชำกำเรยี

กรรมกำร 4,580,455 819,438 5,399,893 6,162,917 (3,400,000) 2,762,917

9. นำยจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมกำร 2,409,274 529,668 2,938,942 105,137 20,000 125,137

10. นำยไบรอัน เจมส์ เดลำนี่2 ประธำนเจ้ำหน้ำที่

กำรเงนิส่วนกลำง

N/A N/A 87,612 N/A N/A 650

11. นำยชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธำน

เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ

ส่วนกลำง

และรองประธำน

ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์

315,811 72,597 388,408 3,416 - 3,416

12. นำงสำวสมศร ีรัชฎำภรณ์กุล รองประธำน

ฝ่ำยกำรเงนิ

และฝำ่ยเลขำนุกำร

บรษิัท

351,065 50,235 401,300 11,724 (7,282) 4,442

13. นำยศุภสทิธิ์ ชนะสงครำม รองประธำน

ฝ่ำยกฎหมำย

148,030 33,302 181,332 5,095 - 5,095

14. นำยโกศนิ ฉันธกิุล รองประธำน

ฝ่ำยกำรลงทุน

และกำรควบรวม

85,778 (63,222) 22,556 - - -

15. นำงจุฑำทพิ อดุลพันธุ3์ รองประธำน

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

N/A N/A 66,276 N/A N/A 1,190

1 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559
2 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 
3 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มนีำคม 2559

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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รายชือ่ผูถ้อืหุ้น 10 อันดบัแรก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

รายชือ่ผูถื้อหุ้น จ�านวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มนำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค1  1,465,999,411 33%

1.1 นำยวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  120,200,000 3%

1.2 บรษิัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ�ำกัด  727,767,680 17%

1.3 นำงแค๊ทลนี แอนน์ ไฮเน็ค  5,200 0%

1.4 มูลนธิไิฮเน็ค  630,031 0%

1.5 Zall Holdings Limited 617,396,500 14%

2. นำยนติ ิโอสถำนุเครำะห์  346,595,097 8%

3. บรษิัท ไทยเอ็นวดีอีำร์ จ�ำกัด  294,533,891 7%

4. UBS AG Singapore Branch  203,136,156 5%

5. State Street Bank Europe Limited  116,938,743 3%

6. Banque Pictet & CIE SA  101,723,480 2%

7. พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช  96,458,715 2%

8. Chase Nominees Limited  95,688,131 2%

9. ส�ำนักงำนประกันสังคม  77,819,459 2%

10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.  70,130,699 2%

ที่มำ : บรษิัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมำยเหตุ : 1 กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เทำ่นั้น 
  มใิช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่มกีำรแก้ไข) แต่อยำ่งใด

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกศักยภำพกำรเติบโตของผลกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทุน 
กำรขยำยงำน ข้อก�ำหนดตำมสัญญำเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมในอนำคต  
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี  
นโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทและบรษิัทย่อยจงึพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิัทเป็นหลัก 

ในปี 2559 บริษัทจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของปี 2558 ในรูปของเงินสด ในอัตรำ 0.35 บำทต่อหุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม หำกไม่นับรวมรำยกำรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่ค�ำนวณ 
จำกก�ำไรสุทธจิำกกำรด�ำเนนิงำน มอีัตรำร้อยละ 32.75

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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ไมเนอร์ โฮเทลส์

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

1. บรษิัท เจำ้พระยำ รซีอร์ท จ�ำกัด  12,000,000 MINT 81.2%

2. บรษิัท หัวหนิ รซีอร์ท จ�ำกัด (“HHR”)  2,000,000 MINT 100.0%

3. บรษิัท เอ็มเอชจ ีเอ็นพำร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จ�ำกัด  10,000,000 HHR 50.0%* 

