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ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  

โดยนางอโนทยั ลีกิจวฒันะ และ/หรือนางณฐพร พนัธุ์อดุม และ/หรือนายสดุวณิ ปัญญาวงศ์ขนัติ และ/หรือนายประสิทธ์ิ 

เยื่องศรีกุล 
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ชัน้ 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 

โทรศพัท์:   66(0) 2286 9999  

โทรสาร:    66(0) 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

สํานักงานกฎหมายดุลยภาพ บริษัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด                        

ชัน้ 25 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ  

10/186 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท  
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ชัน้ 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ 

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
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โทรศพัท์:  66(0) 2646 1888   
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เลขที่ 990 ถนนพระราม 4  

กรุงเทพ 10500 
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โทรสาร:  66(0) 2636 2111  
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธรุกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

อย่างมีนยัสําคญัต่อรายได้ ผลกําไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมลูค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่จะกลา่วถึงต่อไป 

อาจมีความไมแ่น่นอนอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบไุด้ในขณะนี ้ ดงันัน้ ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ควรพิจารณา

ปัจจยัความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทนอกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

 

2.1  ความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของบริษัท โดยมีกลุ่มลกูค้าคือนกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ 

ซึ่งธุรกิจโรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัความเสีย่งจากภายนอกทีก่่อให้เกิดความผนัผวนของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่

สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดงักล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะ

ประเทศไทยเทา่นัน้ แต่รวมถึงอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน 

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ 

เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีทีแ่หล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา อีกทัง้ยังเพ่ิมสัดส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว

ภายในประเทศและการกระจายฐานลกูค้าต่างชาติให้ครอบคลมุหลากหลายประเทศมากยิ่งขึน้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ

กระจกุตวัของลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในปี 2554 บริษัทได้ประสบความสําเร็จจากการเข้าซือ้บริษัท Oaks Hotels and 

Resorts ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บริหารอสังหาริมทรัพย์

จํานวน 38 แห่ง มีห้องพกักว่า 5,000 ห้องในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และดไูบ จากการเข้าซือ้กิจการ Oaks ในครัง้นี ้

ส่งผลให้จํานวนห้องพกัภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทส่วนใหญ่มีการกระจายตวัที่ดีขึน้ ครอบคลมุหลายๆ ประเทศ ทัง้

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม เคนย่า แทนซาเนีย และอินโดนีเซีย  

นอกจากนี ้ จากการมีฐานธุรกิจทีห่ลากหลาย ทัง้ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้า ส่งผล

ให้บริษัทมกีารกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความผนัผวนที่

น้อยกวา่ โดยในปี 2554 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจร้านอาหารร้อยละ 39.5 จากธุรกิจโรงแรมและสปาร้อยละ 31.4 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 10.0 ธุรกิจจดัจาํหนา่ยและผลิตสนิค้าร้อยละ 10.3 ธุรกิจให้เช่าศนูยก์ารค้าและบนัเทิง

ร้อยละ 2.0 และธุรกิจอ่ืนๆ  ร้อยละ 6.8 

 

2.2  ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 

2.2.1   การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม 

ปัจจบุนั อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขนัเพ่ิมขึน้ จากการเปิดโรงแรมระดบับนของผู้ประกอบการรายต่างๆ 

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในเร่ืองราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกําไรของบริษัท  

อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อมัน่วา่ด้วยกลยทุธ์การวางตําแหน่งการตลาดที่ชดัเจนภายใต้การควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดจากคณะ

ผู้บริหาร ซึ่งมีความชาํนาญและประสบการณ์ในการดําเนนิธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ชัน้นาํระดบัโลก ทําให้บริษัทมีฐาน

ลกูค้าประจาํทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้ นอกจากแบรนด์อนนัตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเองแล้ว แล้ว บริษัทยงัได้วา่จ้าง

บริษัทชัน้นําอยา่ง 1) Four Seasons Hotels & Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. 2) The Hotel Licensing Corporation ซึ่ง

เป็นกลุ่มบริษัท แมริออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd.   ให้บริหารโรงแรมภายใต้การ

ลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์ โฟร์ ซีซัน่ส์ เจดบับลิว แมริออท และเซน็ต์ รีจิส ในขณะเดียวกนั แบรนด์อนนัตราก็ได้รับการ

คดัเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Global Hotel Alliance (“GHA”) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงแรมระดบับนทัว่โลกทีม่ีชื่อเสียงด้าน
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ความเป็นเลิศ โดยจดุเด่นของแบรนด์อนนัตราอยูท่ี่ความมุ่งมัน่ทีจ่ะให้ลกูค้าได้สมัผสัถึงวฒันธรรมและประเพณีของแหล่ง

ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง ผ่านคณุภาพการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ นอกจากนี ้ บริษัท

ยงัมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ทีม่ีความเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูยก์ารค้าและบนัเทิง ทําให้

บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร 

 

2.2.2   การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู อีกทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่มกีารป้องกันคู่แข่งรายใหม่ต่ํากว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนัในธุรกิจประเภทนีต้้องอาศยัการวางแผนการตลาดและเงินลงทนุ

จํานวนมากเพ่ือให้ครอบคลมุตลาดผู้บริโภคทัว่ประเทศ รวมทัง้ต้องมีแบรนด์ที่เป็นทีย่อมรับ มีทีมผู้บริหารทีม่ีประสบการณ์สงู 

และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ ซึ่งปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่ง

การตลาดที่สงูกว่าคูแ่ข่ง และบริษัทยงัมีนโยบายกระจายความเสี่ยง เพ่ิมความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึ่ง

ครอบคลมุทัง้อาหารตะวนัตกจานด่วน เช่น พิซซ่า สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น และกาแฟ 

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มนีม้กีารกระจายความ

เสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

2.2.3   การแข่งขนัในธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้า 

ธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้าซึ่งบริษัทเป็นตวัแทนจาํหนา่ยสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอาง เป็นธุรกิจที่มกีารแข่งขนัค่อนข้าง

สงู และผนัแปรตามการบริโภคของภาคเอกชน รวมไปถึงระดบัความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภาวะการขยายตวัของเศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติ ภาวะเงินเฟ้อ และเสถียรภาพทางการเมือง อย่างไรก็ดี 

ประสบการณ์อนัยาวนานของผู้บริหารมสี่วนสําคญัในการปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

2.3 ความเส่ียงจากการริเร่ิมโครงการใหม่ 

บริษัทมีการลงทนุในโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทนุในกลุ่มโรงแรมและที่พกัอาศยัเพ่ือเพ่ิมอตัราการเติบโตของ

รายได้และกําไร ซึ่งการลงทนุในโครงการใหม่อาจทําให้บริษัทมีความเสีย่งจากต้นทนุในการลงทนุ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมและสาธารณปูโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถป้องกันและลดความเสีย่งดงักล่าว โดยอาศยัประสบการณ์

ในการวางแผนก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทจะทําการสาํรวจสิ่งแวดล้อมและ

ระบบสาธารณปูโภคในบริเวณที่ตัง้ของโครงการใหมก่่อนดําเนนิการก่อสร้าง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและขจดั

ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ และก่อนการเข้าทําสญัญาการก่อสร้างกับผู้ รับเหมาก่อสร้าง ต้นทนุในการก่อสร้างจะต้องระบุ

แน่นอนในสญัญา และมีการควบคมุคณุภาพการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง  

 

2.4  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทมีการลงทนุในธรุกิจโรงแรมในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ มลัดีฟส์  แอฟริกา ศรีลงักา และ

เวียดนาม และในธุรกิจร้านอาหาร ในประเทศจีน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละประเทศนัน้ย่อมมีความเสีย่งที่อาจ

เกิดขึน้ได้จากปัจจยัทางด้านการเมือง กฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านัน้ที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งเกิดขึน้อยา่งมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ อาจมี

ผลกระทบต่อรายได้และกําไรจากการลงทนุในต่างประเทศดงักล่าว 
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บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งนี ้ จึงว่าจ้างผู้ เชีย่วชาญที่มีความรู้และความชํานาญในประเทศนัน้ๆ

ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการทาํ due diligence และ feasibility study 

อย่างละเอียด ก่อนทีจ่ะตดัสินใจลงทนุ นอกจากนี ้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงสาํหรับการลงทนุในประเทศที่กลุ่มไม่เคย

ดําเนินธุรกิจมาก่อน โดยในชว่งแรกบริษัทจะร่วมลงทนุกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชาํนาญในการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศดงักล่าว เพ่ือศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้กิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจในการดําเนนิธุรกิจในประเทศนัน้ๆ

เพียงพอ จึงจะมีการตดัสินใจลงทนุในสดัส่วนที่เพ่ิมขึน้ในภายหลงั เช่น การลงทนุในแอฟริกา มลัดีฟส์  ศรีลงักา และ

ออสเตรเลีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการลงทนุในต่างประเทศเป็นจํานวน 7,783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19

ของสินทรัพย์รวมของบริษัท   

บริษัทได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยรูปแบบของแฟรนไชส์และรับจ้างบริหารโรงแรมแทนการลงทุนด้วย

ตนเอง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทนุได้ อีกทัง้ยงัสามารถขยายฐานลกูค้าของแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของได้อีก

ด้วย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ จํานวน 546 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

43 ของจํานวนสาขาร้านอาหารทัง้หมด 1,257 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรมทีบ่ริษัทรับจ้างบริหารและเปิดให้บริการแล้ว ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 47 แห่ง จากจํานวนโรงแรมในเครือของบริษัททัง้หมด 75 แห่ง 

 

2.5  ความเส่ียงจากการที่บริษัทไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 

เนื่องจากที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงแรมบางแห่งในปัจจบุนัเป็นที่ดินทีบ่ริษัททาํสญัญาเชา่ไว้กับเจ้าของที่ดิน การไม่มี

ที่ดินเป็นของตนเองจึงเป็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิต่ออายสุญัญาได้อีก โดยคิดอตัราค่า

เช่าตามที่จะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีที่บริษัทตกลงที่จะไม่ต่ออายสุญัญา และจากการทีบ่ริษัทได้ปฏิบติัตามสญัญาเช่าและมี

ความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมัน่วา่ความเสี่ยงดงักล่าวจะไม่เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ 

นอกจากนี ้ สถานที่ตัง้ของร้านอาหารและร้านจําหน่ายสินค้ายงัเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้า ดงันัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไมส่ามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ที่หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสญัญาใหม่ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารและจดัจําหนา่ยสนิค้าภายใต้

แบรนด์ยอดนิยมต่างๆ หลายแบรนด์ ส่งผลให้บริษัทมีอํานาจต่อรองกับเจ้าของพืน้ที่ อีกทัง้บริษัทยงัมนีโยบายในการทาํ

สญัญาเช่าระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งดงักล่าวได้อย่างมาก 

 

2.6  ความเส่ียงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาตัวแทนจําหน่ายสินค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารทัง้ภายใต้แบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ทีไ่ด้รับแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตาม

ข้อตกลงภายใต้สญัญาแฟรนไชส ์ จึงอาจมีความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้จากการที่มิได้รับอนญุาตให้ต่อสญัญาหรือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในสญัญาแฟรนไชส์ บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงและได้ลดความเสี่ยงดงักลา่วลงโดยการขอต่ออายสุญัญาแฟ

รนไชส์ลว่งหน้าโดยมีระยะเวลาของสญัญา 10-20 ปี (ขึน้อยู่กับประเภทของสญัญา) อย่างไรก็ตาม บริษัทมเีป้าหมายทีจ่ะ

เพ่ิมแบรนด์ร้านอาหารทีเ่ป็นของตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว โดยในปัจจบุนับริษัทมีแบรนด์หลกัของตวัเอง 4 แบรนด์ 

ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กลุ่มไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟ่ีคลบั และริบส์ แอนด์ รัมพ์ ซึ่งเป็นแบรนด์ลา่สดุที่บริษัทซือ้

กิจการในปีทีผ่่านมา 

สําหรับธุรกิจจดัจาํหนา่ยสนิค้า สญัญาตวัแทนจาํหนา่ยเป็นปัจจยัสาํคญั สญัญาของบริษัทมสีองลกัษณะ ได้แก่ 

แบบที่สามารถต่อสญัญาได้โดยอตัโนมติั และแบบทีม่ีกําหนดระยะเวลาในการต่อสญัญา สาํหรับสญัญาในลกัษณะที่มกีาร

กําหนดระยะเวลาในการต่อสญัญา บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาจะขอยกเลิกสญัญาเมื่อถึงกําหนดและมีโอกาส

สญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทนจาํหนา่ย อยา่งไรก็ตาม จากการดําเนนิธุรกิจระหว่างกันมาเป็นเวลานานและบริษัทได้



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 6 

ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญามาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ต่ออายสุญัญา ยกเว้นในกรณีที่

บริษัทตกลงทีจ่ะไม่ต่ออายสุญัญา นอกจากนัน้ ในระหว่างการตกลงในการต่อสญัญา หากคู่สญัญาขอเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าตอบแทน บริษัทจะเจรจาต่อรองเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปในอตัราที่บริษัทและคู่สญัญา

ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทัง้สองฝ่าย 

 

2.7  ความเส่ียงจากการที่ ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารงานและจ้างผลิตสินค้า 

ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมกีารขยายธรุกิจครอบคลมุถึงการรับจ้างบริหารจดัการโรงแรม  ภายใต้แบรนด์ อนนัตรา ซึ่ง

เป็นแบรนด์ของบริษัท โดยคิดรายได้ค่าบริหารจดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนยีมในการให้คําปรึกษาและ

คําแนะนาํในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึน้ในชว่งก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนนิการ และค่าธรรมเนียมใน

การบริหารภายหลงัจากที่โรงแรมเปิดดําเนินการแล้ว โดยจะขึน้อยูก่ับรายได้และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่

บริษัทเข้าบริหารงาน โดยทัว่ไปสญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ 10-20 ปี ในกรณีที่ลกูค้าบอกเลิกสญัญาก่อนครบ

กําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเสยีหายในรูปของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (cancellation fee) ได้ จาก

ประสบการณ์ในการบริหารธรุกิจโรงแรมหลายปี จนทําให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในมาตรฐานการให้บริการ ประกอบ

กับเอกลกัษณ์ของแบรนด์อนนัตรา ที่ให้ความสาํคญัต่อวฒันธรรมท้องถ่ิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ลงนามใน

สญัญาจ้างบริหารโรงแรมแล้วทัง้สิน้ 28 แห่ง กับเจ้าของโรงแรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทําให้มีการกระจายความเสี่ยง

ทัง้ในด้านของสถานที่ตัง้ของโรงแรม และการกระจกุตวัอยูก่ับเจ้าของโรงแรมรายใดรายหนึ่ง โดยโรงแรมภายใต้สญัญาจ้าง

บริหาร 28 แห่ง เป็นโรงแรมที่เปิดดําเนนิการแล้วจาํนวน 9 แห่ง ส่วนที่เหลืออยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะทยอยเปิด

ดําเนินการได้ภายในปี 2557 

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับ

จ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทสนิค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัไมม่ากนกั เนื่องจากยงัมี

ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานและได้รับอนญุาตให้ผลิตน้อยราย แต่เนื่องจากราคาและคณุภาพเป็นตวัแปรที่สาํคญั  บริษัทจึง

มีความเสีย่งจากการสญูเสยีลกูค้าในกรณีดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ริษัทได้ดําเนนิธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคมา

เป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี และให้ความสําคญัต่อคณุภาพในการผลิตสินค้าในราคาทีเ่หมาะสม นอกจากนี ้ ยงัได้ปรับปรุง

สายการผลิตซึ่งสามารถลดต้นทนุการผลิตได้อยา่งต่อเนื่อง ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมูิภาคและ

ระดบัโลกและได้รับการวา่จ้างผลิตสินค้าในระยะยาว  

 

2.8  ความเส่ียงด้านการเงิน 

2.8.1   ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  

 บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางสว่นเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับมาจากการให้สทิธิค่าแฟรนไชส ์ ค่ารับจ้าง

บริหารโรงแรมและจากเอเย่นต์ท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึ่งรายได้ดงักลา่วผนัแปรตามอตัราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกัน

บริษัทก็มีค่าใช้จา่ยบางประเภท เช่น ค่าบริหารจดัการธรุกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/ลขิสิทธ์ิในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(Franchise Fee) และค่าสินค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทจึงสามารถลดความเสีย่ง

จากอตัราแลกเปลี่ยนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และค่าใช้จา่ยที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปัจจบุนั มี

สดัส่วนใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมลูค่าที่ไม่เป็นสาระสาํคญัเมื่อเทียบกับรายได้ทัง้หมดของ

บริษัทและบริษัทในเครือ ในสว่นของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาค่าห้องพกัซึ่งเดิมกําหนดราคาอ้างอิงเงินสกลุดอล

ล่าห์สหรัฐ ปัจจบุนั อตัราค่าห้องพกัทัง้หมดในประเทศได้เปลี่ยนมากําหนดเป็นเงินสกลุบาท   
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทนุในต่างประเทศตามราคาทนุ ประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์

รวมในงบการเงินรวม เงินลงทนุในต่างประเทศดงักล่าวเป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า และเงินลงทนุระยะยาวในหลกัทรัพย์

ในความต้องการของตลาด โดยบริษัทได้บนัทกึบญัชีตามมาตรฐานบญัชี ซึ่งมิได้มีการบนัทึกขาดทนุหรือกําไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นในงบกําไรขาดทนุ เงินลงทนุในกิจการร่วมค้าจะบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสีย โดยรับรู้สว่นแบ่งกําไรหรือขาดทนุซึ่ง

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ในปี 2554 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเงินลงทนุระยะยาวใน

หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะมีการปรับปรุงให้เป็นราคายติุธรรมและใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวดโดยแสดง

อยู่ภายใต้สว่นของผู้ถือหุ้น จากสดัส่วนเงินลงทนุในต่างประเทศซึ่งมสีดัส่วนต่ํามาก เมื่อเปรียบเทยีบกับสินทรัพย์รวมในงบ

การเงินรวมดงักล่าว ทาํให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นไม่มากนกั 

   นอกจากนี ้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนีเ้งินกู้ ยืมที่เป็นสกลุเงินบาทในสดัสว่นร้อย

ละ 65.76 และสกุลต่างประเทศในสดัสว่นร้อยละ 34.24 ซึ่งเป็นภาระหนีเ้งินกู้ยืมของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพ่ือให้

สอดคล้องกับรายได้ในประเทศนัน้ ๆ  

 

2.8.2 ความเสีย่งด้านการเก็บเงินชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า  

ในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชาํระหนีเ้พียงเลก็น้อยเท่านัน้ เนื่องจากรายได้

เกือบทัง้หมดเทียบเทา่เงินสด สาํหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า เชน่ 

เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือลกูค้าบริษัทรายใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีฐาน

ลกูค้าทีห่ลากหลายและมีจาํนวนมากราย ซึ่งบริษัทไม่ได้พ่ึงพาลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในอดีตบริษัทไม่เคยได้รับความ

เสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากหนีส้ญู เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาให้ระยะเวลาในการชําระหนี ้ (Credit Term) แก่ลกูหนี ้

การค้าเฉพาะรายที่มกีารทําธรุกิจกนัมาอย่างน้อย 3-5 ปี สําหรับลกูหนีก้ารค้ารายใหม่ บริษัทจะกําหนดเป็นวงเงินทีจ่ํากัด

เท่านัน้ โดยหลกัการนีช้ว่ยให้บริษัทบริหารลกูหนี ้และมแีผนการติดตามลกูหนีท้ี่มีปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทในเครือมยีอดลกูหนีก้ารค้าค้างชาํระสทุธิเทา่กับ 1,450 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้ บริษัทได้ตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูไว้ร้อยละ 4.57 ของยอด

ลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด (ก่อนหกัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู)  

 

2.8.3  ความเสีย่งเก่ียวกับอตัราดอกเบีย้ 

  ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

ของบริษัท บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วและบริหารจดัการความเสีย่งข้างต้นให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการ

บริหารความเสีย่งของบริษัทที่วางไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ประมาณร้อยละ 71.14 ของหนีส้ินรวมและมีต้นทนุ

ทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.17 

  หากอตัราดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จะมีผลกระทบให้ดอกเบีย้จ่ายของบริษัทเพ่ิมขึน้ประมาณ

ร้อยละ 0.2 ของรายได้ 

  

2.8.4     ความเสีย่งจากการต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ต้องปฏิบติัและละเว้นการปฏิบติัของหุ้นกู้ ของบริษัท 

  โดยทัว่ไปแล้วหนีส้นิและเงินกู้ ยมืของบริษัทจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี ้ ซึ่งเง่ือนไข

ต่างๆ เหล่านีร้วมไปถึงการที่บริษัทต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ต่อส่วนของ

ผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) (“E”) ของบริษัทในอตัราไมเ่กิน 1.75 : 1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีในทกุๆ ไตรมาส โดยคํานวณ



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 8 

จากงบการเงินรวมของบริษัทที่มีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว ทัง้นี ้ บริษัทมกีารวางแผนและ

ประเมินสถานะทางการเงินอยา่งต่อเนื่อง เพ่ือบริหารความเสี่ยงทางการเงินและรักษาระดบัความสามารถในการชําระหนีส้ิน 

ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้และหุ้นกู้ ต่างๆ โดย ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (IBD/E) ของบริษัทเทา่กับ 1.33 : 1   

  บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสําคญักับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากความเสีย่ง จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยหนว่ยงานทกุหนว่ยจะระบปัุจจยัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการ

ดําเนินงาน และทาํงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือ

ลดความเสยีหายจากความเสี่ยงดงักลา่ว อีกทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานทีรั่บผิดชอบจะร่วมกันติดตามและ

ประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ทัง้นี ้บริษัทได้ทาํคู่มือบริหารความเสี่ยง และทบทวนคู่มืออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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3.1  ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการที่ สําคัญ     

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 โดย

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทได้เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการโรงแรม รอยัลการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา (ปัจจุบันชื่อ

โรงแรมพทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา) ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 2535 จนถึง

ปัจจบุนั บริษัทได้ขยายกิจการโดยการลงทนุก่อสร้างโรงแรมหรือเข้าซือ้หุ้นโรงแรมที่มีศกัยภาพหรือร่วมลงทุนกับโรงแรมชัน้

นําในต่างประเทศในสถานที่ตัง้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคญัของประเทศไทย อาทิ ภเูก็ต สมยุ เชียงใหม่ หวัหินและเชียงราย 

เป็นต้น  

ในไตรมาส 4 ปี 2547 บริษัทได้ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

(“MFG”) ซึ่งทําให้ธุรกิจขยายจากเดิมในรูปธุรกิจโรงแรม มาเป็นธุรกิจโรงแรมและอาหาร 

ในไตรมาสที่ 2 ปี  2552 MINT ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการทําคําเสนอซือ้หุ้ นของ

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) และดําเนินการเพิกถอนหุ้น MINOR ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขจดัโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ที่มีอยู่ระหว่างทัง้สองบริษัท อันจะนํามาซึ่ง

โครงสร้างการถือหุ้นที่มคีวามเหมาะสมและโปร่งใสยิ่งขึน้ ภายหลงัจากเสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้ MINT ถือหุ้น MINOR ใน

สดัส่วนร้อยละ 99.92 โดยได้เร่ิมนํางบการเงินของ MINOR เข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 13 มิถนุายน 2552 

เป็นต้นมา ทัง้นี ้ธุรกิจหลักของ MINOR คือ ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระแล้วเท่ากับ 3,275 ล้านบาท  

ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทได้ประกาศเข้าทําคําเสนอซือ้หุ้ นทัง้หมดของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) (“S&P”) โดยความสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) และเสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้ในเดือนตลุาคม 2554 ส่งผล

ให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เพ่ิมขึน้จาก ร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 31 

ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าไปลงทนุในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมี

รายละเอียดที่สําคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

 

ปี 2552 

กุมภาพนัธ์ เปิดร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม แบรนด์ “The Coffee Club” เป็นสาขาแรกในประเทศไทย ที่ Turtle Village 

Shopping Plaza  จงัหวดัภเูก็ต 

มีนาคม เปิดดําเนินการ อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท อยา่งเป็นทางการ ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม

สญัญาจ้างบริหาร โดยให้บริการเซอร์วสิ สวที จํานวน 97 ห้อง  

เมษายน ได้รับการสนบัสนนุเงินกู้ ระยะยาว 4 พนัล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี เพ่ือรองรับการชําระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ที่จะ

ครบกําหนดชาํระในปี 2552 และ 2553 

พฤษภาคม ปิดร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “เลอแจ๊ส” ในประเทศจีน และเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัท ฮาร์เบอร์วิว 

จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในเมืองไฮฟง ประเทศเวยีดนาม จากเดิมร้อยละ 19.98 เป็นร้อยละ 30.39 

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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มิถนุายน - บริษัทเสร็จสิน้กระบวนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและได้เข้าถือหุ้นใน MINOR จํานวน

ร้อยละ 99.92  และเพิกถอนหุ้นของ MINOR ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2552 

- Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เข้าซือ้โรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเป็นโรงแรมติดหาดสุด

หรู ในประเทศเคนยา โดยเปิดให้บริการจํานวน 10 ห้อง 

กรกฎาคม - เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้านบาทและนกัลงทนุสถาบนัให้แก่ประชาชนทัว่ไป ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลกัประกัน และมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.65  ต่อปี และกําหนดชําระคืน

ภายในปี 2556 

- ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท Gap Inc. ให้เป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียว โดยดําเนิน

ธุรกิจภายใต้การดําเนินงานของ MINOR 

ตลุาคม บริษัทเปิดให้บริการห้องพกัรูปแบบพลูวิลลา่ 12 ห้อง ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เชียงใหม่ 

รวมทัง้โรงแรมอนนัตรา คสัร์ อลั ซาราป ที่ อาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทเป็น

ผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหาร โดยได้เปิดดําเนนิการอย่างเป็นทางการ ให้บริการห้องพกัประเภทวิลลา่

จํานวน 182 ห้อง 

พฤศจิกายน - โรงแรมอนนัตรา ลาวาณา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทรับบริหารงานตามสัญญาจ้าง

บริหาร ได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ โดยตัง้อยู่ที่หาดเฉวง เกาะสมุย ให้บริการห้องพักจํานวน 

122 ห้อง  

- เปิดพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ Louis Tussauds แห่งที่ 5 ของโลกทีศ่นูย์การค้ารอยลัการ์เด้นพลาซ่า พทัยา 

ปี 2553 

มีนาคม - เปิดร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และ สเวนเซ่นส์ เป็นสาขาแรกที่เวียงจนัทน์ ประเทศลาว 

- เปิดร้าน แก๊ป สาขาแรกที่ศนูย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ 

พฤษภาคม - เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 2,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้

ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี  

- Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เข้าซือ้โรงแรม Killindi, Zanzibar ในประเทศแทนซาเนีย 

มิถนุายน - เปิดร้านสเวนเซน่ส ์เป็นสาขาแรกที่บงักาลอร์ ประเทศอินเดีย 

สิงหาคม - เปิดร้านสเวนเซ่นส์ เป็นสาขาแรกที่ประเทศเวียดนาม 

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท Cyprea Lanka ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม Kani Lanka 

Resort & Spa บนพืน้ที่ 8.25 เอเคอร์ และที่ดินริมชายหาด 10.25 เอเคอร์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น

โรงแรมอนนัตราได้ในอนาคต 

กันยายน - ลดสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายเคร่ืองสําอางลาเนจ จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 51 โดยบริษัท อมอร์แปซิฟิค 

(ไทยแลนด์) จํากัด ออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่บริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จด

ทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49  
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ธันวาคม - เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ

ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 

4.30 ต่อปี และจํานวน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี  

- เปิดตวัอนนัตรา วาเคชั่นคลับ ซึ่งเป็นธุรกิจโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา (timeshare) โดยเปิด

ให้บริการโครงการของธุรกิจ timeshare โดยเฉพาะ แห่งแรกที่อําเภอบ่อผดุ เกาะสมยุ 

ปี 2554 

มกราคม เปิดดําเนินการโรงแรมรัสนนัดา บนเกาะพะงนั โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารอยา่งเป็น

ทางการ ประกอบด้วยวิลลา่เพ่ือให้บริการ จาํนวน 44 หลงั และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อนนัตรา รัสนนัดา ในเดือน

พฤศจิกายน 2554 

กุมภาพนัธ์ อนนัตรา คีฮาวา มลัดีฟส ์ได้เปิดดําเนินการอยา่งเป็นทางการ โดยมีวิลลา่เพ่ือให้บริการ จํานวน 78 หลงั 

มีนาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 19.96 ในบริษัท Oaks Hotels and Resorts ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงแรมและรี

สอร์ทที่ใหญ่ที่สดุในประเทศออสเตรเลยี 

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยมีอาย ุ7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.57 ต่อปี  

- แดร่ี ควีนเร่ิมดําเนนิธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

เมษายน - โรงแรม เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ ได้เปิดดําเนนิการอยา่งเป็นทางการ โดยให้บริการห้องพกั จํานวน 224 ห้อง 

- เปิดดําเนินการโรงแรม L’Amien Resort มยุเน่ ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม

สญัญาจ้างบริหารอยา่งเป็นทางการ ประกอบด้วยวลิลา่เพ่ือให้บริการจาํนวน 89 หลงั และได้เปลีย่นชื่อ

เป็น อนนัตรา มยุเน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกที่ประเทศนวิ คาเลอโดเนีย 

มิถนุายน - ประสบความสาํเร็จในการเข้าถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด ประเทศ

ออสเตรเลีย  

- เข้าซือ้ Grand Hotel ในเมือง Gladstone ประเทศออสเตรเลีย ผา่นบริษัท Oaks Hotels and Resorts 

จํากัด 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะน ีและ Xin Wang สาขาแรกที่ประเทศเวยีดนาม 

กรกฎาคม เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกที่เมืองกวางโจว ประเทศจนี 

กันยายน - เข้าซือ้กิจการ Ribs and Rumps ซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทสเต๊กเฮ้าสใ์นประเทศออสเตรเลยี ผ่าน

บริษัท The Coffee Club Holding Pty. Ltd. 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ สเวนเซ่นส์ สาขาแรกที่ ประเทศฟิลิปปินส ์

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ ไทยเอ็กซ์เพรส สาขาแรกที่กรุงโซล ประเทศเกาหล ี

ตลุาคม - เสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้หุ้นของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยความสมคัรใจ ส่งผลให้สดัส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัทใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เพ่ิมขึน้จาก ร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 31 

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 800 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และผู้ลงทนุรายใหญ่ ประกอบด้วยหุ้นกู้ จาํนวน 500 ล้านบาท อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.8 
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ต่อปี และหุ้นกู้ จํานวน 300 ล้านบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี  

- เปิดร้าน ไทยเอ็กซ์เพรส แห่งแรกทีก่รุงปักก่ิง ประเทศจีน 

พฤศจิกายน - เปิดขายสินค้าออนไลน์ผา่นเว็บไซต์  ‘ไทยเซล’ (www.thaisale.co.th)  

- เปลี่ยนชื่อโรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็น โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ 

ธันวาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท Tidal Swell ผ่านบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากัด 

- ลงทนุในบริษัท Thai Express Concepts Pte. Ltd. เพ่ิมอีกร้อยละ 30 

- เปิดดําเนินการร้านอาหาร “ซูม่า” ในโรงแรมเซน็ต์ รีจีส กรุงเทพ 

- เปิดดําเนินการโรงแรมในชื่อ Avani แห่งแรกคือ Avani Bentota Resort and Spa ประเทศศรีลงักา และ

ต่อมาได้เปิดดําเนินการโรงแรม Avani แห่งที่สอง  คือ Avani Kalutara Resort and Spa ในประเทศ   

ศรีลงักาเช่นเดียวกัน 

http://www.thaisale.co.th/
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท   

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 031 ธันวาคม 2554 

 

Minor International Plc.

MFG 

MFG’ 
subsidiaries

Hotel Group MCL

MCL’ 
subsidiaries

99.72% 91.35%
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บริษัทประกอบธุรกิจโดยเข้าไปลงทนุในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา ที่บริษัท

เป็นเจ้าของ ผา่นบริษัทในเครือและลงทนุในธรุกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลกัได้แก่ ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจดัจําหนา่ยและผลิตสนิค้า ธุรกิจศนูย์การค้าและ

บนัเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอ่ืน  

 

ข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อย   

1. ธุรกิจโรงแรม  

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุ่มแบ่งออกประเภทต่างๆ ดงันี ้ 

1.1. โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “อนนัตรา”  ซึ่งเป็นแบรนด์ของ

บริษัท 

บริษัท โรงแรม/รีสอร์ท จํานวน

ห้องพัก 

จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้น

ท่ีถือ 

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 187 500,000 499,998 100.0 

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอร์ท แอนด์ 

สปา 

77 1,650,000 1,649,998 100.0 

บริษัท สมยุ  รีซอร์ท แอนด์ สปา 

จํากัด 

อนันตรา บ่อผดุ รีสอร์ท แอนด์ สปา  

เกาะสมยุ 

106 100,000 99,998 100.0 

บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จํากัด อนันตรา ภูเก็ต วลิลา่ส์, JW Marriott 

Phuket 

83 100,000 99,998 100.0 

 

1.2. โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “แมริออท” ซึ่งบริษัทได้รับ 

Franchise  จากกลุ่มแมริออท โฮเทล 

บริษัท โรงแรม/รีสอร์ท จํานวน

ห้องพัก 

จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการ

ถือหุ้น (ร้อย

ละ) 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 

พทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา  298 - - - 

บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จํากัด   หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา 219 2,000,000 1,999,998 100.0 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด กรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา*  413 12,000,000 9,748,670 81.2 

* โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เปลีย่นเป็นโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2554 

 

1.3. โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของโดยว่าจ้างให้กลุ่มโรงแรมชัน้นําระดบัโลกเป็นผู้บริหารงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“โฟร์ซีซัน่ส์”  “เจดบับลิว แมริออท” และ “เซ็นต์รีจิส”  

บริษัท โรงแรม/รีสอร์ท จํานวน 

ห้องพัก 

จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่น

การถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 

(มหาชน) 

โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ  

(เดิมชื่อ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ กรุงเทพ) 

354 45,000,000 44,510,793 98.9 
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บริษัท โรงแรม/รีสอร์ท จํานวน 

ห้องพัก 

จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่น

การถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

บริหารงานโดยกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์ 

บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีสอร์ท จํากัด โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม ่ 

(เดิมชื่อ เดอะ รีเจ้นท์ รีสอร์ท เชียงใหม)่ 

บริหารงานโดยกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์  

76 3,000,000 1,359,370 71.4* 

บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากัด โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย 

บริหารงานโดยกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์  

60 375,000 374,994 100.0 

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากัด โฟร์ซีซั่นส์  เต็นท์แคมป์  

บริหารงานโดยกลุ่มโฟร์ซีซั่นส์  

15 1,650,000 1,649,998 100.0 

บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากัด (‘RGD’) 

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี  265 7,000,000 6,999,994 100.0 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด้นซ์ จํากัด โรงแรมเซ็นต์ รีจิส บริหารงานโดยสตาร์วดู  224 5,000,000 4,999,998 100.0 

(โดย MI 

Square) 

* อัตราการถือหุ้นรวมสว่นท่ีถือโดยบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 781,250 หุ้น 

 

1.4 อ่ืน ๆ เช่น การเข้าไปรับบริหารงาน การร่วมลงทนุ 

  จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ธุรกิจหลกั 
จํานวนหุ้นรวม จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

  หุ้น หุ้น (ร้อยละ) ถือหุ้นโดย 

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด 

(‘MHG’) 

บริหารโรงแรม 170,000 169,997 100.0 MINT 

บริษัท อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด (‘RGI’) 

บริหารงาน 100,000 100,000 100.0 MINT 

บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากัด บริหารงาน 262,515 262,513 100.0 MINT 

บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รี

สอร์ท จํากัด 

โรงแรม 1,730,000 1,729,998 100.0 MINT 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม 10,000 9,993 100.0 MINT 

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,000 9,993 100.0 MINT 

M&H Management Limited บริหารงาน 1,000 1,000 100.0 MINT 

Hospitality Investment 

International Limited (‘HIIL’) 

ลงทุนในบริษัทอื่น 1,000 1,000 100.0 MHG 

Lodging Investment (Labuan) 

Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น 1,000 1,000 100.0 MINT 

Lodging Management (Labuan) 

Limited (‘LIL’) 

บริหารงาน 1,000 1,000 100.0 HIIL 

Lodging Management 

(Mauritius) Limited 

บริหารงาน 1,000 1,000 100.0 HIIL 
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  จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ธุรกิจหลกั 
จํานวนหุ้นรวม จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

  หุ้น หุ้น (ร้อยละ) ถือหุ้นโดย 

Minor International (Labuan) 

Limited 

โรงแรม 1,000 1,000 100.0 MINT 

บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ 

จํากัด 

โรงแรมและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรส

ซิเด้นท์ จํากัด 

โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,000 9,993 100.0 MINT 

บริษัท ไม้ฝาด บีช รีสอร์ท จํากัด โรงแรม 10,000 9,998 100.0 MINT 

บริษัท พทีี ล็อดจิง้ แมเนจเม้นท์

(อินโดนีเซีย) จํากัด 

บริหารโรงแรม 150,000 150,000 100.0 93.3% 

โดย HIIL 

และ 6.7% 

โดย LIL 

บริษัท ฮาเบอร์ววิ จํากัด โรงแรมฮาเบอร์วิวและออฟฟิศทาวเวอร์ – 

ไฮฟอง เวยีดนาม 

11,000,000 3,342,900 30.39 RGI 

บริษัท ไม้ขาว เวเคชั่น วลิลา่ จํากัด โครงการพกัผอ่นแบบปันส่วนเวลา (Time 

Sharing)  

400,000 199,998 50.0 MINT 

บริษัท ยูโทเปีย โฮลดิง้ ไพรเวท 

จํากัด 

โรงแรม 1,000,000 499,998 50.0 RGI 

Tanzania Tourism and 

Hospitality Investments Limited 

(‘TTHIL’) 

ลงทุนในบริษัทอื่น 

 

2 1 50.0 HIIL 

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม 2,500 2,500 100.0 TTHIL 

Elewana Afrika (K) Limited (‘K’) ลงทุนในบริษัทอื่น 2 2 100.0 TTHIL 

Flora Holding Limited (‘Flora’) ลงทุนในบริษัทอื่น 10,000 10,000 100.0 K 

Parrots Limtied โรงแรม 2 2 100.0 Flora 

Rocky Hill Limited โรงแรม 100 100 100.0 K 

Zanzibar Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

(‘ZTHIL’) 

ลงทุนในบริษัทอื่น 2 1 50.0 HIIL 

Elewana Afrika (Z) Limited  โรงแรม 202 202 100.0 ZTHIL 

The Grande Stone Town Limited ลงทุนในบริษัทอื่น 100,000 100,000 100.0 ZTHIL 

Parachichi Limited โรงแรม 10,000 10,000 100.0 Grande 

Jada Resort and Spa (Private) 

Limited 

โรงแรม 102,384,759 82,010,192 80.1 HIIL 

Elewana Investment Limited ลงทุนในบริษัทอื่น 1,000 1,000 100.0 HIIL 

Serendib Hotel Limited โรงแรม 111,525,794 22,128,756 19.9 LIL 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยของสทิธิในสถานท่ีพกัผอ่นโดย

แบ่งเวลา 

1,000 1,000 100.0 MINT 
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  จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ธุรกิจหลกั 
จํานวนหุ้นรวม จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

  หุ้น หุ้น (ร้อยละ) ถือหุ้นโดย 

AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยของสทิธิในสถานท่ีพกัผอ่นโดย

แบ่งเวลา 

1,000 1,000 100.0 MINT 

อนันตรา เวเคชั่นคลบั (ฮ่องกง)  บริการด้านการตลาดในฮ่องกง 1,000 1,000 100.0 AVC 

Vacation 

Club 

ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ บริหารงาน 10,000 9,998 100.0 MINT 

เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 98,081,673 30,717,084 31.32 MINT 

บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 160,000 81,598 51 ราชดําริ 

ลอดจ์จิง้ 

 

2. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ดําเนินการโดย MFG ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.72 ดําเนินธรุกิจประเภท

เครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน ได้แก่ พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทด๊อก ไอศกรีมพรีเมี่ยม และซอฟทไ์อศกรีม ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2554 MFG ได้ลงทนุและมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้

 

    จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการ 

ถือหุ้น 
บริษัท ธุรกิจหลกั 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

    หุ้น หุ้น ร้อยละ ถือหุ้นโดย 

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จํากัด ร้านไอศกรีม – Swensens 1,000,000 999,998 100.0 MFG 

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด คิออส – Dairy Queen และ DQ 

Grill & Chill 

160,000 159,998 100.0 

 

MFG 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด ผลติและขายเนยแขง็ 600,000 599,997 100.0 MFG 

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากัด ผลติและขายไอศกรีม 600,000 599,997 100.0 MFG 

บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากัด  ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม - Sizzler 4,000,000 3,999,998 100.0 MFG 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม - Burger 

King 

1,000,000 949,999 95.01 MFG 

บริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จํากัด 

(‘SSP’) 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม - ท่า

อากาศยานกรุงเทพ/เชียงใหม/่

เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ่/กระบี/่

พนมเปญ/เสียมเรียบ 

450,000 229,494 51.02 MFG 

บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากัด ให้บริการอาหาร และอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

50,000 25,495 51.02 MFG 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ โฮล 

ดิง้ (ลาบวน) จํากัด (‘IFH’) 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 1,800,0003 1,800,000 100.0 MFG 

Franchise Investment Corporation of เจ้าของลขิสทิธิ์ 16,000,000 16,000,000 100.0 IFH 
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    จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการ 

ถือหุ้น 
บริษัท ธุรกิจหลกั 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

    หุ้น หุ้น ร้อยละ ถือหุ้นโดย 

Asia Ltd (‘FICA’)  

The Minor Food Group (China) Ltd ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม เครือข่าย