4. บรษิัท แม่รมิ เทอเรซ รซีอร์ท จ�ำกัด  3,000,000 MINT 45.3%

5. บรษิัท สมุย รซีอร์ท แอนด์ สปำ จ�ำกัด  100,000 MINT 100.0%

6. บรษิัท โรงแรม รำชด�ำร ิจ�ำกัด (มหำชน)  45,000,000 MINT 99.2%

7. บรษิัท เอ็มไอ สแควร์ จ�ำกัด (“MI”)  100,000 MINT 100.0%

8. บรษิัท หัวหนิ วลิเลจ จ�ำกัด (“HHV”)  3,500,000 MINT 100.0%

9. บรษิัท บ้ำนโบรำณ เชยีงรำย จ�ำกัด  1,650,000 MINT 100.0%

10. บรษิัท สมุย วลิเลจ จ�ำกัด  375,000 MINT 100.0%

11. บรษิัท โคโค้ ปำล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รสีอร์ท จ�ำกัด  1,730,000 MINT 100.0%

12. บรษิัท โกโก้ รคีรเีอชั่น จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

13. บรษิัท สมุย บชี คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

14. บรษิัท รอยัล กำร์เด้น พลำซ่ำ จ�ำกัด (“RGP”)  750,000 MINT 100.0%

15. บรษิัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จพี ีดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  100,000 RGP 40.0%* 

16. บรษิัท เอ็มสปำ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“MST”)                410,000 MINT 51.0%

17. บรษิัท สมุย บชี เรสซเิด้นท์ จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

18. บรษิัท โกโก้ เรสซเิด็นซ์ จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

19. บรษิัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ำกัด (“MHG”)  1,079,307 MINT 27.8%

20. บรษิัท ไมเนอร์ ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ จ�ำกัด  262,515 MINT 100.0%

21. บรษิัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  จ�ำกัด  50,000,000 MINT 100.0%

22. บรษิัท เจำ้พระยำ รซีอร์ท แอนด์ เรสซเิด้นท์ จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

23. RGR International Limited (“RGRI”)  100,000 MINT 100.0%

24. Eutopia Private Holding Limited  1,000,000 RGRI 50.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมค้า 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

25. Harbour View Corporation Limited  11,000,000 RGRI 30.4%* 

26. R.G.E. (HKG) Limited  100,000 MINT 100.0%

27. M & H Management Limited  1,000 MINT 100.0%

28. Lodging Investment (Labuan) Limited (“LIL”)  1,000 MINT 100.0%

29. Serendib Hotels Pcl.  75,514,738 LIL 22.7%* 

30. Minor International (Labuan) Limited  1,000 MINT 100.0%

31. AVC Club Developer Limited  1,000 MINT 100.0%

32. AVC Vacation Club Limited (“AVC V”)  1,000 MINT 100.0%

33. บรษิัท ภูเก็ต บชี คลับ โอนเนอร์ จ�ำกัด  10,000 MINT 100.0%

34. บรษิัท ไม้ขำว เวเคชั่น วลิล่ำ จ�ำกัด  400,000 MINT 50.0%* 

35. บรษิัท เอ็มเอชจ ีภูเก็ต จ�ำกัด  1,900,000 MINT 100.0%

36. บรษิัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ�ำกัด  70,000 MINT 100.0%

37. บรษิัท เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกัด (มหำชน)  490,408,365 MINT 35.7%* 

38. Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”)  EUR 18,000 MINT 100.0%

39. Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L (“MCHL”)  EUR 12,500 MCHM 100.0%