ร้านอาหาร เลอแจ๊ส ร้านพซิซ่าและ

ร้านซิซซ์เลอ่ร์ ในกรุงปักก่ิง 

จํานวนเงนิ 

70 

ล้านหยวน 

จํานวนเงนิ 

70 

ล้านหยวน 

100.0 

 

FICA 

Primacy Investment Limited 

(‘Primacy’) 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0 MFG 

Delicious Foodstuff (Labuan) Ltd ลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Beverage (Labuan) Ltd ลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0 Primacy 

Delicious Food Holding (Singapore) 

Pte. Ltd (‘DFHS’) 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0 

 

Primacy 

Delicious Food Holding (Australia) 

Pty Ltd 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน 1,000 1,000 100.0 DFHS 

Thai Express Concepts Pte. Ltd 

(“Thai Express’) 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน 300,000 300,000 100.0 Primacy 

บริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

(กัมพชูา) จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม - กัมพชูา 1,000 1,000 100.0 SSP 

Sizzler China Pte. Ltd เจ้าของลขิสทิธิ์ร้านอาหาร Sizzler 

ในประเทศจีน 

2 1 50.0 IFH 

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากัด 

(‘TCCA’) 

ธรุกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 20,000 19,998 100.0 MFG 

The Coffee Club Holding Pty. Ltd 

(‘TCCA”) 

ลงทุนในบริษัทอื่น 46,000,000 23,000,000 50.0 DFHA 

บริษัท เอ็กซ์เพรสโซ่ พทีีวาย จํากัด ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั อินเวสเม้นท์ พี

ทีวาย จํากัด 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 28,616,600 28,616,600 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั แฟรนไชส์ซิ่ง พี

ทีวาย จํากัด 

ธุรกิจแฟรนไชส์ 17,282,200 17,282,200 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (เอ็นเอสดับบ

ลวิ) พทีีวาย จํากัด 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (วคิ) พทีีวาย 

จํากัด (เป็นทรัสต์ตีของหน่วยลงทุนเดอะ

คอฟฟ่ีคลบั) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (พร๊อพเพอร์ตี)้ 

พทีีวาย จํากัด 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั พร๊อพเพอร์ตี ้

(เอ็นเอสดับบลวิ) พีทีวาย จํากัด 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั พทีีวาย จํากัด เจ้าของลขิสทิธิ์ 2 2 100.0 TCCA 
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    จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการ 

ถือหุ้น 
บริษัท ธุรกิจหลกั 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

    หุ้น หุ้น ร้อยละ ถือหุ้นโดย 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (อินเตอร์เนชั่น

แนล) พทีีวาย จํากัด 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (เกาหล)ี พทีี

วาย จํากัด 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (มนีา) พทีีวาย 

จํากัด 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (เอ็นซี) พทีีวาย 

จํากัด 

เจ้าของลขิสทิธิ์ 100 100 100.0 TCCA 

First Avenue Company Pty Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100 100 100.0 TCCA 

Ribs and Rumps Holdings Pty Ltd ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 1 1 100.0 TCCA 

Delicious Food Australia Finance Ltd บริหารงาน 100 100 100.0 DFHS 

MHG Hotel Holding Australia Ltd 

(MHH) 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน 100 100 100.0 DFHS 

Oaks Hotels and Resorts Ltd. บริการท่ีพกัอาศัย 173,831,898 173,831,898 100.0 MHH 

บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซ์เพรส เรสเตอรอง 

พทีีอี  จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท บีบีซี ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีที

อี จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท เอ็นวายเอส พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท พเีอสโอเซเวน่ พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท ทีอีเอสโอเซเวน่ พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  500,000 500,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท เอ็กซ์ดับบลวิเอส พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท โชกูโดะคอนเซป พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท โชกูโดะฮีริน พทีีอี  จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น บีเอชดี 

จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส คอนเซ็ปส์ เอสดี

เอ็น บีเอชด ี จํากัด 

ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  2 2 100.0 Thai 

Express 

บริษัท เดอะ บัน พทีีอี จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  100,000 100,000 100.0 Thai 

Express 

หมายเหตุ  1 ถอืหุ้นร้อยละ 95 โดย MFG หุ้นส่วนทีเ่หลืออกีร้อยละ 5 ในบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ถอืโดยผู้บริหารของบริษัท การถอืหุ้นดังกล่าว

เป็นการถอืหุ้นมาตัง้แต่กอ่ตัง้บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และมไิด้มเีจตนาทีจ่ะเพิม่สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทของผู้บริหาร นอกจากนี ้
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การทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทและบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกระทาํเพื่อประโยชน์สูงสุดของทัง้ 2 บริษัทโดยอัตรา

ค่าตอบแทนในการทาํรายการระหว่างกนัสามารถอ้างองิได้กบัราคาตลาด  
2  ถอืหุ้นร้อยละ 51 โดย MFG หุ้นส่วนทีเ่หลืออกีร้อยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั และบริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากัด 

ถอืโดยบุคคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทมจีํานวนเพยีงกึง่หนึง่ของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

จํากดั ไมม่อีาํนาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าว 
 3       ทนุจดทะเบียน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ทนุชําระแล้ว 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นีถ้อืโดย MFG ร้อยละ 100 

 
3 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

บริษัท โครงการ จํานวนห้องพกั จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่น

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้นรวม  จํานวนหุ้นท่ีถือ  

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ 

จํากัด 

ขายอสงัหาริมทรัพย์ เกาะสมยุ วลิลา่หรู 14 หลงั  10,000 9,993 100.0 

บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ 

จํากัด 

โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย์

พฒันาโครงการ – เซ็นต์ รีจิส  

ห้องชุดเพือ่ขาย 

จํานวน 53 ยูนิต 

300,000 299,998 100.0 

(โดย MI 

Square) 

 

4 ธุรกิจศนูยก์ารค้าและอสงัหาริมทรัพย ์

บริษัท โครงการ จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่น 

จํานวนหุ้น

รวม  

จํานวนหุ้น

ท่ีถือ  

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จํากัด - ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

- ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ท่ีภูเก็ต 

750,000 749,997 100.0 

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ 12,000,000 9,748,670 81.2 

 

5 ธุรกิจสปา 

บริษัท 

 

ธุรกิจหลกั จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

จํานวน

หุ้นรวม 

จํานวน

หุ้นท่ีถือ 

หุ้น หุ้น ร้อยละ ถือหุ้นโดย 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด (‘MSpa’) 

 

ธุรกิจสปา 410,000 209,099 100.0# MINT 

บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด 

(‘MSpaV’) 

ธุรกิจสปาในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก 50,000 50,000 100.0 MSpa 

บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจ

เม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) จํากัด 

ธุรกิจสปาในประเทศจีน 140,000 140,000 100.0 MSpaV 

บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ธุรกิจสปาในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 300 147 49.0 MSpaV 
# อัตราการถือหุ้นรวมส่วนท่ีถือโดยบริษัท ฮอสพทิอลลติี ้อินเวสเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 200,900 หุ้น 
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6 ธุรกิจบนัเทิง ดําเนินการโดย 

บริษัท ธุรกิจหลกั จํานวนหุ้นสามญั อัตราการถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 
จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) 

สถานบันเทิงสาํหรับครอบครัว ประกอบด้วย 

พพิธิภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! โรง

ภาพยนตร์ 4 มติิ (Simulator Theater)  

โกดังผีสงิ (Haunted Adventure)  

มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) พพิธิภัณฑ์

หุ่นขีผ้ึง้ Louis Tussauds และ 

สวนสนุก Scream in the Dark ท่ีพทัยา 

- - - 

R.G.E. (HKD) Limited บริหารงาน 100,000 100,000 100.0 

 

7 ธุรกิจจดัจาํหนา่ยและผลิตสนิค้า 

บริษัท 

 

ธุรกิจหลกั จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

ร้อยละ ถือหุ้น

โดย 

หุ้น หุ้น 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)  (‘MINOR’) 

จัดจําหน่ายสนิค้า 489,770,722 447,411,869 91.35 MINT 

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด จัดจําหน่ายเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

"สวลิลิง่ เจ เอ แฮงเคิลส์” เสือ้ผ้าสําเร็จรูป “บอส

สน่ีี” และรองเท้าและกระเป๋าสตรี “ชาล์สแอนด์

คีธ” เสือ้ผ้าบุรุษและสตรี “GAP” 

1,100,000 1,099,997 100.0 MINOR 

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด  จัดจําหน่ายเคร่ืองสําอางแห่งสสีนั “เรด เอิร์ธ” 350,000 349,997 100.0 MINOR 

บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 

จัดจําหน่ายผลติภัณฑ์จากส่วนผสมของพฤกษา

ธรรมชาติ “บลมู” เคร่ืองสาํอาง “สแมชบ็อกซ์” 

กระเป๋าเดินทาง “ทูมี”่ 

700,000 369,599 100.0* MINOR 

บริษัท เอสมโิด แฟชั่นส์ จํากัด จัดจําหน่ายแฟชั่นเสือ้ผ้าสําเร็จรูป “เอสปรี” 13,000,000 11,799,995 90.8 MINOR 

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง 

จํากัด 

ผลติสินค้าอุปโภค เช่น ผลติภัณฑ์ทําความ

สะอาด นํา้หอมปรับอากาศ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม 

100,000 99,998 100.0 MINOR 

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากัด 

ให้เช่าท่ีดินและคลังสินค้า 40,000 39,993 100.0 MINOR 

บริษัท มาร์เวลลัส เวลธ์  จํากัด ธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพย์  1 1 100.0 MINOR 

บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช จํากัด 

ขายสนิค้าออนไนผา่นเวปไซต์ 300,000 150,298 50.1 MINOR 

* อัตราการถือหุ้นรวมสว่นท่ีถือโดยบริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากัด จํานวน 330,400 หุ้น 
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8 ธุรกิจอ่ืน  

บริษัท 

 

ธุรกิจหลกั จํานวนหุ้นสามญั สดัสว่นการถือหุ้น 

จํานวนหุ้น

รวม 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือ 

ร้อยละ ถือหุ้นโดย 

หุ้น หุ้น 

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่น 

จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมเนอร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด) 

บริหารงาน 200,000 199,998 100.0 MINT 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพ

เพอร์ตี ้ฟันด์ 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 7,477,508 7,477,451 100.0 MINT 

กองทุนรวมบริหารสนิทรัพย์ไทย ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 136,500,000 36,500,000 26.7 MINT 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์ทว ี ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 50,000,000 5,000,000 10.0 MINT 

 

33.3  โครงสร้างรายได้    

 

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจดัจาํหนา่ยและผลิตสนิค้า ธุรกิจศนูยก์ารค้าและบนัเทิง ธุรกิจสปา และ

ธุรกิจอ่ืนๆ  

โครงสร้างรายได้ในปีที่ผา่นมาเป็นดงันี ้1  

หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์  
2552 2553 2554 

รายได้ 1 ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ² 9,483.55 54.85 9,882.50  51.77 11,056.20 39.02 

ธุรกิจโรงแรม ³  4,762.11 27.61 4,568.20 23.93 8,464.40 29.88 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - - 205.34  1.08 2,820.83 9.96 

ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า 1,379.18 8.00 2,679.63  14.04 2,925.54 10.33 

ธุรกิจศูนย์การค้า  426.12 2.47 388.39  2.03 423.34 1.49 

ธุรกิจสปา 315.38 1.83 295.92  1.55 298.42 1.05 

ธุรกิจบนัเทงิ  93.67 0.54 119.91  0.63 148.06 0.52 

รายได้อื่น 4 784.29 4.55 949.35 4.97 2,195.07 7.75 

รวมรายได้ 17,244.30 100.00 19,089.25 100.00 28,331.86 100.00 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากงบการเงนิ 

  2. รายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มรวมรายได้จากการให้สทิธิแฟรนไชส์ 

  3. รายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจัดการ 

4. รายได้อื่นประกอบด้วยกําไรจากการปรับมลูค่ายุติธรรมในเงนิลงทุน เงนิปันผลรับจากบริษัทอ่ืน ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิี

สว่นได้เสยีและรายได้อื่น 
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3.4  เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ  

   

ในปี 2554 แม้ว่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภัยในไตรมาสที่ 4 ซึ่งส่งผล

ให้ร้านอาหารและจดุจดัจําหน่ายสินค้าบางแห่ง ตลอดจนโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคของบริษัทต้องหยดุ

ดําเนินการชัว่คราว หากบริษัทยงัคงแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งโดยมีกําไรประจําปี 2554 สงูที่สดุเป็นประวติัการณ์ถึง 

2,880 ล้านบาท แสดงให้เหน็ถึงความสาํเร็จในการดําเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการเป็นผู้นาํในธุรกิจโรงแรม 

ร้านอาหารและธุรกิจจดัจาํหนา่ยในระดบัสากล ผา่นกลยทุธ์ต่างๆ ได้แก่ 

1. การกระจายความเสีย่งในการดําเนนิธุรกิจ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้จากฐานธรุกิจที่หลากหลายครอบคลมุทัง้

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัจําหนา่ยและผลิตสนิค้า และมกีารกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่ตัง้ในการ

ประกอบธุรกิจที่ครอบคลมุประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2554 บริษัทประสบความสาํเร็จจากการเข้าลงทนุ

ในบริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งจดัเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ทที่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ

ออสเตรเลีย ดําเนินธรุกิจรับจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพยจ์ํานวน 38 แห่ง มีห้องพกักว่า 5,000 ห้องในประเทศ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และดไูบ นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ลงทนุในกิจการร้านอาหารสเต็กเฮ้าส์ในประเทศ

ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ์ละทวีปแอฟริกา ภายใต้แบรนด์ Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 อนัได้แก่ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั ซึ่งบริษัทเชื่อว่า การขยายธุรกิจทัง้ในและนอกประเทศ

ควบคู่กันไป นอกจากจะช่วยเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้แล้ว ยงัจะช่วยลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตลาดใดตลาดหนึ่ง

หรือธุรกิจใดธรุกิจหนึ่งของบริษัทอีกด้วย ดงัจะเหน็ได้จากรายได้และกําไรทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องจากโรงแรมใน

ประเทศมลัดีฟส์ ออสเตรเลีย หรือร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์ เป็นต้น  

2. การดําเนินกลยทุธ์ Asset – Light ในการขยายธรุกิจ โดยไม่ต้องอาศยัเงินลงทนุของบริษัท ด้วยการขายสิทธิแฟรน

ไชส์ร้านอาหารและการรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ของตนเองอนัเป็นจดุแข็งของบริษัท ดงันัน้ ในปี 2554 

บริษัทจึงได้พฒันาแบรนด์โรงแรมใหม่ ชื่อ อาวานี่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เพ่ือรองรับกลุม่นกัท่องเที่ยวที่ต้องการ

ห้องพกัดีไซน์ระดบัพรีเมียมและการบริการพร้อมสรรพในราคาที่คุ้มค่า โดย ณ สิน้ปี 2554 บริษัทได้เปิดดําเนินงาน

โรงแรมภายใต้แบรนด์ อาวานี่ แล้วจํานวน 2 แห่งในประเทศศรีลงักา และในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะพฒันาแบ

รนด์ อาวานี่ ครอบคลมุทัง้ภมูิภาคเอเชยี ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ควบคู่ไปกบัการขยายธุรกิจ

รับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตราและโอ๊คส์ นอกจากนี ้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยงัได้เร่ิมขยายธรุกิจแฟรน

ไชส์ภายใต้แบรนด์ แดร่ีควีน ในประเทศไทย จากเดิมที่มีเพียงแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และแบรนด์สเวนเซ่นส์

เท่านัน้ ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีร้านอาหารแฟรนไชส์ในประเทศเพ่ิมขึน้ 45 สาขา เป็น 215 สาขา  และใน

อนาคต บริษัทคาดว่า จํานวนร้านอาหารแฟรนไชส์จะมสีดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 50 ของร้านอาหารทัง้หมดของ

บริษัท 

3. การริเร่ิมพฒันาโครงการใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจปัจจบุนั   

 นอกเหนือจากการดําเนินธรุกิจโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจจดัจําหน่ายแล้ว บริษัทยงัได้พฒันาธุรกิจ

ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมอตัราผลตอบแทนและอตัราทาํกําไร โดยภายหลงัจากที่บริษัทประสบ

ความสาํเร็จจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สองโครงการในชว่งปี 2548 – 2551 ได้แก่ โครงการ ดิ เอสเตท 

สมยุ และโครงการแมริออท ไม้ขาว บีช วาเคชัน่ คลบั ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทร่วมลงทนุกับกลุ่มแมริออท ทําให้

บริษัทมีความพร้อมในการขยายธุรกิจดงักล่าวเพ่ิมเติม โดยในปี 2554 บริษัทได้เปิดให้ดําเนินการโครงการ เซน็ต์ รี

จิส เรสซิเดนส์ กรุงเทพ ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียมระดบับน จํานวน 53 ยนูิต บนถนนราชดําริ และโครงการ 
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อนนัตรา วาเคชัน่ คลบั ซึ่งเป็นโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา (Timeshare) ประกอบไปด้วยห้องพกัและวิลล่า

จํานวน 25 ยนูิตบนเกาะสมยุ ภเูก็ต และควีนส์ทาวน์ ประเทศนวิซีแลนด์ ทัง้นี ้ นบัตัง้แต่การเปิดตวัอย่างเป็น

ทางการตัง้แต่ต้นปี โครงการทัง้สองได้รับความสนใจและการตอบรับจากลกูค้าที่ดี ส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมขึน้อยา่ง

ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริษัทได้ร่วมลงทนุกับพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ชื่อ APAC Sale Group 

เปิดตวัเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ “ไทยเซล” (www.thaisale.co.th) โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชัน่ เคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองหนงั ตลอดจนผลิตภณัฑ์เคร่ืองครัวและเคร่ืองใช้ จากเครือขา่ยของ Thaisale และ APAC Sale Group ที่มี

ทีมจดัซือ้อยู่ทัว่ทกุมมุโลกด้วยสนิค้าอินเตอร์แบรนด์มากกวา่ 600 แบรนด์ทัว่โลก ซึ่งการพฒันาช่องทางการ

จําหนา่ยสินค้าใหม่นี ้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นําในธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้าของกลุม่บริษัทไมเนอร์  

 ทัง้นี ้ ความสาํเร็จที่กล่าวมาข้างต้นมีสว่นสาํคญัในการวางเป้าหมายในการดําเนินธรุกิจของบริษัท เพ่ือ

ริเร่ิมและพฒันาธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในอนาคตต่อไป ควบคู่ไปกับการขยายธรุกิจที่บริษัทมีอยู่ในปัจจบุนั 

 

http://www.thaisale.co.th/
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4.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

1. ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 

 ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทนุอยา่งต่อเนื่องของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจาํนวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 9,821 ห้อง 

โดยโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท ได้แก่  

1) พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา  

2) หวัหนิ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา  

3) อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา (เดิมชื่อ กรุงเทพฯ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา) 

4) อนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา  

5) อนนัตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย  

6) อนนัตรา บ่อผุด รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะ สมยุ (เดิมชื่อ “โรงแรมอนนัตรา รีซอร์ท แอนด์ สปา สมยุ”)  

7) อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา 

8) อนนัตรา ดิห์กู รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

9) อนนัตรา เวลิ รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ (เดิมชื่อ “โรงแรมโบดฮูรูา มัลดีฟส์”)  

10) อนนัตรา คีฮาวา รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

11) ฮาร์เบอร์วิว โฮเท็ล เวียดนาม  

12) นาลาด ูมลัดีฟส์       

13อาวานี คาลตูารา รีซอร์ท แอนด์ สปา ศรีลงักา (เดิมชื่อ คานิ ลงักา รีซอร์ท แอนด์ สปา) 

โรงแรมที่บริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นแต่ไม่ได้เข้าไปบริหาร ได้แก่  

14) เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา  

15) โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม่  

16) โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ  

17) โฟร์ซีซัน่ส์ เต็นทแ์คมป์ เชียงราย  

18) โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี   

19) เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ 

20) กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลงักา จาํนวน 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงแรม อาวานี เบนโตตา รีซอร์ทแอนด์สปา 

21) กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา จํานวน 6 แห่ง 

โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารได้แก่   

22) อนนัตรา เซมนิยคั รีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี   

23) เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา อาบดูาบี  

24) อนนัตรา สิเกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง  

25) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท กรุงเทพฯ      

26) อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ       

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ  



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี  1 หน้า 26 

27) คสัร์ อลั ซาราป เดสเสิร์ท รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา  

28) อนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร 

29) อนนัตรา รัสนนัดา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะพงนั 

30) อนนัตรา มยุเน รีซอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม 

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 

31) กลุ่มโรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีซอร์ท ในประเทศออสเตรเลยี นวิซีแลนด์และดไูบ 

 

1.1  พัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัท่องเที่ยวและกลุ่มลกูค้าที่

เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง   

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจแุบบห้องเรียน 
(คน) 

Garden Café 140 Ballroom 200 
Benihana 100 Room 1 (Orchid 

Garden) 
130 

Kabuki 30 Room 2 (Rose Garden) 100 
Numero Uno 50 Room 3 (Sunflower) 70 
Sala Rim Nam 120 Rice Mill 30 
Manao 40 Chaba 40 
Elephant 60 Board Room 20 
Dicey Reilly’s 120 Sala Rim Nam 120 
 

1.2 หัวหิน แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยวและกลุม่ลกูค้าที่เป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 219 ห้อง 

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มา

พกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Marriott Café 120 A. Petchburi 40 
Chicago Grill 28 B. Pranburi 40 
Sala Thai 40 Hua Hin 40 
Ciao 50   
Sand Trap 30   
Beach Bar 45   
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1.3 อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัท่องเทีย่ว กลุ่มนกั

ธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 407 ห้อง 

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มา

พกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดัสมัมนา
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

The Riverside Terrace 250 Ballroom A 140 
The Market 130 Ballroom B 40 
Brio 140 Ballroom C 40 
Trader Vic’s 126 Ballroom D 40 
Benihana 132 Charoen Nakorn 100 
Loy Nam 50 Thonburi 60 
Elephant  60 Jasmine 40 
Numero 70 Poppy 12 
Manohra 150 Bamboo 10 
  Lotus 16 
  Garden 210 
  Grand Sala 300 
 

1.4  อนันตรา หัวหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว และกลุ่ม

ลกูค้าที่เป็นบริษัท มลีกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่

ลกูค้าที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Issara Café 140 Ruen Thon 24 
Baan Thalia 60 Ruen Thai  30 
Sala Siam 40 Ruen Than 72 
Rim Nam 40 Ruen Anantara 63 
Loy Nam 50 Ruen Nok                                               
Saithong 70   
Lagoon 20   
 

1.5  อนันตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเที่ยว และ

กลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้
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การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Sala Mae Nam Thai 120 Rimkhong 27 - 64 

Baan Dahlia Italian 30 MaeKhong 64 - 144 

 Elephant Bar & Opium 20   
 

1.6 อนันตรา บ่อผุด รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเที่ยว และ

กลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 106 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

ไฮไทด์ 84 สมยุแกรนด์บอลรูม 150 
อีคลิปส์ 38 เกาะสมยุ 75 

ฟลูมนู 54 เกาะพงนั 75 

พบูาร์ 60 เกาะเต่า 15 
 

1.7   อนันตรา ภูเก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มลีกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 83 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคาร บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

La Sala 72 Andaman East 30 
The Tree House 28 Andaman West 30 
The Tasting Room 18 Sarasin Boardroom 12 
Sea Fire Salt 72   
 

1.8 อนันตรา ดิห์กู รีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกับชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่น

ร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มลีกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 110 ห้อง  
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การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

Fushi  café 150 
Aqua Bar 90 
Terrazzo 40 
Fuddan  Grill 80 

การให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรืองชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

- ห้องออกกําลงักาย (มีผู้ดแูลให้คําแนะนาํ) 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

-  ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  จดัทวัร์นอกสถานที ่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท ์

เป็นต้น 

-  ท่องเที่ยวและชอปปิง้ในเมืองหลวงทีเ่กาะ Male 

- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทย หรือห้องอาหารระหวา่งเกาะ เช่น 

แขกที่พกัอยู่ที่โรงแรมอนนัตรา ดิกู มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์

 

1.9  อนันตรา เวลิ รีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดิมชื่อ โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส์) (เป็นบริษัทร่วมทนุกับ

ชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มีลกัษณะการ

ให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 50 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทีม่าพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

Baan Huraa 
73 Degree 

60 
110 

Dhoni Bar 64 
Gecko 50 

การให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนสิ สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานที ่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท ์

เป็นต้น 
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- ท่องเที่ยวและชอปปิง้ในเมืองหลวงทีเ่กาะ Male  

-  มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น 

แขกที่พกัอยู่ที่โรงแรมอนนัตรา เวลิ มลัดีฟส ์ต้องการไปทานอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรม อนนัตรา ดิกู มลัดีฟส ์

 

1.10  อนันตรา คีฮาวา รีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มี

ลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 78 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทีม่าพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย:  ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
Indoor 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 
Outdoor 

รวมจาํนวน (ทีน่ัง่) 

Manzaru Restaurant 24 10 34 
Manzaaru Pool Bar 22 18 40 
Plates Restaurant 48 68 116 
Sea Restaurant 18 

 
18 

Salt Restaurant 24 22 46 
Fire Restaurant 12 

 
12 

Sky Bar 
 

36 20 56 
Function room 

   Sendaa 
 

16 
 

16 
Mariyadou 12 

 
12 

Salla' 
 

12 
 

12 
Bodhu Ashi 12 

 
12 

การให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  ชัน้เรียนทาํอาหาร 

 

1.11  ฮาเบอร์ววิ โฮเท็ล เวียดนาม (เป็นบริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 30.39) มุ่งเน้นให้บริการ

แก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้อง

จดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Lobby Lounge 34 Hanoi 96 
The La Terrasse 30 Saigon 96 
The Harbour Café 72 Haiphong 72 
The Nam Phuong 90 Danang 36 
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การให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

-  ศนูย์บริหารร่างกาย  

-  ร้านค้าย่อยขายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองที่นัง่ Business Center แพทยท์างโทรศพัท ์บริการLimousine บริการจดัทวัร์นอก

สถานที่ บริการรับแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

 

1.12  นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกับชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50) มุ่งเน้นให้บริการแก่

ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มลีกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 19 ห้อง มีสระวา่ยนํา้สว่นตวัทกุห้อง 

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

Living Room 42 

การให้บริการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนสิ สควอช แบดมินตนั และวอลเล่ย์บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ และสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้ 

-  ร้านค้าย่อย ขายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการซกัอบรีด รับส่งไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

- ท่องเที่ยวและชอปปิง้ในเมืองหลวงทีเ่กาะ Male  

- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าที่มีความประสงค์จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหว่างเกาะ เช่น 

แขกที่พกัอยู่ที่โรงแรมนาลาด ู มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารทีห้่องอาหารที่โรงแรมอนนัตรา เวล ิ หรือโรงแรม

อนนัตรา ดิห์กู มลัดีฟส ์

 

1.13 อาวานี คาลูตารา รีซอร์ท แอนด์ สปา ศรีลังกา (เดิมชื่อ คานิ ลังกา รีซอร์ท แอนด์ สปา)  

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเท็ล มีฐานการดําเนินธรุกิจในประเทศศรีลงักา ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้า

ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 80 ตัง้แต่ปี 2553 

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 
Miridiya 

24 
60 

Conference room 
 

80 
 

Saffron 38   
Palm 150   
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1.14  เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัทอ่งเที่ยว และ

กลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัท 

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่

ลกูค้าที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Marriott Café 180 Mai Khao Ballroom 600 
Cucina 82 Salon A or B or D or E 85 
Andaman Grill 90 Salon C 240 
Kabuki  77 Layan 1, 2 or Rawai 1, 2 60 
Siam Deli 92 Kamala Boardroom 10 
Ginja Taste 130   
Sala Sawasdee Lobby Bar 89   
Rim Nam Pool Bar 236   
Out of the Blue Drink 110   
Out of the Blue Splash 100   
North Pool 96   
Zest 73   
Delight 39   
Aqua 67   

 

1.15  โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว และกลุ่มลกูค้าที่

เป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกั 64 ห้อง และพลูวิลลา่  12 หลงั   

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดั

เลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าทีม่าพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Sala Mae Rim 70 Kasalong Pavillion 18-40 
Elephant Bar 22 Rachawadee 

Residence 
81-150 

Terraces 58   
Ratree Bar 28   
 

1.16  โฟร์ซีซั่นส์ โฮเท็ล กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มลกูค้า

ที่เป็นบริษัท มลีกัษณะการให้บริการดงันี ้
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การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 354 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้อง

จดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าที่มาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนา ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Madison 99 The Ballroom 400-1000 
Biscotti 100 Monthatip 1 – 4 400-800 
Health Club 17 The Pimarnman Room 100-300 
Lobby Lounge 104 Amorn Room 30-50 
Shintaro 64 Ratana Room 30-50 
The Spice Market 72 Kosin Room 30-50 
Terrace 88 Ratanakosin Room 80-100 
Aqua 59 Boardroom  10-20 
Mocha & Muffins 29 Napa Room 30-50 
  Dara Room 30-50 
  Suriyan – Chandra Room 80-120 
  Busaba 20-22 
  Mullika 12-16 

 

1.17 โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์แคมป์ เชียงราย มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจาํหนา่ยอาหารไทยและต่างประเทศ, บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ที่มาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

Nong Yao 36 
Burma Bar 20 
Wine Cellar 6 

 

1.18  โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ที่มาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

Lan Tania 102 
Pla Pla 102 
Wine Cellar 8 
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1.19  เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุม่ลกูค้าทีเ่ป็น

บริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ที่มาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ที่นัง่) 

วร์ู 
เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ 
ดีแคนเตอร์ 
โจโจ 
พลู บาร์ 

86 
100 
64 
119 
25 

 

1.20   กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา  

กลุ่มโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลงักา บริหารงานโดย บริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hemas 

Holdings Limited (Hemas) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศศรีลงักา ซึ่ง บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน

สดัส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตัง้แต่ในปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบด้วย  

1. อาวานี เบนโตตา รีซอร์ทแอนด์สปา (เดิมชื่อ โฮเท็ล เซเรบดิบ) มีห้องพกัจํานวน 90 ห้อง 

2. คลบั โฮเท็ล ดอลฟิน มีห้องพกัจํานวน 146 ห้อง  

3. โฮเท็ล สิกิริยา มห้ีองพกัจํานวน 79 ห้อง 

 

1.21  กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา  

 กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัทเอเลวานา่ แอฟริกา มฐีานการดําเนนิธุรกิจในประเทศ

แทนซาเนยี ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 50 ตัง้แต่ปี 2551 บริษัทเอเลวานา่ แอฟริกา มีชื่อเสียงในด้านแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา โดยมีให้บริการที่พกัหลายแห่งที่มีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่งดงาม

อย่างเป็นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พกัในเครือของเอเลวานา่ ประกอบด้วย   

1. เซเรเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนยี มีห้องพกัจาํนวน 20 ห้อง  

2. ทารางกิรี ทรีท็อป  แทนซาเนยี มีห้องพกัจาํนวน 20 ห้อง 

3. อรุชา คอฟฟ่ี ลอด์จ แทนซาเนีย ห้องพกัจํานวน 30 ห้อง 

4. เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มห้ีองพกัจํานวน 20 ห้อง 

5. แอฟโร ชิค รีทรีท เคนย่า มีห้องพกัจํานวน 10 ห้อง  

6. คิลินดิ แทนซาเนยี มีห้องพกัจาํนวน 15 ห้อง  

 

ธุรกิจรับบริหารจัดการโรงแรม 

1.22 อนันตรา เซมินยัค รีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  
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1.23 เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่ม

นกัท่องเทีย่ว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 64 ห้อง  

 

1.24 อนันตรา สิเกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มีลกัษณะการ

ให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  138 ห้อง  

 

1.25 อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท กรุงเทพ มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  97 ห้อง  

 

1.26  อนันตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย  มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  122 ห้อง  

 

1.27   คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบ ีมุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภท

กลุ่มนกัท่องเที่ยว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  206 ห้อง  

 

1.28   อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเที่ยว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  425 ห้อง  

 

1.29   อนันตรา รัสนันดา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะพงันมุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  44 ห้อง  

 

1.30   อนันตรา มุยเน รีซอร์ท แอนด์ สปา เวยีดนาม มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัท่องเทีย่ว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การให้บริการด้านห้องพกั มีห้องพกัทัง้สิน้  89 ห้อง  

 

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 

1.31   กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีซอร์ท ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย, นวิซีแลนด์ และดไูบ รวมจาํนวน

โรงแรมทัง้หมด 38 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจาํนวน 33 โรงแรม ซึ่งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่

สําคญั โดยตัง้อยู่ในนวิเซ้าเวล 9 โรง, วิคตอเรีย 3 โรง, ควีนส์แลนด์ 15 โรง, เซ้าออสเตรเลีย 5 โรง และเวสเทินออสเตรเลีย 
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1 โรง ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 4 โรงแรม ตัง้อยู่ที่ นอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรง และ เซ้าไอร์แลนด์ 3 โรง ในดไูบประเทศสหรัฐอา

รับอิมิเรท 1 โรงแรม ซึ่งโดยรวมทัง้กลุ่มมีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 5,200 ห้อง  

 เนื่องจากทาํเลที่ตัง้ของโอ๊คส์ส่วนใหญ่อยูใ่นยา่นธรุกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จึงมุ่งเน้นการบริการไปที่กลุ่มนกั

ธุรกิจ และกลุ่มบริษัทภายในประเทศ กลุ่มนกัท่องเทีย่วต่างประเทศจึงเป็นลําดบัรองลงมา ซึ่งส่งผลให้ลกัษณะของห้องพกั 

และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในห้องพกัที่เอือ้อํานวยความสะดวกให้กับผู้พกัอาศยัที่เป็นนกัธุรกิจ อีกด้วย 

การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพกั อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

และคณุภาพของวตัถดิุบที่ใช้ในการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมแล้ว พนกังานที่ให้บริการถือเป็นองค์ประกอบที่สําคญัอีก

ประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลกัที่จะรับคนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ๆ โดยจดัให้มีการ

ฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหลา่นัน้ให้มีความรู้และความสามารถในการทาํงาน นอกจากนี ้ การส่งพนกังานคนไทยไป

เรียนรู้งานในต่างประเทศและการรับผู้ เชีย่วชาญมาฝึกสอน การจ้างชาวต่างชาติมาทํางาน ก็เป็นวธีิที่จะสามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบติัได้เองในอนาคต 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใช้นํา้ต่อวนัเป็นจาํนวนมาก ซึ่งนํา้เสียของโรงแรมได้ผ่านกรรมวิธีทางชวีะเคมี โดย

ผ่านถังแซต แล้วจึงปล่อยนํา้ทิง้ลงสูร่ะบบกําจดันํา้เสยี ที่ผา่นมาบริษัทและบริษัทในเครือ ไมเ่คยก่อปัญหาทางด้าน

มลภาวะหรือปัญหาใดๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการทีเ่ข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสยี 

สําหรับหน่วยงานที่ควบคมุเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การควบคมุของเทศบาลเมืองแต่ละแห่งซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

โรงแรม เช่น กรุงเทพมหานคร พทัยา และหวัหิน โดยเทศบาลเมืองแต่ละแห่งจะนาํนํา้ดงักลา่วไปบําบดัอีกครัง้หนึ่งก่อน

ปล่อยลงทะเลหรือแม่นํา้ 

 

2. ธุรกิจศูนย์การค้า  

2.1  ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ภายใต้การดําเนนิงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากัด ซึ่ง

บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดําเนินธรุกิจให้เช่าพืน้ที่เพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนน

เลียบชายหาด อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ บนเนือ้ที่ 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาว 30 ปี 

หมดอายปีุ 2561 มีพืน้ที่ให้เชา่รวมทัง้สิน้ 19,773.65  ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย พืน้ที่ให้เช่าสําหรับค้าปลกี (Retail 

area) 12,975.16  ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 1,710 ตารางเมตร มนิิ แองเคอร์ (Mini Anchor) 3,655.49 

ตารางเมตร และศนูย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้นาํ อาทิ Charles & Keith , Gap , Levi’s , Guess ,               

F Fashion , VNC , Jaspal , LYN , Esprit , Bossini , CPS , CC-OO,  AIIZ , Play boy , Camel , Swarovski , City 

Chain , Adidas , Thann , Crocs , Triumph , Bookazine , Jim Thompson , Mist1000 , Boots , Hass , Zein , Pena 

House , Ten & Co, Ferera , The Pizza Company, Burger King , Sizzlers , Mc Donald’s , KFC , , Benihana, 

Sukishi , Au bon pain , Starbucks , Haagen-Dazs , Swensen’s, The coffee club , Coffee World เป็นต้น และ

แหล่งเอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภณัฑริ์บลีส์ เชื่อหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดงัผีสิง (Haunted 
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Adventure), มหศัจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลมุิติ (4D Moving Theater) พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ 

หลยุสท์สุโซด์ส แวก็ซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) และสวนสนกุสยองขวญั Ripley’s Scream in the Dark! 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ที่มี 2 ประเภท คือ  

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.69 ของรายได้จากค่าเช่า

พืน้ที่ทัง้หมดของงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

2. สญัญาเช่าระยะยาวอาย ุ 3-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ที่ของงวดปี 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

• ลกัษณะรายได้จากค่าเชา่ ประเภทของค่าเช่าพืน้ที่มี 3 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดค่าเช่าพืน้ที่รายเดือน คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 67.46 ของรายได้

จากค่าเช่าพืน้ที่รวมของงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเช่าจากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยูก่ับ

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอยา่ง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.23 ของค่าเช่าพืน้ที่รวมของ

งวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

3. Lease คือพืน้ที่เซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บค่าเชา่รายเดือนจาํนวนน้อย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.31 

ของค่าเช่าพืน้ที่รวมของงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ที่มีการต่อสญัญาใหม่กับผู้ เชา่โดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-

10 ต่อการต่อสญัญาแต่ละครัง้ ซึ่งในปีที่ผา่นมาการปรับราคาไม่เป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้เนื่องจากมีคู่แข่งขนัรายใหญ่

เปิดในพืน้ที่ใกล้เคียงและจากสถานการณ์การเมืองที่มีความไมแ่น่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยรวม ทําให้ผู้

เช่ามีการขอส่วนลด (Discount) เป็นจาํนวนมาก โดยมีอตัราการเชา่พืน้ที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89 ของพืน้ที่ทัง้หมด รายได้

ของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89 ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจาํแนกได้เป็น  

− ค่าเช่าพืน้ที่ร้อยละ 74 

− ค่าบริการร้อยละ 10 

− ค่านํา้และค่าไฟร้อยละ 7  

− ค่าที่จอดรถร้อยละ 1 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 8 

 

2.2  ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนนิงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซ่า จาํกัด 

ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ที่เพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 889 หมู่ 3 อาคารเทอร์เทลิวิลเลจ ตําบลไม้ขาว 

อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนพืน้ที่ 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ที่ให้เชา่ 2,867.30 ตารางเมตร  

ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้นํา อาทิ Jim Thomson, Swensen’s, The Coffee Club, 

Bill Bentley Pub, Esprit (outlet), Triumph, Private Collection, Kashmir Gallery,นารายณ์ภณัฑ์ ,Piklik ,Starblu 

,Sufer paradise ,Tara   , MT Saphola , Red Coral ,J&P Gems 
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• สญัญาการให้เช่าพืน้ที่ เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุม่เกิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากค่าเชา่ มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent  การคิดค่าเช่าพืน้ที่รายเดือนโดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้จากค่าเช่า

พืน้ที่รวมในงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

2.    Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บค่าเชา่จากสดัส่วนของรายได้จากผู้ เชา่ โดยขึน้อยูก่ับ

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอยา่ง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15 ของค่าเช่าพืน้ที่รวมของ งวด

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

• นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนนิตามนโยบายในการทําราคาพืน้ที่ให้เชา่ และในปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2554 อตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่เท่ากับร้อยละ 98 ของพืน้ที่ทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจาํแนกได้เป็น 

− ค่าเช่าพืน้ที่ร้อยละ 52 

− ค่าเช่าจากสดัสว่นรายได้ร้อยละ 32 

− ค่าบริการร้อยละ 8  

− ค่านํา้และค่าไฟร้อยละ 8 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 1 

 

2.3  ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ 

ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากัด ซึ่งบริษัท

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดําเนินธรุกิจให้เชา่พืน้ที่เพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ที่ของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์

ไซด์ กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ กรุงเทพฯ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา) เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ มีพืน้ที่

ให้เช่ารวมทัง้สิน้ 7,646.64 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ให้เช่าสาํหรับค้าปลีก (Retail area) ทัง้หมดภายในศนูยก์ารค้า

ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียนเสริมทกัษะและร้านค้าแฟชัน่ โดยเน้นที่ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ และโรงเรียนเสริม

ทกัษะ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มครอบครัว เชน่  

-    ร้านอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Starbuck’s, Little Home, Mc Donald’s, Loving 

Hut, Osaka,  Shabu-Hotpot, เท็กซสั สกีุ,้ 94 coffee ,เขียวเสวย, ตํานานไทย,  และ  CP Fresh mart เป็นต้น  

-    โรงเรียนเสริมทกัษะ เช่น Kolor Me, Royal Music Academy, King Math, Smart English, Quality Kids, Smart 

Kids, Smart Dance  ,Yoga Mantra  และ ICT Training school 

-       ร้านหนงัสือและแฟชัน่ เช่น ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, Export Outlet, Better vision ,Blue coner ,Classify และ Reich 

Brand 

-       ร้านค้าบริการต่างๆ อาทิ The Skin, Dentist, My Ozone, Nails up Hear plus และ Smith&John  

• สญัญาการให้เช่าพืน้ที่  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของรายได้จากค่าเชา่พืน้ที่

ทัง้หมดของปี 2554 

2. สญัญาเช่าระยะยาว มีอายสุญัญา 3-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากค่าเช่าพืน้ที่ของปี 2554 
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• ลกัษณะรายได้จากค่าเชา่: ประเภทของค่าเช่าพืน้ที่หลกัๆ มี 3 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคิดค่าเช่าพืน้ที่รายเดือนโดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 86 ของรายได้จากค่า

เช่าพืน้ทีร่วมใน งวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

2. Lease คือ พืน้ที่เซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บค่าเช่ารายเดือนจํานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 8 ของค่าเช่าพืน้ที่

รวมใน งวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

3. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บค่าเชา่จากสดัสว่นของรายได้จากผู้เช่า โดยขึน้อยูก่ับ

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละอยา่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าเช่าพืน้ที่รวมใน งวดปีสิน้สดุ

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

• นโยบายราคา  

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนนิตามนโยบายในการทําราคาพืน้ที่ให้เชา่ และใน งวดปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลีย่เทา่กับร้อยละ 98 ของพืน้ที่ทัง้หมด  

รายได้ในงวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 สามารถจาํแนกได้เป็น 

− ค่าเช่าพืน้ที่ ร้อยละ 55  

− ค่าบริการ ร้อยละ 20  

− ค่านํา้และค่าไฟ ร้อยละ 21   

− ค่าที่จอดรถ ร้อยละ 1 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 3 

 

3. ธุรกิจสปา  

ธุรกิจสปา อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ 

จํากัด บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซีย่งไฮ้) จาํกัด และบริษัท อาราเบียน สปา (ดไูบ) จํากัด โดยดําเนิน

กิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอย่างครบวงจร ปัจจบุนักลุ่มบริษัท 

เอ็ม สปา เปิดดําเนินการในประเทศจาํนวน 15 แห่งและในต่างประเทศจํานวน 23 แห่งดงันี ้ 

ธุรกิจสปาในประเทศผา่นบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด จํานวน 12 แห่ง   

ธุรกิจสปาในต่างประเทศผา่นบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด จํานวน 8 แห่ง  

อนนัตรา เวลิ รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ ฮาร์เบอร์วิว โฮเท็ล เวียดนาม 

อนนัตรา ดิห์กู รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ Radisson Resort & Spa – Alibaug อินเดีย 

นาลาด ูมลัดีฟส์ Kempinski Ishtar Dead Sea จอร์แดน 

JW Marriott Hotel Cairo อียิปต์ เชอราตนั โซล เกาหลี 

พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา  รีซอร์ท เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา 

หวัหิน แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา  รีซอร์ท โฟร์ซีซัน่ส์  กรุงเทพฯ 

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา   รอยลั ออร์คิด เชอราตนั 

อนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา เชอราตนั กระบ่ี บีช รีซอร์ท 

อนนัตรา สามเหลีย่มทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา   

อนนัตรา บ่อผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
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ธุรกิจสปาในต่างประเทศผา่นบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมนเนจเม้นท์ (เซียงไฮ้) จํากัด จาํนวน 7 แห่ง 

เจดับบลิว แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เซี่ยงไฮ้  Commune by the Great Wall Kempinski ปักก่ิง 

เชอราตนั ซนัย่า ไหหนาน มาโค โปโล เสิ่นเจิน้ 

เดอะภริู โฮเต็ล แอนด์ สปา เซี่ยงไฮ้                           Renaissance Hotel – Shanghai  

พลูแมน ลิเจียง รีซอร์ท แอนด์ สปา 

ธุรกิจสปาในต่างประเทศผา่น Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) LLC จํานวน 6 แห่ง 

ไฮแอท รีเจนท์ซี ดาเรสซาแลม  Emirates Palace 

มีเลีย แซนซิบา เดสเสิร์ท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา อาบดูาบี 

บิลิลา ลอดจ์ คิมพินสกี เซเรนเกติ แซนซิบา Qasr Al Sarab Desert Resort อาบดูาบี 

บริหารงานบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด (“MHG”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสญัญาจ้างบริหารจดัการโรงแรม ใน

ประเทศไทย จํานวน 3 แห่ง   

อนนัตรา สิเกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง                                  อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ 

อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลลา่ รีซอร์ท แอนด์ สปา           

บริหารงานบริษัท ลอร์ดจิง้ แมนเนจเม้น ลาบวน  จาํกัด (“LMLL”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสญัญาจ้างบริหารจดัการ

โรงแรม ต่างประเทศ จํานวน 2 แห่ง  

 อนนัตรา คีฮาวา วิลลา่ มลัดีฟส ์ อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม                                        

 

4. ธุรกิจบันเทิง  

กลุ่มธุรกิจบนัเทิงของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  

สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 

4.1 พิพิธภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภณัฑ์เพ่ือความรู้และบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุ มีอตัรา

การเติบโตที่รวดเร็ว และประสบความสาํเร็จสงูสดุ โดยพิพิธภณัฑ์แห่งแรกเปิดบริการในเมืองเซนต์ออกัสติน รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2498 โดยสิ่งที่จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัลีล้บั

และนา่พิศวงที่รวบรวมจากทัว่ทกุมมุโลก ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม่” ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิด

ดําเนินการอยู่ 30 แห่งทัว่โลก โดย Ripley’s Entertainment Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ และเป็นผู้ดําเนินการเอง 10 แห่ง 

ที่เหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) ให้กับบริษัทอ่ืน  

ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนญุาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และ

เร่ิมจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ที่พทัยาเมื่อปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 

2 ของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุมื่อบอกเลิกข้อตกลงกับเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ  

ในงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอตัราการเข้าชมของนกัท่องเที่ยวประมาณ 209,979 คน ซึ่งมีปริมาณที่

เพ่ิมขึน้จากปีที่ผา่นมา 
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4.2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (4D Moving Theater) 

Ripley's 4D Moving Theater เป็นโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ ด้วยระบบเก้าอี ้Simulator ที่เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง 

พร้อมระบบเสยีงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคที่ลํา้สมยัจนทาํให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ผจญภยัไปกับเหตกุารณ์จริง 

4.3  โกดังผีสิง (Haunted Adventure) 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยลัการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ได้เปิดตวั Ripley’s Haunted 

Adventure โกดงัผีสิงที่ใหญ่ที่สดุในจํานวน 5 แห่งของโลก ซึ่งได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว 

ภายในโกดังประกอบไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟคอนัทนัสมยัที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนกัแสดงจริงที่จะทําให้อกสัน่ขวญัหาย

ตลอดระยะเวลาที่ผจญภยั ซึ่งได้รับความสนใจในหมู่วยัรุ่นไทยและนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก    

4.4  มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) 

เคร่ืองเล่นที่เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจัดแบ่งออกเป็น

โซนต่างๆ เช่นโซนแห่งจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําให้ผู้ เล่นได้

สนกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย อีกทัง้ผู้ เล่นจะต้องผ่านด่านที่ต่ืนเต้นระทึกใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่

โลกแห่งความเป็นจริง  

4.5 พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลยุส ์ทสุโซด์ แว็กซ์เวิร์ค พทัยา ได้เปิดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาที ่

5 ของโลก และเป็นพิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงหุ่นขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคลสําคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกว่า 70 

ตวั หุ่นขีผ้ึง้ของหลยุส์ ทสุโซด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “หุ่น” ที่ใช้จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์เทา่นัน้ หากแต่เป็นงานประติมากรรมที่

มีชีวิตเสมือนคน ทกุครัง้ที่เข้าชมเสมือนกับว่าได้เดินคล้องแขนอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ตวัจริง และเพ่ิมความน่าสนใจมาก

ยิ่งขึน้ ด้วยการใส่ “กลิ่น” เข้าไปในแต่ละห้อง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามหมวดหมู่ของห้อง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการ

เข้าชมมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการตกแต่งด้วยแสงไฟ และการใช้เสยีงเพ่ือสร้างบรรยากาศที่สมจริง ยิ่งไปกว่านัน้ผู้ชม

สามารถเข้าชมหุ่นทกุตวัได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ระหวา่งผู้ชมและหุ่น ทาํให้ผู้ชมได้ความรู้ความเพลิดเพลนินบัตัง้แต่

ก้าวแรกกระทัง่ก้าวสดุท้ายที่ออกจากพิพิธภณัฑ์ไปพร้อมกับรอยยิม้และความประทบัใจที่ไมรู้่ลืม  

4.6 สวนสนุกสยองขวัญ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค (Scream in the Dark) 

Scream in the Dark เคร่ืองเล่นใหม่ลา่สดุ ของ Ripley World Pattaya เพ่ือต้อนรับเหล่าบรรดาคนรักความท้า

ทายแบบสยองขวญั โดย Scream in the Dark เป็นสวนสนกุที่โด่งดงัมากในอดีต แต่จู่ๆ ก็ปิดตวัลงไม่ทราบสาเหต ุบ้างก็วา่ 

พบวิญญาณตวัตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยนิเสียงกรีดร้องในความมืด โดยผู้ เลน่จะรอดพ้นออกไปจากสวน

สนกุสดุสยองแห่งนีไ้ด้ด้วยความแม่นยําในการยิงปืนและเสยีงกรีดร้องของผู้ เล่นเทา่นัน้ 

ในงวดปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 1,036,647 คน ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมา 

รายได้รวมของรอยลัการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มาจากพิพิธภณัฑ์  

• Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 20  

• โรงภาพยนตร์ 4 มิติร้อยละ 17  

• โกดงัผีสิง ร้อยละ 19  

• มหศัจรรยเ์ขาวงกต ร้อยละ 17  

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวิร์ค ร้อยละ 19 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี  1 หน้า 42 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 2 

• เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6 

 

5. โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา วาเคชั่น คลับ  

ความสาํเร็จจากการเข้าร่วมทนุกับกลุ่มแมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภเูก็ต 

วาเคชัน่คลบันัน้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ 

เองเป็นครัง้แรก คือ   อนนัตรา วาเคชัน่ คลบั โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบัแห่งแรก

ที่บ่อผดุ สมยุ เป็นผลให้บริษัทฯ มีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แต่ปลายปี 

2553 โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มห้ีองพกัและวิลลา่ของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั อยู่ที่เกาะ 

สมยุ ภเูก็ต และควีนสท์าวน์ ประเทศนิวซแีลนด์ 

 

6. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพ่ือขายควบคู่ไปกับการดําเนิน

กิจการโรงแรมในพืน้ทีเ่ดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้พฒันาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมยุ ชื่อโครงการดิเอสเตท สมยุ 

ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ สมยุ โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั และพฒันา

โครงการที่สอง คือ โครงการ เซน็ต์ รีจิส เรสซเิดนส์ ในกรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจาํนวน 53 ยนูิตใน

อาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์ เซ็นต์ รีจิส  

 

7. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม   

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเป็นผู้นําด้านการ

ให้บริการด้านอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนด์ที่เป็นผู้นาํในตลาดและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจบุนัและมี

ผลิตภณัฑ์ที่มจีดุเด่นที่หลากหลายครอบคลมุทกุประเภท ดงันี ้

7.1 พิซซ่า  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง  “The Pizza Company” เป็นแบรนด์ที่มีพิซซา่หลากชนิดให้เลือกมากที่สดุ

ในธุรกิจประเภทนี ้ โดยเน้นถึงคณุภาพของพิซซา่ที่ดีเยีย่มถึงรสถึงเคร่ืองจากการคดัสรรวตัถดิุบอย่างดีในทกุขัน้ตอน ไม่วา่

จะเป็นชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หน้าพิซซ่าที่มีความสดใหม่ แป้งพิซซ่าทีม่ีสตูรเฉพาะตวั และพิซซา่

ซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเข้มข้น 

บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” แต่เพียงผู้ เดียว โดยสิทธิดงักล่าวถือโดย 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

ในปี 2547 บริษัทได้เร่ิมเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ ลงทุนในประเทศไทยที่สนใจลงทุนในร้าน “The Pizza 

Company”  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีร้านค้าที่บริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 174 สาขา และ

เป็นสาขาในต่างประเทศ 15 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 61  สาขา และต่างประเทศ
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จํานวน 27 สาขา ทัง้นีท้าํเลที่ตัง้ของร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตศนูย์การค้า ยา่นธุรกิจและย่านที่พกัอาศยั เป็นต้น โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ในสว่นของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กับลกูค้าในต่างประเทศนัน้ 

ปัจจบุนับริษัท ได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซา่ “The Pizza Company” ในประเทศซาอดิุอาระเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

จอร์แดน บาร์หเรน กมัพชูา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น 

ลักษณะการให้บริการ 

การให้บริการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” มีทัง้การให้บริการแบบการรับประทานที่ร้าน 

(Dine in) การจดัส่งที่บ้านหรือสํานกังาน (Delivery) และการรับกลบับ้าน (Take Away) โดยอาหารหลกัที่ให้บริการ คือ 

พิซซ่า พาสต้า ไก่ สลดั และอ่ืนๆ 

 

7.2  แฮมเบอร์เกอร์  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Burger King” เป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก เช่น “Whopper” และเป็น

ที่รู้จกักันดีในการใช้กรรมวิธีการผลิตแบบย่างด้วยไฟ ทาํให้แฮมเบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95  

เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้ บริษัทมีสิทธิในการเปิดร้าน Burger 

King ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียวเทา่นัน้  

ณ สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 27 สาขาทัว่ประเทศ

ไทย โดยร้านค้าสว่นใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตศนูยก์ารค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถึงชาวต่างชาติที่มกํีาลงัซือ้ 

ลักษณะการให้บริการ 

ปัจจบุนั Burger King ให้บริการสําหรับการรับประทานที่ร้าน (Dine in) รับกลบับ้าน (Take Away) และการ

บริการจดัส่งให้ที่บ้าน (Delivery) โดยอาหารหลกัได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์ (Whopper) และมนัฝร่ังทอด (French Fries)  

 

7.3  ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Swensen’s” ซึ่งเป็นไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเมีย่ม แบรนด์แรกของประเทศไทย 

และปัจจบุนัยงัคงความเป็นอนัดบัหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย ์ และบรรยากาศการตกแต่งร้าน รวมถึง

การให้บริการที่เป็นมิตร ไม่เหมือนใคร 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 เป็นผู้

ดําเนินธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทได้รับแฟรนไชส์ในการดําเนนิงานจาก บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส ์

โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เช่นกัน โดย บริษัท สเวน

เซ่นส์ (ไทย) จาํกัด ได้รับสิทธิในการเปิดร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์

ในประเทศไทย กัมพชูา และตะวนัออกกลาง  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 118 สาขา และมสีาขาที่อยู่ใน

ระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 128 สาขา และต่างประเทศจํานวน 21 สาขา ร้านค้าสว่นใหญ่ตัง้อยู่ตามยา่น
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ศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากัด ยงั

สามารถให้แฟรนไชส์กับลกูค้าในต่างประเทศได้ โดยปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผู้

ให้บริการในซาอดิุอาระเบีย กัมพชูา เวียดนาม อินเดีย ลาว และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

ลักษณะการให้บริการ 

Swensen’s เปิดให้บริการทัง้การรับประทานที่ร้าน (Dine in) การซือ้กลบับ้าน (Take away) และการบริการ

จดัส่งให้ที่บ้าน (Delivery) โดยลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุม่วยัรุ่นและครอบครัว ทัง้นีส้ินค้าหลกั 

ได้แก่ ไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมเค้ก และช็อคโกแลตฟองด ูเป็นต้น 

 

7.4 ซอฟท์ไอศกรีม  

ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ มกีารจดัจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มสีินค้าที่เป็นที่

นิยมคือ “Blizzard” ที่มีรสชาติเข้มข้น จนเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับความนยิมจนถือได้ว่าเป็น signature product 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ ดําเนิน

ธุรกิจไอศกรีม “Dairy Queen” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชสใ์นการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้

บริษัทได้รับสิทธิในการเปิดร้านทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย

เพียงผู้ เดียวเทา่นัน้  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 237 สาขา และมทีี่อยู่

ในระบบแฟรนไชสใ์นประเทศจาํนวน 26 สาขา โดยสาขาส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในศนูยก์ารค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน 

ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหนา่ยไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เท่านัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ Blizzard ไอศกรีมป่ัน 

(Moolatte) และนํา้ผลไม้ป่ัน เป็นต้น โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าตัง้แต่ระดบัล่างขึน้ไป 

 

7.5 สเต็ก ซีฟู้ด และสลัด  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sizzler” เป็นร้านอาหารที่ประกอบด้วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลดับาร์ที่ใหญ่

และมีความหลากหลายมากที่สดุในร้านอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอาร์ที จาํกัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 และ 50 ตามลําดบั เป็นผู้ ดําเนินการธุรกิจร้านอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทได้รับสิทธิแฟรน

ไชส์ในการดําเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสิทธิในการเปิดร้านโดยการลงทนุด้วยตนเองใน

ประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์กับลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เปิดดําเนินธรุกิจทัง้สิน้จาํนวน 45 สาขา โดยมี 6 สาขาในต่างประเทศ และ 

39 สาขาทัว่ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 26 สาขาในกรุงเทพ และอีก 13 สาขาในต่างจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เชน่ 

เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหนิ ชลบรีุและขอนแก่น โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยู่ในยา่น

ศนูย์การค้า แหล่งธุรกิจและแหล่งชมุชน  
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ลักษณะการให้บริการ 

Sizzler ให้บริการสาํหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) เท่านัน้ โดยสินค้าหลกัได้แก่ สเต็ก ซีฟู้ ด และสลดั 

เนื่องจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสินค้าที่มีคณุภาพสงู โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มลกูค้าระดบักลางขึน้ไป 

นอกจากการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร Sizzler แล้ว บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้น

ในร้านอาหาร Ribs and Rumps ผ่านบริษัทร่วม Coffee Club Holding (Australia) Pty Ltd. โดย Ribs and Rumps เป็น

ร้านอาหารสเต็กเฮ้าส์ในประเทศออสเตรเลยี ซึ่งปัจจบุนั มีอยู่ 7 สาขาในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ์ละ

ทวีปแอฟริกา  

 

7.6 กาแฟ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 50 ใน Coffee Club Holding (Australia) 

Pty Ltd. (“TCC”) ในเดือนมกราคม 2551 โดย TCC เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  ซึ่งเป็นธุรกิจกาแฟที่ทาํรายได้สงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 เปิดบริการทัง้สิน้ 287 สาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จาํนวน 19 สาขา เป็นสาขาทีล่งทนุ

ในประเทศไทย 6 สาขา สาขาที่ลงทนุเองในประเทศออสเตรเลีย 13 สาขา และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 268 สาขา  

 

7.7  อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นทัง้หมดใน Thai Express Concepts Pte Ltd โดย 

Thai Express เป็นผู้นําในด้านการให้บริการด้านอาหารที่หลากหลายรูปแบบภายใต้การให้บริการทัง้สิน้ 8 แบรนด์ได้แก่ 

Thai Express, New York New York, Xin Wang Hong Kong Café, Pinle, Shokudo Coffee House, Kiseki 

Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town และ Heng Heng Curry Cafe  

ปัจจบุนั Thai Express เปิดให้บริการใน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย เวยีดนาม อินเดีย 

ออสเตรเลีย มองโกเลีย จีน เกาหลี และฟิลิปปินส ์

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 Thai Express เปิดบริการทัง้สิน้ 69 สาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 54 สาขา 

และมีสาขาที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จาํนวน 15 สาขา  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงันี ้ 

ร้าน จํานวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 277 174 15 61 27 

Burger King 27 27 - - - 

Swensen’s 267 118 - 128 21 
Dairy Queen  263 237 - 26 - 

Sizzler 45 39 6 - - 

The Coffee Club* 294 6 20 - 268 

Thai Express 69 - 54 - 15 

อ่ืนๆ ** 15 15 - - - 

รวมทัง้สิน้ 1,257 616 95 215 331 
* รวมร้านอาหาร Ribs and Rumps  

** อื่นๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน  
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8. ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) ซึ่งเป็นผู้นําในธุรกิจจดั

จําหนา่ยและรับจ้างผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

8.1 จัดจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

8.1.1 Esprit ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป รวมถึงเคร่ืองประดบัแต่งกายของสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี 

วยัรุ่นและเด็ก จากประเทศฮ่องกง 

8.1.2 Bossini ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสาํหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก จากประเทศ

ฮ่องกง 

8.1.3 GAP แบรนด์เสือ้ผ้าร่วมสมยัสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเด็ก จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

8.1.4 Chales & Keith ประกอบด้วยรองเท้าสตรี และกระเป๋าสตรี จากประเทศสิงคโปร์ 

8.1.5 TUMI กระเป๋าเดินทางยี่ห้อ TUMI ของประเทศสหรัฐอเมริกามีดีไซนเ์ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และมี

ความคงทนต่อการใช้งาน TUMI เป็นกระเป๋าทีไ่ด้ชื่อวา่มีความคงทนที่สดุในโลก 

8.2 จัดจําหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองสําอาง 

8.2.1 Red Earth เคร่ืองสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ เน้นความมสีีสนัทนัสมยั 

8.2.2 Bloom ผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นผสมของ Aromatherapy จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วย 

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บํารุงผิว  ตลอดจนนํา้มนัหอมระเหย (Essential Oil) ซึ่งเป็นกลิ่นที่โดด

เด่นจากพนัธุ์ไม้หายากที่มใีนประเทศออสเตรเลยี  

8.2.3 Smashbox เป็นผลิตภณัฑ์กลุม่ Premium Professional Color Cosmetic ชัน้นําซึ่งมีชื่อเสยีงและ

ได้รับความนิยมอย่างสงูในหมูด่ารา นางแบบ และคนดงัใน Hollywood จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

8.3 จัดจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นๆ  

8.3.1 ETL อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศึกษาเก่ียวกับภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัของเด็กที่มีความ

ทนัสมยั โดยเป็นอปุกรณ์ที่สามารถโต้ตอบ (Interact) กับเด็ก เพ่ือให้เกิดความนา่สนใจ 

8.3.2 Zwilling J.A. Henckels เคร่ืองใช้แสตนเลส สตีลคณุภาพสงูประกอบไปด้วย มีด ช้อน หม้อ กระทะ 

อปุกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเคร่ืองครัวต่างๆ และอปุกรณ์ตกแต่งเล็บจากประเทศเยอรมนั 

8.4 รับจ้างผลิตสินค้าอุปโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดั

รถยนต์ นํา้ยาทาํความสะอาดสขุภณัฑ์ นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ยาล้างจาน ผลิตภณัฑท์ําความ

สะอาด ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าที่มีชื่อเสยีง เช่น PLAX, WET ONES, GLADE ALFA, GLADE SPORT, CARGLO, 

SUNLIGHT, COMFORT, HICLASS, PED เป็นต้น โดยรับจ้างจากบริษัทผู้ผลิตและจาํหน่ายสินค้าซึ่งสว่นใหญ่เป็น

บริษัทต่างประเทศที่ผลิตสินค้าอปุโภคและจดัจําหนา่ยทัง้ในและต่างประเทศ เชน่ บริษัท ยนูลิีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จํากัด 

บริษัท เอส.ซี.จอห์นสนั แอนด์ซนั (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไลอ้อน 

(ประเทศไทย) จาํกัด 
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ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั ส่วนหนึ่งเป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นการรวบรวมข้อมลู

เผยแพร่จากส่วนราชการและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูเก่ียวกับคู่แข่งซึ่งจากเป็นข้อมลูที่บริษัทมีการ

ว่าจ้างหนว่ยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปี 

 

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  

แม้ในปี   2554 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัลง ตลอดจน

ผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  แต่จํานวนนกัท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยงัคงมีจํานวนถึง 19 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อย

ละ 20 ส่วนอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยทัง้ประเทศเท่ากับร้อยละ 58 เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทีร้่อยละ 50   

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ในปี 2555 จะมีนกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ในอตัราร้อยละ 2 เนื่องจากการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึน้ ประกอบกับ เศรษฐกิจโลก

ทยอยปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภมูิภาคเอเชยี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติได้ประเมินอตัราการขยายตวัของ GDP ภายในประเทศไว้ร้อยละ 5.5-6.5 ในปี 2555  นอกจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจที่เอือ้อํานวยแล้ว การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ออกมาตราการกระตุ้นการท่องเทีย่วภายในประเทศอีกด้วย  

 2553 2554 

จํานวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน) 15.94 19.09 

อตัราการเปลี่ยนแปลง (%) 12.4 19.8 
อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 50.2 57.5 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน  

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา  เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าที่เน้นการ

พกัผ่อน โดยมีผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกันกับบริษัท ได้แก่  Banyan Tree,  Shangri-La,  Royal 

4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

  นกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

  ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

2546 10.00 -7.4% 

2547 11.65 +16.5% 

2548 11.52 -1.1% 

2549  13.82 +20.0% 

2550  14.46 +4.6% 

2551  14.58 +0.8% 

2552  14.15 -3.0% 

2553  15.94 +12.4% 

2554 19.09 +19.8% 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   
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Orchid Sheraton และ Millenium Hilton  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อห้องในปี 2554 เทียบกับคู่แข่งใน

กลุ่มแล้วอยู่อนัดบั 2  สําหรับโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ มีคู่แข่งทีเ่ป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่หรือมีการ

ปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมให้มมีาตรฐานสงูขึน้หลายแห่ง การแข่งขนัจึงมสีงูขึน้ ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 

ลกูค้ากลุ่มบริษัทและนกัธุรกิจ ซึ่งโรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งในด้านการให้บริการที่เป็น

เลิศ การบํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ยงัได้เปรียบในด้านที่ตัง้ของโรงแรม 

ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลเข้ามาบริหารโรงแรม ส่วนโรงแรมเซนต์ รีจิส 

กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ในปี 2554 เป็นโรงแรมที่มีกลุม่ลกูค้าเป็นนกัธุรกิจ และกลุ่มบริษัท เช่นเดียวกับ

โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ แต่ทัง้ โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมเซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ ก็มีฐานลกูค้า

ของตวัเองเป็นหลกั 

• ในเขตพทัยา: โรงแรมพทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าที่เน้นการพกัผ่อนและ

จดัเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดโรงแรมระดบัชัน้นําในกลุ่มโรงแรมระดบัที่มีเครือขา่ยสากลในพทัยา ผู้ประกอบการที่

อยู่ในระดบัใกล้เคียงกันกับบริษัทได้แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn และ Sheraton โดยโรงแรม

พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา มีรายได้เฉลีย่ต่อห้องสดูสดุเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่มในปี 2554 

• ในเขตหวัหิน:  โรงแรมหวัหิน แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าที่เน้นการพกัผ่อนและจดั

อยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบัที่มีเครือขา่ยสากลในหวัหิน ซึ่งเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ขณะที่โรงแรมอนนัตรา หวั

หิน รีซอร์ท แอนด์ สปา จดัอยูใ่นโรงแรมชัน้นาํประเภทที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัและเป็นโรงแรมที่เน้น

กลุ่มลกูค้าระดบับนเทา่นัน้  ผู้ประกอบการที่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักับบริษัท ได้แก่ Hilton, Sofitel, Sheraton 

และ Hyatt ซึ่งในปี 2554 โรงแรมทัง้สองแห่งของบริษัทมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องจดัอยู่ในอนัดบักลางของกลุ่มคู่แข่ง 

• ในเขตภเูก็ต: โรงแรม เจดบับลิว แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุ่มลกูค้าที่เน้นการพกัผ่อน

และจดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครือขา่ยสากล โดยมีผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ได้แก่ Laguna 

Beach, Le Meridian, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะที่โรงแรม อนนัตรา ภเูก็ต วิลล่าส์ ถือเป็น 

Flagship ของเครืออนนัตรา มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ให้บริการห้องพกัพร้อมสระวา่ยนํา้สว่นตวั และเน้น

กลุ่มลกูค้าระดบับน โดยมีผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ได้แก่ Banyan Tree, Tri Sara, Sala 

Phuket, Phuket Pavillions และ Aleenta  

• ในเขตสมยุ: อนนัตรา บ่อผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา  จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมชัน้นาํซึ่งมีเอกลกัษณ์ของตนเอง ขณะที่

โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท สมยุ ที่จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเครือขา่ยสากล โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน 

ได้แก่ Banyan Tree, W Retreat, Napasai , Six Senses, Renaissance, Chaweng Regent, Central 

Grand, Amari Plam Reef,  โดยโรงแรมในเครือของบริษัททัง้สองแห่งมรีายได้เฉลี่ยต่อห้องในปี 2553 จดัอยู่

อนัดบัผู้นําตลาด ประกอบกับในปลายปี 2553 มีการเปิดให้ดําเนินการ อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา 

ที่เกาะสมยุ ซึ่งบริษัทรับจ้างบริหารจดัการ เท่ากับเป็นการตอกยํา้ความเป็นผู้นําผู้ประกอบการโรงแรมในเกาะสมยุ 

ที่ให้บริการโรงแรมถึง 3 แห่ง 

• ในเขตเชยีงใหม:่ โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่ เป็นโรงแรมชัน้นําที่จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดบั High-end 

โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D2 และ Chedi 

โดยในปี 2553 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชยีงใหม่ มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องอยู่ในอนัดบั 2 ของกลุ่ม 
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• ในเขตเชยีงราย: โรงแรมอนนัตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา มีผู้ประกอบการที่อยู่ในระดบัใกล้เคียง

กัน ได้แก่ Dusit Island, Imperial , Katilya และ Le Meridien  โดยในปี 2553 โรงแรมอนนัตรา สามเหลี่ยม

ทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา มรีายได้เฉลี่ยต่อห้องสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทยงัมโีรงแรมโฟร์ซี

ซัน่ส์ เต้นทแ์คมป์ ที่จดัอยู่ในกลุ่มโรงแรมที่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็นเอกซ์คลซูีฟ รีซอร์ทที่โดดเด่น

เร่ืองความเป็นพืน้บ้านแห่งป่าเมืองเหนือที่ให้บริการที่พกัเพียง 15 เต้นท์ จึงทาํให้ไม่มีคูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมที่สําคญัของ

ประเทศ โดยปัจจบุนัมีรายได้เป็นสดัสว่นร้อยละ 10 ของ GDP ปีที่ผ่านมาวิกฤษเศรษฐกิจโลกและ ภยัภิบติั

ธรรมชาติส่งผลให้อตัราการเจริญเติบโตของนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศเฉลีย่ร้อยละ 0.8 ต่อปี 

แต่คาดว่าปีนีจ้ะมีอตัราการเจริญเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้อตัราความต้องการห้องพกั (โรง

แรม,เกสเฮ้า,โมเต็ล และ เซอร์วสิอพาร์ทเม้น) เพ่ิมขึน้เฉลีย่ร้อยละ 1.59 ต่อปี ปัจจบุนัออสเตรเลียมีจาํนวน

ห้องพกัทัง้หมด 227,000 ห้อง เป็นโรงแรม 86,000 ห้อง, เกสเฮ้า และโมเต็ล 87,000 ห้อง และ เซอร์วิสอพาร์

ทเม้น 54,000 ห้อง รัฐที่มีความสาํคญัต่อการท่องเที่ยวได้แก่ ควนีส์แลนด์ (บริสเบน), นิวเซาเวลล์ (ซิดนีย)์ และ 

วิคตอเรีย (เมลล์เบริน)  (ที่มา : Tourism Research Australia) 

• ควีนส์แลนด์: เมืองที่สําคญัคือบริสเบน ควีนสแ์ลนด์มีสดัสว่นนกัท่องเทีย่วที่คิดเป็นร้อยละ 38 ของจํานวน

นกัท่องเทีย่วทัง้หมดในออสเตรเลยี และคาดวา่จะมีอตัราการเจริญเติบโตของนกัท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี 

ในปี 2554 มีจํานวนโรงแรม 1,124 โรง (ที่มา : Tourism Queensland) 

• นิวเซาเวลล์: เมืองที่สาํคญัคือ ซิดนยี์  นิวเซาเวลล์มสีดัส่วนนกัท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 33 ของนกัท่องเทีย่ว

ทัง้หมดในออสเตรเลยี นกัท่องเที่ยวหลกัจากต่างชาติคือ จีน, นิวซแีลนด์ และ องักฤษ ในปี 2554 จํานวนโรงแรม

ในนิวเซาเวลล์มทีัง้หมด 1,398 โรง (ที่มา : NSW Tourism) 

• วิคตอเรีย: เมืองที่สําคญัคือ เมลล์เบริน ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จาํนวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติใน 

วิคตอเรียมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2554 จํานวนโรงแรมในวิตอเรียมีทัง้หมด 809 โรง (ที่มา : 

Tourism Victoria) 

• คู่แข่งที่สําคญัในประเทศออสเตรเลียคือ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ไอเฮทจี และ มนัตรา  

กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ บริหารภายใต้แบรนด์ โซฟิเทล, พลูแมน, เอ็มแกลเลอลี,่ โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส, ออลซี

ซัน่ และอีแทป ภายหลงัแอคคอร์ ได้รวมกิจการกับกลุม่โรงแรมมาร์แวค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทในปี 2554 ทําให้แอคคอร์มี

จํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนวิซีแลนด์ เพ่ิมขึน้ ปัจจบุนัจดัว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่ง 

กลุ่มโรงแรมไอเฮทจี บริหารภายใต้แบรนด์ อินเตอร์คอนดิเนนตลั, คราวน์พลาซา่, ฮอลลิเดย์ อินน์, ฮอลลิเดย ์

อินน์ เอ็กเพรส และสเตย์บริด สวีท  

กลุ่มโรงแรมมนัตรา บริหารภายใต้แบรนด์ เปปเปอร์, มนัตรา และเบรคฟรี 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด   

บริษัทมีระบบการขายในลกัษณะการรวมศนูย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้อมลูของลกูค้าและ

โรงแรมในเครือไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือจะนําไปใช้ในการขยายตลาดและส่งเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเป็นการ

กระจายข้อมลูที่มีให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายในการขายให้กว้างขวางและรวดเร็วขึน้ โดยบริษัทมีกลยทุธ์

การตลาดและการขาย ดงันี ้
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1. เน้นการให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาขาย และสร้างความประทบัใจในการให้บริการการขายร่วมกับ

บริษัทนาํเทีย่ว สายการบิน และองค์กรอ่ืนๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร 

เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมจํานวนลกูค้า 

2. เน้นการขยายฐานลกูค้าไปยงัแหล่งตลาดทีย่งัไม่ได้รับการส่งเสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี

ทัง้ตลาดในภมูิภาค เชน่ เกาหลี จนี และ อินเดีย และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยโุรป ตลอดจน

พฒันาการขายตรงเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและ

แจ้งข้อมลูลา่สดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกับบริการหรือโปรแกรมต่างๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพ่ือให้ลกูค้า

สามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสมัพนัธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพกัผ่านศนูยก์ลางสาํรองห้องพกัในกรุงเทพฯ 

และสํานกังานตวัแทนขายและสาํรองห้องพกัในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ องักฤษ มลัดีฟส์ และอาบดูาบี 

เป็นต้น ซึ่งสามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแห่ง 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเตอร์เน็ทซึ่งเป็นตลาดที่มีศกัยภาพการเติบโตสงู โดยสามารถสํารอง

ห้องพกัผ่านเว็บไซต์ www.anantara.com หรือสํารองห้องพกัโดยช่องทางการตลาดร่วมกับพนัธมิตรใน

ธุรกิจท่องเทีย่วในระดบัสากล ได้แก่ Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, 

Kiwi Collection และ The Leading Small Hotels of the World  

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัทฯ ผ่านการเปิดให้บริการโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหารในประเทศใหม่ๆ ที่

มีอตัราการเติบโตของนกัท่องเที่ยวสงู เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

บริษัทใช้รูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุ่มโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานด้วยตนเอง  การบริหารงานภายใต้

เคร่ืองหมายทางการค้า และการบริหารงานแบบร่วมลงทนุ โดยมีปัจจยัที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรมดงันี ้ 

1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

เนื่องจากบริษัทมแีบรนด์ อนนัตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีที่บริษัทพิจารณา ถึงขนาดของโรงแรม แหล่ง

ที่ตัง้ ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนนิธรุกิจในตลาดนัน้แล้วเหน็วา่บริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะบริหารงาน

โดยใช้แบรนด์ของตนเอง ซึ่งช่วยลดต้นทนุในการดําเนนิงาน ในสว่นของค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ เพราะใช้แบรนด์

ของตนเอง   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัรับจ้างบริหารงานให้กับเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา ซึ่ง ณ สิน้ปี 2554 มี

โรงแรมที่บริษัทบริหารงานเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้ 9 แห่ง จากทัง้หมด 26 แห่งที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารงาน

แล้ว โดยโรงแรมที่เหลือ 17 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2555-2559  

2. การบริหารงานด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน เนื่องจากเหตผุลทางการตลาดและโอกาส

ที่จะได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึน้มีมากกวา่ต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก บริหารงานด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“แมริออท” (Franchise) จํานวน 2 แห่ง ที่พทัยา และหวัหิน ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ กลา่วคือ มีจํานวนห้องพกั ระหว่าง 

200-300 ห้อง ซึ่งจําเป็นต้องมีศนูย์การรับจองห้องพกัทีม่ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยที่การบริหารงานภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์ แต่ผลตอบแทนที่ได้รับนัน้คุ้มค่าทัง้ในด้านของอัตราการเข้าพกัและอตัรา

http://www.anantara.com/
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ค่าห้องพกั  ดงัจะเห็นได้จากผลการดําเนนิงานในระยะเวลากวา่สิบปีที่ผ่านมา เนื่องจากแบรนด์แมริออทเป็นที่รู้จกัในระดบั

สากลและมีศนูย์การรับจองห้องพกัของกลุ่มแมริออทซึ่งมีเครือข่ายครอบคลมุทัว่โลก 

3. การหาผู้ร่วมทนุและการวา่จ้างให้ผู้ อ่ืนบริหารงาน 

ในกรณีที่บริษัทขาดประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ที่ แต่บริษัทฯ เล็งเหน็ถึงศกัยภาพการ

เติบโตของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจหาผู้ร่วมทนุซึ่งมีประสบการณ์ เช่น การร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50 

ในกลุ่มโรงแรมที่มลัดีฟส์และแอฟริกา หรือการว่าจ้างกลุ่มโรงแรมที่มชีื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานในระดบั

สากล มาเป็นผู้บริหารงานสําหรับโครงการนัน้ๆ ดงัเช่น บริหารงานโดยโฟร์ซีซัน่ส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โฟร์ซีซัน่ส์”  

บริหารงานโดยกลุ่มแมริออทโฮเทล ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เจดบับลิวแมริออท” บริหารงานโดยสตาร์วดู ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นต์ รีจิส” ภายใต้สญัญาบริหารงาน โดยจะค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการเป็นร้อยละคงที่ของ

รายได้รวม และร้อยละคงที่ของรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของโรงแรม  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. นกัท่องเทีย่วเพ่ือการพกัผ่อน  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มการประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุ่มนกัธุรกิจและนกัท่องเทีย่วที่เดินทางผ่าน  

ทัง้นีส้ดัส่วนของกลุ่มลกูค้าจะแตกต่างกันไปตามที่ตัง้และนโยบายของแต่ละโรงแรม  

นโยบายด้านราคา   

ธุรกิจโรงแรมในภมูิภาคนีไ้ด้รับผลกระทบจากฤดกูาลค่อนข้างสูง จํานวนลกูค้าจะเข้าพกัน้อยในช่วงฤดฝูน ตัง้แต่

เดือนมิถนุายนถึงเดือนตลุาคม ลกูค้าในประเทศจะเข้าพกัในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนลกูค้าจากต่างประเทศ

จะมาใช้บริการระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมในเครือ Oaks ทีป่ระเทศออสเตรเลียนัน้ 

ได้รับผลกระทบจากฤดกูาลที่ต่ํากว่า เนื่องจากฐานลกูค้าส่วนใหญ่ คือ นกัธุรกิจและนกัท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งปัจจยัของ

ช่วงฤดกูาลมีผลต่อการกําหนดราคา นอกจากปัจจยัต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรมที่เป็นพืน้ฐานการปรับราคา ตลอดจน

ราคาตลาดของคู่แข่งขนัในระหว่างโรงแรมระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่มิใช่ฤดกูารท่องเที่ยวหรือมีนกัท่องเที่ยวไม่มาก 

โรงแรมใช้กลยทุธ์ในการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่วมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ 

การให้บริการพิเศษโดยไม่คิดมลูค่าเพ่ิม ร่วมส่งเสริมการขายกับบริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัทีส่ําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองที่เป็นที่รู้จกัในระดบัสากล 

3. มีการให้บริการที่ดีและมีคณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของประเทศ และมีระบบสาํรองห้องพกัที่ทนัสมยั

และรวดเร็ว 

5. มีหุ้นสว่นทางธุรกิจระดบันานาชาติ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุ่มแมริออท โฟร์

ซีซนัส์  และสตาร์วดู 
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6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ที่สําคญั โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนนัตรา 

ซึ่งทําให้บริษัท สามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการโรงแรมซึ่งสามารถขยายฐานลกูค้าและอตัรา

การทํากําไรให้กับบริษัทฯ 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบ่งได้ 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้ที่มาจากช่องทางจาํหนา่ย

ทัง้หมด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสินค้าให้ลกูค้าโดยตรงหรือตวัแทนขายและกลุ่มลกูค้าจดั

ประชมุและสมัมนาทัง้ภายในและต่างประเทศ  

2.   ขายผ่านตวัแทนจําหนา่ยหรือบริษัทท่องเทีย่ว (Tour/Travel Agent) ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 37 

ของรายได้ที่มาจากช่องทางจาํหนา่ยทัง้หมด Tour/Travel Agent จะทําหน้าทีล่กัษณะเดียวกับคน

กลางในการจดัจําหนา่ยห้องพกัให้กับบริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมอียู่ทัง้ในเอเชีย 

ออสเตรเลีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา และทําธรุกิจประเภทรับจองห้องพกัและขายตัว๋เคร่ืองบินและ

อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการโดยอาจเสนอขายตัว๋เคร่ืองบินพร้อมห้องพกัใน

ลกัษณะ Package ด้วย โดยคณุสมบติัของตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัทท่องเทีย่ว ที่โรงแรมเสนอราคา

ห้องพกัพิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มีเครือขา่ยทีก่ว้างขวาง  มีประวติัและชื่อเสียงที่ดี และมีประสบการณ์