40. Minor Continental Portugal, S.A. (“MCP”)  EUR 36,000,000 MCHL 100.0%

41. Pojuca S.A. (“Pojuca”) หุ้นสำมัญ
91,138,377

MCHL 100.0%

หุ้นบุรมิสทิธิ
68,505,744

42. Marinoteis S.A. (“Marinoteis”)  6,300,000 MCP 100.0%

43. Coimbra Jardim Hotel S.A.  3,650,000 MCP 100.0%

44. Tivoli Gave do Oriente S.A.  500,000 MCP 100.0%

45. Sotal S.A.  10,000 Marinoteis 100.0%

46. Hotelagos S.A.  1,885,000 Marinoteis 100.0%

47. Tivoli Ecoresidences Praia do Forte Ltda.  3,445,676 Pojuca 100.0%

48. Praia do Forte Operadora de Turismo Ltda.  1,071,500 Pojuca 100.0%

49. Agencia de Receptivo Praia do Forte Ltda.  1,189,000 Pojuca 100.0%

50. Timeantube Comercio Ltda.  1,247,811 Pojuca 100.0%

51. บรษิัท รำชด�ำร ิเรสซเิด็นซ์ จ�ำกัด  5,000,000 MI 100.0%

52. บรษิัท รำชด�ำร ิลอดจ์จิ้ง จ�ำกัด  300,000 MI 100.0%

53. บรษิัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ�ำกัด  10,000 MI 49.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

54. บรษิัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ�ำกัด  160,000 MI 51.0%* 