ในการดําเนินงานมานาน และ สามารถทาํยอดขายได้สงู  

3. อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ทีม่าจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด ได้แก่ (1) การ Walk In ของกลุม่

นกัท่องเทีย่วทัว่ไป และ (2) พนกังานรับจองห้องพกัจากกลุ่มนกัท่องเที่ยวทัว่ไปซึ่งรู้จกัโรงแรมผ่านสื่อ

ต่างๆ เพ่ือนฝงูหรือกลุ่มลกูค้าเดิม ทัง้นี ้(1) และ (2) เป็นลกูค้าคนละกลุ่ม โดยลกูค้า Walk in คือลกูค้า

ที่ไม่ได้จองห้องพกัมาก่อน ทัง้นีห้ากลกูค้าจองห้องพกัผา่น Internet บริษัทจะไม่นบัลกูค้านัน้เป็นลกูค้า

ประเภท Walk in 

ลักษณะของลูกค้า ลกูค้าของธุรกิจโรงแรม มทีัง้ลกูค้าที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  

1. กลุ่มลกูค้าที่จองผา่นบริษัทท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นทีรั่บจองห้องพกัจากลกูค้า 

แล้วบริษัทท่องเทีย่วจะส่งลกูค้าให้โรงแรม โดยจาํนวนห้องพกัที่ขายผา่นบริษัทท่องเทีย่วจะมีปริมาณ

สงูและถือเป็นลกูค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัท 

2. กลุ่มนกัท่องเที่ยวทัว่ไป เป็นลกูค้าที่ติดต่อเข้าพกัที่โรงแรมด้วยตนเอง  

3.  กลุ่มลูกค้าที่มาจัดประชุมและสัมมนาเป็นกลุ่มลูกค้าที่เ ข้าพักโรงแรมเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ

ประชมุสมัมนา ลกูค้าประเภทนีจ้ะก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องพกั  

ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นลกูค้าที่ติดต่อผ่านมาทางบริษัทท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และไมม่ีลกูค้ารายใหญ่ทีม่ีสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 30 สําหรับลกูค้าภายในประเทศที่เป็นบริษัทเอกชน 

องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีความสมัพนัธ์อนัดีกับบริษัท มีการมาใช้บริการอยา่งสมํา่เสมอ และจากโครงการไทยเทีย่วไทยของ

รัฐบาลส่งผลให้กลุ่มลกูค้าภายในประเทศเพ่ิมสงูขึน้   
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สดัส่วนของลกูค้าที่เข้าพกัแบ่งตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2553 2554 

ประเทศไทย 13% 14% 

เอเชียตะวนัออก 23% 27% 

เอเชียใต้ 3% 3% 

ตะวนัออกกลาง 7% 8% 
ยโุรป 36% 31% 

อเมริกา 11% 11% 

หมู่เกาะทางแปซิฟิก 5% 5% 

อ่ืน ๆ 2% 1% 

รวม 100% 100% 
  

สดัส่วนของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ในปี 2554 ดงันี ้ 

ลําดับที่ ประเทศ 2553 2554 

1 ไทย 13% 14% 
2 อเมริกา 9% 9% 

3 เยอรมนั 10% 7% 

4 องักฤษ 7% 6% 

5 จีน 4% 6% 
 

2. ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในปีที่ผา่นมา มกีารพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหม ่ทําให้พืน้ที่ค้าปลีก

ในกรุงเทพฯ มีเพ่ิมขึน้ การขยายตวัของตลาดค้าปลีกสู่ตลาดนกัท่องเที่ยวจึงยงัคงเป็นช่องทางในการขยายตวัที่

ผู้ประกอบการนํามาใช้ตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแหล่งท่องเทีย่วที่ใกล้กรุงเทพฯและมีศกัยภาพมากทีส่ดุรองเป็นอนัดบั

สองของประเทศคือพทัยา  จกสถิติกรมการท่องเที่ยวปี2554 ในเมืองพทัยาจะมีผู้ประกอบการทีจ่ดัอยู่ในระดบัเดียวกัน

ประมาณ 4-5 รายแต่จะมกีลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่แตกต่างกนัไป เช่นธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าCentral Festival Pattaya 

Beach, Factory Outlet และ Hyper Mart เช่น บ๊ิกซี โลตสั และ คาร์ฟร์ู และศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตึกคอม จะมี

เป้าหมายกลุม่ลกูค้าท้องถ่ินและนกัท่องเที่ยวในอตัราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา 

จะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกั คือนกัท่องเทีย่วและลกูค้าที่เข้าพกัโรงแรม  

ภาวะการแข่งขนัของศนูย์การค้าในพทัยามกีารแข่งขนักนัรุนแรงตลอดปีที่ผ่านมาและในปีนีม้กีารพฒันาพืน้ที่

เพ่ือสร้างศนูยก์ารค้าใหม ่ รวมถึงแข่งขนัทางด้านการจดัการส่งเสริมการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักล่าวมีผลกระทบ

ต่อศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยาน้อย เนื่องจากศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยา ตัง้อยู่ในทําเลที่ดี โดย

เมื่อเปรียบเทียบค่าเชา่พืน้ทีข่องศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า พทัยาแล้วยงัคงเป็นที่น่าสนใจสาํหรับผู้ เชา่มาก สงัเกต

ได้จากอตัราการเช่าพืน้ที่ที่มีอยูส่งูถึงอตัราร้อยละ 93 

ตลอดปีที่ผ่านมา ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกต่าง 

(Differentiate) จากคู่แข่ง โดยปรับเปลี่ยนร้านค้าเพ่ิมธรุกิจบนัเทิง คือ สครีม อิน เดอะ ดาร์ค เพ่ิมร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้
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นําต่างๆ พร้อมทัง้รูปแบบของการนําเสนอสินค้าและบริการในส่วนของการให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 

Beverage) สินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ (Life Style) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัท่องเที่ยวได้อยา่งแท้จริง 

3. ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ  

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ คือ กลุ่มชมุชนบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นที่

กลุ่มครอบครัว  คนทํางานรุ่นใหม่ที่อาศยัอยู่โคนโดริมแม่นํา้ และนกัท่องเที่ยวที่เข้าพกัโรงแรม ภายในศนูย์การค้ารอยลั

การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ มร้ีานค้าที่เป็นที่รู้จกัหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร อาทิ เดอะ พิซซ่า, สเวนเซ่น, ซิซเล่อร์, 

S&P, Starbucks, Mc Donald ร้านเสริมความงาม ร้านหนงัสือ โรงเรียนเสริมทกัษะ ร้านค้าแฟชัน่ ร้านขายของตกแต่ง

บ้านและร้านค้าอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

เนื่องจากปี 2554 มีการแข่งขนัของศนูยก์ารค้าในบริเวณศนูย์กลางทางธรุกิจ อยา่งรุนแรง ทาํให้ธรุกิจค้าปลกีต้อง

ปรับตวักนัอยา่งมาก โดยเฉพาะรูปแบบของศนูยก์ารค้าประเภท Community Mall ถึงแม้ รอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ จะ

ไม่ได้อยู่ในเขตที่ต้องแข่งขนัอย่างรุนแรงนัน้ แต่เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทาํให้ความต้องการของผู้บริโภค

เปลี่ยนไป อีกทัง้ในเขตรอบนอกกําลงัเร่ิมมแีนวโน้มการเติบโตของศนูยก์ารค้าประเภท Community Mallมากขึน้ จึงหนีไม่

พ้นที่จะต้องแข่งขนักนัมากขึน้ ดงันัน้ รอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพ  ซึ่งเป็น Community Mall นัน้ จะต้องตอกยํา้ความเป็น

ศนูยก์ารค้าใกล้บ้านให้ชดัเจนและทาํการตลาดให้สอดคล้องและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าได้อยา่งแท้จริง 

นอกจากนีใ้นปี 2554 ข้อได้เปรียบทางด้านที่ตัง้ของศนูย์การค้า รอยลัการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ซึ่งถือเป็น 

Community Mall แห่งเดียวในย่านฝ่ังธน เจริญนคร และอยู่แถบริมแม่นํา้ ซึ่งมีการเติบโตทางด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดเกิดขึน้มากมาย แถบริมแม่นํา้ ทําให้มีกลุ่มลกูค้าใหม่เพ่ิมมากขึน้ ประกอบกับศนูย์มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าให้

มีความหลากหลายทัง้สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้ลกูค้าเข้ามาซือ้สินค้าและใช้บริการเพ่ิมขึน้มาก 

 

4. ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต  

เนื่องจากศนูย์การค้าเทอเทิล วลิเลจ ภเูก็ต ซึ่งตัง้อยู่บนหาดไม้ขาว ทา่มกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  กลุ่มลกูค้า

เป้าหมายหลกัคือ นกัท่องเที่ยวที่เข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว  และลกูค้าที่อาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายใน

ศนูย์การค้าเทอเทิล วลิเลจ ภเูก็ต มีร้านค้าหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร อาทิ The Coffee Club ,Swensen’s 

และ Bill Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทิเชน่ ร้าน Esprit, Surfer Paradise, Triumph, Jim Thompson , Starblu 

,Private Collection, และร้านค้าอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

ศนูย์การค้าเทอเทิล วลิเลจ ภเูก็ต เป็นศนูย์การค้าแห่งเดียวบนหาดไม้ขาว ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันไม่มีคู่แข่งขนั

ทางตรง ประกอบกับอยู่ท่ามกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  อาทิเช่น JW Marriott , Anantara  ,  Marriott Vacation Club 

,Sala  Phuket และ Renaissance  และโรงแรมอ่ืนในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทาํเลที่ตัง้ และการคดัสรรร้านค้าที่ดี

และมีคณุภาพ ตรงกับความต้องการของกลุ่มนกัท่องเทีย่ว  เพ่ือเปิดบริการภายในศนูย์ ประกอบกับการทําการตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง และเพ่ิมการบริการต่างๆเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนัธมิตรโรงแรม รวมถึง

กลุ่มสมาคมแทก็ซี่ในเขตไม้ขาว  จึงทาํให้จาํนวนลกูค้าค่อยๆ เพ่ิมขึน้อยา่งต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้อีกอยา่งมี

นยัสาํคญัในระยะเวลาอนัใกล้ หลงัจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนนกัท่องเที่ยวที่เข้าพกัในโรงแรมในละแวกนัน้  
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5. ธุรกิจสปา 

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ จํากัด  บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ แมเนจ

เม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) จํากัด และบริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริหารศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ ให้บริการ

ด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบัดความเครียดอย่างครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลกูค้าที่เข้าพกั

ในโรงแรมและกลุ่มลกูค้าที่เห็นความสําคญัในเร่ืองสขุภาพ ธุรกิจการให้บริการเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั จํานวนผู้ประกอบการได้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ได้เปิดดําเนินการเป็นราย

แรกๆ และปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมด 14 แห่งทัว่ประเทศ และอีก 22 แห่งในต่างประเทศ คู่แข่งที่อาจจัดระดบัเพ่ือการเปรียบเทียบ

คือ (1) บนัยนัทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใต้กลุ่มเจ้าของเดียวกัน มีสาขาทัง้หมด 60 แห่ง เป็นสาขาใน

ประเทศ 7 แห่ง (2) ดสุิต เทวารันย์ สปา ซึ่งมีทัง้หมด 5 แห่ง เป็นสาขาในประเทศ 4 แห่ง (3)  Centara Spa ซึ่งมีทัง้หมด 16 

แห่ง เป็นสาขาในประเทศ 14 แห่ง โดยจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุม่ธุรกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses 

ซึ่งมีสาขาทัง้หมด 28 แห่ง เป็นสาขาในประเทศไทย 6 แห่ง โดยจะตัง้อยู่ตามโรงแรมของกลุ่มธุรกิจ Evason และ Soneva  

 

6  ธุรกิจโครงการอนันตรา วาเคชั่น คลับ 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  ปัจจบุนั จํานวนคู่แข่งที่ดําเนินธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลายงัมีจาํนวนไม่มากนกั เนื่องจาก ต้อง

อาศยัแบรนด์ที่เป็นที่รู้จกัและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ ยงัต้องอาศยัเครือข่ายและจํานวนห้องพกั สิ่งอํานวยความสะดวกที่

พร้อมรองรับนกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ โดยคู่แข่งสําคญัของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั ได้แก่ กลุ่มโรงแรม

ชัน้นําระดบัโลก อย่างกลุม่แมริออท เป็นต้น 

นโยบายราคา 

  โครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั เน้นจบักลุ่มลกูค้าตลาดบน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในปัจจบุนั จึงไม่มี

ความเสีย่งทางการแข่งทางด้านราคา 

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้สํานกังานขายของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบัจํานวนสามแห่ง ในกรุงเทพ ภเูก็ตและสมยุ 

อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้ Call Center เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าของโครงการที่ประเทศฮ่องกงอีกด้วย  

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั อยู่ในภมูิภาคเอเชียเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเห็นได้จาก

ข้อมลูลกูค้าจําแนกรายประเทศดงัต่อไปนี ้

ประเทศ 2554 

สงิคโปร์ 24% 

มาเลเซีย 13% 

ฮ่องกง 10% 

ประเทศไทย 9% 

ออสเตรเลยี 7% 

จีน 5% 

สหรัฐราชอาณาจักร 4% 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 3% 

อื่น ๆ 25% 

รวม 100% 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

  เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงเป็น

ผู้พฒันาห้องพกัและวิลลา่เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยห้องพกัในโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั ส่วนใหญ่ 

จะอยู่ติดกับโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเหรือเป็นผู้รับจ้างบริหาร ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการห้องพกัได้มี

ประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน 

 

7 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัมีสญัญาณการเคลื่อนตวัอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์

ระดบับน รวมถึงการพฒันาแบรนด์และที่พกัอาศยั โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสร้าง

ยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเร่ิมก่อสร้างในเฟสแรก ซึ่ง

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัของเราจดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในลําดบัต้นๆ เซนต์ รีจิส จัดเป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mix Use ที่มีทัง้โรงแรมและห้องชดุเพ่ือพกัอาศยั พร้อมบริการแบบโรงแรมให้แก่ผู้

พกัอาศยั โดยสามารถใช้งานในส่วนพืน้ที่อํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึ่งต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์

อ่ืนๆ หากมองในแง่ศกัยภาพการแข่งขนั เซนต์ รีจิส นบัว่ามีความโดดเด่นในด้านการให้บริการแบบครบวงจร และการเป็น

ตึกเดียวที่มีทัง้ส่วนของโรงแรมและที่พักอาศัย แบรนด์ที่จัดเป็นคู่แข่งหลักของเซนต์ รีจิส ได้แก่ The Ritz-Carlton 

Residence ซึ่งเป็นตึกที่รวมโรงแรม Edition เข้าไว้กับส่วนพกัอาศยั โครงการมีจํานวน 80 ชัน้ ซึ่งคาดว่าจะมีแผนพัฒนา

โครงการในอีก 4-7 ปี โครงการสโุขทยั เรสสิเดนส์ ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คู่แข่งสําคัญในตลาด ซึ่งปัจจุบันกําลังพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัอยู่ในทําเลที่ห่างจากโรงแรมไปเพียงไม่ก่ีก้าวเท่านัน้ โครงการดงักล่าวจดัเป็นคูแ่ขง่

ของเซนต์ รีจิสที่มีความใกล้เคียงกันที่สดุ ด้วยจํานวนห้องที่มีมากกว่าแต่มีขนาดห้องที่เล็กกว่า นอกจากนีย้ ังมีโครงการ 

โอเรียนเต็ล เรสสิเดนส์ บนถนนวิทยทุี่ขณะนีเ้ปิดให้บริการแล้วภายใต้สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ดี 

โครงการนีไ้ม่มีส่วนพืน้ที่โรงแรม มีเพียงแต่ส่วนของที่พักอาศัยและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโครงการสุดท้าย ได้แก่ 

โครงการ 185 ราชดําริ โดย ไรมอน แลนด์ ซึ่งกําลงัดําเนินการก่อสร้างบนถนนเดียวกัน แต่เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียมซึ่ง

ไม่ได้ให้บริการในส่วนของโรงแรม 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

  กลุ่มลกูค้าของเซนต์ รีจสิ ให้ความสนใจในโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษัท เนื่องจากมคีวามเชื่อมัน่ในแบรนด์ 

ซึ่งมีชื่อเสียงในระดบันานาชาติ ควบคู่ไปกับแผนการประชาสมัพนัธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ การมเีครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  การมีเครือขา่ยทีแ่ขง็แกร่งของกลุม่บริษัท

อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และจากการบอกต่อ 

นโยบายราคา 

  เนื่องจากเซนต์ รีจิส ได้ขายห้องชดุภายใต้สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ดงันัน้กลยทุธ์ในการตัง้ราคาจึงได้รวมการ

คิดส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาอสงัหาริมทรัพย์แบบครอบครองกรรมสิทธ์ิในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้คุณค่าของแบรนด์ 

ทําเลที่ยอดเยี่ยม ดีไซน์ที่สวยงาม การอออกแบบพืน้ที่ใช้สอยที่ลงตวั การก่อสร้างที่มีคณุภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกใน

ส่วนของโรงแรม จํานวนอสงัหาริมทรัพย์ที่พอเหมาะ มีส่วนสนบัสนนุยอดขายของเซนต์ รีจิส เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโดมีเนียม

ระดบัเอ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที่ไม่มีในส่วนของแบรนด์และส่วนอํานวยความสะดวกของโรงแรม มีราคาขายอยู่ที่
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ตารางเมตรละ 220,000-280,000 บาท โดยระยะของการก่อสร้าง นับเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัง้ราคาเช่นกัน 

โดยทัว่ไป ในระยะแรกของการก่อสร้าง ผู้พฒันาโครงการมกัจะตัง้ราคาขายต่อตารางเมตรในอตัราที่ต่ํากว่าราคาขายเมือ่

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากลกูค้าที่ซือ้ในโครงการในระยะเร่ิมแรกจะมีอตัราความเสี่ยงมากกว่า 

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของเซนต์ รีจสิ คือ กลุ่มผู้มรีายได้สงูและครอบครัวที่ต้องการสมัผสัประสบการณ์การอยู่

อาศยัที่ดีที่สดุในทําเลใจกลางกรุงเทพฯ  บริษัทไม่มุ่งเน้นกลุ่มนกัลงทนุหรือกลุ่มผู้ซือ้เพ่ือเก็งกําไรเนื่องจากโครงการนีถ้กู

พฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพการอยู่อาศยัและการมีความสขุในการใช้ชวีิตอย่างแท้จริง ปัจจบุนักลุ่มลกูค้าชาวไทยและ

ฮ่องกงมีจํานวนมากกว่าคร่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับฐานกลุ่มลกูค้าทัง้หมด กลุ่มลกูค้าอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มลกูค้าจากภมูิภาค

เอเซียแปซิฟิค  อาทิ ไต้หวนั สิงคโปร์ อินเดีย และ จากทวีปยโุรป และออสเตรเลยี 

 

8 ธุรกิจร้านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  

ในปี 2555 บริษัท คาดว่าตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการด่วนจะยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท

คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตที่ดีกว่าปีทีผ่่านมา  เนื่องจากสภาวะความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ

เชื่อมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดวา่อตัราการเติบโตของยอดขายร้านสาขาเดิม (Same Store 

Sales) จะอยู่ระดบัเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตวัอยู่ในชว่งร้อยละ 3-5 โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสีย่งใน

ด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2555 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในทาํสญัญาซือ้วตัถดิุบกับ คู่ค้า(Suppliers) 

เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถดิุบในระยะยาว 

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย 
  2552 2553  2554 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ไก ่ 9,188 32.0% 10,781 34.2% 11,669 34.5% 

แฮมเบอร์เกอร์ 4,673 16.3% 5,103 16.2% 5,472 16.2% 

พซิซ่า 5,277 18.4% 5,771 18.3% 6,093 18.0% 

ไอศกรีม 3,674 12.8% 3,813 12.1% 4,034 11.9% 

อื่นๆ (รวมซิซซ์เลอ่ร์) 5,859 20.4% 6,013 19.1% 6,521 19.3% 

ตลาดรวม 28,670 100.0% 31,481 100.0% 33,790 100.0% 

บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 9,171 32.0% 9,932 31.5% 11,502 33.3% 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์             

หมายเหตุ: รายได้ของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย    

สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งในอตุสาหกรรมอาหารบริการด่วนแยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. พิซซ่า  

• ตลาดรวมของพิซซ่า มีมลูค่ากว่า 6,000 ล้านบาท โดย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 

69  และมีอตัราการเติบโตร้อยละ  18 (Thailand Equity and Franchise) ในปี 2554  

• ปัจจบุนัผู้บริโภครับประทานพิซซ่าโดยเฉลี่ย 1.9 ครัง้ต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มวยัรุ่น 
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• แนวโน้มตลาดในอนาคตจะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการค้นคว้าวิจยัเมนใูหม่ๆ  ควบคู่กับการทํา

โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความถ่ีในการรับประทานพิซซ่าของผู้บริโภค และทําให้ผู้ที่ไม่ทานพิซ

ซ่าหนัมารับประทานพิซซา่มากขึน้ โดยค่าใช้จา่ยสว่นใหญ่ จะใช้ในเร่ืองของโฆษณาทางโทรทศัน ์

• ในส่วนของแฟรนไชส์ อตัราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชส์อาหารในประเทศ จาก 4 สาขาในปี 

2544 เป็น 61 สาขา ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2554   

• ปัจจบุนั เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีจาํนวนสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้ 235 สาขา (เป็นเจ้าของเองจํานวน 

174 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 2 สาขา) และขายแฟรนไชส์จาํนวน 61 สาขา) และพิซซ่า ฮทั มี

จํานวน 74 สาขา  

 

2. แฮมเบอร์เกอร์ 

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานด่วนมีมลูค่ารวมมากกว่า 34,000 ล้านบาท อาหารจานด่วนประเภทเบอร์

เกอร์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 5,500 ล้านบาท โดยแมคโดนลัด์มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 

รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35 เบอร์เกอร์คิงมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9 ในปี 

2554 ยอดขายเติบโตร้อยละ 17  

• ปัจจบุนั เบอร์เกอร์ คิง มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 27 สาขา (รวมสาขาที่อยู่ในสนามบิน 7 สาขา) และ

วางแผนขยายสาขาปีละ 1-2 สาขา เพ่ือครอบคลมุลกูค้าเป้าหมายหลกัที่เคยอาศยัอยู่ในต่างประเทศ 

ส่วน เค เอฟ ซี มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 393 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจาํนวน 135 สาขา  

 

3. ไอศกรีมพรีเมี่ยม 

• ปัจจบุนัตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมมีมลูค่ากวา่ 5,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของตลาดไอศกรีม

โดยรวมซึ่งมีมลูค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท สเวนเซน่ส์ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้นาํตลาดไอศกรีมพ

รีเมี่ยมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงมลูค่าประมาณร้อยละ 70 โดยในปี 2554 สเวนเซ่น

มีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553  
• ปัจจบุนั สเวนเซน่ส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 246 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 118 สาขา (รวม

สาขาที่อยู่ในสนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 128 สาขา) บาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขา

ทัง้สิน้จํานวน 12 สาขา ฮาเก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 22 สาขา  ไอ เบอร่ี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 17 

สาขา และเรด แมงโก้ มีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 25 สาขา 

 
4. ซอฟท์ไอศกรีม 

• ภาพรวมสินค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทิ เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเติบโตเพ่ิมขึน้ จาก

กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย แนะนําเมนใูหม่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ  อย่างต่อเนือ่ง

ของทกุกลุ่มสินค้า  โดยเฉพาะตลาดโดนทั ที่มีอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 25  จากมลูค่าตลาดรวม

กว่า 2 หมื่นล้านบาท ด้วยการเข้าสู่ตลาดของโดนทัชื่อดงัจากอเมริกา 
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• ปัจจบุนั แดร่ีควีนมีสาขาทัง้สิน้จาํนวน 263 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 237 สาขา (รวมสาขาที่อยูใ่น

สนามบิน 10 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 26 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัง้สิน้

จํานวน 360 สาขา และแมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 147 สาขา     

 

5. สเต็ก 

• ใช้กลยทุธ์ให้ความสําคญักับกระแสสขุภาพตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และคิดค้น

พฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ  ตามฤดกูาลวตัถดิุบ ผกั-ผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซิซซเ์ลอร์ ไม่มีคู่แข่งตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกัน แต่จะเป็นในรูปแบบของส่วน

แบ่งการทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้

ร้านอาหารสากล อิตาลี ญ่ีปุ่ น จนี หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมีกลยทุธ์ทางตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการบริการลกูค้าให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจอยา่งเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใช้กลยทุธ์เพ่ือยก

มาตรฐานการบริการ หาทาํเลที่ตัง้ร้าน คณุภาพผลิตภณัฑ์  

2. เน้นในการให้บริการด้วยสนิค้าที่มีคณุภาพ พร้อมทัง้การพฒันาสินค้าใหม่และเมนอูาหารใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

3. เน้นการเปิดสาขาในศนูยก์ารค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชมุชน 

4. ในส่วนของการบริการจดัส่งถึงบ้าน ได้กําหนดให้จดัส่งภายในเวลา 30 นาท ี

5. จดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพนัธมิตรและบตัรเครดิตต่าง ๆ 

6. เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สาํหรับ The Pizza Company,  Swensen’s, Dairy Queen, The Coffee 

Club และ Thai Express ทัง้นีร้วมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชสใ์นตลาดประเทศไทย และต่างประเทศ 

7. มีการจดัเซ็ตเมนหูรือการปรับราคาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าแก่ลกูค้า (Price Value) 

นโยบายราคา 

เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธรุกิจที่มีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินค้าของบริษัท ได้คํานึงถึงต้นทนุของ

สินค้าและการบริการรวมถึงราคาของคู่แข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการจําหนา่ยแบ่งได้  3 ช่องทาง คือ 

1. การรับประทานในร้าน  

2. การบริการจดัส่งถึงบ้าน (Delivery) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทัง้นีใ้นสว่นของ 

“The Pizza Company” บริษัทได้จดัตัง้สาขาเพ่ือให้บริการจดัส่งถึงบ้านเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ทีท่ ัว่กรุงเทพ และ

ปริมณฑล รวมทัง้ตามต่างจงัหวดัที่บริษัทมีสาขาตัง้อยู่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้แต่การสัง่สินค้าจนถึงการรับสินค้า

ภายใน 30 นาท ี

3. การซือ้กลบับ้าน (Take away) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, Sizzler 

(เฉพาะสลดั) 

ทัง้นี ้ช่องทางการจาํหนา่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรับประทานในร้านและการจดัส่งถึงบ้าน โดยสาขาสว่นใหญ่จะตัง้อยู่

ในย่านศนูยก์ารค้า แหล่งธุรกิจ และย่านชมุชน  
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กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุ่ม

ลกูค้าตัง้แต่ระดบัล่างขึน้ไป โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นทัง้ เด็ก วยัรุ่น และวยักลางคน และกลุ่มครอบครัวและกลุ่ม

คนทํางาน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่เป็นการผลิต และจาํหน่ายอาหารบริการด่วน ผา่นรูปแบบของสาขาจาํนวนมากกวา่ 

1,257 แห่ง ทําให้ไม่สามารถวดักําลงัการผลิตได้โดยตรง ดงันัน้ กําลงัการผลิตรวม จึงขึน้อยูก่ับยอดขาย หรือปริมาณของ

ลกูค้าที่เข้ามาซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารในแต่ละปี ยกเว้นบริษัท ไมเนอร์ ชสี จํากัด และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากัด ซึ่งเป็น

โรงงานผลิตชีส และไอศกรีม ตามลําดบั จึงมีกําลงัการผลิตที่วดัได้เป็นตนัต่อปี โดยปริมาณการผลิตจริงและอตัราการใช้

กําลงัการผลิตในแต่ละปี เป็นดงันี ้

 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 
  (ตนัต่อปี) (ตนัต่อปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2554 1,924 712 37.01* 
2553 1,924 1,201 62.42 
2552 1,901 1,119 58.86 
2551 1,842 1,706 92.62 
2550 1,847 1,494 80.89 
* บริษัทใช้กําลงัการผลติชีสลดลงในปี 2554 เน่ืองจากสภาวะตลาด โดยผลติภัณฑ์ชีสนําเข้าราคาตํ่ากวา่ท่ีผลติเอง 

 

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากัด  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 
  (ตนัต่อปี) (ตนัต่อปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2554 19,688 15,983 81.18 
2553 18,857 11,333 60.10 
2552 18,857 9,343 49.55 
2551 18,857 9,157 48.56 
2550 18,857 8,976 47.60 
 

วัตถุดิบและแหล่งที่มา 

วตัถดิุบในการผลิตของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดิุบที่เป็นอาหารแชแ่ข็ง ได้แก่ มนัฝร่ังแชแ่ข็ง เนือ้ไก่ เนือ้หม ู เนือ้ววัแปรรูป  ชีส ไส้กรอก ผกัแช่แข็ง 

อาหารทะเลต่างๆ เป็นต้น 

2. วตัถดิุบที่เป็นอาหารสด ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ผกัและผลไม้สด เป็นต้น 

3. วตัถดิุบอ่ืนๆ ได้แก่ นมผง แป้ง ขนมปัง เคร่ืองเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป นํา้มนัพืช กาแฟ นํา้ตาล 

บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 

 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี  1 หน้า 61 

ที่มาของวตัถดิุบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ 

1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้สตัวแ์ปรรูปประเภทต่าง ๆ ผกั ผลไม้ แป้ง นํา้ตาล 

สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม และบรรจภุณัฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 60-65 ของวตัถดิุบทัง้หมด

โดยประมาณ 

2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มนัฝร่ังและผกัแชแ่ข็ง เคร่ืองเทศ อลัมอนด์ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและแต่งหน้าไอศกรีม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของวตัถดิุบ

ทัง้หมดโดยประมาณ 

2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ ชีส ชีสเหลว นมผงพร่องมนัเนย สว่นประกอบหลกัทีใ่ช้ในการ

ผลิตไอศกรีม อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 10-20 ของวตัถดิุบ

ทัง้หมดโดยประมาณ 

 

วตัถดิุบหลกัในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดงันี ้

1. The Pizza Company วตัถดิุบหลกัคือแป้งพิซซ่า ชีส เนือ้หม,ูไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึ่งบริษัทจดัซือ้จาก

บริษัทในกลุ่มเดียวกนัและผู้จําหนา่ยภายในประเทศ  

2. Burger King มีวตัถดิุบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝร่ังแชแ่ข็ง และเนือ้ววั หม ู ไก่แช่แข็ง ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้จาก

ต่างประเทศและผู้จาํหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s,  Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากัด มีวตัถดิุบหลกัในการผลิตไอศกรีมคือ นมผง

พร่องมนัเนย และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งหน้าไอศกรีม (Topping) ซึ่งสัง่ซือ้จากต่างประเทศ

โดยตรง และผ่านตวัแทนจําหนา่ยในประเทศ 

4. Sizzler มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววั หม ูไก่ อาหารทะเลแชแ่ข็ง ข้าว โดยเนือ้สตัว์บางประเภทนัน้ บริษัททําการ

สัง่ซือ้จากต่างประเทศ 

5. The Coffee Club มีวตัถดิุบหลกัคือ เม็ดกาแฟ เนือ้ววั หม ู ไก่ อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมเค้ก และเคร่ืองปรุง

อาหารต่าง ๆ ซึ่งบริษัทสัง่ซือ้ผ่านตวัแทนในประเทศ และผู้จาํหน่ายในประเทศ  

6. Thai Express มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววั หม ู ไก่ อาหารทะเลแชแ่ข็ง และเคร่ืองปรุงอาหารต่าง ๆ โดยส่วน

ใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากต่างประเทศผ่านผู้จาํหนา่ยในประเทศ 

 

9 ธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจจัดจําหน่าย 

เอสปรี (ESPRIT) 

 ถึงแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคู่แข่งขนัอยู่ในตลาดเป็นจาํนวนมาก แต่โดยลกัษณะของสนิค้านาํเข้าแบรนด์เนม จะมุ่งเน้น

ในเร่ืองของคณุภาพ รูปแบบ และภาพลกัษณ์ ซึ่งสินค้าแต่ละยีห้่อจะมีภาพลกัษณ์เฉพาะตวัและต้องมีร้านจําหนา่ยเป็น

ของตวัเอง เพ่ือจดัแต่งให้มีรูปแบบของผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทนุสงู ดงันัน้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ จึง

ค่อนข้างมีข้อจํากัด ณ สิน้ปี 2554 เอสปรีมีจํานวนจดุจาํหนา่ยในประเทศไทยทัง้สิน้ 86 แห่ง 
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บอสสินี (bossini) 

กลุ่มสินค้าที่อยู่ในระดบัเดียวกันกับ bossini นัน้มีทัง้ทีน่ําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในประเทศ ซึง่ล้วนแต่อยู่

ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้ว่าจะมกีารแข่งขนัค่อนข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  

บริษัทคาดการณ์วา่แบรนด์บอสสินี จะยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากการมีจดุจําหน่ายกระจายทัว่ประเทศ ณ 

สิน้ปี 2554 บอสสินีมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 66 แห่ง 

ชาลร์ส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสตรี มีทัง้ยีห้่อที่นําเข้า และยี่ห้อทีผ่ลิตในประเทศ  รองเท้าทีน่ําเข้ามกัจะได้รับความ

นิยมโดยเฉพาะรองเท้าที่นาํเข้าจากแถบเอเชีย เนื่องจากรูปแบบแฟชัน่ทนัสมยั มวีสัดทุี่แตกต่างซึ่งหาไม่ได้ในประเทศ  แต่

ขายในราคาใกล้เคียงกับรองเท้าทีผ่ลิตในประเทศ ลกูค้าสว่นใหญ่เลือกซือ้ทีรู่ปแบบสินค้า ใส่สบาย เน้นประโยชน์ใช้สอย

และยี่ห้อ ณ สิน้ปี 2554 ชาลร์ส แอนด์ คีธมีจาํนวนจดุจาํหนา่ยในประเทศไทยทัง้สิน้ 18 แห่ง  

ทูม่ี (TUMI) 

 ปัจจบุนัตลาดสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเอกสารที่มีอยู่ในเมืองไทยยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงนัก

สําหรับ TUMI  คู่แข่งที่มีการแข่งขนัตรงในด้านของราคาและคณุภาพของสินค้าในปัจจบุนัยงัมีจํานวนไม่มากนกั เนือ่งจาก 

TUMI มีจดุเด่นในเร่ืองของการเป็นผู้นําในเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เอกสารและกระเป๋าคอมพิวเตอร์สําหรับนกั

ธุรกิจ ที่มีแบบให้เลือกมากและมีคณุภาพดี  ณ สิน้ปี 2554 ทมูี่มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 7 แห่ง 

เรดเอิร์ธ (red earth) 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง มีทัง้ทีเ่ป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและจําหนา่ยในประเทศ และนาํเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเน้น

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าในลกัษณะต่าง ๆ กัน สาํหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่เน้นความเป็นแฟชัน่ ทนัสมยั ใน

ลกัษณะเดียวกับเคร่ืองสําอาง red earth ที่มีการผลิตและจดัจําหน่ายโดยผู้ประกอบการจํานวนมากเชน่กัน อย่างไรก็

ตาม ลกูค้าที่เป็นเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ์กลุ่มนี ้ ซึ่งเป็นวยัรุ่น และคนทํางานรุ่นใหม่ที่เน้นแฟชัน่ มีความกล้าในการ

แสดงออก ก็มีการขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ด้วย ประกอบกับธุรกิจนีเ้ป็นธรุกิจที่ทํากําไร จึงคาดว่าจะมีการแข่งขนักันเพ่ิมมาก

ขึน้ โอกาสที่จะมีคู่แข่งขนัรายใหม่ หรือการแนะนาํสินค้ายี่ห้อใหม่เข้าสู่ตลาดจึงมีความเป็นไปได้ ณ สิน้ปี 2554 เรดเอิร์ธมี

จํานวนจดุจําหนา่ยในประเทศไทยทัง้สิน้ 17 แห่ง 

บลูม (Bloom) 

ตลาดเคร่ืองสําอางมีภาวการณ์แข่งขนักนัสงูมากในปัจจบุนัโดยมีแบรนด์ต่างๆ มากกวา่ 50 ยี่ห้อ ซึ่งทกุยีห้่อมี

การทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์ของ Bloom ทกุตวัมีสว่นผสมที่มา

จากธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลกั การซือ้สินค้าของผู้บริโภคขึน้อยู่กับความพึงพอใจในคณุภาพและการบริการของ

ผลิตภณัฑ์เป็นสาํคญั ณ สิน้ปี 2554 บลมูมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 14 แห่ง 

สแมชบ็อกซ์ (Smashbox) 

ปัจจบุนัตลาดเคร่ืองสําอางหมวด “Premium Professional Color” ในประเทศไทยมีภาวะการแข่งขนัสงูและมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีมาก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นภาพลกัษณ์ที่

หรูหรา ทนัสมยัและคณุภาพของตวัผลิตภณัฑ์เป็นหลกั โดยจําหน่ายผา่นช่องทางการจําหน่ายหลกัๆ ตามห้างสรรพสินค้า

ระดบั A และ B ณ สิน้ปี 2554 สแมชบ็อกซ์มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 6 แห่ง 
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อีทีแอล (ETL) 

ตลาดของอุปกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตวัมีอยู่มากมาย แต่ อีทีแอลเป็น

สินค้าที่มีความโดดเด่นในเร่ืองการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนัสมยัและมีความน่าสนใจให้

เด็กต้องการเรียนรู้อยู่เสมอ อีทีแอลจึงเป็นผู้นําตลาดในผลิตภณัฑ์นี ้โดยผ่านระบบการขายตรง และมีการชําระราคาสินค้าทัง้

ระบบเงินสดและระบบเงินผ่อน ปัจจุบนัมีช่องทางการจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือที่พกัอาศยั  การขาย

โดยผ่านการจดัสมัมนา และการเปิดจดุขายชัว่คราวที่มีลกูค้าผลกุผล่าน ทัง้ร้านไฮเปอร์มาร์ทและสถานที่อ่ืนๆ  

เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดของเคร่ืองครัวที่มีระดบัราคาสงูจะมกีารแข่งขนัค่อนข้างน้อย แต่ตลาดยงัคงจํากัดอยู่ในกรุงเทพฯ และ

จงัหวดัใหญ่ ๆ เท่านัน้ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต และสงขลา ซึ่งมลูค่าของตลาดที่เพ่ิมขึน้ เกิดจากการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

และเพ่ิมจดุขายของ Zwilling J.A. Henckels ให้กว้างขึน้และครอบคลมุจงัหวดัใหญ่ๆ มากขึน้ ณ สิน้ปี 2554 เฮงเคลส์มี

จํานวนจดุจําหนา่ยในประเทศไทยทัง้สิน้ 15 แห่ง 

ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

บริษัทผู้ผลิตและจดัจาํหนา่ยสนิค้าอปุโภคและสินค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศไทย จะมีการ

ว่าจ้างบริษัทอ่ืนให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ เนื่องจากบริษัทนัน้ๆ ไมม่ีนโยบายดําเนนิการผลิตเอง หรือมีกําลงัการผลิตที่ไม่

เพียงพอ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพ่ิมขึน้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการใช้สนิค้าใน

ครัวเรือน เช่น นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ 

นํา้ยาปรับผ้านุม่ ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด เป็นต้น เพ่ิมมากขึน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทาํ

ความสะอาด บริษัทที่ดําเนนิธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าอปุโภค เช่นเดียวกับบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากัด มีอยู่

ประมาณ 6-7 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน การแข่งขนัในธุรกิจจะเน้นเร่ืองราคาค่าผลิตเป็น

ส่วนใหญ่ ซึ่งอํานาจต่อรองราคาจะเป็นของเจ้าของสินค้า เนื่องจากปัจจบุนักําลงัการผลิตของแต่ละผู้ รับจ้างผลิตสนิค้ายงั

มีเหลืออยู่มาก ทาํให้การแข่งขนัด้านราคาเพ่ิมสงูขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปยงัต่างประเทศก็เป็นโอกาสที่

สามารถทาํให้บริษัทเพ่ิมยอดขายได้ เนื่องจากต้นทนุการผลิตยงัอยู่ในระดบัต่ํา ประกอบกับคณุภาพของสินค้าที่ผลิตนัน้ 

ดีกว่าผู้ผลิตในภมูิภาคนี ้จึงเป็นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าเพ่ือการส่งออกได้ 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสนิค้าสว่นมากจะพิจารณาจากต้นทนุและราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง  ยกเว้นสนิค้าที่มีความ

หรูหราเป็นพิเศษและไม่มีคู่แข่งโดยตรง อาทิเช่นทมูี่ จะใช้นโยบายราคาระดบับน 

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

ลกัษณะช่องทางการจาํหน่ายของผลิตภณัฑก์ลุ่มเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางจะมี 2 ลกัษณะคือ จําหนา่ยปลีก

ให้กับกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยวางจําหนา่ยในร้านค้าของบริษัทเอง และวางจาํหนา่ยโดยผา่นชอ่งทางการจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

อย่างไรก็ดี ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดให้เร่ิมดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 

www.thaisale.co.th ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจดัจําหน่ายสินค้าทัง้ที่อยู่ในกลุม่ของบริษัทฯ เอง และสินค้าแบรนด์

สากลอ่ืนๆ อีกด้วย 
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กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากสนิค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ฐานลกูค้าของธุรกิจจดั

จําหนา่ยสินค้าจึงครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุชว่งอาย ุ โดยกลุ่มลกูค้าหลกัคือ นกัศึกษา กลุ่มคนทาํงานรุ่นใหม่ 

แม่บ้าน ตลอดจนนกัธุรกิจ ผู้ที่สนใจในเร่ืองแฟชัน่และการแต่งตวั มีรายได้อยู่ในระดบั B ขึน้ไป  

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติ ที่มยีอดการสัง่สินค้าอปุโภคเป็นจํานวนมาก ทัง้

เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคียง 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจจดัจาํหนา่ย บริษัทฯ นาํเข้าผลิตภณัฑ์มาจากต่างประเทศ ทัง้จากภมูิภาคเอเชยี ออสเตรเลีย 

ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)  

วัตถุดิบและแหล่งที่มา 

วตัถดิุบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอปุโภคต่างๆ ที่บริษัทรับจ้างผลิตนัน้ เป็นวตัถดิุบที่บริษัทสัง่ซือ้จากผู้แทนจําหน่าย

ในประเทศ ซึ่งวตัถดิุบดงักล่าวมีแหล่งที่มาทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วา่จ้างผลติจะเป็นผู้จดัหาแหล่ง

วตัถดิุบ ตลอดจนทําการต่อรองราคาวตัถดิุบกับผู้จาํหนา่ยวตัถดิุบโดยตรง 
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  
5.1  ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ทีด่ิน และอาคาร อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และสิทธิการเช่าทีด่ิน โดยแยกเป็นธุรกิจได้ดงันี ้
 
ธุรกิจโรงแรม  

 

บริษัท 

ขนาดทีด่ิน 

(ไร่) 

 

ทีต่ัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลัก 

มูลค่าทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

11 218/2-3 หมู่ 10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

254.60 

 

4.98 

238.34 

 

4.36 

-ไม่มี- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหนิ วลิเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2573) * 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั * 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

170.36 

0.51 

157.41 

0.14 

-ไม่มี- 

บจก. บ้านโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู่ 1 ต.เวยีง  

อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 หมู่ 1 ต.เวยีง 

อ.เชียงแสน เชียงราย 

สิทธิการเข้าทาํประโยชน์ 30 ปี  

(สิน้สุดปี 2561) 

 

 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

ห้องพกั 90 ห้อง 

 

เต้นทแ์คมป์ 15 หลงั 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

226.80 

 

 

107.31 

11.38 

207.95 

 

 

94.63 

7.86 

-ไม่มี- 

บจก. สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา 14 99/9 หาดบ่อผุด สมุย เป็นเจ้าของ ทีด่ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

ห้องพกั 106 ห้อง 

393.50 389.05 -ไม่มี- 

บจก. หวัหนิ รีซอร์ท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  

หวัหนิ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลงั 7 ชัน้ 29.56 10.90 -ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดทีด่ิน 

(ไร่) 

 

ทีต่ัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลัก 

มูลค่าทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะส่วนของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สุดปี 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั และ

อาคารทีจ่อดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

572.24 

 

236.69 

500.62 

 

270.41 

-ไม่มี- 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สุดปี 2556) และมีสิทธิต่อ

อายุได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 ปี 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้ 

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

566.98 

 

891.48 

537.59 

 

864.05 

-ไม่มี- 

บจก. แม่ริม  เทอเรซ  รีซอร์ท  37 อําเภอแม่ริม เชียงใหม่ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สุดปี 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั และ

อาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

566.59 

 

22.52 

525.97 

 

20.85 

-ไม่มี- 

บจก. รอยลั การ์เด้น  

ดีเวลลอปเม้นท ์ 

37 หาดไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต เป็นเจ้าของ ทีด่ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8 

หลงั และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั 

1,214.71 - -ไม่มี- 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์  46 

 

37 

หาดไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 

 

หาดไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

ทีด่ินและอาคารวลิล่า 1 ชัน้ 83 

หลงั  

ทีด่ินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8 

หลงั และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั** 

1,521.50 

 

- 

1,476.63 

 

1,151.21 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. สมยุ วลิเลจ  1 219 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.

เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สุดปี 2558) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 61 หลงั 610.70 594.67 -ไม่มี- 

Minor International (Labuan) Ltd.  เกาะ Kihavah Huravlhu สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สุดปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวลิล่า  1 ชัน้ 84 หลงั 

289.97 

- 

322.69 

1,518.94 

-ไม่มี- 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

สิทธิการเช่า (สิน้สุดปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั  

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

ทีด่ิน (อยู่ระหว่างการพฒันา) 

103.58 

 

8.33 

21.84 

83.10 

 

7.68 

144.02 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 
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บริษัท 

ขนาดทีด่ิน 

(ไร่) 

 

ทีต่ัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลัก 

มูลค่าทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บจก. ราชดําริลอดจ์จิง้ 3 159 ถ.ราชดําริ  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้ - 2,527.40 -ไม่มี- 

 

Oaks Hotels & Resort Limited - ประเทศดูไบ 

ประเทศนิวซีแลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย 

สิทธิการเช่า 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

หอังพกัอาศยั สํานกังาน  

  ห้องพกัอาศัย สํานกังาน  

  ส่วนปรับปรุงอาคาร และ 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

 

- 

 13.33 

 109.47 

  

 

745.61 

-ไม่มี- 

 

 

 

687 

บจก. สมุย บีช คลบั โอนเนอร์ 2 

 

30 

หาดบ่อผุด สมุย 

 

74 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

ภูเก็ต ภูเก็ต 

สิทธิการเช่า 29 ปี 5 เดือน 

(สิน้สุดปี 2582) 

เป็นเจ้าของ 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 14 หลงั 

 

ทีด่ินเปล่า (อยู่ระหวา่งการพฒันา) 

- 

 

- 

169.87 

 

240.49 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ      * ขายฝากอาคารให้กับกองทุนรวมบริหารสนิทรัพย์ไทย เพือ่นําเงนิไปชําระคืนเงินกู้และเช่ากลบัเพือ่ประกอบธุรกิจพร้อมกับให้กองทุนรวมบริหารสนิทรัพย์ไทยเช่าช่วงสทิธิการเช่าท่ีเหลอือยู่ของบริษัท หัวหิน วิล

เลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ปี 9 เดือน ซึ่งทําให้โครงสร้างทางการเงนิของบริษัทดีขึน้ 

    ** บริษัท รอยัลการ์เด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้โอนกิจการทัง้หมด(สนิทรัพย์ และหนีส้นิทัง้หมด) ให้แก่บริษัท เอ็ม ไอ แสควร์ จํากัด เมือ่วนัท่ี 1 มถุินายน 2554  
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ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

บริษัท ขนาดทีด่ิน 

(ไร่) 

ทีต่ัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรัพย์สินถาวรหลัก มูลค่าทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้านบาท) 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  3,188 ตร.ม. 

 

 

- 

 

 

 

45 ตรว. 

ชัน้ 15 – 17 อาคาร

เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 42 

สาขา 

 

66/71-73 หมู่ที ่2 ต.บ่อ

ผุด อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฏร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สุดปี 2567) 

 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี 

 

 

 

  เจ้าของ 

สิทธิการเช่าพืน้ทีแ่ละส่วนปรับปรุง

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 173 

สาขา 

  ทีด่ินและอาคาร 4 ชัน้ 

102.44 

 

 

132.76 

370.51 

 

 

65.35 

92.35 

 

 

124.00 

415.13 

 

 

70.09 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

-ไม่มี- 

บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 15 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 118 

สาขา 

50.20 

109.72 

43.51 

118.98 

 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน  5 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 39  

สาขา 

35.17 

224.99 

29.76 

226.97 

-ไม่มี- 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 5  สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 20  

สาขา 

32.88 

75.82 

27.12 

69.26 

-ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดทีด่ิน 

(ไร่) 

ทีต่ัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ทรัพย์สินถาวรหลัก มูลค่าทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 (ล้านบาท) 

บจก. ไมเนอร์ ชสี  29 อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน* 

 

46.75 

 

45.09 -ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน* 113.34 123.16 -ไม่มี- 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศ

ไทย) 

- สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 1 สาขา 

สิทธิการเช่า 2 ปี 11 เดือน สิทธการเช่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

6 สาขา 

- 

 

23.83 

2.88 

 

29.78 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว -  เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

225 สาขา 

 

76.30 

 

64.76 

 

-ไม่มี- 

ThaiExpress Concepts Pte,Ltd. - ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

114.98 

 

114.78 

 

-ไม่มี- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

86.97 

 

77.75 

 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ  * ขายฝากอาคารและให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวเีพือ่นําเงินไปชําระคืนเงนิกู้และเช่ากลบัเพือ่ประกอบธุรกิจ 
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ธุรกิจการจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า 

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ทีด่ิน + 

อาคาร 

60/185 หมู่ 19 ซอย 17 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ทีด่ินและอาคาร 119.57 112.10 -ไม่มี- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

 ศูนย์การค้า รอยลั การ์เด้น 

พลาซ่า พทัยา ห้องเลขที ่

A50 และ A53a 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

ป่ินเกล้า ห้องเลขที ่113 

ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิตี ้

บางนา ห้องเลขที ่117 

สิทธิการเช่า 8 ปี 6 เดือน 

(สิน้สุดปี 2556) 

 

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน 

(สิน้สุดปี 2558) 

สิทธิการเช่า 16 ปี 1 

เดือน (สิน้สุดปี 2558) 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

 

 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

15.01 

 

 

12.38 

 

12.95 

9.99 

 

 

9.53 

 

11.54 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศูนย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขที ่2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สุดปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

 

  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 106 

แหง่ 

           10.73 

 

31.58 

9.75 

 

57.76 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก. อาร์มิน ซิสเทม็ส ์  ศูนย์การค้า สยามพารา

กอน ห้องเลขที ่1-23-1-26 

สิทธิการเช่า 3 ปี  

(สิน้สุดปี 2556 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 106 

แหง่ 

3.65 

 

58.44 

2.98 

 

82.58 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

บจก.ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ  

   ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 24 

แหง่ 

3.48 2.04 -ไม่มี- 
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บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย     ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 17 

แหง่ 

2.61 3.64 -ไม่มี- 

บจก.อมอร์แปซิฟิค(ไทย

แลนด)์ 

   ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 9 แหง่ 1.63 0.81 -ไม่มี- 

 

ธุรกิจอื่น  

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท ์

พร็อพเพอร์ตี ้ฟันส ์

72 หาดแหลมใหญ่ สมุย เป็นเจ้าของ ทีด่ินให้เช่าเพื่อสร้างโรงแรม 62.47 62.47 -ไม่มี- 
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนของบริษทั และบริษทัย่อย 

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูค่าทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 

บจก. รอยลัการ์เด้น พลาซ่า  8 

 

2 

218 หมู่ 10 เมืองพทัยา 

 

889 หมู่ 3 หาดไม้ขาว จ.

ภูเก็ต 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สุดปี 2561) * 

เป็นเจ้าของ 

อาคารศูนย์การค้า 1 หลงั 3 ชัน้ * 

 

อาคารศูนย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

385.57 

 

147.04 

327.87 

 

139.76 

-ไม่มี- 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะส่วนของพลาซ่า) 

(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 

 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2562) 

อาคารศูนย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

สิทธิการเช่าทีด่ิน 

70.16 

3.42 

62.92 

2.99 

-ไม่มี- 

Oaks Hotels & Resort Limited  ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าของ ห้องพกัอาศยั - 57.17 57.17 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเต็ล 

แอนด์ รี สอร์ท 

60 ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

เป็นเจ้าของ ทีด่ินเปล่า 298.41 294.41 -ไม่มี- 

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ ทีด่ิน และ 

อาคาร 

3 ไร่ 30 

ตรว. 

ทีด่ิน 2 ไร่ 3 

งาน 64 

ตรว. 

 

101/97 นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร หมู่ 20 ตําบลคลอง

หน่ึง อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

ทีด่ินและอาคาร 

 

 

 

ทีด่ินเปล่า 

8.80 

 

 

 

32.87 

8.44 

 

 

 

32.87 

-ไม่มี- 

 

 

 

      -ไม่มี- 

หมายเหตุ     *ขายฝากอาคารให้กับกองทุนรวมบริหารสนิทรัพย์ไทย เพือ่นําเงนิไปชําระคืนเงนิกู้และเช่ากลบั เพือ่ประกอบธุรกิจพร้อมกับให้กองทุนรวมบริหารสนิทรัพย์ไทยเช่าช่วงสทิธิการเช่าท่ีเหลอือยู่ของบริษัท รอยัลการ์

เด้น พลาซ่า จํากัด ระยะเวลา 9 ปี 2 เดือนซึ่งทําให้โครงสร้างทางการเงนิของบริษัทดีขึน้ 
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มลูค่าสทุธิทางบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วนัที่ อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 53 
(ตามท่ีปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
(ตามท่ีปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 54 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 1,249.13 3,201.39 อายสุญัญาเชา่ 5 ปี 

และ 20 ปี 

1,098.25 2,969.16 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 9,021.35 12,524.26 อายสุญัญาเชา่ 

5,10,20,30,40 ปี 

5,082.32 8,131.70 

สิ่งปรับปรุงอาคาร 4,198.94 4,612.34 อายสุญัญาเชา่ และ 

10 ปี 

1,886.26 2,148.07 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และ

อปุกรณ์สํานกังาน 

4,830.48 6,658.87 5-15 ปี 1,237.28 2,469.42 

อปุกรณ์อ่ืน 2,043.93 2,202.73 5,10,15 ปี 519.65 596.29 

ยานพาหนะ 231.15 271.05 5 ปี 74.34 87.93 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 507.48 802.56 - 276.12 371.32 

งานระหว่างก่อสร้าง 58.31 363.48 - 58.31 363.48 

รวม 22,140.77 30,636.68  10,232.53 17,137.37 
* ยกเว้นทีด่ินซึ่งมอีายกุารให้ประโยชน์ไมจ่าํกดั 

 

มลูค่าสทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วนัที่ 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 53 
(ตามท่ีปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 53 
(ตามท่ีปรับใหม่) 

31 ธ.ค. 54 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 356.64 356.64  355.19 355.07 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 1,452.98 1,521.24  594.94 578.40 

รวม 1,809.62 1,877.8  950.13 933.47 

 

มลูค่าสทุธิทางบญัชีของสทิธิการเชา่มีดงันี ้     หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วนัที่ 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 

สิทธิการเชา่ 3,646.28 3,728.55 อายสุญัญาเชา่ 1,847.76 1,840.83 

รวม 3,646.28 3,728.55  1,847.76 1,840.83 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชเีก่ียวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

3 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกับมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีส้ินที่กําหนดได้ ณ 

วนัที่เกิดรายการ อนัมีผลทําให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่าสทุธิของทรัพย์สนิถาวร

รวมการปรับมลูค่ายติุธรรมสทุธิ 1,428.35 ล้านบาท และ 1,419.43 ล้านบาท ล้านบาท ตามลาํดบั  
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กลุ่มบริษัทมีทีด่ินและโครงการระหวา่งการพฒันา เพื่อจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ดงันี ้
 

 

บริษัท 

ขนาด

ที่ดิน 

(ไร่) 

 

ที่ตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สนิระหว่าง

พฒันา 

มลูค่าทางบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

(ล้าน

บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2553 

ณ 31 ธ.ค. 

2554 

บริษัทย่อย        

บจก. ราชดําริ 

ลอดจ์จิง้  

3 159 ถ.ราชดําริ 

เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้  

 

2,097.51 

 

- -ไม่มี- 

Minor International 

(Labuan) Ltd. 

 เกาะ Kihavah 

Huravlhu 

สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สุดปี 2573) 

อาคารวลิล่า 1 ชัน้ 

82 หลงั 

1,674.33 - -ไม่มี- 

บจก. สมุย บีช คลบั 

โอนเนอร์ 

2 ต.บ่อผูด อ. 

เกาะสมุย      

จ.สุราษฎร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สุดปี 2582) 

อาคารพลูวลิล่า 14 

หลงั 

181.11 - -ไม่มี- 

5.2  ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 
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ทรัพย์สนิที่ไม่มีตวัตนที่สาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดงันี ้ หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 
ราคาทุน ณ วนัที่ อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส ์ 164.73 164.73 1-3 ปี 3.20 3.01 

ค่าลิขสทิธ์ิ 140.64 144.08 3-20 ปี 43.20 42.14 

ค่าความนิยม 3,640.26 4,205.78 - 3,248.45 3,698.16 

เคร่ืองหมายการค้า 560.03 560.03 - 560.03 560.03 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 451.92 723.98 3-5 ปี 310.22 403.01 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ 133.67 177.59 - 133.67 177.59 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ - 3,197.26 40 ปี - 2,665.60 

ทรัพย์สนิทางปัญญา - 16.50 - - 16.50 

รวม 5,091.25 9,189.95  4,298.77 7,566.04 

 

5.4  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ

กิจการร่วมค้า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 7,833.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

32.37 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายลงทนุผา่นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณา

ลงทนุในธรุกิจทีส่นบัสนนุให้บริษัทสามารถพฒันารูปแบบสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้รับ

สินค้าและบริการในระดบัที่สมบรูณ์ เหนือความพึงพอใจของลกูค้า 

สําหรับการกํากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือร่วมดําเนนิธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยงั

มอบหมายให้ตวัแทนของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาออกเสียงในที่ประชมุผู้ถือหุ้นตาม

นโยบายและหลกัการของบริษัท  

 

 

5.3  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 

  บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 

5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างมีนยัสําคญั 
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7. โครงสร้างเงนิทุน  

 
7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท  

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,666.52 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,666.52 ล้านหุ้น 

มลูาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจําหน่ายและเรียกชาํระแล้ว 3,275.22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั  

3,275.22 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 
หลักทรัพย์อื่น 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุ้ นกู้ ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 7 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 

12,200 ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้ มลูค่าท่ีออก 

(ล้านบาท) 

อายุ ครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลอื  

ณ 31 ธ.ค. 2554 

(ล้านบาท) 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน ไมม่ผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1,840 5 ปี 19 กันยายน 2555 4.81 1,840 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2,000 4 ปี 24 กรกฎาคม 2556 4.65 2,000 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน ไมม่ผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2,060 7 ปี 19 กันยายน 2557 5.21 2,060 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2,500 5 ปี 24 พฤษภาคม 2558 3.98 2,500 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

500 5 ปี  17 ธันวาคม 2558 3.99 500 

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1,000 7 ปี  17 ธันวาคม 2560 4.30 1,000 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมม่ปีระกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

1,500 7 ปี 18 มนีาคม 2561 4.57 1,500 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมม่ปีระกัน และไมม่ผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

500 7 ปี 3 ตุลาคม 2561 4.80 500 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไมม่ปีระกัน และไมม่ผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

300 10 ปื 3 ตุลาคม 2564 5.00 300 

 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั   

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W MINT-W4 

อายุโครงการ (ปี) 5 4 5 3 

วนัสิน้สดุโครงการ 17 ธันวาคม 2555 21 ตุลาคม 2556 12 มถุินายน 2557 18 พฤษภาคม 2556 

จํานวนหน่วย (ล้านหน่วย) 20.00 60.00 2.72 325.43 

จํานวนหน่วยท่ีจัดสรร (ล้าน

หน่วย) 

12.25 60.00 2.72 325.43 
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ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MINT ESOP 3 MINT ESOP 5 MINT-W MINT-W4 

วนัท่ีจัดสรร 

- ครัง้ท่ี 1 

- ครัง้ท่ี 2 

 

18 ธันวาคม 2550 

- 

 

22 ตุลาคม 2552 

5 มนีาคม 2553 

 

12 มถุินายน 2552 

 

19 พฤษภาคม 2553 

จํานวนท่ีจัดสรร (ล้านหน่วย) 

- ครัง้ท่ี 1 

- ครัง้ท่ี 2 

 

 

12.25 

- 

 

 

33.64 

26.36 

 

 

2.72 

- 

 

 

325.43 

อัตราการใช้สทิธิ (ล่าสดุ) 1:1.1 1:1 1:1 1:1 

ราคาใช้สทิธิ (บาทต่อหุ้น) 

(ลา่สดุ) 

8.918 7.65 8.08 13.00 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สทิธิแล้ว  

ณ 31 ธันวาคม 2554 (หน่วย) 

5,862,620 15,198,350 1,201,000 50,388 

จํานวนหน่วยท่ียังไมใ่ช้สทิธิ  

ณ 31 ธันวาคม 2554 (หน่วย) 

6,392,347 44,801,650 1,522,777 325,379,540 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2555 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุ่มนายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1          909,581,433  27.8% 

1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั  546,755,902  16.7% 

1.2 นายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 362,821,622  11.1% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 3,909  0.0% 

2 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์          259,079,714  7.9% 

3 บริษัท  ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั          193,995,933  5.9% 

4 นาย จอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค          165,007,648  5.0% 

5 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.          151,219,940  4.6% 

6 SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED          112,290,000  3.4% 

7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED          111,618,959  3.4% 

8 นาย เดวดิ วลิเลียม ไฮเน็ค            85,100,051  2.6% 

9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            72,470,861  2.2% 

10 บริษัท  ทนุลดาวลัย์ จํากดั            69,720,115  2.1% 

       ทีม่า :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหตุ:          

¹ การจัดกลุ่มนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

เท่านัน้ มใิช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมกีารแก้ไข) แต่อย่างใด 

²  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากัด มดีังต่อไปนี ้
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทยีบกับจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากัด 30,000 37.50 

2. นายวลิเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 19,997 25.00 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 19.00 

4. นายเดวดิ วลิเลีย่ม ไฮเน็ค 14,800 18.50 

5. อื่นๆ 3 0.00 

รวม 80,000 100.00 

³ ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินตา่งๆ (Financial Benefits) เช่นเงินปันผลและสิทธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุ เสมอืนการลงทนุในหุ้น แต่

จะไมม่สีิทธิในการออกเสียงในทีป่ระชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพือ่ลงมติเกีย่วกบัการเพกิถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทาํให้จาํนวนหุ้นทีม่สีิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมผีลให้สิทธิ

ในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นอืน่เพิม่ขึน้ ทัง้นีใ้นการตรวจสอบจํานวนหุ้นทีถ่กูออกเป็น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลสําหรับงวดประจาํปี 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อยดงันี ้

 1)   นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ

ลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจาํเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้ บริษัทไม่ได้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลที่

แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจา่ยเงินปันผลของบริษัทจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

 ในปี 2554 บริษัทจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนนิงานที่ผ่านมาของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อ

เดือนเมษายน 2554 บริษัทได้จา่ยเงินเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของกําไรสทุธิของงบ

การเงินรวม   

 2)  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

• สําหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก

ศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ ของบริษัท

และบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต  ทัง้นี ้นโยบายในการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทย่อย

ดงักล่าวจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อยนัน้ๆ เป็นหลกั 

• สําหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100 มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดย

พิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้ หรือ

หุ้นกู้ ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นใน

อนาคต  ทัง้นี ้นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักล่าว จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อยนัน้ๆ 

เป็นหลกั 

 สําหรับการจ่ายเงินปันผลในปีอ่ืนๆ คณะกรรมการจะได้พิจารณากําหนดนโยบายต่อไป 
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8. การจัดการ 

 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 

 
* ลาออกเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2555 
** แต่งตัง้เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2554 
*** ลาออกเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2555 
 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ 
 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่นดงันี ้

รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่ กรรมการ 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ 

4. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

5. นายอานิล ธาดานี ่ กรรมการ 

6. นางสาวจนัทนา สขุมุานนท ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เมือ่วันที ่21 กมุภาพนัธ์ 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่1/2555 ได้แตง่ตัง้ นายไมเคลิ เดวิด เซลบีย์ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการแทน

นางปรารถนา มงคลกลุ ทีไ่ด้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 
รักษาการประธานเจ้าหนา้ที่
ปฏิบตัิการ-ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

คณะกรรมการตรวจอบ 

คณะกรรมการกาํหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา 
และกํากับดูแลกจิการ 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการ 

นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์กุล** 

Corporate Chief Financial Officer 

นางสาวอีฟ แดเน่ียล เวเทอร์เบิร์น 

VP Marketing*** 

 

นางปรารถนา มงคลกุล* 
รักษาการประธานเจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิการ -

ศูนยก์ารคา้ 

นายชยัพฒัน ์ไพฑูรย ์

VP of Strategic Planning 

นายสมศกัด์ิ ตนัเรืองศรี 

General Manager 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

นางปรารถนา มงคลกุล* 
ประธานเจ้าหนา้ที่การเงินและบริหาร

ส่วนกลาง 
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เลขานกุารบริษัทได้แก่ นางสาวสรัญญา สนุทรส 

  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

  สําหรับบริษัทย่อย กําหนดให้กรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทัง้หมดมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท และในกรณีที่

กรรมการซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ก็เป็นการเข้าไปทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุ โดยมิได้เก่ียวข้องกับการบริหารงานที่เป็นธุรกิจปกติประจําวนัของบริษัทย่อยนัน้ๆ  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างใดอย่าง

หนึ่งแทนกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมี

อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้

คณะกรรมการมอบอํานาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจําเป็นและ

สมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราของบริษัทจึงจะผกูพนับริษัท โดยให้คณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าทีกํ่าหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุและตดัสนิใจในการดําเนนิงานของบริษัท รวมทัง้

การลงทนุในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือ

หุ้นกู้ เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่

จะมีมติแต่งตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้  

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ทา่นดงันี ้ 

รายชื่อ ตําแหน่ง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท*์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวจนัทนา สขุมุานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดทีรั่บผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

• ความเหน็เก่ียวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

• ความเหน็เก่ียวกับรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนที่เหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามรีายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนนิการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

• การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

สว่นท่ี 1 หน้า 83 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงใน website ของบริษัท) 

   

 คณุสมบติัและแนวทางการคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บคุคลที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมคีณุสมบติั

ดงันี ้

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

  3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นทีม่ีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัทีแ่ต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

  ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล

ให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผู้ขอ

อนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จาํนวนใดจะต่ํากวา่  ทัง้นี ้ การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อน

วนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกนั 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนียั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีแ่ต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาทีรั่บเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกัน

และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

8.1.3 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

 รายชื่อ  9ตําแหน่ง 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

2.  นายอานิล ธาดานี่  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท (ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนที่แสดงใน website 

ของบริษัท) 

 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

 รายชื่อ  10ตําแหน่ง 

1.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  กรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ 

3.  นายอานิล ธาดานี่  กรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ  

1. พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนตําแหน่งที่ว่างลง  

2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท 
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3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลกักํากับดแูลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบติัที่ดีตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลกักํากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  

5. รายงานการกํากับดแูลกิจการต่อคณะกรรมการ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูล

กิจการจากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการที่แสดงใน website ของบริษัท) 

 

8.1.5 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ท่าน ดงันี ้

 รายชื่อ         ตาํแหน่ง 

1. นายวิลเลี่ยม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางปรารถนา มงคลกุล* ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล** ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินส่วนกลาง 

1. นายสมศกัด์ิ ตนัเรืองศรี ผู้จดัการทัว่ไป 

2. นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอร์เบิร์น*** รองประธานฝ่ายการตลาด 

6. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานฝ่ายกลยทุธ์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

  * ลาออกเมือ่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

  ** แต่งตัง้เมือ่วนัท่ี 2 ธันวาคม 2554 

  *** ลาออกเมือ่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 

 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 16/2541 เมื่อ

วนัที่ 13 สิงหาคม 2541 และครัง้ที่ 10/2548 เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2548) 

             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเร่ือง

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

1. การกําหนดอํานาจหน้าที่ตามหนงัสือมอบอํานาจภายใน 

2. การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพ่ิมทนุ ลดทนุ หรือโอนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

6. การเร่ิมดําเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งแทน 

8. การอนมุติังบประมาณประจําปี 

 

 ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการทํารายการที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 ในส่วนของการอนมุติัการทํารายการทัว่ไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 16/2541 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลอ่ืนทําหน้าที่แทน โดยมีขอบเขต

อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจในการอนมุติัตามสายงานและมลูค่าของรายการซึ่งได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ

นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวการอนมุติัรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนมุติัการมอบอํานาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลใด ๆ ที่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(1) เข้าทํารายการ อนมุติั หรือตดัสินใจในการเข้าทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ซึ่งเป็น

บคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดงักล่าว หรือ  

(2) มีความขดัแย้งส่วนตวั ต่อรายการดงักล่าว หรือ  

(3) เข้าทํารายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลกัษณะธุรกรรมปกติกับบคุคลใด ๆ  เว้นแต่รายการดงักล่าวมีเง่ือนไขที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท  

 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บคุคลที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะดําเนินการดงันี ้

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ทัง้นีท้ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือคราวละหลายคนก็ได้ 

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีง

เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท  

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชมุออกเสียงได้เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชีข้าด 

เมื่อมีการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจาก

ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ใช้จํานวนที่ใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้ตามที่กล่าวมาแล้วในหวัข้อ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูล

กิจการจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนตําแหนง่ทีว่า่งลง 

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารและจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินการบัญชีและการ

ตรวจสอบบญัชี 
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การแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นีค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน   

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ ประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 3 ท่าน  

 

8.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ  

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดแูล

กิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ่งที่จะทําให้บริษัทบรรลถึุงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้

บริษัทอย่างยัง่ยืนในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธรุกิจสําหรับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดีทกุปี 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธรุกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้น และกําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้

บริษัทดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดงันี ้

1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามที่ผู้ ถือหุ้นพึงจะได้รับ ทัง้สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซือ้ขาย

หรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน

และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม  

1.2 สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 

1.3 สิทธิในการจดัสรรเงินปันผล 

1.4 สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

1.5 สิทธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและข้อมูลที่เก่ียวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา  โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นี ้บริษัทจะจัดวัน เวลาและสถานที่เพ่ืออํานวย

ความสะดวกสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุ 

1.6 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยติดต่อส่งคําถามผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  โดยได้กําหนด

นโยบายให้ดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน  นอกจากนี ้นโยบายที่เก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการทีดี่ของบริษัท และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบติัตามข้อบงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  นโยบาย

หลกัของบริษัทที่กําหนดขึน้เพ่ือดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ได้แก่ 

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชมุ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือนําเข้าสู่ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมและ

เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท    

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชมุมอบฉันทะได้ 

2.2.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้  บริษัทได้อํานวยความสะดวกโดยการเสนอ

หนงัสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้มอบฉันทะ ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉันทะทัง้หมด เป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กําหนด

โดย กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2.2.2 อํานวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ  โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะ

เป็นผู้ปฏิบติัหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทัง้นี  ้บริษัทได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระดงักล่าวไปพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ 

2.3 ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3.1 ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชมุ และ

ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

2.3.2 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระการประชมุ หรือบริษัทอย่างเต็มที่ 

2.3.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล   

2.3.4 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องดําเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทไม่

มีนโยบายในการเพ่ิมระเบียบวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงลําดบัวาระการประชมุ เว้นแต่การเพ่ิม

หรือการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีเหตผุลอนัสมควร   

2.3.5 เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการ

ประชมุ และเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและแม่นยํา บริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน

และลงมติผู้ ถือหุ้น 

2.4 ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุตามวาระ พร้อมทัง้มติที่ประชมุ และจํานวนเสยีง

ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคญัที่ใช้ในการพิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน

นบัจากวนัประชมุ  และเผยแพร่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  

2.5 นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสํานักเลขานุการ

บริษัท  ก่อนนําส่งต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครอง  นอกจากนี ้บริษัทยงัขอความร่วมมือไปยงักรรมการและผู้บริหารทกุท่านให้งดการซือ้ขายหลกัทรัพยใ์นชว่งที่

ได้รับข้อมลูที่สําคญัและมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้ว 
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โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา

อย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านีไ้ด้รับการดแูลอย่างดี 

ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมัน่ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดี

ให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ลกูค้า บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความพอใจสูงสุดของ

ลกูค้า 

คู่ค้า บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 

เจ้าหนี ้ บริษัทจะปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกําหนดของสัญญา

และพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

คู่แข่ง บริษัทจะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วย

การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมลูความจริง 

พนกังาน บริษัทถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าและต้องได้รับการปฏิบติัที่เป็นธรรม ทัง้ในด้าน

โอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความ

ปลอดภยัในการทํางาน  

สงัคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม และให้ความสําคัญกับการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทได้จัดตัง้สายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร และสร้างจิตสํานึกให้กับทกุคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล พัฒนา 

และเสริมสร้างสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมควบคู่กับการเติบโตของบริษัท

อย่างยัง่ยืน 

ทัง้นี ้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเก่ียวกับ

รายงานทางการเงิน  ระบบควบคมุภายใน  หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท  โดยผู้ สอบบัญชี

ภายในจะพิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการ

คุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อ

คณะกรรมการต่อไป 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

4.1 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง แม่นยํา และตรงเวลา ทัง้

รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไป โดยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์จะจดัทําแผนนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจาํปี 

ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดให้มีวีธีการ ช่องทาง และข้อมูลข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพ ทัง้เพ่ือสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ จัดการกองทุน ทัง้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

ข้อมลูทางการเงิน การประกอบการ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสําเร็จในการสื่อสารข้อมลูกับนกัลงทนุโดย
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การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งข่าว  การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์การประชมุชีแ้จงผลการดําเนินงาน

เป็นประจําทกุไตรมาส การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ (Road Show) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี ข้อมลูสรุปของบริษัท (Fact Sheets) และสื่ออ่ืนๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  

ผู้ดแูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑูรย์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และนักลงทุน

สมัพนัธ์ 

4.2 หลกัการกํากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสําคญัสําหรับบริษัท การ

สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว โดยได้กําหนดหลกัการกํากับดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณา

ปรับปรุงหลกัการกํากับดแูลกิจการทกุปี หลกัการกํากับดแูลกิจการของบริษัทครอบคลมุหลกัการที่สําคญัได้แก่ สิทธิ

และความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลกัการ

ในการดําเนินธุรกิจ การควบคมุและการกํากับดแูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายที่มีต่อลกูค้า คู่แข่ง ชุมชน 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม การกําหนด “ข้อพึงปฏิบติัทางจริยธรรม” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน

สําหรับพนกังาน การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส รวมถึงกําหนดช่องทางการรายงานกรณีทีม่ีการประพฤติผดิกฎหมาย 

หรือนโยบายที่กําหนดไว้  

4.3 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและ ข้อมลูทางการเงินทีป่รากฏ

ในรายงานประจําปี บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้ถูกจัดทําขึน้

อย่างถกูต้องและเพียงพอภายใต้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแห่งประเทศไทย และเปิดเผย

ข้อมลูที่เพียงพอต่อสาธารณชน   

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี 

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่

สามารถเปรียบเทียบได้กับอตุสาหกรรม เพ่ือดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทน

กรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในส่วนของผู้บริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จะได้รับในรูปค่าตอบแทนและโบนสั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผู้บริหารและ

พนกังาน โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program : “EJIP”) มี

อายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4-5 ปี เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทัง้นี ้

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมด จะ

พิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว   
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ในปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1. ค่าตอบแทนกรรมการ   

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

การเข้า

ร่วม

ประชุม 

(ครัง้) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ

กรรม 

การ

สรรหา 

ค่าตอบแทน

กรรมการอื่น

จากบริษทั

ย่อย  

รวม 

 

1. นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ 7/9 200,000 - - - 180,000 380,000 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่ 9/9 200,000 - - - - 200,000 

3. นางปรารถนา  มงคลกลุ 8/9 200,000 - - - 180,000 380,000 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 9/9 1,100,000 500,000 50,000 50,000 - 1,700,000 

5. นายวีระวงค์ จิตต์มติรภาพ* 7/7 830,000 - 50,000 50,000 - 930,000 

6. นายอานลิ ธาดานี ่ 6/9 1,040,000 - 50,000 50,000 180,000 1,320,000 

7. คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 9/9 1,100,000 300,000 - - - 1,400,000 

8.นายเอ็มมานูเอล จู๊ ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 8/9 200,000 - - - 180,000 380,000 

9. นางสาวจันทนา สขุุมานนท์ 8/9 1,080,000 260,000 - - - 1,340,000 

* แต่งตัง้เม่ือวันท่ี 22 กมุภาพันธ์ 2554 

  
4.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  

ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหาร รวมทัง้สิน้ 148 ล้านบาท 

4.5 การปฏิบติัหน้าที่ของคณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ   

4.5.1 ตารางสรุปการเข้าร่วมประชมุของคณะอนกุรรมการ 

กรรมการ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหาและ

กํากับดแูลกิจการ 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 5/5 1/1 2/2 

2. คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 5/5 - - 

3. นางสาวจันทนา สขุุมานนท์ 4/5 - - 

4. นายวีระวงค์ จิตต์มติรภาพ* - 0/1 1/2 

5. นายอานลิ ธาดานี ่ - 0/1 1/2 

* แต่งตัง้เม่ือวันท่ี 22 กมุภาพันธ์ 2554 

 

4.6 นโยบายการดแูลด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม นบัเป็นหวัใจหลกัประการหนึง่ของ

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรและเป็นมากกวา่การทําการกุศลเป็นครัง้คราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง

สมํ่าเสมอ  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจของบริษัทอย่างยัง่ยืน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ไปด้วยกันทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือให้ลกูค้าและ

พนัธมิตรของบริษัทก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และเพ่ือเสริมสร้างชมุชนและสงัคมที่ดีและยัง่ยืน 
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ด้วยสภาวะการแข่งขนัในปัจจบุนั การสร้างสมดลุระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมนบัเป็น

ปัจจยัสําคญัที่จะทาํให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งการวางเป้าหมายดงักล่าวให้สอดคล้องกับกลยทุธ์องค์กร

สามารถทาํให้มัน่ใจได้วา่จะส่งผลที่ดีต่อบริษัทโดยรวม ไมเนอร์เชื่อมัน่วา่ปัจจยัแห่งความสําเร็จสี่ประการ  ได้แก่ บคุลากร 

ลกูค้า พนัธมิตร และ สิ่งแวดล้อมจะเป็นแรงผลกัดนัสําคญัไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กรและชมุชน 

มุ่งม่ันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ปรัชญาองค์กรประการหนึ่งของไมเนอร์ คือ“บคุลากรคือทรัพยากรที่สําคญัที่สดุ” ไม่เฉพาะต่อบริษัทเพียงเท่านัน้ 

แต่ยงัหมายถึงต่อครอบครัวและชมุชนของเขาเหล่านัน้ด้วย “ทรัพยากรมนษุย”์ คือฟันเฟืองหลกัในการผลกัดนัเป้าหมาย

การดําเนินธรุกิจให้ไปถึงเส้นชยั ช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัประเทศ และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือเป็นกําลงัสาํคญั

ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง 

“การพฒันาทรัพยากรมนษุย”์ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งให้ความสําคญั โดยมีเป้าหมายที่จะพฒันาบคุลากรให้มี

ทกัษะทัง้ในด้านการทาํงานและการใช้ชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการพฒันาบคุลากรรุ่นใหมใ่นประเทศไทยและประเทศที่บริษัท

ได้เข้าไปดําเนินธรุกิจด้วย 

ในธุรกิจการบริการ ดงัเช่น ธุรกิจเพ่ือการพกัผ่อนและสนัทนาการนัน้ ปัจจยัความสาํเร็จประการสาํคญั คือ 

คณุภาพของบคุลากร บริษัทมกีารพฒันาทีมงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างมาตรฐานระดบัสงู เน้นความเป็นเลิศด้าน

ปฏิบติัการ และการปฏิบติัตนอย่างมีจริยธรรม  มรีะบบการวดัผลทีม่ีประสิทธิภาพและมีโครงการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ใน

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนกังานมีความคิดในการดําเนินธรุกิจเชน่เจ้าของกิจการ ไมเนอร์ลงทนุในบคุลากรด้วยการจดั

หลกัสตูรอบรมอยา่งต่อเนื่องในหลากหลายสาขา อาทิ การขาย การตลาด การบญัชี หลกัสตูรการเป็นผู้นําและหลกัสตูร

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ รวมถึงทกัษะอ่ืนๆ อาทิ การพฒันาบคุลิกภาพและการรักษาสขุอนามยั เป็นต้น 

การพฒันาบคุลากรของไมเนอร์ไม่ได้จํากัดแต่เพียงสําหรับพนกังานบริษัทเทา่นัน้ บริษัทได้ริเร่ิมโครงการจ้างงาน

นิสิตนกัศึกษาเพ่ือสร้างรายได้พิเศษมากวา่ 20 ปีแล้ว บริษัทสนบัสนนุการสร้างงานสําหรับเด็กนกัเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน

โครงการจดัจ้างพนกังานชัว่คราวสําหรับเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนเหลา่นีไ้ด้ร่วมโครงการต่างๆเช่น การพฒันา

ความสามารถพิเศษ การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือและความชํานาญ ทัง้ในสาขาอาหารและการบริการ อีกทัง้ชว่ยปลกูฝัง

ค่านิยมในเชิงบวกให้ครอบครัวและเพ่ิมคณุค่าทางสงัคมให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงให้โอกาสนกัเรียนเหล่านี ้

ทํางานกับบริษัทเป็นพนกังานประจาํอีกด้วย  โดยไมเนอร์เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเร่ิมให้มีระบบการจ้าง

พนกังานชัว่คราวทีเ่ป็นเยาวชน 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาคณุภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่เด็ก

และเยาวชน บริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันากลยทุธ์และนโยบายระดบัชาติที่เก่ียวข้องกับการพฒันาเด็กและเยาวชน โดย

การร่วมมือกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ     

นอกจากนี ้ไมเนอร์ยงัได้ริเร่ิมโครงการพฒันาหลกัสตูรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลยัราชภฎัและโรงเรียน

อาชีวศึกษาหลายแห่ง เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานและครูแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหลกัปฏิบติั นอกจากนี ้

พนกังานของไมเนอร์ยงัอาสาเป็นอาจารย์สอนในชัน้เรียน และบริษัทเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ทาํงานในร้านอาหาร 

โรงแรม และร้านค้าของบริษัทโดยนบัเป็นคาบเรียนระหวา่งที่ทาํงานในร้านอีกด้วย    

สําหรับการพฒันาในระดบัรากหญ้า ไมเนอร์ช่วยเหลือนกัเรียนในถ่ินทรุกันดารทีข่าดแคลนโอกาสให้ได้รับการ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานผา่นโครงการ “Life Value, Life Style, and Life Skill” โดยร่วมมอืกับครูและชมุชนใน

การพฒันาคณุภาพการศึกษาในระยะยาวอยา่งต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน มอบสื่อ
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การเรียนรู้ อาทิ แบบเรียนภาษาองักฤษแบบอินเตอร์แอคทีฟ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเลน่ รวมทัง้ให้ความรู้ด้าน

การรักษาสขุภาพและสขุอนามยั ในปัจจบุนัไมเนอร์ได้ให้การสนบัสนนุแก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลางดง 

(จงัหวดันครราชสีมา) โรงเรียนวดัโบสถ์วรดิตก์ (จงัหวดัอ่างทอง) โรงเรียนบ้านหนองขาม(จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) โรงเรียน

ชาวไทยใหม(่จงัหวดัพงังา) และโรงเรียนบ้านห้วยบง(จงัหวดัอทุยัธาน)ี ซึ่งบริษัทจะนาํสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดําเนิน

โครงการนีม้าเป็นต้นแบบในการพฒันาโครงการเก่ียวกับโรงเรียนในอนาคตต่อไป  

นอกจากนี ้ไมเนอร์ได้ให้การสนบัสนนุมลูนิธิรักษ์ไทยใน “โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทาํดีถวายในหลวง” 

โดยโรงแรมกลุ่มอนนัตราในประเทศไทยได้ชว่ยระดมทนุเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเฉลิมพระชนมาย ุ

84 พรรษา ซึ่งทนุที่ได้รับจากกิจกรรมนี ้ได้นําไปสนบัสนนุโครงการพฒันาครูและนกัเรียนในโรงเรียน 9 แห่งทัว่ประเทศ 

และสามารถสร้างคณุภาพชวีิตที่ดีขึน้ให้แก่นกัเรียนเกือบ 1,000 คน 

 บริษัทต่างๆในเครือไมเนอร์ มกีารดําเนินโครงการสนบัสนนุด้านการศึกษาของตนเอง อาทิ โครงการส่งเสริม

การอ่าน บุ๊กคลับ โดยเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างนิสยัรักการอ่านให้แก่เด็ก

นกัเรียน โดยในปีนีม้นีกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการกวา่ 40,000 คน จากโรงเรียน 200 โรงเรียน นอกจากนี ้ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ ได้จดัทําโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีครูอาสาสมคัรไปช่วยโรงเรียนทัว่ประเทศเพ่ือสอน

และพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษของเด็กๆและเปิดรับบริจาคหนงัสือเพ่ือนําไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆต่อไป 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ร่วมกับมูลนิธิทุนการศึกษารอย อี ไฮเน็ค มอบทนุการศึกษาแก่นกัเรียนในระดบัชัน้

ประถมศึกษาจนถึงระดบัอดุมศึกษา และมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่ไปกับการปลกูฝังสาํนึก

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2554 มีนกัเรียนที่ได้รับทนุการศึกษาทัง้สิน้จาํนวน 442 คน โดยนกัเรียนที่ได้รับทนุส่วน

ใหญ่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนในชมุชนที่มีหนว่ยธรุกิจของไมเนอร์ตัง้อยู่ อาทิเช่นชมุชนริมทางรถไฟคลองเตยและ

ชมุชนในเขตพืน้ที่ธนบรีุ พทัยา หวัหิน สมยุ ภเูก็ต เชยีงใหม่ และเชยีงราย 

การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 

ไมเนอร์เชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีของลกูค้าที่มีต่อผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทถือเป็นรากฐานสาํคญัในการที่

บริษัทจะพฒันาอยา่งยัง่ยืน ไมเนอร์มุ่งมัน่ที่จะทาํความเข้าใจ และให้ความรู้แก่ลกูค้า อีกทัง้สนบัสนนุให้ลกูค้ามีสว่นร่วม 

มากกวา่เพียงแค่หน่วยงานของลกูค้าที่บริษัทมีการติดต่อด้วย ไมเนอร์มีพนัธะสญัญาที่จะส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการที่ดี

ที่สดุให้แก่ลกูค้า ด้วยจิตสํานกึที่รับผิดชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และการสื่อสารข้อมลู

จากองค์กรสู่ประชาชน 

ไมเนอร์ให้ความสาํคญักับมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารทัง้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม บริษัททาํ

การตรวจสอบทกุขัน้ตอนเพ่ือให้มัน่ใจวา่วตัถดิุบจนถึงผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานสงูตามสขุลกัษณะ ตัง้แต่การตรวจสอบแหล่ง

วตัถดิุบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจดัเก็บในร้านอาหารจนถึงขัน้ตอนการผลิต ขายและส่งมอบให้กับลกูค้า บริษัทมี

มาตรการคดัเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จดัจาํหนา่ยวตัถดิุบอย่างเข้มงวดและมกีารตรวจสอบคณุภาพอย่างต่อเนื่อง พนกังาน

ของไมเนอร์จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือให้มกีระบวนการและเคร่ืองมือการทาํงานที่มีมาตรฐานสงู และมีการควบคมุดแูล

และตรวจสอบจากทัง้ทีมงานภายในและผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท นอกจากนีไ้มเนอร์ได้ส่งเสริมหลกัการตรวจสอบ

ต้นทางของอาหาร (food traceability) เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทสามารถตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของวตัถดิุบ 

ตัง้แต่จดุเร่ิมต้นจนถึงวตัถดิุบมาถึงบริษัท อีกทัง้บริษัทเชื่อว่าการให้ความรู้แก่พนกังานเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัของ

อาหารนัน้จะส่งผลดีไม่เฉพาะต่อคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหารสาํหรับลกูค้าเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้าง

ความตระหนกัด้านสขุนิสยัของพนกังานและครอบครัวพนกังานอีกด้วย 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีความตัง้ใจทีจ่ะให้ลกูค้ามีสว่นร่วมกับบริษัทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจาก

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามปกติ บริษัทได้เร่ิมเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ต่างๆของลกูค้ามากขึน้ อาทิ ใน
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ร้านอาหารซซิซเ์ลอร์ จะมกีารให้ความรู้ในเร่ืองสารที่อยูใ่นอาหารในเมนขูองซซิซเ์ล่อร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ทัง้นี ้

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับลกูค้า อีกทัง้เพ่ือลดความเสี่ยงของภยัทีเ่กิดจากอาหาร นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจอาหารทกุแบ

รนด์ ในเครือไมเนอร์ได้ริเร่ิมการพิมพ์เบอร์โทรศพัทแ์ละอีเมล์ของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์บนใบเสร็จ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถติดต่อ

พนกังานได้เมื่อต้องการ นอกจากนีไ้มเนอร์ยงัให้ความสําคญัในเร่ืองความรับผิดชอบในการสื่อสารกบัลกูค้าผ่านสื่อต่างๆ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าลกูค้าได้รับข้อมลูที่ถกูต้องและไมก่่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม (Non Controversial Content)  

ยึดม่ันพันธะสัญญาเพ่ือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร 

ค่านิยมองค์กรของไมเนอร์ ประการหนึ่งคือ “พนัธมิตร” บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ที่ทกุฝ่ายได้รับ

ประโยชน์สงูสดุกับทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จดัจําหน่าย ผู้ ดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ พนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้

ให้บริการอ่ืนๆ 

 วตัถดิุบกวา่ร้อยละ 80 ของไมเนอร์เป็นวตัถดิุบที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวตัถดิุบจากผู้ผลิตใน

ชมุชนใกล้เคียงก่อนเป็นอนัดบัแรก ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วตัถดิุบท้องถ่ินให้มากที่สดุ และในขณะเดียวกนัก็ร่วมพฒันา

ผู้ผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลิตสนิค้าให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล ตวัอย่างเช่น ไมเนอร์

รับซือ้ผลิตภณัฑ์นมจากเกษตรกรในท้องถ่ินเพ่ือใช้ในโรงงานผลิตชีสและไอศกรีมของบริษัท และในขณะเดียวกันก็เปิด

โอกาสให้เกษตรกรเรียนรู้จากผู้ เชีย่วชาญเพ่ือพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑข์องตนต่อไป นอกจากนีเ้นื่องจากพนกังานส่วน

ใหญ่ของบริษัทเป็นคนในท้องถ่ิน บริษัทจึงได้มีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือชมุชนและพนกังานของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่อง เช่นให้ความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวกิฤติการณ์นํา้ท่วมและดําเนินโครงการพฒันาโรงเรียนในท้องถ่ินเหล่านัน้อีก

ด้วย 

ไมเนอร์สนบัสนนุโครงการในพระราชดําริฯในการชว่ยเหลือชมุชนุชาวเขา ซึ่งให้ความรู้ในการปลกูพืชผกัแบบ

อินทรีย์และลดการใช้สารเคมี โดยใช้ผกัจากโครงการในร้านอาหารซิซซเ์ลอร์และร้านอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทที่

อยู่ภาคเหนือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีใ่ส่ใจในสขุภาพ 

กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์ มนีโยบายส่งเสริมวฒันธรรมท้องถ่ิน ผ่านแนวคิด Anantara Experience ซึ่ง

พนกังานของโรงแรมร่วมมือกับชมุชนท้องถ่ินเพ่ือดึงดดูให้แขกที่เข้าพกัได้สมัผสัประสบการณ์และได้เรียนรู้เก่ียวกับ

วฒันธรรมท้องถ่ินในที่ตัง้ของแต่ละโรงแรม 

การร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวทางสอดคล้องกัน นบัเป็นกระบวนการสาํคญัในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ในขณะที่

องค์กรเติบโตขึน้เร่ือยๆ บริษัทต้องมีความเก่ียวพนักับพนัธมิตรจาํนวนมากขึน้ด้วยเช่นกัน บริษัทให้ความสาํคญักับ

พนัธมิตรที่ไม่มีชื่อเสยีงในทางไม่ดี มีจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจ มีความเป็นมืออาชีพ และมีสวสัดิการสําหรับ

พนกังานที่สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรของไมเนอร์ บริษัทยงัคงพฒันาและก้าวไปกับพนัธมิตรอยา่งต่อเนื่องโดยเรียนรู้

จากข้อดีของกนัและกันเพ่ือสร้างการทาํงานร่วมกันที่ก่อให้เกิดผลลพัธ์สงูสดุ 

มุ่งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

กลุ่มไมเนอร์ตระหนกัดีว่า ชมุชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื บริษัทสนบัสนนุให้

พนกังานและลกูค้ามีจิตสาํนกึในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งาน มกีารใช้ซํา้และแปรรูปมา

ใช้ใหม”่ (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) ในปีนี ้บริษัทได้เร่ิมทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้

จากการดําเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ และจะนําผลการศึกษาเหล่านัน้มาประมวลและจดัทําเป็นนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อไป นอกจากนีไ้มเนอร์ยงัให้ความสําคญัในการมสี่วนร่วมอนรัุกษ์พนัธุ์พืชและสตัว์ในระบบนิเวศน์

ที่บริษัทมกีารดําเนนิธุรกิจอยู ่

กลุ่มโรงแรมของไมเนอร์ได้ดําเนินโครงการเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมหลายโครงการ และอยู่ระหวา่งการวางแผนกล

ยทุธ์ใหมเ่พ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน ลดปริมาณขยะ อนรัุกษ์สตัว์ป่า และเพ่ิมการมสี่วนร่วมของชมุชนในการอนรัุกษ์
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สิ่งแวดล้อมโรงแรมกลุ่มอนนัตรามีระบบการรีไซเคิลที่มีประสทิธิภาพ มีระบบประหยดัพลงังานและระบบจดัการขยะที่ได้

มาตรฐาน ในปี 2554 โรงแรมอนนัตรา 13 แห่งทัง้ที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับประกาศนียบตัรในการ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe และบริษัทตัง้เป้าหมายที่จะได้รับรางวลันีเ้พ่ิมในอีก 5 โรงแรมภายในคร่ึงปีแรกของปี 2555 

มลูนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น ในจงัหวดัเชียงราย เป็นโครงการที่บริษัทดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้ความชว่ยเหลือและให้ที่พกัพิงแก่ช้างทีถ่กูนาํเข้ามาขอทานในเมืองใหญ่ บริษัทได้นําช้างเหลา่นัน้เข้าอยูใ่นความ

ดแูลและจ้างงานควาญช้างให้เป็นพนกังานของบริษัท รวมทัง้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของควาญช้างในด้านการศึกษา

ของบตุรและช่วยเพ่ิมรายได้จากการทาํหตัถกรรม อาทิ การทอผ้า ซึ่งบริษัทจะนาํผลิตภณัฑ์ที่ชาวบ้านทําขึน้มาไปวาง

จําหนา่ยในร้านขายของที่ระลึกของโรงแรม นอกจากนี ้บริษัทจดัการแข่งขนัโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจาํทกุปี 

เพ่ือเป็นเงินสนบัสนนุค่าอาหารและสวสัดิการอ่ืนๆ รวมถึงการจ้างงาน การฝึกควาญช้าง ค่ารักษาพยาบาลช้างที่เจ็บป่วย 

และเพ่ือสนบัสนนุโครงการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับช้าง 

มลูนิธิเพ่ือการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว  ในจงัหวดัภเูก็ต สนบัสนนุการอนรัุกษ์พนัธุ์เต่าทะเลและ

สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เต่าอาศยัอยู่ โดยการให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัและค้นคว้าเก่ียวกับเต่าทะเลและสถานที่ฟักไข่ของ

เต่าทะเล และจดักิจกรรมต่างๆขึน้เพ่ือประชาสมัพนัธ์และสร้างความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนกัท่องเทีย่ว 

หน่วยงานรัฐบาลและชมุชนท้องถ่ิน อาทิ กิจกรรมการแข่งขนัมินิมาราธอน Mai Khao Turtle Mini Marathon  กิจกรรม 

Mai Khao Beach and Reef Cleaning Day และกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งจดัขึน้เป็นประจําทกุปี 

การส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคม 

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืจะเกิดขึน้ไม่ได้หากมนษุยข์าดจิตสาํนกึแห่งการรับผิดชอบต่อสงัคม ไมเนอร์มุ่งเน้นการ

ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและปลกูฝังความเป็นจิตอาสาในตวัพนกังานและพนัธมิตรผา่นกระบวนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทและกิจกรรมอ่ืนๆ อาท ิ

- โครงการ “Minor Together With Love” เป็นสญัลกัษณ์แห่งการร่วมมือร่วมใจในการรับผิดชอบต่อสงัคมของไมเนอร์ 

โครงการนีส้นบัสนนุให้พนกังานมีจิตอาสาและออกช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความชว่ยเหลือ ในปี 2554 บริษัทได้

ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ อาสาสมคัรบรรเทาภยันํา้ท่วม การแจกนํา้ด่ืมฟรีในภาวะวกิฤตินํา้ท่วม โครงการ

บริจาคเลือดทกุๆไตรมาส โครงการเย็บเสือ้ชัน้ในให้กับผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 

- Minor Founder’s Day ทกุวนัที่ 4 มิถนุายน ของทกุปี  เป็น “วนัอาสาสมคัร“ ซึ่งพนกังานทกุคนจะได้รับการสนบัสนนุให้ใช้

เวลา 1 วนัในการออกไปทํากิจกรรมการกุศลตามที่ตนสนใจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรอ่ืนๆที่ Minor CSR Club 

หรือที่หนว่ยงานในสงักัดของตนจดัขึน้ 

- กิจกรรมสนับสนุนสภากาชาดไทย  –  ด้วยเครือข่ายของสภากาชาดไทยที่มีความเป็นมืออาชีพและครอบคลมุ

หลากหลายพืน้ที่ บริษัทเล็งเห็นว่าการร่วมมือกับสภากาชาดไทยจะทําให้บริษัทมีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนจาํนวน

มากขึน้ จึงได้สนบัสนนุกิจกรรมที่หลากหลาย นบัตัง้แต่การบริจาคเลือด การให้เงินสนบัสนนุ และการบริจาคสิ่งของ 

ในปีนี ้บริษัทได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนบัสนนุหลกัของโครงการผา่ตดัแก้ไขใบหน้าและกระโหลกศีรษะ ศนูย์สมเด็จ

พระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยให้มีชีวิตที่ดีขึน้ 

- การบริจาคให้แก่ชุมชนต่างๆ  นอกเหนือจากการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาอย่างยัง่ยนืแล้ว 

กลุ่มไมเนอร์และแต่ละหนว่ยธุรกิจเอง ยงัได้ช่วยเหลือชมุชนที่บริษัทมีการดําเนินธรุกิจในรูปแบบต่างๆ ตวัอย่างเช่น 

การบริจาคเงินให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับกองทนุตลาดหุ้นร่วมใจ ชว่ยภยันํา้ท่วม เดอะคอฟฟ่ี

คลับ เป็นผู้สนบัสนนุหลกัในโรงพยาบาลเด็กในประเทศออสเตรเลีย โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรุงเทพฯ จดังาน Cancer 
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Care Run งานวิ่งการกุศลเพ่ือสนบัสนนุโครงการศนูย์สิริกิตต์ิบรมราชนิีนาถเพ่ือโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรมเพ่ือสงัคม

อ่ืนๆอีกมากมาย 

ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2554  

ในปี 2554 ไมเนอร์ได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากหลากหลายองค์กร ดงันี ้

- รางวลั AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2011 จาก The 

American Chamber of Commerce จากความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของ

สงัคม ในขณะที่สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมให้กับผู้มีสว่นได้เสีย 

- ประกาศนยีบตัร Green Globe Certifications ของกลุ่มโรงแรมอนนัตรา ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานและคณุภาพใน

ด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและความสําคญัของสภาวะโลกร้อน 

- รางวลั Best Employer in Thailand 2011 สาขาอตุสาหกรรมการบริการและร้านอาหาร จาก AON Hewitt ซึ่งได้มอบ

รางวลัให้แก่สเวนเซน่ส์ (ประเทศไทย) และ ซิซซเ์ล่อร์ ซึ่งรางวลันีไ้ด้ตอกยํา้ถึงปรัชญาองค์กรของไมเนอร์ที่มุ่งเน้น

การพฒันาคณุภาพของทรัพยากรมนษุย ์

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1 โครงสร้างกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

5.1.1 องค์ประกอบและคณุสมบติัของกรรมการ 

5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน  โดย

กรรมการมากกว่าก่ึงหนึ่งต้องมีถ่ินฐานในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดย 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

5.1.1.2 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสดัส่วนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ  ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัท

กําหนด และต้องมีคณุสมบติัสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อบังคับ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.1.1.3 กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิ

ธุรกิจของบริษัท  โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ จะผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการจะเป็นผู้ พิจารณารายละเอียดในเบือ้งต้น ก่อนที่

จะนําเสนอรายละเอียดของบคุคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้

บคุคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจเุป็น

ระเบียบวาระการประชุม เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผย ประวัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการในรายงานประจําปี ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์

ของบริษัท 

5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนไทยที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

5.1.2 การถ่วงดลุของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีจํานวน 5 ท่าน ซึ่งมีสดัส่วนเกินกว่าก่ึงหนึ่ง

ของคณะกรรมการทัง้หมด   
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5.1.3 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบคุคลคนเดียวกัน  นอกจากนีป้ระธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการ

อิสระ ทัง้นี ้โครงสร้างดังกล่าวยังคงเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม 

เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารมากกว่าก่ึงหนึ่งของ

คณะกรรมการทัง้หมด  

5.1.4 คณะอนกุรรมการ 

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ  

5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน  โดยกรรมการที่เป็น

อิสระทัง้หมดต้องมีคณุสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุและข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของคณะอนกุรรมการ 

5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนกุรรมการทกุคณะ ต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ 

5.1.5 เลขานกุารบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ดําเนินการดงันี ้

5.1.5.1 จดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้แก่  ทะเบียนกรรมการ หนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น  รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น และ

รายงานประจําปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

5.1.5.2 จดัเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

5.1.5.3 แนะนํากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1.5.4 ดําเนินการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1 ภาวะผู้นําและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษัททกุท่านเป็นบคุคลที่มีภาวะการเป็นผู้นํา มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระใน

การตัดสินใจ  นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการดําเนินแผนการธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ  เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5.2.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการ

บริหารงาน  โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยัทศัน์ ภารกิจ กล

ยทุธ์ และนโยบายกํากับดแูลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจดัการ จะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการ ทัง้นี ้บทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ได้แสดงรายละเอียด

ในหวัข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ   

5.2.3  การกําหนดและการดแูลหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญั สนบัสนนุหลกัการและปฏิบติัตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยได้จดัให้มีนโยบายกํากับดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้กําหนด “ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพ่ือเป็น
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แนวทางในการปฏิบติังานสําหรับพนกังาน  และมีช่องทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือ

นโยบายที่กําหนดไว้ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ กํากับดแูลการ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัททกุปี เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบติัที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและองค์กรอ่ืนๆ ที่กําหนด

แนวทางปฏิบติัสากลที่ดี 

5.2.4 นโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยกําหนดขัน้ตอนการอนมุติัรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท หรือบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้กําหนด

นโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนด้วย 

5.2.5 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  

  บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึน้กับบริษัทโดยรวม และเพ่ือดูแลให้กิจการของบริษัทสามารถดําเนินการไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สมัฤทธิผล โดยบริษัทได้กําหนดภาระ หน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหน้าที่

ผู้ปฏิบติังาน ผู้ควบคมุและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม  

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินที่สําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทาง

ที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย   

5.2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง 

  ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึน้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก  บริษัทได้

เล็งเห็น และให้ความสําคญักับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงดงักล่าว โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในทําหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง  ในการประเมินความเสี่ยง ทุกหน่วยงานของบริษัทจะระบุปัจจัยความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานของหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  ความเสี่ยงที่

เก่ียวกับการผลิต  ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ และความเสี่ยงด้านการเงิน  เพ่ือที่ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับ

หน่วยงานที่ระบคุวามเสี่ยง จะได้นําข้อมลูมาเพ่ือวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความ

เสียหายจากความเสี่ยงดงักล่าว  อีกทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่รับผิดชอบยังต้องร่วมกันเพ่ือติดตาม

และประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ทัง้นี ้บริษัทได้ทําคู่มือบริหารความเสี่ยง และทบทวนคู่มืออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.7 การประชมุคณะกรรมการ 

  เพ่ือให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้กําหนดตารางการประชุม

คณะกรรมการสําหรับปี 2554 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทกุท่านรับทราบตารางการประชมุดงักล่าว  

 ก่อนการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระประชมุต่อประธานกรรมการ (ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร) เพ่ือพิจารณาเลือกเข้าเป็นวาระประชมุ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ให้คณะกรรมการพิจารณา  
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  ในปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานกุารบริษัทได้จัดส่ง

หนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครัง้  และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสและจดัสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและ

เพียงพอ และได้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทได้สรุปผลประกอบการของบริษัท

และรายงานให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน  

  ในปี 2555 บริษัทจะดําเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวข้างต้น  

5.3  การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบติังานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

5.4 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

5.4.1 การพฒันาความรู้ของกรรมการ และผู้บริหาร  

  บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้

ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดแูลกิจการของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่เป็น

ประจําทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยจัดให้มีเอกสารคู่มือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบัของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บทบาท อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง ข้อบังคับและระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย ข้อมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้จัดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมที่

เก่ียวข้องกับการกําหนดวิสยัทศัน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  

5.4.2 แผนสืบทอดงาน 

  คณะกรรมการจะพิจารณาอนมุติั และจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดบัสงู  โดยจะพิจารณาอนมุติัแผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าวทกุปี 

 

จํานวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2554 
   จํานวนหลักทรัพย์ทีถ่อื 

ณ 31 ธ.ค. 2554 

จํานวนหลักทรัพย์ทีถ่อืเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลําดบั ชื่อ – สกลุ ตําแหนง่ หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 

1. นายวิลเลียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

362,841,622 975,800 22,334,191 1,725,800 (725,800) - 

2. นายพอล ชาลส์ี เคนนี ่ กรรมการ 6,171,078 1,900,000 434,627 1,005,000 (850,000) - 

3. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการ 

 

12,411,431 975,800 1,421,594 2,057,587 (1,807,300) - 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการ 69,114 - 6,911 - - - 

5. นายวีระวงค์ จิตต์มติรภาพ กรรมการ - - - - - - 

6. นายอานลิ ธาดานี ่ กรรมการ 56,688,866 - 5,555,157 2,137,300 - - 

7. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ - - - - - - 

8. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ กรรมการ 2,165,400 825,000 67,000 1,245,400 (575,000) - 
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   จํานวนหลักทรัพย์ทีถ่อื 

ณ 31 ธ.ค. 2554 

จํานวนหลักทรัพย์ทีถ่อืเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลําดบั ชื่อ – สกลุ ตําแหนง่ หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 

ราชากาเรีย 

9. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์ กรรมการ - - - - - - 

10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์

กลุ 

ประธานเจ้าหน้าที่

การเงินส่วนกลาง 

- - - - - - 

11. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี ผู้จัดการทัว่ไป 69,400 280,100   69,400 (69,400) - 

12. นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอร์เบิร์น รองประธานฝ่าย

การตลาด 

- - - - - - 

13. นายชัยพฒัน์ ไพฑูรย์ รองประธานฝ่ายกลยทุธ์

และนักลงทนุสมัพันธ์ 

- - - - - - 

14. นางสาวทาบาธาร์ แรมเซย์ รองประธานฝ่ายขาย - - - - - - 

หมายเหตุ *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งรวม 

ESOP2, ESOP3, ESOP5 และ MINT-W 

 

8.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

8.4.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2554 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 4.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดแูลกิจการ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 4.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดแูลกิจการ 
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8.8 บุคลากร  

 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีจาํนวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 28,841 คน (พนกังานประจํา 

17,430 คน และพนกังาน part time 11,411 คน)  โดยบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั เงิน

สมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมพนกังาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน รวมทัง้สิน้ 

5,007 ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ 
จํานวนพนักงาน(คน) 

ประจํา part time รวม 

1.       โรงแรม 9,965 1,822 11,787 

2.       ร้านอาหาร 5,869 9,588 15,457 

3.       จดัจําหนา่ยและผลิตสนิค้า 1,381 1 1,382 

4.       อ่ืนๆ 215 - 215 

รวม 17,430 11,411 28,841 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุ

ระดบัของพนกังานอยา่งต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทาํงานเพ่ือให้พนกังานได้รับ

การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจยัที่สาํคญัสาํหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบาย

การพฒันาอบรมดงักลา่วสอดคล้องกับลกัษณะธรุกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้อง

กับการให้คําปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร 
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9.  การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารบริษัทเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้

ประสานงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  พร้อมกันนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษัทมีการปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้

บริษัทมีการกํากับดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง  ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร 

รวมทัง้ได้พดูคยุถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัท ที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและ

การเงิน การควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูล

รายงานทางการเงินสําหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทําให้มัน่ใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติ

นโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขดัแย้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคมุภายในบริษัท โดยตรวจสอบ

กระบวนการทางบญัชีและการปฏิบติังานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ จดัทํารายงานเก่ียวกับการควบคมุภายในทีดี่ 

นําเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนัน้ๆ เพ่ือกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป  

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทําหน้าที่เป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลงัจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

การการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้มั่นใจว่าโปรแกรมการ

พฒันาพนกังานซึ่งรวมถึงวฒันธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจดัการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดและ

หลกัปฏิบติัของบริษัท 

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลกั ได้แก่ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหาร

ความเสี่ยง (3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบติดตาม  ทัง้นี ้ใน

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุ

ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในสําหรับ 5 ส่วนหลักตามที่กล่าวข้างต้น โดยสรุปความเห็นว่าบริษัท มี

ระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําให้มัน่ใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็น

อย่างดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกูใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. รายการระหว่างกัน  

 

10.1  รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. เอ็มเจ็ท     

 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึง่เป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด  

8,094,123.07 9,622,893.61 บริษัทเช่าเคร่ืองบินเหมาลาํให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้เดินทางไป

ประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและต่างประเทศ  โดย

เป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

  

  

บจก. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ลาบวน) – บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ลาบวน) 

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด  

4,262,189.05 6,548,819.81 บริษัทยอ่ยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้

เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 

Lodging Management (Labuan) Limited - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  Lodging Management (Labuan) Limited 

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด   

1,403,139.29 - บริษัทยอ่ย เช่าเคร่ืองบินเหมาลาํให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้

เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด   

- 2,048,548.38 บริษัทยอ่ยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้

เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด   

278,336.24 - บริษัทยอ่ยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้

เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 

Delicious Food  Holding (Singapore) Pte. Ltd. - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  Delicious Food  Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

ความสัมพนัธ์ :  มกีรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็          

ค่าใช้จ่ายอื่น  : บจก. เอม็เจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลักษณะทีเ่ป็นการเชา่เหมาลาํ (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็น

อตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด   

9,523,410.71 - บริษัทยอ่ยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แกผู่้บริหาร เพือ่ใช้

เดินทางไปประชุม/ตรวจเยีย่มกจิการในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกต ิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอม็เจ็ท 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. เอม็เจ็ท 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

2,093,775.00 2,159,000.00 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้เชา่     : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ เช่า          : บจก. เอม็เจ็ท 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอม็เจ็ท จ่ายคา่เช่าเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ ให้แก ่บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดังกลา่วเป็นอตัราที ่บจก. ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แกบ่ริษัทลสิซิง่ ซึง่เป็น

บุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนนิงานจริง 

 

314,017.26 201,077.16 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ เชา่เคร่ือง

คอมพวิเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณทีม่าก ทาํให้ต้นทนุการเช่าทีต่ํา่กว่า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอม็เจ็ท 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็               

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชั่น  ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้าน

การเงิน การคิดคา่บริหารจดัการเป็นไปในลักษณะ

ธุรกจิปกติทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราทีค่ดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุ

ราย 

 

 

732,000.00 1,464,000.00 เนือ่งจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น  มบีุคลากรทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน และ

เพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามเหตุสมผลแล้ว 

บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วลิล่า 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วลิลา่ 

ความสัมพนัธ์ 

1. บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วลิล่า เป็นกจิการร่วมค้าซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ถอืหุ้นร้อยละ  50  

2. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ 

3. มกีรรมการร่วมกันคือ  

1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็       2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้ บริการด้านบัญช ีโดยคิดคา่บริการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดังกลา่วเป็นอตัราทีค่ิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

602,400.00 600,000.00 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญมากกวา่ และเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกดิประสิทธิภาพสงูสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผลแล้ว  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์     

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย     :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป (ประกอบธุรกจิเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

ภายใต้ยีห้่อ The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, 

Burger King)  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ (ประกอบธุรกจิร้านอาหารบริการด่วนในทา่

อากาศยาน เช่น ดอนเมอืง ภูเกต็ เชียงใหม)่ 

 ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นายพอล ชาลส์ี เคนนี ่    

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จําหนา่ยสินค้าและผลติภณัฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วสิ 

พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้าร

ซือ้ขายดาํเนนิการภายใต้สญัญาทีช่ัดเจน 

6,969,873.37 

 

4,010,357.94 

 

บริษัทยอ่ยจําหนา่ยสินค้าให้แก ่บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติทีบ่ริษัทยอ่ยดําเนนิอยู ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

  

  

  

บจก. ไมเนอร์ ดคีิว  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย     :     บจก. ไมเนอร์ ดีคิว (ประกอบธุรกจิให้บริการคิออสไอศกรีมภายใต้ยีห้่อ 

"Dairy Queen")  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

ไมเนอร์ ดีคิว และถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็     2) นายพอล ชาลส์ี เคนนี ่    

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

รายได้จากการขาย :  บจก. ไมเนอร์ ดคีิว  

จําหนา่ยไอศกรีม ภาชนะบรรจภุัณฑ์และวสัดุอปุกรณ์

ทีใ่ช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขาย

ดําเนนิการภายใต้สญัญาทีช่ัดเจน 

10,106,816.72 10,190,086.53 บริษัทยอ่ยจําหนา่ยสินค้าให้แก ่บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติทีบ่ริษัทยอ่ยดําเนนิอยู ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย     :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกจิให้บริการร้านอาหารประเภท  

แฮมเบอร์เกอร์ภายใต้ยีห้่อ 'Burger King')  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. 

เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นายพอล ชาลส์ี เคนนี ่    

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหนา่ยสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขายดาํเนนิการภายใต้สัญญาที่

ชัดเจน 

  

66,104,111.53 49,898,533.82 บริษัทยอ่ยจําหนา่ยสินค้าให้แก ่บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติทีบ่ริษัทยอ่ยดําเนนิอยู ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. สเวนเซ่นส์  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย     :  บจก. สเวเซ่นส์  (ไทย) (ประกอบธุรกจิให้บริการร้านอาหารประเภทไอศกรีม 

ภายใต้ยีห้่อ "Swensen")  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็     2) นายพอล ชาลส์ี เคนนี ่    

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)  

จําหนา่ยสินค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด 

ทัง้นีก้ารซือ้ขายดาํเนนิการภายใต้สัญญาทีช่ัดเจน 

  

1,047,823.92 996,320.89 บริษัทยอ่ยจําหนา่ยสินค้าให้แก ่บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติทีบ่ริษัทยอ่ยดําเนนิอยู ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ผู้ รับบริการ: บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1.  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ถอืหุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2.         มกีรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่  

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป  ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้าน

การเงิน การคิดคา่บริหารจดัการเป็นไปในลักษณะ

ธุรกจิปกติทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราทีค่ดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุ

ราย 

1,814,972.60 1,752,462.16 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ ให้เชา่: บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  

ผู้ เช่า     : บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์  

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. 

เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถอืหุ้นร้อยละ  51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2.       มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็      2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่   

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

รายได้ค่าเช่า  :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ให้ 

บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์เช่าอปุกรณ์สาํหรับใช้

ในการประกอบธุรกจิร้านอาหาร โดยมกีารกาํหนด

อตัราค่าเชา่ทีช่ัดเจน โดยอตัราค่าเชา่คิดจากต้นทนุ

บวกดอกเบีย้   

- 630,000.00 เนือ่งจากการจัดหาอปุกรณ์โดย บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  ซึง่มร้ีานสาขามากกว่าทาํให้เกดิความได้เปรียบทาง

ต้นทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  – บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ รับเงินปันผล:  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป   

ผู้จ่ายเงินปันผล: บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1.   บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็       2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่   

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

เงนิปันผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  รับ

เงินปันผลจากการลงทนุ  บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ท

เนอร์ ในอตัราเดียวกบั บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ จ่ายให้แกผู่้ถอืหุ้นทัว่ไป 

40,798,933.33 25,499,537.33 เป็นผลจากการที ่บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปถอืหุ้นใน 

บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ซึ่งถอืเป็นลงทนุประเภทหนึง่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผลแล้ว  

  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. สเวนเซ่นส์  (ไทย)  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ ให้เชา่ :    บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกจิให้บริการร้านอาหารประเภท  ไอศกรีม 

ภายใต้ยีห้่อ "Swensen")  

ผู้ เช่า      :    บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

สเวนเซ่นส์ (ไทย) และถอืหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ  1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็      2) นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่   

3) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

รายได้ค่าเช่า : บจก. สเวนเซ่นส์  (ไทย) ให้เช่า

โกดังแก ่บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์  โดยมกีาร

กาํหนดอตัราค่าเชา่ทีช่ัดเจน ทัง้นี ้อตัราคา่เช่า

ดังกลา่ว เป็นอตัราทีค่ิดตามต้นทนุจริงบวกค่าใช้จ่าย

ดําเนนิงานอืน่ 

84,000.00 70,000.00 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้    :    บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  (ธุรกจิลงทนุ) 

ผู้กู้         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

     บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่น

แนล  และ บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited  

  

เงนิให้กู้ยมื : บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ให้  

Eutopia Private Holding Limited  กู้ยมืเงินตาม

สัญญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราที่

กาํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดังกล่าว

มกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี          233,672,575.00 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้             (23,167,650.00) 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน            (4,512,125.00) 

ราคาตามบัญชปีลายปี      205,992,800.00 

 

205,992,800.00 233,672,575.00 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

  

บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้    :    บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  (ธุรกจิลงทนุ) 

ผู้กู้         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  

และบจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ Eutopia Private 

Holding Limited  กู้ยมืเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดังกล่าวเป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดย

ผู้ถอืหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

8,338,769.17 10,854,571.49 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ   :    Lodging Management  (Labuan) Limited   (บริหารโรงแรม) 

ผู้ รับบริการ    :    Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement 

(Labuan) Limited  โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น

แนล ถอืหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging Mangement 

(Labuan) Limited  ให้บริการจดัการด้านการบริหาร

โรงแรม  การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราคา่ธรรมเนยีมบริหารจัดการ

ดังกลา่วเป็นอตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มี

การกาํหนดอตัราค่าบริการทีช่ัดเจน  

136,560,892.06 84,721,511.43 เนือ่งจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มผีู้ที่

มคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพือ่เป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ    :    บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ผู้ รับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

และถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  อตัราร้อยละ 50 ใน 

Eutopia Private Holding Limited 

 2.        มกีรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็   2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม  การคิด

ค่าบริหารจดัการเป็นไปในลักษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอตัราที่

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มกีารกาํหนดอตัรา

ค่าบริการทีช่ัดเจน  

363,096.00 - เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มผีู้ทีม่คีวามเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสงูสุด   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 112 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ    :    บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้ รับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited โดยผา่น บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  

 2.        มกีรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

 

รายได้อื่น  : บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ให้บริการจัดการหาแหลง่เงินกู้จากสถาบันการเงิน

ให้แก ่Eutopia Private Holding Limited  โดยคดิ

อตัราค่าธรรมเนยีมเป็นสัดสว่นจากจาํนวนเงินกู้ ซึ่ง

เป็นลักษณะใกล้เคียงกบัการคิดค่าบริการโดยที่

ปรึกษาอสิระจากภายนอก 

6,427,625.71 7,948,927.72 การจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก ่Eutopia 

Private Holding Limited เป็นไปสัญญาร่วมทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ   :    บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทค

โนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสัมพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ และถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  อตัราร้อยละ 

50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 2.        มกีรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศแก ่Eutopia Private Holding Limited  

การคิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกจิปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดังกลา่วเป็นอตัราทีค่ิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

897,964.00 431,130.00 เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. ฮาเบอร์ววิ     

 บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ผู้ ให้กู้    :     บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  (ธุรกจิลงทนุ) 

ผู้กู้         :     บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสัมพนัธ์  

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

และ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์ววิ  

 

เงนิให้กู้ยมื : บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์ววิ กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ และ

คิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้

ถอืหุ้นและอ้างองิจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ัญญาเงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี              2,412,104.00     

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน                 122,952.00 

ราคาตามบัญชปีลายปี          2,535,296.00     

2,535,296.00 2,412,104.00 เป็นการให้กู้ยมืตามสัดส่วนการถอืหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

 บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  - บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ผู้ ให้กู้    :     บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  (ธุรกจิลงทนุ) 

ผู้กู้         :     บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสัมพนัธ์  

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

และ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์ววิ กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ  โดย

คิดดอกเบีย้ในอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้นและ

อ้างองิจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สัญญาทีก่าํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชัดเจน  

58,029.67 60,284.17 เป็นการให้กู้ยมืตามสัดส่วนการถอืหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ผู้ ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ: บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสัมพนัธ์ 

1.  บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

และ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 

ใน บจก. ฮาเบอร์ววิ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็    2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม  การคิด

ค่าบริหารจดัการเป็นไปในลักษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอตัราที่

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีม้กีารกาํหนดอตัรา

ค่าบริการทีช่ัดเจน  

 

2,673,522.21 2,871,623.87 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพือ่เป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตุ    สมผลเป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ   :    บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทค

โนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ    :    บจก. ฮาเบอร์ววิ 

ความสัมพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 

30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว  

 2.        มกีรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็   2) นางปรารถนา มงคลกลุ 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศแก ่บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดคา่บริหาร

จัดการเป็นไปในลักษณะธุรกจิปกติทัว่ไป และคิด

อตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราคา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราที่

คิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัทีค่ิดกบั

ผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

59,850.00 55,290.00 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้        :   Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.        Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยมื : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Tanzania Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  ทัง้นีส้ัญญา

เงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี          134,434,247.52 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

 อตัราแลกเปลี่ยน                 6,865,882.99  

ราคาตามบัญชปีลายปี      141,300,130.51 

     

141,300,130.51 134,434,247.52 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :    Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.      Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited   

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอื

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดังกลา่วมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

 

3,234,175.02 3,082,174.33 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 116 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ: Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่นส์ 

และถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited.   