55. MSpa Ventures Limited (“MspaV”)  50,000 MST 100.0%

56. Minor Hotel Group Management (Shanghai) Limited  140,000 MST 100.0%

57. Arabian Spas (Dubai) (LLC)  300 MspaV 49.0%* 

58. M SPA International Cairo LLM  5,000 MspaV 100.0%

59. Hospitality Investment International Limited (“HIIL”)  10,000,000 MHG 100.0%

60. MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MHGIH”)  44,126,338 MHG 100.0%

61. MHG International Holding (Mauritius) (“MHGIHM”)  1,000 MHG 100.0%

62. MHG Holding Limited  1,000 MHG 100.0%

63. MHG Deep Blue Financing  200,000 MHG 50.0%* 

64. 2015 CM Investors Corporation  44,600,000 MHG 50.0%* 

65. Anantara Vacation Club (HK) Limited (“AVC V (HK)”)  10,000 AVC V 100.0%

66. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.  100 AVC V 100.0%

67. Sanya Anantara Consulting Limited  USD 500,000 AVC V (HK) 100.0%

68. Lodging Management (Labuan) Limited  1,000 HIIL 100.0%

69. Lodging Management (Mauritius) Limited (“LMM”)  1,000 HIIL 100.0%

70. PT Lodging Management (Indonesia) Limited  1,500 HIIL 93.3%

71. Jada Resort and Spa (Private) Limited (“Jada”)  หุ้นสำมัญ 
102,384,759 

HIIL 87.3%

หุ้นบุรมิสทิธิ
7,271,550 

72. PH Resort (Private) Ltd.  271,767 HIIL 49.9%* 

73. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”)  2 HIIL 50.0%* 

74. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”)  2 HIIL 50.0%* 

75. Sothea Pte. Ltd.  1,450 LMM 80.0%

76. Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited  1,000 LMM 100.0%

77. O Plus E Holdings Private Limited  1,050,000 LMM 50.0%* 

78. Per Aquum Management JLT  734 LMM 50.0%* 

79. Per Aquum Maldives Private Limited  USD 20,000 LMM 50.0%* 

80. Paradise Island Resorts (Private) Limited (“Paradise”)  6,000,000 Jada 87.3%

81. Kalutara Luxury Hotel and Resort (Private) Limited  137,382,564 Jada 87.3%

82. Avani Ambalangoda (Private) Limited  - Paradise 87.3%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

83. Elewana Afrika (Z) Limited  202 ZTHIL 50.0%* 

84. The Grande Stone Town Limited (“Grande”)  100,000 ZTHIL 50.0%* 

85. Parachichi Limited  10,000 Grande 50.0%* 

86. Elewana Afrika (T) Limited (“Elewana T”)  2,500 TTHIL 50.0%* 

87. Elewana Afrika Limited (“Elewana”)  2 TTHIL 50.0%* 

88. Trilogy Limited (“Trilogy”)  100 TTHIL 50.0%* 

89. Moru Holdings Limited  - Elewana T 50.0%* 

90. Cheli & Peacock Safaris (Tanzania) Limited  10,000 Trilogy 50.0%* 

91. Flora Holding Limited (“Flora”)  10,000 Elewana 50.0%* 

92. Rocky Hill Limited  2 Elewana 50.0%* 

93. Sand River Eco Camp Limited  100 Elewana 50.0%* 

94. Cheli & Peacock Limited  100 Elewana 50.0%* 

95. Cheli & Peacock Management Limited  4 Elewana 50.0%* 

96. Tortilis Camp Limited  KES 1,490,000 Elewana 50.0%* 

97. Elsa’s Kopje Limited  KES 40,887,692 Elewana 50.0%* 

98. Joy’s Camp limited KES 136,002,463 Elewana 50.0%* 

99. Elephant Pepper Camp Limited  KES 51,713,142 Elewana 37.0%* 

100. Parrots Limited  2 Flora 50.0%* 

101. MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd.  1 MHGIH 100.0%

102. Vietnam Hotel Projekt B.V. (“VHP”)  EUR 22,863 MHGIH 100.0%

103. MHG Management (India) Private Limited  10,000 MHGIH 100.0%

104. Rani Minor Holding Limited (“Rani”)  50,000,000 MHGIH 25.0%* 

105. MHG Australia Holding Pte. Ltd. (“MHGAH”)  1 MHGIH 100.0%

106. MHG Australia Investments Pty. Ltd.  100 MHGAH 100.0%

107. Bai Dai Tourism Company Limited  USD 2,150,000 VHP 100.0%

108. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited  USD 1,080,000 VHP 91.0%

109. Indigo Bay SA.  300,072,000 Rani 25.0%* 

110. Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda MZN 700,000,000 Rani 25.0%* 