 2.       Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited   

ค่าบริการจัดการ : Tanzania Tourism and 

Hospitality Investment Limited ได้รับบริการด้าน

การบริหารงานจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 

ทัง้นี ้อตัราคา่บริการจดัการดังกล่าวเป็นอตัราทีค่ิด

จากต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัทีใ่ช้กบั

ผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

 

 

45,520.00 - บริษัทได้รับบริการจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 

เพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited     

 Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้        :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.       Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยมื : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Zanzibar Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

 กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึ่ง

เป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  ทัง้นีส้ัญญา

เงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี            14,209,463.45 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน                  725,711.75  

ราคาตามบัญชปีลายปี        14,935,175.20 

 

14,935,175.20 14,209,463.45 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 117 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน  Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited กู้ยมืเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอื

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดังกลา่วมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

 

341,846.23 355,273.54 เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

Rocky Hill Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้        :    Rocky Hill Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นทางอ้อมใน   Rocky Hill 

Limited 

 

เงนิให้กู้ยมื : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Rocky Hill Limited กู้ยมื

เงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึ่งเป็น

อตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  ทัง้นีส้ัญญาเงินกู้

ดังกลา่วมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี            8,873,536.00 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน                             0.00 

ราคาตามบัญชปีลายปี        8,873,536.00 

 

 

8,873,536.00 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 118 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :   Rocky Hill Limited 

ความสัมพนัธ์ 

3. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

4. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นทางอ้อมใน   Rocky Hill 

Limited 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Rocky Hill Limited. กู้ยมืเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดังกล่าวเป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดย

ผู้ถอืหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

 

 

 

111,972.00 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

Sand River Eco Camp Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Sand River Eco Camp Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้        :    Sand River Eco Camp Limited 

ความสัมพนัธ์ 

5. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

6. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นทางอ้อมใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

เงนิให้กู้ยมื : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Sand River Eco Camp 

Limited กู้ยมืเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัรา

ดอกเบีย้ซึ่งเป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  

ทัง้นีส้ัญญาเงินกู้ดงักลา่วมกีาํหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี            51,370,104.17 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน                             0.00 

ราคาตามบัญชปีลายปี        51,370,104.17 

 

 

51,370,104.17 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 119 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Sand River Eco Camp Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :   Sand River Eco Camp Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นทางอ้อมใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Sand River Eco Camp Limited. กู้ยมืเงินตาม

สัญญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราที่

กาํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น ทัง้นีส้ัญญาเงินกู้ดงักลา่ว

มกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

 

 

 

461,826.00 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

Elewana Afrika Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited 

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้        :    Elewana Afrika Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

เงนิให้กู้ยมื : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Elewana Afrika Limited 

กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วมทนุ และคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราทีก่าํหนดร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น  ทัง้นีส้ัญญา

เงินกู้ดังกล่าวมกีาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่

ชัดเจน 

ราคาตามบัญชต้ีนปี            82,366,759.83 

การกู้เพิม่                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                0.00 

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จาก  

    อตัราแลกเปลี่ยน                             0.00 

ราคาตามบัญชปีลายปี        82,366,759.83 

 

 

82,366,759.83 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 120 

บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited  

ผู้ ให้กู้    :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :    Elewana Afrika Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Elewana Afrika Limited. กู้ยมืเงินตามสัญญาร่วม

ทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นอตัราทีก่าํหนด

ร่วมกนัโดยผู้ถอืหุ้น ทัง้นีส้ัญญาเงินกู้ดงักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ทีช่ัดเจน 

 

501,650.00 - เป็นการให้กู้ยมืตามสัญญาร่วมทนุ และมอีตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

 บจก. เอม็ สปา เวนเจอร์  - Arabian Spa (Dubai) Limited 

ผู้ ให้บริการ    :        บจก. เอม็ สปา เวนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพือ่สุขภาพ) 

ผู้ รับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสัมพนัธ์ 

1.       บจก. เอม็ สปา อนิเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์

เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน  

          บจก. เอม็ สปา เวนเจอร์  และ บริษัท เอม็ สปา เวนเจอร์ ถอืหุ้นร้อยละ 49 ใน 

Arabian Spa (Dubai)  Limited 

2.      มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวลิเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เอม็ สปา เวน

เจอร์  ให้บริการด้านการจัดการ การบริหารสปา   การ

คิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกจิปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดังกลา่วเป็นอตัราทีค่ิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

 

6,089,797.13 6,277,069.74 เนือ่งจาก บจก เอม็ สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ทีม่คีวามเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสงูสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น     

 บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล- บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น (ธุรกจิลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ความสัมพนัธ์ 

1.   บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถอื

หุ้นร้อยละ 16.76 ใน              บมจ.   ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล          

2. มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ 

รายได้ค่าบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์

เนชั่นแนล ให้ บริการด้านบญัช ีภาษี การบริหาร

การเงินและการขายห้องชุด การคิดคา่บริหารจัดการ

เป็นไปในลักษณะสากลทัว่ไป โดยคิดอตัรา

ค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณ

งาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการดงักลา่วเป็นอตัราทีค่ิดตาม

ต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัทีค่ิดกบั

ผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

900,000.00 8,313,389.00 เนือ่งจาก บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกวา่และเพือ่เป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้เชา่  :   บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จาํกดั  (ธุรกจิลงทนุและบริหารอสังหาริมทรัพย์)  

ผู้ เช่า       :   บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. 

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถอืหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  ซึง่ 

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 71.04** ใน บจก. แมริ่ม เทอเรซ รี

ซอร์ท 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็       

ค่าเช่า : บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  เช่าทีด่ินของ 

บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้นเพือ่ใช้ในการกอ่สร้างโรงแรม

โฟร์ซีซั่นส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าพืน้ทีค่ดิ

เป็นอตัราร้อยละของรายได้รวม ซึ่งเป็นอตัราตลาด 

โดยมสีัญญาทีก่าํหนดระยะเวลาและอตัราคา่เช่าที่

ชัดเจน 

 

 

 

 

13,683,088.40 10,576,116.39 การเช่าทีด่ินเพือ่สร้างโรงแรม และดาํเนนิกจิการโรงแรม 

เป็นรายการค้าตามปกติ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และมคีวามสมเหตสุมผล 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. 

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถอืหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  ซึง่

ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็   

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบญัชี ภาษี และการเงิน  การ

คิดค่าบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกจิปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหารจัดการตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดังกลา่วเป็นอตัราทีค่ิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุราย 

 

632,500.00 600,000.00 เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญมากกวา่ และเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกดิประสิทธิภาพสงูสุด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสัมพนัธ์  

1.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น

แนล ซึ่งถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่นส์ 

2.         มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็  

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 

 

 

 

1,384,494.00 156,134.00 เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ผู้ ให้เชา่     : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ เช่า          : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสัมพนัธ์  

1.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น

แนล ซึ่งถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่นส์ 

2.         มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็  

รายได้ค่าเช่า :  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)จ่ายคา่

เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก ่บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราที ่บจก.

ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จา่ยจริงให้แกบ่ริษัทลสิซิ่ง 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนนิงาน

จริง 

 

17,182.95 29,054.76 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ เชา่เคร่ือง

คอมพวิเตอร์กบั บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ใน

ปริมาณทีม่าก ทาํให้ต้นทนุการเช่าทีต่ํา่กว่า   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

บจก. ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิง้     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ภูเกต็ เวสเซล โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ภูเกต็ เวสเซล โฮลดิง้ 

ความสัมพนัธ์  

1.  มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็   

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. ภูเกต็ เวส

เซล โฮลดิง้ 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 

248,225.00 - เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

บจก. พลูหลวง     



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ -บจก. พลูหลวง 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. พลูหลวง 

ความสัมพนัธ์  

1.  มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็  

.  

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. พลูหลวง 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

30,275.00 196,000.00 เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

บจก. ราชดาํริ เรสซิเดนซ์ - บจก. พลูหลวง 

ผู้ขาย    :   บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ 

ผู้ซือ้      :   บจก. พลูหลวง 

ความสัมพนัธ์  

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท เอม็ ไอ สแควร์ ซึ่งเป็นผู้

ถอืหุ้นใน บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ 

2. มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็  

 

รายได้จากการขายห้องชุด: บริษัทรับรู้รายได้จาก

การขายห้องชดุจาก บจก. พลูหลวง กบั บจก. ราช

ดําริ เรสซิเดนซ์ 

 

 

136,457,250.00 - บจก. ราชดาํริ เรสซิเดนซ์ ดาํเนนิการด้านการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์และการขายอาคารชุด  ราคาขายเป็นไป

ตามราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ -บจก. หวัหนิ คอนโดมเินยีม 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. หวัหนิ คอนโดมเินยีม 

ความสัมพนัธ์ 

1. มผีู้ถอืหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. หวัหนิ 

คอนโดมเินยีม และถอืหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล  ซึ่ง บมจ. 

ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  

2. มกีรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็       

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. หวัหนิ 

คอนโดมเินยีม.โดยคดิอตัราคา่บริการรายเดือน ตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการ

ลักษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก 

61,950.00 - เนือ่งจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดเิคท      

 บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท  

ผู้ รับเงินปันผล:  บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้จ่ายเงินปันผล: บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ความสัมพนัธ์ 

1.   บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  

  

 

เงนิปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

รับเงินปันผลจากการลงทนุ บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท ในอตัราเดียวกบั บจก. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

จ่ายให้แกผู่้ถอืหุ้นทัว่ไป 

83,784,050.00 80,210,350.00 เป็นผลจากการทีบ่ริษัทถอืหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท ซึ่งถอืเป็นลงทนุประเภทหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม

สมเหตุสมผลแล้ว  

  

 บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  - บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  และถอืหุ้นใน บริษัทใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72   

2.      มกีรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลัย รัตนพล             

 

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ซือ้

ผลติภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท ทัง้นี ้

อตัราค่าสินค้าดังกลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บุคคลภายนอก 

32,174,882.26 28,417,219.28 เนือ่งจาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหนา่ยเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็ง เป็นราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และ

มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) 

ความสัมพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  และถอืหุ้นใน บริษัทใน   บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึ่งถอืหุ้น

ร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)  

2.       มกีรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลัย รัตนพล             

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซือ้ผลติภณัฑ์

จาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราค่า

สินค้าดงักลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบคุคลภายนอก 

5,953,500.00 6,773,820.00 เนือ่งจาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหนา่ยเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็ง เป็นราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และ

มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. เอสแอลอาร์ท ี- บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. เอสแอลอาร์ท ี

ความสัมพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  และถอืหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึ่งถอืหุ้นร้อยละ 100 

ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ท ี

2.       มกีรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลัย รัตนพล             

ซือ้สินค้า : บจก. เอส.แอล.อาร์.ท ีซือ้ผลิตภัณฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราค่าสินค้า

ดังกลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบคุคลภายนอก 

7,216,400.00 4,145,826.00 เนือ่งจาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท เป็นผู้ผลติและ

จําหนา่ยเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็ง เป็นราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และ

มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ ดคีิว - บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. ไมเนอร์ ดคีิว 

ความสัมพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  และถอืหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึ่งถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร์ ดคีิว  

2.       มกีรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลัย รัตนพล             

 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีควิ ซือ้ผลิตภัณฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราค่าสินค้า

ดังกลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลติภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบคุคลภายนอก 

3,396,455.00 4,204,760.00 เนือ่งจาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท เป็นผู้ผลติและ

จําหนา่ยเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็ง เป็นราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกต ิคณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และ

มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย)  - บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลับ (ประเทศไทย) 

ความสัมพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  31.32  ใน บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิ

เคท  และถอืหุ้นใน  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถอืหุ้นร้อยละ 

100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลับ (ประเทศไทย) 

2.       มกีรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลัย รัตนพล                    

 

 

ซือ้สินค้า : บจก.เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท ทัง้นี ้

อตัราค่าสินค้าดังกลา่วเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทดงักลา่วจาก

บุคคลภายนอก 

15,870.00 31,050.00 เนือ่งจากบมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหนา่ยเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็ง เป็นราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และ

มคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 

บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. เอม็เจ็ท 

เมนเทนแนนซ์โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตาม

ลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการ

ลักษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก 

366,000.00 - เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้เชา่     : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ เช่า          : บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย

ค่าเช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก ่บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลูชั่นส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราที ่

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แกบ่ริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนนิงานจริง 

 

99,588.36 - เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ เชา่เคร่ือง

คอมพวิเตอร์กบับริษัทลสิซึง่ ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณทีม่าก ทาํให้ต้นทนุการเช่าทีต่ํา่กว่า  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็               

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชั่น  ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้าน

การเงิน การคิดคา่บริหารจดัการเป็นไปในลักษณะ

ธุรกจิปกติทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนยีมบริหาร

จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราทีค่ดิตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัทีค่ิดกบัผู้ รับบริการรายอืน่ทกุ

ราย 

 

732,000.00 - เนือ่งจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น  มบีุคลากรทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน และ

เพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามเหตุสมผลแล้ว 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้เชา่: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ เช่า: บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสัมพนัธ์  

มกีรรมการร่วมกันคือ  นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ 

 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

จ่ายค่าเชา่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้แก ่บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลูชั่นส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นอตัราที ่

บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จา่ยจริงให้แกบ่ริษัท

ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนนิงานจริง 

 

32,188.56 10,729.52 เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้ เชา่เคร่ือง

คอมพวิเตอร์กบับริษัทลสิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณ

ทีม่าก ทาํให้ต้นทนุการเช่าทีต่ํ่ากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโล

ยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสัมพนัธ์ 

      มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. ไมเนอร์ 

แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิด

ค่าบริการลักษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

442,425.00 - เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 



 บริษัทไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไทยเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ชื่อเดิม บจก. ไมเนอร์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไทยเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช 

ความสัมพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น  

และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท 

ทเีอช 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก ่บจก. ไทยเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทเีอช โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิด

ค่าบริการลักษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 

49,835.81 - เนือ่งจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มบีคุลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสิทธิภาพ

สูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท 

The Coffee Club Holdings Pty.Ltd     

Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. 

ผู้ รับเงินปันผล:  Delicious Food Holding (Australia) ) Pty.Ltd. 

ผู้จ่ายเงินปันผล: The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. 

ความสัมพนัธ์ 

2. บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด 

กรุ๊ป  และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถอืหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food 

Holding (Australia) 

3. Delicious Food Holding (Australia) ถอืหุ้นร้อยละ 50 ใน The Coffee Club 

Holdings Pty.Ltd. 

เงนิปันผลรับ : Delicious Food Holding 

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทนุ  

The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ในอตัรา

เดียวกบั The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. จ่าย

ให้แกผู่้ถอืหุ้นทัว่ไป 

73,399,556.71 48,763,395.08 เป็นผลจากการที ่Delicious Food Holding (Australia)ถอื

หุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ซึ่งถอืเป็น

ลงทนุประเภทหนึง่  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา

แล้วมคีวามเหน็วา่ รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล

แล้ว  

  

บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากัด     

บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทยอ่ย – บริษัท อนิชัวร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชัวร์รันซ์ โบ

รกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ ให้บริการ:  บริษัท อนิชัวร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ รับบริการ: บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทยอ่ย  

ความสัมพนัธ์ 

                  มกีรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็       . 

ค่าประกันภัย: บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

และ บริษัทยอ่ย จ่ายค่าประกนัภัย ให้ บริษัท อนิชัวร์

เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั ราคา

ประกนัภัยดังกลา่วเป็นอตัราทีใ่กล้เคียงกบัราคา

ตลาด  

14,007,356.00 - เนือ่งจาก บริษัท อนิชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชวัร์รันซ์ โบรก

เกอร์ส จํากดั มบีุคลากรทีม่คีวามเชี่ยวชาญในด้านการ

ประกนัภัย และยงัเพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิ

ประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา

แล้วมคีวามเหน็วา่ รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
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บริษทั/บริษทัย่อย - บริษทัที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและ

บริการ 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2554 

(บาท) 

สําหรับปีสิน้สุด 

ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 2553 

(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     

 นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ 

ผู้ ให้บริการ   :   บจก. สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ 

ผู้ รับบริการ  :   นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ 

ความสัมพนัธ์ 

1.      นายวลิเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ ถอืหุ้นร้อยละ  11.03 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่น

แนล 

2.      นายวลิเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

รายได้ค่าบาํรุงรักษา : บจก.สมยุ บชี เรสซิเด้นท์ 

ได้รับรายได้ค่าบํารุงรักษารายปี จากนายวิลเลี่ยม 

เอล็ล์วู๊ด ไฮเนค็ ซึง่เป็นผู้ซือ้โครงการทีพ่กัอาศัยที่

บริษัทสร้างเพือ่ขาย ทัง้นี ้อตัราค่าบริการดังกล่าวเป็น

อตัราเดียวกบัทีเ่รียกเกบ็จากบุคคลภายนอก 

- 1,101,600 การจ่ายค่าบํารุงรักษารายปี เป็นการจ่ายตามราคาตลาด 

(อตัราเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป) และเงื่อนไขปกต ิสําหรับผู้ซือ้

โครงการทีพ่กัอาศัยของ  บจก. สมยุ บีช เรสซิเด้นท์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 

รายการทีเ่กดิขึน้เป็นธรรม และมคีวามสมเหตสุมผล 

 นายอานิล ธาดาน่ี     

 บจก. ราชดาํริ เรสซิเดนซ์ - นายอานลิ ธาดานี ่

ผู้ขาย    :   บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ 

ผู้ซือ้    :    นายอานลิ ธาดานี ่

ความสัมพนัธ์ 

1.      บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ  100  ใน บจก. ราชดาํริ เรสซิเดนซ์ 

2.      นายอานลิ ธาดานี ่เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

รายได้จากการขายห้องชุด: บริษัทรับรู้รายได้จาก

การขายห้องชดุจาก นายอานลิ ธาดานี ่กบั บจก. ราช

ดําริ เรสซิเดนซ์ 

- 112,216,137 บจก. ราชดาํริ เรสซิเดนซ์ ดาํเนนิการด้านการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์และการขายอาคารชุด  ราคาขายเป็นไป

ตามราคาตลาดและเงื่อนไขตามปกติธุรกจิ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถอืหุ้นร้อยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล นัน้ รวมการถอืหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท มาเวลลสัเวลธ์ ร้อยละ  1.65  และได้มกีารปรับโครงสร้างการถอืหุ้นในวันที ่12 มถินุายน พ.ศ. 2552 ทาํให้ บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

                     ** บมจ. ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 71.04 บจก. แมริ่ม  เทอเรซ รีซอร์ท ซึ่งเป็นการรวมการถอืหุ้นทางตรงร้อยละ 45.30 และถอืหุ้นทางอ้อมโดยถอืผา่น บมจ. โรงแรมราชดาํริ  เป็นร้อยละ  25.74                      
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10.2  ขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักล่าวในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวิเคราะห์ว่า รายการ

ดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายติุธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรัพย์สนิ ฝ่ายการ

ลงทนุจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุ โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

จากนัน้จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนมุติั โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนมุติัรายการ

ดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกันดงักล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจําเป็น

และเป็นไปในราคาที่ยติุธรรมหรือไม่ 

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้จัดให้มีการ

ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ ถือหุ้น การโฆษณาลง

หนงัสือพิมพ์ จนถึงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัรายการ  

และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย มีการดําเนินการที่ถกูต้อง เป็นไปตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้จดัให้ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศมี

ข้อความที่ระบถึุงการปฏิบติัให้การทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และในระหว่างที่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยบางบริษัทเพ่ือให้มีข้อความ

ดงักล่าวยงัไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทและบริษัทใน

เครือว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในระหว่างปี 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  รายการค้า

ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าตามปกติรายการ

ค้าที่สําคญักับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

10.3  นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต  

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดแูลรายการระหวา่งกันดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความ

จําเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยติุธรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทาํรายการระหว่างกนั ดงันี ้

 
 นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขายและการซือ้สนิค้า ราคาปกติท่ีคิดกับบุคคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ราคาปกติท่ีคิดกับบุคคลภายนอก 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติท่ีคิดกับบุคคลภายนอก 

ค่าสทิธิแฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติท่ีคิดกับบุคคลภายนอก 

รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติท่ีคิดกับบุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อัตราท่ีกําหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติท่ีคิดโดยบุคคลภายนอก 

ค่าบริการจัดการจ่าย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดําเนินการ 

ค่าลขิสทิธิ์ในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติท่ีคิดโดยบุคคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 
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 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

11.1 งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัช ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 

ผู้สอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 

ธันวาคม 2554 ได้แก่ นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จํากัด 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2554 และ 2553 งบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ

บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแส

เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) และให้ความเห็นว่า งบการเงิน

รวมและงบการ เ งิ น เฉพาะบริ ษั ท ข้ างต้ นนี แ้สดงฐานะการ เ งิ นรวมและฐานะการ เ งิ น เฉพาะบริ ษั ท  ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน

สดเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 

ของเฉพาะบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553* 31 ธันวาคม 2554 

   พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ  

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 968,815 3.43%         1,156,281  3.53% 1,145,782  2.80% 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 969,638 3.43%            981,263  2.99%          1,449,602  3.55% 

ลูกหนีบ้ริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 65,269 0.23%              66,105  0.20%              22,342  0.54% 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 854,148 3.02%             949,985  2.90%             ,465,953  3.59% 

สิทธิในสถานทีพ่กัผ่อนโดยแบง่เวลา - 0.00%             119,424  0.36%                  1,722  0.05% 

ทีด่ินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 385,652 1.36%          2,418,721  7.37%             ,574,096  3.85% 

ลูกหนีอ้ืน่ 151,258 0.54%             376,911  1.15%                86,735  1.68% 

ค่าใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้า - 0.00%             151,258  0.46%                80,583  0.93% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 1,469,186 5.20%             627,189  1.91%                59,869  1.61% 

     รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 4,863,966 17.20%          6,847,137  20.88%           7,606,685  18.61% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 445,350 1.58%             384,728  1.17%               507,374  1.24% 

เงินลงทนุซึง่บันทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 1,353,097 4.79%          1,535,859  4.68%            3,925,131  9.61% 

เงินลงทนุระยะยาวอืน่ - สุทธิ 839,831 2.97%          1,915,606  5.84%               160,001  0.39% 

ทีด่ินและโครงการระหวา่งการพฒันา 2,956,412 10.46%          3,955,349  12.06%                 33,098  0.08% 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ - 0.00%             950,129  2.90%               933,472  2.28% 

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 11,107,944 39.29%        10,232,531  31.20%         17,137,373  41.94% 

สินทรัพย์ไมม่ตีัวตน - สุทธิ 3,878,429 13.72%           4,298,767  13.11%            7,566,047  18.51% 

สิทธิการเช่า- สุทธิ 1,963,582 6.95%           1,847,758  5.63%            1,840,834  4.50% 

เงินมดัจํา 213,737 0.76%              579,318  1.77%               685,022  1.68% 

สินทรัพย์อืน่  648,472 2.29%              251,589  0.77%               470,168  1.15% 

     รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 23,406,854 82.80%         25,951,635  79.12%          33,258,519  81.39% 

รวมสินทรัพย์ 28,270,820 100.00% 32,798,772 100.00% 40,865,204 100.00% 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีส้ินหมุนเวียน 
      

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 683,335 2.42%              576,810  1.76%            1,097,348  4.23% 

เจ้าหนีก้ารค้า 1,115,545 3.95%           1,098,459  3.35%            1,265,805  4.88% 

เงินกู้ยมืระยะยาวส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี   535,022 1.89%              555,022  1.69%               382,164  1.47% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึง่ปี - 0.00%                        -    0.00%               141,235  0.54% 

รายได้รับลว่งหน้าทีถ่งึกาํหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี    32,184 0.11%                27,504  0.08%                 42,674  0.16% 

หุ้นกู้ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี 1,275,000 4.51%           1,000,000  3.05%            1,840,000  7.10% 

เจ้าหนีแ้ละเงินทดรองจากบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 29,170 0.10%                16,032  0.05%                 31,447  0.12% 

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 198,615 0.70%              156,614  0.48%               210,162  0.81% 

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 858,150 3.04%              957,157  2.92%            1,818,974  7.01% 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 1,950,400 6.90%           1,671,041  5.09%            1,756,919  6.78% 

      รวมหนีส้ินหมนุเวียน 6,677,421 23.62% 6,058,639 18.47%            8,586,729  33.11% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
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งบดุล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553* 31 ธันวาคม 2554 

   พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ  

เงินกู้ยมืระยะยาว  2,136,553 7.56%           2,335,864  7.12%            5,923,300  22.84% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  - 0.00%                        -    0.00%                 80,061  0.31% 

หุ้นกู้ 6,900,000 24.41%           9,900,000  30.18%          10,360,000  39.95% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอืน่ 502,604 1.78%              748,223  2.28%               980,606  3.78% 

     รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 9,539,157 33.74% 12,984,088 39.59%          17,343,968  66.89% 

รวมหนีส้ิน 16,216,577 57.36% 19,042,727 58.06% 25,930,697 100.00% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทนุเรือนหุ้น 
      

ทนุจดทะเบียน 
      

   หุ้นสามญั 3,351,851 11.86%           3,677,989  11.21%            3,666,520  8.97% 

ทนุทีอ่อกและชําระแล้ว 
      

   หุ้นสามญั 3,246,416 11.48%           3,262,339  9.95%            3,275,225  8.01% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
      

   หุ้นสามญั 3,065,856 10.84%           3,133,794  9.55%            3,215,326  7.87% 

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น 231 0.00%                  4,219  0.01% - 0.00% 

  โดยบริษัทยอ่ยทีห่มดอายแุล้ว 104,789 0.37%              104,789  0.32%               104,789  0.26% 

ส่วนเกนิทนุจากการตีมลูค่ายตุิธรรม 83,303 0.29%           1,120,285  3.42%                 90,832  0.22% 

ส่วนตํา่จากการรวมกจิการภายใต้การควบคุมเดียวกนั (755,413) -2.67%            (755,413) -2.30%             (755,413) -1.85% 

ส่วนเกนิจากการลดสดัสว่นจากการลงทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้ - 0.00%                  4,992  0.02%                   4,992  0.01% 

ส่วนตํา่จากการลงทนุเพิม่ในบริษัทยอ่ย 
  

                       
 

              (32,751) -0.08% 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 
      

    ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ (228,496) -0.81%            (339,220) -1.03%             (263,821) -0.65% 

กาํไรสะสม 
 

    จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 347,774 1.23%              367,799  1.12%               367,799  0.90% 

     ยงัไมไ่ด้จัดสรร  5,287,566 18.70%           5,970,643  18.20%            8,360,372  20.46% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ ่ 11,152,027 39.45%         12,874,228  39.25%          14,367,351  35.16% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 902,216 3.19%              881,817  2.69%               567,156  1.39% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,054,243 42.64%         13,756,046  41.94%          14,934,507  36.55% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,270,820 100.00% 32,798,772 100.00% 40,865,204 100.00% 

*ตามทีป่รับใหม ่
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งบกาํไรขาดทนุ ปี 2552 ปี 2553* 

 
ปี 2554 

 
  พนับาท ร้อยละ  พนับาท ร้อยละ   พนับาท ร้อยละ   

       
รายได้ 

      
รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 4,331,923 25.12% 4,321,853 22.64% 8,134,807 28.71% 

รายได้ค่าเชา่จากกจิการศูนย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ 426,121 2.47% 388,392 2.03% 423,344 1.49% 

รายได้จากกจิการบันเทงิ 93,669 0.54% 119,914 0.63% 148,063 0.52% 

รายได้จากกจิการสปา 315,378 1.83% 295,918 1.55% 298,420 1.05% 

รายได้จากการขายในธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 0.00% 205,338 1.08% 2,820,830 9.96% 

รายได้จากการขายสิทธิในสถานทีพ่กัผ่อนโดยแบ่งเวลา 
      

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 9,196,305 53.33% 9,590,770 50.24% 10,707,906 37.79% 

รายได้จากการจัดจําหนา่ยและการผลิตสินค้า 1,379,178 8.00% 2,679,627 14.04% 2,925,540 10.33% 

รายได้จากการบริหารจดัการ 430,182 2.49% 246,355 1.29% 329,589 1.16% 

รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ 287,250 1.67% 291,733 1.53% 348,296 1.23% 

    รายได้จากการประกอบธุรกจิรวม 16,460,006 95.45% 18,139,901 95.03% 26,136,794 92.25% 

เงินปันผลรับจากบริษัทอืน่ 47,761 0.28% 82,555 0.43% 83,786 0.30% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 168,654 0.98% 216,543 1.13% 263,815 0.93% 

รายได้อืน่ 567,875 3.29% 650,248 3.41% 1,847,465 6.52% 

     รวมรายได้ 17,244,296 100.00% 19,089,246 100.00% 28,331,860 100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุโดยตรงของกจิการโรงแรม 1,541,110 8.94% 1,596,924 8.37% 3,078,061 10.86% 

ต้นทนุโดยตรงของกจิการให้เช่าศูนย์การค้า 121,227 0.70% 125,599 0.66% 128,771 0.45% 

ต้นทนุโดยตรงของกจิการบันเทงิ 13,818 0.08% 17,836 0.09% 20,094 0.07% 

ต้นทนุโดยตรงของกจิการสปา 165,962 0.96% 165,132 0.87% 173,860 0.61% 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ - 0.00% 149,546 0.78% 1,332,394 4.70% 

ต้นทนุขายสิทธิในสถานทีพ่กัผ่อนโดยแบ่งเวลา 
      

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,075,756 17.84% 3,152,774 16.52% 3,541,970 12.50% 

ต้นทนุขายการจัดจําหนา่ยและการผลติสินค้า 870,830 5.05% 1,630,919 8.54% 1,766,429 6.23% 

     ต้นทนุในการประกอบธุรกจิรวม 5,788,704 33.57% 6,838,729 35.83% 10,041,580 35.44% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,664,540 44.45% 8,617,766 45.14% 12,089,331 42.67% 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจาํหนา่ย 1,560,782 9.05% 1,571,408 8.23% 1,980,190 6.99% 

     รวมค่าใช้จ่าย 15,014,026 87.07% 17,027,903 89.20% 24,111,100 85.10% 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ 2,230,270 12.93% 2,061,344 10.80% 4,220,760 14.90% 

ดอกเบีย้จ่าย (428,710) -2.49% (458,075) -2.40% (879,402) -3.10% 

ภาษีเงินได้ (305,773) -1.77% (291,071) -1.52% (414,527) -1.46% 

กําไรก่อนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,495,788 8.67% 1,312,198 6.87% 2,926,831 10.33% 

(กาํไร) ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (95,472) -0.55% (75,740) -0.40% (46,688) -0.16% 

กําไรสุทธสิําหรับงวด 1,400,316 8.12% 1,236,458 6.48% 2,880,143 10.17% 

*ตามทีป่รับใหม ่
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งบกระแสเงนิสด (พันบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,795,137 2,537,444 3,813,404 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (3,010,522) (4,718,304) (6,538,560) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (160,466) 2,380,905 2,669,785 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (375,850) 200,045 (55,371) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 1,348,706 968,815 1,154,232 

กําไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (4,041) (14,628) 39,787 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 968,815 1,154,232 1,138,648 

 

(ค) อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

   อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)                0.73                 1.13                 0.89  

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)                0.29                 0.35                 0.30  

อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารค้า - รวม (เท่า)              21.35               17.91               20.70  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ - รวม (วนั)              16.87               20.10               17.39  

อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลอื (เท่า)              17.53               14.82               14.19  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)              20.54               24.28               25.38  

อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า - รวม (เท่า)                5.89                 6.04                 7.37  

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั)              61.10               59.58               48.86  

Cash cycle (days)             (23.69)             (15.19)               (6.10) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

   อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 64.83% 62.30% 61.58% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.78% 6.13% 7.75% 

อัตรากําไรสทุธิ (%) 8.12% 6.48% 10.17% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.50% 9.58% 20.08% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

   อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 5.25% 4.05% 7.82% 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

   อัตราส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)                1.35                 1.38                 1.74  

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)                8.23                 5.44                 5.54  

อัตราส่วนหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.96 1.04 1.33 
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11.2 คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554 และปี 2554 

แม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะต้องเผชิญกับ

ปัญหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ยังคง

แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิด มีกําไรประจําปี 2554 สงูที่สดุเป็นประวติัการณ์ ถึง 2,880 

ล้านบาท โดยมีสาเหตสุําคญัมาจาก 

1) ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ อนัเนื่องมาจาก 

ก. การขยายตวัของอตัราการเข้าพกัของโรงแรมนอกกรุงเทพและโรงแรมในต่างประเทศตลอดปี 2554 

ข. ความสําเร็จในการเข้าซือ้กิจการ Oaks Hotels and Resorts (“Oaks”) ในประเทศออสเตรเลีย  

ค. ยอดขายของธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม อันได้แก่ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และโครงการ

วาเคชัน่ คลบั ที่เกินความคาดหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางสภาวะเศรษฐกิจ 

2) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหารตลอดทัง้ปี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหานํา้ท่วมในไตรมาสสดุท้าย 

3) กําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P 

หากไม่นบัรวมกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้จ่าย one-time อ่ืนๆ กําไรสุทธิในปี 

2554 จะยงัคงปรับตวัสงูขึน้ในอตัราร้อยละ 55 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภยันํา้ท่วม อนัได้แก่ เงินช่วยเหลือพนกังานที่ประสบ

ภยั และการตดัจําหน่ายทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือที่เสียหายจากบญัชี (Write-off) รวมทัง้สิน้ 238 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายใน

การตดัจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิต ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารมีการตัดจําหน่าย

ทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือที่เสียหายเพียงเล็กน้อย 

นอกจากนี ้บริษัท ไมเนอร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้หยดุผลิตสินค้าอปุโภคและประกาศ

ปิดโรงงาน NMT ที่นิคมอตุสาหกรรมนวนครเป็นการชัว่คราวเนื่องจากมีนํา้ท่วมในพืน้ที่ดงักล่าว อย่างไรก็ดี โรงงาน NMT ได้

เร่ิมเปิดสายการผลิตบางส่วนก่อนกําหนดตัง้แต่เดือนธันวาคม 2554 และแม้ว่า ทรัพย์สินโรงแรมของบริษัทฯ จะไม่ได้รับความ

เสียหายจากนํา้ท่วม แต่โรงแรมในประเทศกลบัได้รับผลกระทบจากการยกเลิกห้องพกัที่มีการจองไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการออก

คําเตือนของสถานทตูประเทศต่างๆ ที่แนะนําให้นกัท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมายังกรุงเทพฯ และหลาย

จงัหวดัที่ประสบปัญหาจากนํา้ท่วม  อย่างไรก็ดี ธุรกิจร้านอาหารยงัสามารถแสดงอตัราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อร้าน 

(Same store sales) ได้สงูถึงร้อยละ 7 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 แม้ว่าร้านอาหารกว่า 120 สาขาจะต้องหยดุดําเนินการในช่วง

นํา้ท่วมเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงร้านเหล่านีไ้ด้ก็ตาม 

ในไตรมาส 4 ปี 2554 รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 39 อยู่ที่ 7,345 ล้านบาท แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ

ปัญหานํา้ท่วม โดยมีสาเหตมุาจากการกระจายตวัของธุรกิจในกลุ่มไมเนอร์ทัง้จากการควบรวมกิจการของ Oaks ในประเทศ

ออสเตรเลีย และการเติบโตของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้รายได้ของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารยงัคงเพ่ิมสงูขึน้ 

ในขณะที่ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วมมากที่สดุ จากการสญูเสียรายได้จากการหยดุดําเนนิงาน

ชัว่คราวของโรงงาน NMT  

รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับ

สดัส่วนร้อยละ 35 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ทํารายได้สงูสดุรองลงมา ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ

ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7  
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รายได้จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 

ปี 2554 

ไตรมาส 4 

ปี 2553 

เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร* 2,954 2,704 9% 

โรงแรมและอื่นๆ 3,875 1,853 109% 

จัดจําหน่ายและผลิต 516 739 -30% 

รายได้รวม** 7,345 5,296 39% 

* เงินปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มีการจัดกลุ่มใหม่จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่ม

ร้านอาหาร 

** รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม 

 

สําหรับปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 28,332 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 48 โดยมีสาเหตสุําคญัมาจาก 

(1) การควบรวมผลการดําเนินงานของ Oaks จํานวน 7 เดือน (2) ยอดขายจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3) ผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึน้ของทกุๆ ธุรกิจ และ (4) การบนัทึกกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P  

หากดรูายได้จําแนกตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ และธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 45 และร้อยละ 41 

ของรายได้รวม ตามลําดบั ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 10 และกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมใน

เงินลงทนุใน S&P มีสดัส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม 

 

รายได้จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2554 ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร* 11,697 10,540 11% 

โรงแรมและอื่นๆ 12,657 5,870 116% 

จัดจําหน่ายและผลิต 2,923 2,680 9% 

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมใน

เงินลงทุนใน S&P 

1,054 0 N/A 

รายได้รวม** 28,332 19,089 48% 

* เงนิปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มกีารจัดกลุม่ใหมจ่ากเดิมรวมอยู่ในกลุม่โรงแรมเป็นกลุม่ร้านอาหาร 

** รวมสว่นแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)  1,369 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ใน

อตัราร้อยละ 30 จากไตรมาส 4 ปี 2553 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

ที่ช่วยชดเชยการสญูเสียรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพ่ิมขึน้จากปัญหานํา้ท่วม ส่งผลให้ EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืน ๆ 

และธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 36 ของ EBITDA รวม ตามลําดบั ในขณะที่ธุรกิจจดัจําหน่ายและ

รับจ้างผลิตได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงาน NMT เป็นเวลา 2 เดือนและยังมีค่าใช้จ่ายจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์และ

สินค้าคงเหลือที่เสียหายจากนํา้ท่วม ส่งผลให้ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตมีผลขาดทนุก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่า

เสื่อมในไตรมาสนี ้
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กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 

ปี 2554 

ไตรมาส 4 

ปี 2553 

เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 492 449 10% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 1,050 553 90% 

จดัจําหนา่ยและผลิต -173 55 -416% 

รวม 1,369 1,056 30% 

EBITDA Margin 19% 20%   

* เงนิปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มกีารจัดกลุม่ใหมจ่ากเดิมรวมอยู่ในกลุม่โรงแรมเป็นกลุม่ร้านอาหาร 

 

สําหรับปี 2554 EBITDA ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 71 อยู่ที่ 6,201 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นบัรวมกําไรจากการ

ปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P จํานวน 1,054 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนใน

ประเทศจีนจํานวน 93 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 (one-time goodwill impairment) แล้ว EBITDA ของบริษัทฯ ยังคง

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 44 โดยธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ มีอตัราการเติบโตของ EBITDA สงูสดุอยู่ที่ร้อยละ 91 จากความพยายาม

ในการขยายธรุกิจควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ผ่านการลงทนุในกิจการ Oaks และการ

พฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ EBITDA ของธุรกิจร้านอาหาร (ไม่นบัรวมกําไรจากการปรับมลูค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P 

และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยม) เติบโตในอตัราที่ใกล้เคียงกับรายได้อยู่ที่ร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี EBITDA ของธุรกิจ

จดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตลดลงในอตัราร้อยละ 97 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือที่

เสียหายในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 

ในปี 2554 สดัส่วนของ EBITDA จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 53 ของ EBITDA รวม 

ธุรกิจร้านอาหารมีสดัส่วน EBITDA ร้อยละ 30 และกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้จ่ายการ

ด้อยค่าของค่าความนิยมมีสดัส่วน EBITDA ร้อยละ 17  

 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือม  (EBITDA) 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2554 ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ร้านอาหาร 1,923 1,746 10% 

โรงแรมและอ่ืนๆ 3,313 1,735 91% 

จดัจําหนา่ยและผลิต 4 152 -97% 

กําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุ

ใน S&P 

1,054 0 N/A 

ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมของ

กิจการในประเทศจีน 

-93 0 N/A 

รวม 6,201 3,633 71% 

EBITDA Margin 22% 19%   

* เงนิปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มกีารจัดกลุ่มใหมจ่ากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่มร้านอาหาร 
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แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับนํา้ท่วมจํานวน 238 ล้านบาท แต่กําไรสทุธิของบริษัทฯ ยงัเติบโต

ในอตัราร้อยละ 9 อยู่ที่ 472 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2554 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้นี ้ส่งผลให้อตัราทํากําไรลดลงอยู่ที่

ร้อยละ 6 

สําหรับปี 2554 กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ในอตัราสงูถึงร้อยละ 133 อยู่ที่ 2,880 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นบัรวมกําไรจากการปรับ

มลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P และค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของค่าความนิยมกําไรสทุธิในปี 2554 ยงัคงเพ่ิมขึน้ในอัตราร้อย

ละ 55 และมีอตัราการทํากําไรเท่ากับร้อยละ 7  

 

กําไรสุทธิ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 

ปี 2554 

ไตรมาส 4 

ปี 2553 

เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 

รวม 472 432 9% 

อัตราทาํกําไรสุทธิ 6% 8%  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2554 ปี 2553 เปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 

รวม 2,880 1,236 133% 

อัตราทาํกําไรสุทธิ 10% 6%   

* เงนิปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มกีารจัดกลุ่มใหมจ่ากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่มร้านอาหาร 

 

พัฒนาการที่ สําคัญในไตรมาส 4 ปี 2554 

พัฒนาการ 

ร้านอาหาร 

•    เข้าซือ้หุ้นทีเ่หลืออีกร้อยละ 30 ในไทยเอ็กซ์เพรส ประเทศสิงคโปร์  

• เปิดร้านอาหารสุทธิจํานวน 54 สาขาโดยเป็นร้านอาหารทีล่งทุนเองจํานวน 15 สาขา   และ

เป็นร้านอาหารแฟรนไชส์จํานวน 39 สาขา  

• เปิดให้บริการร้านไทย เอ็กซ์เพรส ทีล่งทนุเองแหง่แรกในประเทศจีน และเปิดร้านแฟรนไชส์ 

Xin Wang แหง่แรกในประเทศฟิลิปปินส์ 

•    เปิดร้านเดอะ คอฟฟ่ี คลบั ทีล่งทนุเองแหง่ทีห่กในพัทยา 

 

 

 

โรงแรมและอ่ืนๆ 

•  ประสบความสําเร็จในการรีแบรนด์โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา และเปลี่ยน

ชื่อเป็นโรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ทแอนด์สปา 

•  เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ อาวานี แหง่แรกในประเทศศรีลงักา ภายใต้ชื่อ โรงแรม 

อาวานี เบนโตตา รีสอร์ทแอนด์สปา (เดิมชื่อโรงแรม เซเรนดิบ แอนด์ เซเรนดิพิตี เบนโตตา) 

และต่อมา ได้เปิดให้บริการโรงแรมอาวานี คาลูตารา รีสอร์ทแอนด์สปา (เดิมชื่อโรงแรม คานิ

ลงักา รีสอร์ทแอนด์สปา) ทีป่ระเทศศรีลงักาเช่นเดียวกนั 

•  โอนและบนัทกึการขายคอนโดมิเนียมระดบับนของโครงการ เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ ใน

สดัส่วนร้อยละ 11 ของพืน้ทีข่ายในไตรมาส 4 ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ สามารถขาย

คอนโดมิเนียมของโครงการดงักล่าวได้เกือบร้อยละ 50 ของพืน้ทีข่ายทัง้หมด  

•  เปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมยัชื่อดงั Zuma สาขาทีห่กของโลกทีโ่รงแรมเซ็นต์ รีจิส 