111. Sands Hotels Holdings (Namibia) (Propietary) Limited  NAD 100 MHGIHM 80.0%

112. Minor Hotel Group Gaborane (Proprietary) Limited (“Gaborane”)  500,000 MHGIHM 64.0%

113. Minor Hotel Group MEA DMCC  50 MHGIHM 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ



368 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

1. Boathouse Management Pty. Ltd.  3,058,996 OAKS 100.0%

2. Calypso Plaza Management Pty. Ltd.  9,420,142 OAKS 100.0%

3. Concierge Apartments Australia Pty. Ltd.  3,479,414 OAKS 100.0%

4. Goldsbrough Management Pty. Ltd.  14,433,119 OAKS 100.0%

5. MINT Residential Pty. Ltd.  1 OAKS 100.0%

6. MH	Management	(Qld)	Pty.	Ltd.	(“QLD”)  2,912,614 OAKS 100.0%

7. Oaks Hotels & Resorts (NSW) No 1 Pty. Ltd.  8,979,457 OAKS 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

114. MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. หุ้นสำมัญ
7,000,000 

MHGIHM 60.0%

หุ้นบุรมิสทิธแิปลงสภำพที่สำมำรถเรยีกคนืได้ 
25,101,685 

115. MHG Desaru Villas Sdn. Bhd.  หุ้นสำมัญ
3,000,000 

MHGIHM 60.0%

หุ้นบุรมิสทิธแิปลงสภำพที่สำมำรถเรยีกคนืได้ 
 11,900,783

116. MHG Lesotho (Proprietary) Limited (“Lesotho”)  12,628 MHGIHM 37.5%* 

117. Rani Minor Holding II Ltd. (“RANI II”)  50,000 MHGIHM 49.0%* 

118. MHG Signity Assets Holding (Mauritius) Limited  100,000 MHGIHM 50.0%* 

119. Minor Hotels Zambia Limited  50,000 MHGIHM 100.0%

120. Letsatsi Casino (Pty) Ltd.  - Gaborane 51.0%

121. Avani Lesotho (Proprietary) Limited  1,000 Lesotho 37.5%* 

122. Fenix Projectos e Investmentos Limitada  MZN 10,000,000 RANI II 49.0%* 

123. PT Wika Realty Minor Development  260,000 MHGIH 50.0%* 

124. MHG GP Pte. Ltd. (“MHG GP”)  2,000,002 MHGIH 50.0%* 

125. Bodhi Hotels & Resorts Pvt. Ltd.  15,765,000 MHG GP 25.0%* 

บริษัทย่อยของโอ๊คส์
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

8. MH Management (NSW) Pty. Ltd. (“NSW2”)  14,830,219 OAKS 100.0%

9. MH Management (SA) Pty. Ltd.  10,513,471 OAKS 100.0%

10. MH Management (VIC) Pty. Ltd. (“VIC”)  1,871,380 OAKS 100.0%

11. Queensland	Accommodation	Corporation	Pty.	Ltd.  6 OAKS 100.0%

12. Seaforth Management Pty. Ltd.  4,041,019 OAKS 100.0%

13. The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd.  8,606,418 OAKS 100.0%

14. Furniture Services Australia Pty. Ltd.  120 OAKS 100.0%

15. Brisbane Apartment Management Pty. Ltd.  1 OAKS 100.0%

16. Housekeepers Pty. Ltd.  2 OAKS 100.0%

17. Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. (“NZ”)  13,290,430 OAKS 100.0%

18. Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd.  300 OAKS 100.0%

19. Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%

20. Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd. (“No. 4”)  100 OAKS 100.0%

21. Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%

22. Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%

23. Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.  15,300,100 OAKS 100.0%

24. Oaks Hotels & Resorts Asset Holding Pty. Ltd.  100 OAKS 100.0%

25. Queen	Street	Property	Management	Pty.	Ltd.  2 QLD 100.0%

26. Mon Komo Management Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

27. Oasis Caloundra Management Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

28. Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

29. Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. (“EHI”)  100 QLD 100.0%

30. ACN 153 970 944 Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

31. Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

32. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. (“CM”)  100 QLD 100.0%

33. Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. (“Milton”)  100 QLD 100.0%

34. Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. (“CL”)  100 QLD 100.0%

35. Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. (“Radius”)  100 QLD 100.0%

36. Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd. (“RM”)  100 QLD 100.0%

37. Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. (“M on P”)  100 QLD 100.0%

38. Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. (“PP”)  100 QLD 100.0%

39. Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. (“Mor”)  100 QLD 100.0%

40. Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. (“Mew”)  100 QLD 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

41. Oaks	Queensland	Holdings	Pty.	Ltd.	(“OaksQ”)  100 QLD 100.0%

42. ACN 153 490 227 Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

43. Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd.  100 QLD 100.0%

44. Queensland	Nominee	Management	Pty.	Ltd.  100 OaksQ 100.0%

45. Wrap No. 1 Pty. Ltd. (“Wrap No. 1”)  10 OaksQ 100.0%

46. Emerald Management Pty. Ltd.  100 EHI 100.0%

47. Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd.  100 CM 100.0%

48. Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. (“B Milton”)  100 Milton 100.0%

49. The Milton Residences Pty. Ltd.  100 B Milton 100.0%

50. Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  100 CL 100.0%

51. Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd.  100 Radius 100.0%

52. Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd.  100 RM 100.0%

53. Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd.  100 PP 100.0%

54. Moranbah Management Pty. Ltd.  100 Mor 100.0%

55. Mews Management Pty. Ltd.  100 Mews 100.0%

56. Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. (“NSW”)  49,309 NSW2 100.0%

57. Pacific Blue Management Pty. Ltd.  2 NSW2 100.0%

58. Regis Towers Management Pty. Ltd.  100 NSW2 100.0%

59. Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. (“HV”)  100 NSW2 100.0%

60. 183 on Kent Management Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%

61. 187 Kent Pty. Ltd.  2 NSW 100.0%

62. Oaks Hotels and Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. (“CB”)  10 NSW 100.0%

63. 361 Kent Pty. Ltd.  10 CB 100.0%

64. Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. (“CLMa”)  100 HV 100.0%

65. Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd.  100 HV 100.0%

66. Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd.  100 CLMa 100.0%

67. Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd.  2 VIC 100.0%

68. Cable Beach Management Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%

69. MH Residential (leasing) Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%

70. Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. (“Pinnacle”)  100 VIC 100.0%

71. Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd.  100 VIC 100.0%

72. Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. (“VIC Letting”)  100 VIC 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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ไมเนอร์ ฟูด้

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

1. บรษิัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“MFG”)  32,730,684 MINT 99.7%

2. บรษิัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำกัด  1,000,000 MFG 100.0%

3. บรษิัท ไมเนอร์ ชสี จ�ำกัด  600,000 MFG 100.0%

4. บรษิัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด  600,000 MFG 100.0%

5. บรษิัท ไมเนอร์ ดคีวิ จ�ำกัด  160,000 MFG 100.0%

6. บรษิัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  3,700,000 MFG 97.0%

7. บรษิัท เอสแอลอำร์ท ีจ�ำกัด  4,000,000 MFG 100.0%

8. บรษิัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  1,220,000 MFG 100.0%

9. บรษิัท เคเทอริ่ง แอสโซซเิอตส์ จ�ำกัด  50,000 MFG 51.0%

10. บรษิัท พแีคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  1,050,000 MFG 49.9%*

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

73. Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. (“Leasing VIC”)  100 VIC 100.0%

74. Exclusive Pinnacle Management Pty. Ltd.  100 Pinnacle 100.0%

75. 187 Cashel Management Limited  100 NZ 100.0%

76. 187 Cashel Apartments Ltd.  100 NZ 100.0%

77. Oaks Cashel Management Ltd.  100 NZ 100.0%

78. Housekeepers (NZ) Ltd.  100 NZ 100.0%

79. Tidal Swell Pty. Ltd.  4 Inv 100.0%

80. Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd.  100 NO. 4 100.0%

81. Accom (VIC) Pty. Ltd. (“Accom VIC”)  10 Leasing VIC 100.0%

82. Accom Melbourne Pty. Ltd. 10 Accom VIC 100.0%

83. Wrap Management Pty. Ltd.  10 Wrap No. 1 100.0%

84. Wrap No. 2 Pty. Ltd. (“Wrap No. 2”)  10 VIC Letting 100.0%

85. Wrap Letting Pty. Ltd.  10 Wrap No. 2 100.0%

86. Harbour Residences Oaks Ltd.  960,000 NZ 50.0%* 

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ



372 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

11. บรษิัท บทีเีอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด  2,032,614 MFG 50.0%*

12. บรษิัท ซเีลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จ�ำกัด (“SSP”)  450,000 MFG 51.0%*

13. บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คูซนี จ�ำกัด  500,000 MFG 40.0%*

14. International Franchise Holding (Labuan) Limited (“IFH”)  1,800,000 MFG 100.0%

15. Primacy Investment Limited (“Primacy”)  79,972,745 MFG 100.0%

16. The Pizza Company Ltd  1 MFG 100.0%

17. Select Service Partner (Cambodia) Limited  1,000 SSP 51.0%*

18. Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. (“FICA”)  6,494,250 IFH 100.0%

19. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co. Ltd.  RMB 135,000,000 FICA 100.0%

20. Sizzler China Pte. Ltd.  2 IFH 50.0%*

21. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“DFHS”)  9,201,000 Primacy 100.0%

22. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGIHS”)  50,594,745 Primacy 100.0%

23. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. (“MFGS”)  300,000 Primacy 100.0%

24. Liwa Minor Food & Beverage LLC  3,000 Primacy 49.0%*

25. BreadTalk Group Limited  281,890,148 Primacy 14.1%*

26. Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.  59,000,100 DFHS 100.0%

27. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. (“MHH”)  15,300,100 DFHS 100.0%

28. Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”)  189,131,898 MHH 100.0%

29. Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. (“DFHA”)  10 DFHS 100.0%

30. Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (“DKL”)  46,000,000 DFHA 70.0%

31. Expresso Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

32. The Coffee Club Investment Pty. Ltd.  28,616,600 DKL 70.0%

33. The Coffee Club Franchising Company Pty. Ltd.  17,282,200 DKL 70.0%

34. The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%

35. The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%

36. The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

37. The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%

38. The Coffee Club Pty. Ltd.  2 DKL 70.0%

39. The Coffee Club (International) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

40. The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

41. The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

42. The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

43. First Avenue Company Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

44. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. (“R&R”)  1 DKL 70.0%

45. Ribs and Rumps Operating Company Pty. Ltd.  1 R&R 70.0%

46. Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.  1 R&R 70.0%

47. Ribs and Rumps International Pty. Ltd.  1 R&R 70.0%

48. Ribs and Rumps System Pty. Ltd.  100 R&R 70.0%

49. Minor DKL Construction Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

50. Minor DKL Management Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

51. Minor DKL Stores Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

52. TCC Operations Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

53. TGT Operations Pty. Ltd.  100 DKL 70.0%

54. VGC Food Group Pty. Ltd. (“VGC”)  1,000 DKL 49.0%

55. Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd. (“VCRH”)  8,900,000 VGC 49.0%

56. Groove Train Holdings Pty. Ltd. (“GTH”)  2,100,000 VGC 49.0%

57. Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. (“CHH”)  700,000 VGC 49.0%

58. VGC Management Pty. Ltd.  1 VGC 49.0%

59. Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd.  3 VCRH 49.0%

60. Groove Train System Pty. Ltd.  1 GTH 49.0%

61. Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd.  100 VCRH 49.0%

62. Groove Train Properties Pty. Ltd.  1 GTH 49.0%

63. Coffee Hit System Pty. Ltd.  100 CHH 49.0%

64. Coffee Hit properties Pty. Ltd.  1 CHH 49.0%

65. Black Bag Roasters Pty. Ltd.  100 VCRH 49.0%

66. Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd.  1,337 VCRH 30.8%*

67. Veneziano (SA) Pty. Ltd.  1,000 VCRH 17.5%*

68. The Minor Food Group (India) Private Limited  24,077,144 MFGIHS 70.0%

69. The Food Theory Group Pte. Ltd. (“Food Theory”)  300,000 MFGIHS 50.0%*

70. Over Success Enterprise Pte. Ltd. (“Over Success”)  10,000 MFGIHS 69.2%

71. Patara Fine Thai Cuisine Limited  4,500,000 MFGIHS 50.0%*

72. The Minor Food Group (Myanmar) Limited  2,000,000 MFGIHS 100.0%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

73. Ya Hua Investment Pte. Ltd.  700,000 Food Theory 25.0%*

74. Beijing	Qian	Bai	Ye	Investment	Consultation	Ltd.  USD 100,000 Over Success 69.2%

75. Beijing Riverside & Courtyard Investment Management Ltd.  RMB 7,000,000 Over Success 69.2%

76. Beijing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 2,030,000 Over Success 69.2%

77. Beijing Longkai Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

78. Beijing Three Two One Fastfood Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

79. Beijing JiangShang Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

80. Beijing Yunyu Catering Ltd.  RMB 1,000,000 Over Success 69.2%

81. Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd.  RMB 500,000 Over Success 69.2%

82. Beijing Xiejia Catering Ltd.  RMB 500,000 Over Success 69.2%

83. Beijing Dejianhua Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

84. Beijing	Bashu	Chun	Qiu	Restaurant - Over Success 69.2%

85. Feng Sheng Ge Restaurant - Over Success 69.2%

86. Beijing Tiankong Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

87. Shanghai Riverside & Courtyard Ltd.  RMB 2,000,000 Over Success 69.2%

88. Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning Catering Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

89. Shanghai	Yi	Ye	Qing	Zhou	Catering	Co.,	Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

90. Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

91. Beijing Yangguang Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

92. Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

93. Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

94. Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

95. Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

96. Shenyang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

97. Wuhan Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 30,000 Over Success 69.2%

98. Nantong Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

99. Yangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

100. Red Matches Catering Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

101. Hangzhou Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

102. Dalian Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

103. Zhenjiang Riverside & Courtyard Catering Management Co., Ltd.  RMB 100,000 Over Success 69.2%

* สัดส่วนในส่วนได้เสยี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ



375บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)  |  รำยงำนประจ�ำปี 2559

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และประเภทธุรกจิได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 13

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

1. บรษิัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“MCL”)  489,770,722 MINT 91.4%

2. บรษิัท อำร์มนิ ซสิเท็มส์ จ�ำกัด  1,100,000 MCL 100.0%

3. บรษิัท นวศร ีแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด  100,000 MCL 100.0%

4. บรษิัท ไมเนอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  40,000 MCL 100.0%

5. บรษิัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด  700,000 MCL 100.0%

                            รวมจ�ำนวนหุ้นที่ถอืโดย RET

6. บรษิัท เรด เอริ์ธ ไทย จ�ำกัด (“RET”)  350,000 MCL 100.0%

7. บรษิัท เอสมโิด แฟชั่นส์ จ�ำกัด  13,000,000 MCL 90.8%

8. Marvelous Wealth Limited  1 MCL 100.0%

9. บรษิัท มำยเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช จ�ำกัด  300,000 MCL 50.1%

บริษัท
จ�านวนหุ้น 

ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว  
(หุ้น)

ถือหุ้นโดย
สัดส่วน 

การถือหุ้น

104. BBZ Design International Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%

105. Element Spice Café Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%

106. YTF Pte. Ltd.  400,000 MFGS 100.0%

107. PS07 Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%

108. TES07 Pte. Ltd.  500,000 MFGS 100.0%

109. XWS Pte. Ltd.  441,000 MFGS 100.0%

110. Shokudo Concepts Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%

111. Shokudo Heeren Pte. Ltd.  100,000 MFGS 100.0%

112. TEC Malaysia Sdn Bhd  RM 500,000 MFGS 100.0%

113. Riverside & Courtyard (International) Pte. Ltd.  350,000 MFGS 100.0%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
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ข้อมูลทั่วไป

ธรุกจิหลกั 
เป็นผู ้ด�ำเนินธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรม 

และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงกำร
พัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อขำย โครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ 
และให้เช่ำศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง  
และธุรกจิจัดจ�ำหนำ่ย 

ส�านกังานใหญ่ 
เลขทะเบยีนบรษิัท 0107536000919 (เดมิ บมจ. 165) 
เลขที่ 99 อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้นที่ 16 
ซอยรูเบยี ถนนสุขุมวทิ 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2381 5151 
โทรสำร  :  +66 (0) 2381 5777-8  
เว็บไซต์  :  http://www.minorinternational.com 

ทนุเรอืนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียน : 
4,621,828,347 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญ 4,621,828,347 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว :
4,410,368,436 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมัญ 4,410,368,436 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

นายทะเบยีนหลักทรพัย์ 
นายทะเบียนหุน้สามญัและใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิ(MINT-W5)	
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2009 9000 
โทรสำร  :  +66 (0) 2009 9991
อเีมล  :  SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์  :  http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2, 
ครั้งที่ 1/2554, ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
อำคำรส�ำนักงำนใหญ่ พหลโยธนิ ชั้นที่ 11 
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2554 
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระรำม 3 
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

นายทะเบียนหุ้นกู้ MINT ครั้งที่ 2/2555, ครั้งที่ 1/2557 
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภเิษก 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้สอบบญัชี 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 
โดยนำงอโนทัย ลกีจิวัฒนะ และ/หรอื 
นำยขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล และ/หรอื 
นำยชำญชัย ชัยประสทิธิ์
ผู้สอบบัญชรีับอนุญำตเลขที่ 3442, 3445 และ 3760 
ตำมล�ำดับ 
ชั้นที่ 15 บำงกอกซติี้ทำวเวอร์ 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2286 9999 
โทรสำร  :  +66 (0) 2286 5050 

ทีป่รกึษากฎหมาย 
บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด 
ชั้นที่ 20 อำคำรรัจนำกำร 
เลขที่ 183 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์  :  +66 (0) 2676 6667-8 
โทรสำร  :  +66 (0) 2676 6188 

ข้อมลูทัว่ไป
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)
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