กรุงเทพฯ  

จดัจําหน่ายสินค้า 
• เปิดจุดจําหน่ายอีก 8 แหง่ จากการเปิดตวัของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ในเดือน

ธนัวาคม 
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• ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจจดัจําหน่าย โดยจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท AmorePacific ผู้ เป็น

ตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองสําอาง Laneige โดยการจําหน่ายเงินลงทนุเสร็จสิน้ในช่วงต้นเดือน

มกราคม 2555 

 

ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ 

ธุรกิจร้านอาหาร 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ 1,257 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 711 สาขา คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 57 และสาขาแฟรนไชส์ 546 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43 โดยเป็นสาขาในประเทศไทย 831 สาขา คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 66 และเป็นสาขาในต่างประเทศ 426 สาขา คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน 

ภมูิภาคตะวนัออกกลาง อินเดีย และประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย โดยในไตรมาส 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีร้านเปิดใหม่จํานวน 57 

สาขา ในขณะที่มีการปิดสาขารวม 3 แห่ง  

ร้านอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ 

จํานวนร้านสาขา ไตรมาส 4 

ปี 2554 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 
บริษัทลงทุนเอง 711 15 26 
-  ประเทศไทย 616 16 25 
-  ต่างประเทศ 95 (1) 1 
สาขาแฟรนไชส์ 546 38 83 
-  ประเทศไทย 215 16 45 
-  ต่างประเทศ 331 23 38 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,257 54 109 
 

ร้านอาหารจําแนกตามแบรนด์ 

จํานวนร้านสาขา ไตรมาส 4 

ปี 2554 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

เดอะพิซซ่า 277 16 29 
สเวนเซ่นส์ 267 10 25 
ซิซเลอร์ 45 - 1 
แดร่ีควีน 263 11 20 
เบอร์เกอร์คิง 27 - 1 
เดอะคอฟฟ่ีคลับ* 294 14 32 
ไทยเอ็กซ์เพรส 69 3 (2) 
อื่นๆ** 15 - 3 
รวมสาขาร้านอาหาร 1,257 54 109 
* กลุม่เดอะ คอฟฟ่ีคลบัรวมร้านอาหารแบรนด์ Ribs and Rumps 

** อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารท่ีดําเนินงานอยู่ในสนามบิน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุนในสดัสว่นร้อยละ 51 คือ บริษัท ซีเลค็ เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มร้านอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2554 ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทกุสาขา รวมธุรกิจแฟรนไชส์ (Total System Sales) เพ่ิมขึน้ใน

อตัราร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเปิดร้านอาหารเพ่ิมขึน้ 109 สาขาในช่วง 12 เดือนที่

ผ่านมา และการเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same-store-sales) ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 โดยแบรนด์ส่วนใหญ่ มีอัตราการ
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เติบโตของยอดขายต่อร้านที่ดี แม้ว่าร้านอาหารบางสาขาต้องหยดุดําเนินการชัว่คราว เนื่องจากลกูค้าและพนกังานไม่สามารถ

เดินทางเข้าไปถึงได้ 

กลุ่มไทย เอ็กซ์เพรสยงัคงมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านที่ลดลงในไตรมาสนี ้ซึ่งถึงแม้ว่า แบรนด์ไทย เอ็กซ์เพรส ที่เป็นแบ

รนด์หลกั จะยงัคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายเฉลี่ยต่อร้านที่สูงขึน้ในอัตราร้อยละ 3 ในไตรมาส 4 ปี 2554 

หากแต่แบรนด์ Xin Wang มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านลดลง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม 

ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านของ Xin Wang มีแนวโน้มที่ดีขึน้ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา โดยบริษัทฯ คาดว่ายอดขายของ Xin 

Wang จะฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มผู้บริหารใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ว่ายอดขายเฉลี่ยต่อร้านของกลุ่มไทย 

เอ็กซ์เพรสจะลดลงในอตัราร้อยละ 1.6 ในปี 2554 แต่กําไรสทุธิของไทย เอ็กซ์เพรสยงัมีจํานวนสงูถึง 8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

สําหรับปี 2554 ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านและยอดขายรวมยงัคงปรับตวัสงูขึน้กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนยัสําคญัในอัตรา

ร้อยละ 9 และร้อยละ 14 ตามลําดบั 

ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด์ 

อัตราเตบิโตของยอดขายต่อร้าน (Same Store Sales Growth) 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4  ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

เดอะพิซซ่า 11.3 8.6 11.7 4.0 

สเวนเซ่นส ์ -0.3 1.7 3.6 2.6 

ซิซเลอร์ 5.0 4.3 11.8 5.7 

แดร่ีควีน 20.7 11.7 16.7 7.5 

เบอร์เกอร์คิง 16.9 1.4 21.8 3.7 

เดอะคอฟฟ่ีคลบั 5.5 9.8 8.8 5.7 

ไทยเอ็กซ์เพรส -3.7 1.6 -1.6 -5.3 

เฉล่ีย 6.5 6.8 9.0 3.7 

 

ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด์ 

อัตราเตบิโตของยอดขายรวม (Total System Sales Growth) 

(ร้อยละ) ไตรมาส 4  ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

เดอะพิซซ่า 18.2 11.8 15.6 5.9 

สเวนเซ่นส ์ 8.6 6.0 11.8 3.9 

ซิซเลอร์ 8.3 12.0 14.5 15.0 

แดร่ีควีน 30.8 16.0 23.8 12.5 

เบอร์เกอร์คิง 6.9 4.5 17.1 6.6 

เดอะคอฟฟ่ีคลบั 13.7 17.9 15.8 16.7 

ไทยเอ็กซ์เพรส -0.3 1.4 0.9 -1.0 

เฉล่ีย 12.7 11.8 14.1 9.8 

หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายท่ีเป็นสกุลเงนิท้องถ่ิน เพือ่ขจัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 
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ผลการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเติบโตในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากการขยายตวัของยอดขายต่อร้าน (Same store sales) และการเปิดร้านอาหารเพ่ิมเติม เช่นเดียวกัน 

รายได้จากธุรกิจร้านอาหารในปี 2554 (ไม่นบัรวมกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P) เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 

11 ในขณะที่อตัราทํากําไร EBITDA ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 16 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรและการตลาดที่สงูขึน้

ในช่วงต้นปี 

 

โครงสร้างรายได้  

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 ปี 2554 ไตรมาส 4ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 2,859 2,622 9% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส ์ 94 83 14% 

รวมรายได้ 2,954 2,704 9% 

EBITDA 492 449 10% 

EBITDA Margin  17% 17%  

 ปี 2554 ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

รายได้จากการดําเนินงาน* 11,349 10,248 11% 

รายรับจากการให้แฟรนไชส ์ 348 292 19% 

รวมรายได้ 11,697 10,540 11% 

EBITDA (ไม่รวมกําไรจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้จ่าย

การด้อยค่าของค่าความนิยม) 

1,923 1,746 10% 

EBITDA Margin  16% 17%   

* ไมร่วมกําไรจากการปรับมลูค่ายุติธรรมในเงนิลงทุนใน S&P แต่รวมสว่นแบ่งกําไรและรายได้อื่น 

** เงินปันผลรับจาก S&P ในช่วงก่อนหน้าไตรมาส 3 ปี 2554 ได้มกีารจัดกลุ่มใหม ่จากเดิมรวมอยู่ในกลุ่มโรงแรมเป็นกลุม่ร้านอาหาร 

 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรม 

การลงทนุใน Oaks ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงแรมที่ลงทนุเองจํานวน 28 แห่งและมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีทที่รับจ้าง

บริหารอีก 47 แห่งใน 10 ประเทศ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 9,821 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 3,287 ห้องและรับจ้าง

บริหาร 6,534 ห้อง โดยเป็นห้องพกัในประเทศไทย 3,209 ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33 และเป็นห้องพกัในต่างประเทศ 6,612 

ห้อง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 67 ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ อินโดนิเซีย ศรีลังกา เวียดนาม แอฟริกา และ

ภมูิภาคตะวนัออกกลาง  
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ห้องพักจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร 

จํานวนห้องพัก ไตรมาส 4 

ปี 2554 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

บริษัทฯ ลงทุนเอง* 3,287 -9 296 
-  ประเทศไทย 2,371 -9 218 
-  ต่างประเทศ 916 - 78 
รับจ้างบริหาร 6,534 - 5,411 
-  ประเทศไทย 838 - 45 
-  ต่างประเทศ** 5,696 - 5,366 
รวมห้องพัก 9,821 -9 5,707 
* จํานวนห้องพกัท่ีบริษัทฯ ลงทุนเองรวมโรงแรมท่ีบริษัทฯ ร่วมลงทุน 

** รวมโรงแรมและเซอร์วสิ สวีทท่ีมสีญัญาวา่จ้างบริหารและสญัญาวา่จ้างบริการ 

 

ห้องพักจําแนกตามแบรนด์ 

จํานวนห้องพัก ไตรมาส 4 

ปี 2554 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

อนันตรา* 2,355 407 619 
โฟร์ซซีั่นส์ 505 - - 
แมริออท* 782 -413 -413 
โอ๊คส์ 5,277 0 5,277 
อาวานี** 195 195 195 
อื่นๆ** 707 -198 29 
รวมห้องพัก 9,821 -9 5,707 
*  โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท ได้เปลีย่นชื่อเป็นโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ตัง้แต่เดือนพฤศิกายน 2554  

** โรงแรม Serendib and Serenditiy Bentota และโรงแรม Kani Lanka Resort & Spaได้เปลีย่นชื่อเป็นโรงแรมอาวานี เบนโตตา รีสอร์ทแอนด์

สปา และโรงแรมอาวานี คาลตูารา รีสอร์ทแอนด์สปา ตามลําดับ 

 

ผลประกอบการตามกลุ่มโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2554 อตัราการเข้าพกัเฉลี่ยของโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 68 ส่วน

หนึ่งเป็นผลมาจากการรวมอตัราเข้าพกัเฉลี่ยของ Oaks ที่สงูในระดบัร้อยละ 79 และถึงแม้ว่า ราคาห้องพกัต่อคืนของ Oaks ที่

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยมีส่วนทําให้อตัราค่าห้องเฉลี่ยต่อคืนของกลุ่มลดลงร้อยละ 9 แต่อัตราเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มที่ดีขึน้ ส่งผลให้

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Revenue per available room, RevPar) เพ่ิมสงูขึน้ในอตัราร้อยละ 7 ในไตรมาสนี ้โดยแบรนด์ส่วนใหญ่

ของกลุ่มไมเนอร์ มีอตัราการเข้าพกัที่สงูขึน้ ยกเว้นกลุ่มโฟร์ซีซัน่ส์ และกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพและโรงแรม

เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกห้องพกัที่จองไว้ล่วงหน้า จากความกังวลด้านปัญหานํา้ท่วมตลอดไตรมาส 

4 ปี 2554 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงผลการดําเนินงานของทัง้ปี 2554 พบว่า โรงแรมทกุกลุ่มมีอตัราการเข้าพกัที่ดีขึน้ และใน

ไตรมาส 4 ปี 2554  แบรนด์โรงแรมส่วนใหญ่มีราคาห้องพักเฉลี่ยสูงขึน้ ยกเว้นกลุ่มอนันตรา ซึ่งมีโรงแรมบางแห่งที่อยู่ใน

ระหว่างการรีแบรนด์และปรับปรุงโรงแรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้โรงแรมดงักล่าวยงัไม่สามารถปรับราคาห้องพักให้สูงขึน้

ได้ทนัที ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า โรงแรมที่ปรับปรุงและรีแบรนด์ใหม่ จะสามารถเพ่ิมราคาค่าห้องพกัให้สอดคล้องกับห้องพกัที่ดีขึน้ได้

ในปี 2555  
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด์ 

 อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 

 ไตรมาส 4   ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

แมริออท* 65* 65 67* 63 

อนันตรา* 58* 53 52* 47 

โฟร์ซี่ซั่นส์ 42 55 50 45 

โอ๊คส์ 79 N/A 79 N/A 

อื่นๆ**  44 55 45 44 

เฉล่ีย 68 58 65 52 

 ค่าห้องเฉล่ีย (บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4   ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

แมริออท* 4,029 3,890 3,643 3,717 

อนันตรา* 7,239 7,947 6,829 7,248 

โฟร์ซซีั่นส์ 9,970 8,176 8,660 8,338 

โอ๊คส์ 4,880 N/A 4,977 N/A 

อื่นๆ**  5,302 3,953 4,925 5,076 

เฉล่ีย 5,483 6,015 5,385 5,695 

 รายได้เฉล่ียต่อห้อง(บาท/คืน) 

 ไตรมาส 4   ปี 2554 ไตรมาส 4 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

แมริออท* 2,614 2,537 2,450 2,337 

อนันตรา* 4,178 4,212 3,526 3,371 

โฟร์ซี่ซั่นส์ 4,197 4,525 4,325 3,735 

โอ๊คส์ 3,856 N/A 3,917 N/A 

อื่นๆ**  2,335 2,184 2,193 2,254 

เฉล่ีย 3,737 3,491 3,479 2,976 

*  โรงแรมกรุงเทพ แมริออท ได้เปลีย่นชื่อเป็นโรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ตัง้แต่เดือนพฤศิกายน 2554  

** อื่นๆ ประกอบด้วย โรงแรมนาลาดู ท่ีมัลดีฟส์ และโรงแรมฮาร์เบอร์วิว ท่ีเวียดนาม 

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

รายได้ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เพ่ิมขึน้หนึ่งเท่าตวั จากการรวมงบการเงินของ Oaks รายได้ที่เพ่ิมขึน้

จากโรงแรมที่เปิดใหม่ ตลอดจนผลการดําเนินงานที่ดีขึน้ของทกุโรงแรมเดิม สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโรงแรมในปี 2554 ที่

ปรับตวัสงูขึน้ในอตัราที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 88  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

บริษัทฯ บริหารธุรกิจสปาภายใต้แบรนด์อนนัตราสปา มนัดาราสปา และเอเลมิสสปา ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าลงทนุ

เองแล้ว บริษัทฯ ยงัรับจ้างบริหารสปาในโรงแรมชัน้นําต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย  ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2554 
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บริษัทฯ มีจํานวน สปาทัง้สิน้ 36 แห่งในประเทศไทย จีน มลัดีฟส์ แทนซาเนีย จอร์แดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย 

อียิปต์ เวียดนามและล่าสดุ ในประเทศเกาหลี โดยในไตรมาส 4 ของปี 2554 รายได้จากธุรกิจสปาลดลงในอตัราร้อยละ 9 อยู่ที่  

77 ล้านบาท จากการปิดสปาจํานวน 3 แห่งในช่วงปี 2554 อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจ สปาทัง้ปี 2554 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยใน

อตัราร้อยละ 1 อยู่ที่ 298 ล้านบาท  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพ่ือขายควบคู่ไปกับการดําเนินกิจการโรงแรม

ในพืน้ที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการแห่งแรกที่เกาะสมยุ ชื่อโครงการดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่น สมุย 

โดยโครงการดงักล่าวมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั นอกจากนี ้บริษัทฯ มีโครงการที่สอง คือโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิ

เดนส์ ในกรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยนูิตในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใต้การบริหารงานโดยแบรนด์ 

เซ็นต์ รีจิส อีกทัง้บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา ภายใต้  แบรนด์ของบริษัทฯ เองเป็นครัง้แรก คือ อนัน

ตราวาเคชัน่คลบั โดยได้สร้างวิลล่าหรูจํานวน 20 หลงัติดกับโรงแรมอนันตรา บ่อผุด สมุย เพ่ือเป็นห้องพักของโครงการเพ่ือ

รองรับการขายสิทธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2553 และบริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมวิลล่าอีกสองหลังที่ภูเก็ตและห้องพัก

อีกสามห้องในควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมรายได้ค่า

เช่าจากโครงการ ดิ เอสเตท สมยุทัง้สิน้ จํานวน 801 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี

การบนัทึกรายได้จากการขายยนูิตแรกๆ ของโครงการเซ็นต์ รีจิสและรายได้จากค่าเช่าโครงการ ดิ เอสเตท สมยุ เพียง 216 ล้าน

บาทเท่านัน้ ในทํานองเดียวกัน รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญอยู่ที่ 2,853 ล้านบาท 

ในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้เพียง 236 ล้านบาทเท่านัน้ 

บริษัทดําเนินธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิง ซึ่งรวมถึงศนูย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศนูย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า 

พทัยา          (2) ศนูย์การค้า Turtle Village ที่ภเูก็ต และ (3) ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ และดําเนินธุรกิจ

บนัเทิงแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม คือ (1) พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! (2) โรงภาพยนตร์ 4 มิติ (3) โกดงัผีสิง (4) มหัศจรรย์

เขาวงกต (5) พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค และ (6) เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ Scream in the Dark โดยในไตรมาส 

4 ปี 2554 รายได้จากธุรกิจศนูย์การค้าและธุรกิจบนัเทิงคงที่ที่ 134 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในปี 2554 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 

12 อยู่ที่ 589 ล้านบาท 

 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในไตรมาส 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการควบรวมกิจการของ Oaks จํานวน 1,182 ล้านบาท และมีรายได้จาก

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อีก 801 ล้านบาท ดงันัน้ รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอ่ืนๆ ของบริษัทฯ จึงเพ่ิมขึน้ในอัตราสูงถึงร้อยละ 

109 หรือเท่ากับ 3,875 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราการทํากําไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA margin) 

ลดลงจากร้อยละ 30 ในไตรมาส 4 ปี 2553 เป็นร้อยละ 27 ในไตรมาสนี ้อันเป็นผลมาจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากการ

ยกเลิกห้องพกัที่จองไว้ล่วงหน้าจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ประกอบกับการบนัทึกค่าใช้จ่ายในช่วงเร่ิมดําเนินงานของโรงแรมอนนัต

รา คีฮาวา ที่มลัดีฟส์ ซึ่งเปิดดําเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 และโรงแรมเซ็นต์ รีจิส กรุงเทพ ซึ่งเปิดดําเนินการในเดือน

เมษายน 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดของโครงการอนนัตรา วาเคชั่น คลับและคอนโดมิเนียม เซ็นต์ รีจิส เรสซิ

เดนส์ รวมไปถึงอตัราการทํากําไร EBITDA ที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Oaks ซึ่งส่งผลให้อตัราการทํากําไร EBITDA ของธุรกิจ

โรงแรมและอ่ืนๆ ในปี 2554 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 26 เช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับร้อยละ 30 ในปี 2553 
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โครงสร้างรายได้ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 

ปี 2554 

ไตรมาส 4 

ปี 2553 

เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 2,736 1,350 103% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 127 68 86% 

ธุรกิจสปา 77 85 -9% 

ธุรกิจศนูยก์ารค้าและบนัเทิง 134 133 0% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย*์* 801 216 270% 

รวมรายได้ 3,875 1,853 109% 

EBITDA 1,050 553 90% 

EBITDA Margin  27% 30%  

 ปี 2554 ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจโรงแรม* 8,587 4,564 88% 

ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 330 246 34% 

ธุรกิจสปา 298 296 1% 

ธุรกิจศนูยก์ารค้าและบนัเทิง 589 527 12% 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย*์* 2,853 236 1107% 

รวมรายได้ 12,657 5,870 116% 

EBITDA 3,313 1,735 91% 

EBITDA Margin  26% 30%   

* รวมสว่นแบ่งกําไรและรายได้อื่น 

** รวมรายได้ค่าเช่าจากโครงการ ดิ เอสเตท สมุย 

 

ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิตสินค้า 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มีร้านค้าและจดุจําหน่าย จํานวน 247 แห่ง เพ่ิมขึน้ 8 แห่งจาก 239 แห่ง ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 

2554 เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ในกรุงเทพ  

จากจํานวนร้านค้าและจดุจําหน่ายทัง้หมด ร้อยละ 74 เป็นของกลุ่มแฟชัน่ ภายใต้แบรนด์ เอสปรี บอสสินี่ แก็ป ชาร์ลส์แอนด์คีธ     

เป็นต้น และอีกร้อยละ 19 เป็นของกลุ่มเคร่ืองสําอาง ภายใต้     แบรนด์ เรดเอิร์ธ บลมู และ สแมชบ๊อกซ์ เป็นต้น 

 

จํานวนสาขาและจุดจําหน่ายของธุรกิจค้าปลีก 

จํานวนสาขา/จุดจําหน่าย ไตรมาส 4 

ปี 2554 

เปล่ียนแปลง 

(q-q) 

เปล่ียนแปลง 

(y-y) 

กลุ่มสินค้าแฟชัน่ 183 6 -4 
กลุ่มเคร่ืองสําอาง 49 2 -5 
อ่ืน ๆ 15 - -2 
รวม 247 8 -11 
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ในไตรมาส 4 ปี 2554 จดุจําหน่ายสินค้าหลายๆ แห่งต้องหยดุดําเนินการชัว่คราว โดยมีสาเหตมุาจากนํา้ท่วม ซึ่งทํา

ให้ลกูค้าและพนกังานไม่สามารถเข้าถึงจดุจําหน่ายได้ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อร้านในไตรมาสนี ้ลดลงในอัตราร้อยละ 12 จาก

ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคที่ได้ปรับตวัลดลง นอกจากนี ้โรงงาน NMT ยังต้องหยุดการผลิตเป็นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจาก

โรงงานได้รับผลกระทบจากนํา้ท่วม ส่งผลให้รายได้จากธรุกิจรับจ้างผลิตและธุรกิจจดัจําหน่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ลดลงใน

อตัราร้อยละ 80 และ 4 ตามลําดบั โดยรายได้ที่สญูเสียและค่าใช้จ่ายในการตดัจําหน่ายทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือที่เสียหาย

ส่งผลให้ธุรกิจดงักล่าวมีผลขาดทนุ EBITDA จํานวน 173 ล้านบาทในไตรมาสนี ้อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานที่ดีของทัง้ธุรกิจ

จดัจําหน่ายและรับจ้างผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ส่งผลให้รายได้ทัง้ปีของกลุ่มธุรกิจนีเ้พ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9 และมี 

EBITDA ที่เท่าทนุ (Break-even) 

 

รายได้ของธุรกิจจัดจําหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า  

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 

ปี 2554 

ไตรมาส 4 

ปี 2553 

เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจาํหนา่ย 466 483 -4% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 50 256 -80% 
รวมรายได้ 516 739 -30% 
EBITDA -173 55  
EBITDA Margin -33% 7%  

 ปี 2554 ปี 2553 เปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

ธุรกิจจดัจาํหนา่ย 1,898 1,593 19% 
ธุรกิจรับจ้างผลิต 1,025 1,087 -6% 
รวมรายได้ 2,923 2,680 9% 
EBITDA 4 152  
EBITDA Margin 0% 6%   
 

งบดุลและกระแสเงินสด  

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 40,865 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8,066 ล้านบาทจาก 32,799 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2553 ทัง้นีม้ีสาเหตหุลกัมาจาก 

1.  การเพ่ิมขึน้จากการรวมงบการเงินของ Oaks จํานวน 5,629 ล้านบาท และการบนัทึกค่าความนิยมจากการลงทนุใน Oaks 

จํานวน 616 ล้านบาท 

2.  การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ถาวร จํานวน 1,310 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุใน โรงแรมอนนัตรา คีฮาวา ที่ประเทศมลั

ดีฟส์ และเซ็นต์ รีจิส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ กรุงเทพ และ 

3.  การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนและบริษัทร่วมจํานวน 445 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุเพ่ิมใน Serendib 

Hotels Limited ประเทศศรีลงักา จํานวน 27 ล้านบาท การลงทนุเพ่ิมใน S&P จํานวน 346 ล้านบาท และการร่วมลงทนุใน

บริษัท Tidal Swell (เจ้าของอาคารสี่แห่งซึ่ง Oaks เป็นผู้บริหาร) ภายใต้ Oaks ในสัดส่วนร้อยละ 25 อีกจํานวน 74   ล้าน

บาท 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 25,931 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 6,888 ล้านบาท จาก 19,043 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 โดยมี

สาเหตหุลกัจาก 

1. การเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินจากการรวมงบการเงินของ Oaks จํานวน 3,053 ล้านบาท 
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2. การเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้เงินลงทนุใน Oaks จํานวน 2,969 ล้านบาท 

3. การออกหุ้นกู้  จํานวน 2,300 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม และตุลาคม 2554 เพ่ือนํามาชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

ธนาคารก่อนครบกําหนดชําระจํานวน 1,116 ล้านบาทและไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่ครบกําหนดชําระ 1,000 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวน 14,935 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,179 ล้านบาทจาก 13,756 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2553 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,826 ล้านบาท (ไม่รวมกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงิน

ลงทนุใน S&P) การเพ่ิมทนุจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของพนกังานจํานวน 90 ล้านบาท หกัด้วยเงิน

ปันผลจ่ายสทุธิจํานวน 490 ล้านบาท (สทุธิด้วยเงินปันผลรับ) และการลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 383 

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทนุเพ่ิมในไทย เอ็กซ์เพรสอีกร้อยละ 30  

ในงวด 12 เดือน ปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 3,813 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,276 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทนุจํานวน 6,539 ล้านบาท โดยเป็น 

(1) การซือ้กิจการOaks Hotels & Resorts Limited จํานวน 2,521 ล้านบาท      การจ่ายเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทต่าง ๆ 

รวมถึงไทย เอ็กซ์เพรส จํานวน 402 ล้านบาท S&P จํานวน 346 ล้านบาท Tidal Swell จํานวน  74 ล้านบาท บริษัท ไซเปรีย 

ลงักา จํานวน 58 ล้านบาทและ Serendib Hotels Limited จํานวน 27 ล้านบาท (2) การลงทุนเพ่ิมในโครงการระหว่างการ

พฒันาในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ได้แก่ โรงแรมอนนัตรา  คีฮาวา ที่มลัดีฟส์ และโครงการเซ็นต์ รีจีส รวมไปถึงสินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ 

จํานวน 2,778 ล้านบาท และ (3) การลงทนุเพ่ือพฒันาซอฟท์แวร์สําหรับธุรกิจอาหารและธุรกิจจดัจําหนา่ย จํานวน 156 ล้าน

บาท สําหรับกระแสเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 2,670 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับและจ่ายไป ดังนี ้(1) 

เงินสดรับสทุธิจากการกู้ ยืมจํานวน 3,083 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการออกหุ้นกู้ เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวก่อน

ครบกําหนดชําระ และเงินกู้ ยืมเพ่ือใช้ซือ้เงินลงทุนใน Oaks และ (2) เงินสดรับสุทธิจากการเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัของพนกังานจํานวน 90 ล้านบาท หกัด้วย (3) การจ่ายเงินปันผลจํานวน 503 ล้านบาท ดงันัน้ 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ  55 ล้านบาท 

 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  

ในปี 2554 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 61.6 ลดลงจากร้อยละ 62.3 ในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จาก

ธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์เกือบ 3 พนัล้านบาท ซึ่งธุรกิจดงักล่าวมีอตัรากําไรขัน้ต้นที่ต่ํากว่าธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่ม เนื่องจากมี

ต้นทนุโดยตรงคือค่าก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี อตัรากําไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 6.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 10.2 ในปี 

2554 ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P และจากความสามารถในการทํากําไรสทุธิที่

เพ่ิมขึน้ของธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

สําหรับอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของปี 2554 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 9.6 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 20.1 ในปี 2554 และ

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2554 จากร้อยละ 4.1 ในปี 2553 เนื่องจากการเพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัสําคญัของกําไรสทุธิ  

อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียนลดลงจาก 1.1 เท่า ณ สิน้ปี 2553 เป็น 0.9 เท่า ณ สิน้ปี 2554 

เนื่องจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้ ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี อัตราส่วน

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 1.3 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 1.0 เท่า ณ สิน้ปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืม

จากการรวมงบการเงินของ Oaks และเงินกู้ ยืมเพ่ือใช้ซือ้เงินลงทนุใน Oaks อย่างไรก็ดีอัตราส่วนความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จาก 5.4 เท่า เป็น 5.5 เท่า ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่า อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีด้งักล่าว จะปรับตัวดี

ขึน้จากความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ Oaks ในอนาคต  
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อัตราส่วนทางการเงิน 

ความสามารถในการทาํกําไร  31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 61.58% 62.30% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.17% 6.48% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%) 20.08% 9.58% 

   

ความมีประสทิธิภาพ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์* (%)  7.82% 4.05% 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 17 20 

ความสามารถในการดํารงสภาพคล่อง 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 

สินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวียน (เท่า) 0.89 1.13 

   

ภาระหนีส้ินต่อทนุ 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 

อตัราส่วนหนีส้นิส่วนที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.33 1.04 

อตัราส่วนหนีส้นิส่วนที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.25 0.96 

 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เทา่) 5.54 5.44 

*หากไมร่วมกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุใน S&P และค่าใช้จา่ยการด้อยค่าของค่าความนยิม อตัรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นและอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์จะอยูท่ี่ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั  

 

แนวโน้มในอนาคต 

ภายหลงัจากที่เหตกุารณ์อทุกภยัครัง้รุนแรงของประเทศไทยได้ผ่านพ้นไป บริษัทฯ คาดว่า ปี 2555 จะยงัคงเป็นปีที่ดี

ที่สดุอีกปีหนึ่ง โดยตัง้แต่เดือนมกราคม ปี 2555 เป็นต้นมา ธุรกิจของ  บริษัทฯ ทุกธุรกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน 

นบัตัง้แต่ อตัราการเข้าพกัเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมที่เพ่ิมสงูกว่าร้อยละ 70 ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านของธุรกิจร้านอาหารที่เติบโตใน

อตัราร้อยละ 11 ตลอดจนการบนัทึกรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ ดิ เอสเตท สมยุเป็นครัง้แรกในรอบสามปี 

ส่งผลให้ บริษัทฯ มัน่ใจว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2555 จะมีแรงสนบัสนนุจากปัจจยัต่างๆ เช่น 

1. การเติบโตอย่างต่อเนื่องธุรกิจของปัจจบุนั 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีที่สดุ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่าย

สินค้า โดยได้แรงสนบัสนนุจากการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศและการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน อย่างไรก็

ดี ปัญหานํา้ท่วมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้ส่งผลกระทบชัว่คราวต่อการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้การที่

บริษัทฯ สามารถรายงานผลการดําเนินงานของปี 2554 ที่ยังคงเติบโตขึน้ แม้จะต้องเผชิญปัญหานํา้ท่วม เป็น

สญัญาณที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด อีกทัง้ ธุรกิจของ

บริษัทฯ ยงัฟืน้ตวัได้อย่างรวดเร็วภายหลงัจากที่ปัญหานํา้ท่วมคลี่คลายลง เนื่องจากความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทฯ 

ต้องเผชิญในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ทําให้ทัง้บริษัทฯ พนกังานและระบบงานทัง้หมดต้องพัฒนาและเตรียมความ

พร้อมอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า ในขณะที่บริษัทอ่ืนๆ อาจต้องหยดุการดําเนินงานบางส่วนเนื่องจากเผชิญกับปัญหาด้าน

การขนส่งหรือการขาดแคลนวตัถดิุบในช่วงนํา้ท่วม แต่ธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้โรงแรม ร้านอาหารและจดุจําหน่ายสนิค้า



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้า 151 
 

ส่วนใหญ่ยงัสามารถให้บริการลกูค้าได้ตามปกติ โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

และความพร้อมของระบบปฏิบติัการของบริษัทฯ  

2. รายได้ที่เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ รับรู้รายได้เป็นจํานวนเกือบสามพนัล้านบาทจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ

รายได้รวมของปี 2554 โดยนบัตัง้แต่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ เซ็นต์ รีจิส และอนนัตรา วาเคชัน่ คลบัเปิดตวัอย่างเป็น

ทางการเมื่อต้นปี 2554 ยอดขายของทัง้สองโครงการยงัคงเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่นคืออสงัหาริมทรัพย์

ระดบับน ตลอดจนพนกังานและระบบการขายที่ดี โดยในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ บนัทึกรายได้เพ่ิมเติมจากการ

ขายวิลล่าในโครงการ ดิ เอสเตท สมยุ นอกเหนือจากรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมของโครงการ เซ็นต์ รีจิส ซึ่งใน

ปี 2555 นี ้บริษัทฯ ยงัคงมีวิลล่าและคอนโดมิเนียมที่ยงัไม่ได้ขายอีกร้อยละ 50 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทัง้สอง

แห่ง อีกทัง้อนนัตรา วาเคชัน่ คลบัยงัมีแผนจะเพ่ิมยนูิตเพ่ือขายเพ่ิมเติมในแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายๆ แห่ง ทําให้บริษัท

ฯ มัน่ใจว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจพฒันาอสงัริมทรัพย์จะยงัคงดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

3. ผลตอบแทนที่ดีขึน้ของธุรกิจที่เร่ิมดําเนินการ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมสองแห่งใหม่ คือ โรงแรมอนนัตรา คีฮาวา ที่มลัดีฟส์และโรงแรมเซ็นต์     รีจิสที่

กรุงเทพ ซึ่งตลอดปี 2554 โรงแรมทัง้สองแห่งเป็นที่รู้จกักว้างขวางมากขึน้ จากรางวลัต่างๆ ที่ได้รับ ส่งผลให้อตัราการ

เข้าพกัและราคาห้องพกัเฉลี่ยต่อคืนสงูขึน้ตามลําดบั โดยบริษัทฯ คาดว่า อตัราการเข้าพกัและราคาห้องพักเฉลี่ยต่อ

คืนที่สงูขึน้จะส่งผลการดําเนินงานของทัง้สองโรงแรมเป็นบวกได้ในปี 2555 นี ้หลงัจากที่มีผลขาดทนุในปี 2554 

นอกเหนือจากโรงแรมที่บริษัทฯ ลงทนุเองทัง้สองแห่งดงักล่าวแล้ว ในปี 2554 บริษัทฯ ยงัได้เข้าลงทุนในกิจการสอง

แห่งที่ประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ กลุ่มโรงแรม Oaks และร้านอาหาร Ribs and Rumps โดย Oaks มีแผนที่จะ

ขยายงานในภมูิภาคจากการซือ้สญัญา MLR เพ่ิมขึน้ เพ่ือเพ่ิมจํานวนห้องพกัที่ Oaks รับจ้างบริหาร ในขณะที่ Ribs 

and Rumps ได้เปิดร้านอาหารที่ลงทนุเองอีกหนึ่งสาขา ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าลงทนุในเดือนกันยายน 2554 โดย

ร้านอาหารสาขาใหม่นี ้จัดเป็นสาขาที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ Ribs and Rumps ในประเทศ

ออสเตรเลีย 

4. รายได้จากการเข้าลงทนุในกิจการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

แม้ว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจบุนัให้เติบโตขึน้ แต่บริษัทฯ ยงัคงเปิดโอกาสใน

การเข้าลงทนุในกิจการใหม่ๆ เพ่ือกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยง โดยความสําเร็จจากการเข้าซือ้กิจการ Oaks 

นัน้ สะท้อนให้เห็นว่า จดุแข็งของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ที่การคดัเลือกกิจการที่เหมาะสมในราคาที่สมเหตสุมผลเท่านัน้ แต่

บริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการควบรวมกิจการภายใต้กลุ่มไมเนอร์ โดยอาศยัระบบการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและ

นโยบายทางการเงินที่เคร่งครัด 

 11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (Audit fee) 

 11.3.1 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตรวจสอบบญัชี ดงันี ้

 -  ค่าตรวจสอบบญัชีบริษัท จํานวน 1.68 ล้านบาท 

 -  ค่าตรวจสอบบญัชบีริษัทและบริษัทย่อยรวม จํานวน 35.72 ล้านบาท 

 

 11.3.2 ค่าบริการอ่ืน (Non Audit fee) 

 ไม่มี 
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12. ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

ไม่มี 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2  

  ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ   

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ

ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555  ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทาํทีม่ิ

ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ 

ศิวะกฤษณ์กุล กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

                      ชื่อ   ตําแหน่ง      ลายมือชื่อ 

 

 

1.    นายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค           ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                            

 

2.    นายพอล ชาลสี์ เคนนี่                   กรรมการ                                                                                                                                      

 

ชื่อ                    ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1.    นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้          Chief Commercial Officer                                                                                               

 

2.    นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล             Corporate Chief Financial Officer                                                                



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

- 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุมของบริษทั 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

 

  

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวลิเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  (แต่งตัง้ 2522) 

 อายุ 63 ปี 

 -  ไมม่ ี- 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิา

การจัดการ มหาวิทยาลยัโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันไทย

กรรมการบริษัทไทย 

362,841,622 ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

2550- 2553 

2531- 2544 

2516- 2523 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

-  กลุม่ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล  

-  กลุม่ บมจ.  ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 

-  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทในเครือ 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

- บจก. เอเวอร์เรสต์ เวร์ิดไวด์ 

-  บมจ. เสริมสขุ 

- บมจ.เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท 

- บจก.  ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลว ีแอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)  

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 

 0 Bกรรมการ (แต่งตัง้ 2540) 

 อายุ 63 ปี 

 - ไมม่ ี- 

- General Management Program, 

Ashridge Management College ประเทศ

อังกฤษ 

- หลกัสตูรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันไทย

กรรมการบริษัทไทย 

6,171,078 ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

- กรรมการ 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  

- บริษัทในเครือ บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป  

 

3. นางปรารถนา มงคลกุล 

กรรมการ (แต่งตัง้ 2541) 

 อายุ 48 ปี 

 -  ไมม่ ี- 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

- หลกัสตูร Director Diploma Examination จาก

สถาบันสง่เสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลยี 

- หลกัสตูรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Directors Accreditation 

12,411,431 2541-2554 

 

 

 

2550 - 2554 

2550 - 2554 

2539 – 2541 

2535 – 2539 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

- ผู้อํานวยการฝ่ายการเงนิบัญชี  

- กลุม่ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และกลุม่   

    บมจ.  ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 

 - บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และบริษัทในเครือ 

 -  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- บมจ.เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท  

- บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

-  บมจ.  เซ็นทรัลพฒันา  

-  บมจ.  เซ็นทรัลพฒันา 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ

ไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดับสูง รุ่น6/2551 

สถาบันวทิยาการตลาดทุน  

- Advanced Management Program, 

Harvard Business School 

2533 – 2535 

2529 – 2531 

- ผู้จัดการฝ่ายการเงนิและบัญชี  

- หัวหน้าหน่วยการเงนิ  

- บจก.  ไทยแอร์พอร์ท กราวด์ เซอร์วสิเซส  

- องค์การ USAID / THAILAND 

4. นายอานิล ธาดาน่ี 

 2 Bกรรมการ  (แต่งตัง้ 2541) 

อายุ 65 ปี 

-ไมม่-ี 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวทิยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

57,688,866 ปัจจุบัน - ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการ 

 

- กรรมการ  

 

-  กรรมการ  

-  กรรมการ และ สมาชิกของ  

    คณะกรรมการการลงทุน  

-  สมาชิก 

- บจก .  ชิมโฟนี อินเวสเม้นท์ แมเนจเจอร์ และบจก.   

ซิมโฟนี แคปิตอล พาร์ทเนอร์  

- บจก.   ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ ง้จํากัด 

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน) 

-  บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 

- มหาวิทยาลยัการบริหาร สงิค์โปร์ (Singapore  

   Management University) 

International Institute for Strategic Studies 

5. นายเคนเนธ ล ีไวท์ 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แต่งตัง้ 2541) 

 อายุ 65 ปี 

 - ไมม่ ี- 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

Puget Sound Tacoma 

- หลกัสตูร Director Certification Program & 

Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

69,114 ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2529- 2535 

- กรรมการผู้จัดการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการ  

- ผู้จัดการใหญ่ 

-  บจก.  แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติง้   

-  บมจ.  ฟินันซ่า 

-  บลจ. ฟินันซ่า จํากัด 

- บริษัท กู๊ดเยียร์ จํากัด (มหาชน) 

- หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 

6. นางสาวจันทนา สขุุมานนท์ 

 กรรมการ  (แต่งตัง้ 2553) 

-  Advance Management Program, 

Harvard Business School 

- ปัจจุบัน 

 

- ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  

- รองประธานบริหาร  (ลูกค้าสมัพนัธ์)      

- คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 

- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

 อายุ 62 ปี 

-ไมม่ ี- 

- IMD, Lausanne, Managing for Marketing 

Success and Senior Management 

Program 

-    Diploma  in Business Studies, The  

      Centre for Economic and Political  

      Studies ประเทศอังกฤษ 

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

-    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

การตลาด มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

-    นักศึกษาวิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 6 

 

 

 

2538- 2540 

 

 

- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรปูนซีเมนต์  

- กรรมการ            

- กรรมการ 

- กรรมการผู้จัดการ                                 

- กรรมการผู้จัดการ                                  

 

 

 

- สาํนักงานเลขาธิการกลุม่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

- สมาคมนักศึกษาสถาบันวทิยาการตลาดทุน 

- บริษัท  ชลประทานซีเมนต์  จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท  ชลประทานคอนกรีต  จํากัด 

 

7. คุณหญิงชฏา วฒันศิริธรรม 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แต่งตัง้ 2551) 

อายุ 67 ปี 

-ไมม่ ี- 

- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

   วลิเลี่ยมส์ สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

   เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

-  ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์) จาก

มหาวทิยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  

-  หลักสตูร Director Certification Program   

(DCP) 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

2549-2553 

 

2550-2553 

 

- กรรมการและกรรมการกิจการเพือ่

สงัคมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการและประธานอนุกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการผลตอบแทน 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

- บริษัทไทยพาณิชย์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 

- บ ริ ษัทไ ทยพาณิช ย์  สามัค คี ป ระ กันภั ย  จํ า กัด 

(มหาชน) 

- บริษัทสยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

- ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

 

8.     นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการ (แต่งตัง้ 2551) 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – Minor 

Hotel Group 

- ปริญญาไท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ 

-ปริญญาตรีสาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศอังกฤษ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

2,165,400 

 

 

 

ปัจจุบัน 

 

 

2001-2004 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

Minor Hotel Group 

- กรรมการ 

- Deputy Chief Financial Officer 

- บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทในเครือ 

 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- Orient-Express Hotels, Trains & Cruises 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

อายุ 47 ปี 

    -ไมม่ ี- 

(DCP) 2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

2000-2001 - Group financial Controller 

 

- Easi Solutions Plc. 

 

9.    นายวรีะวงค์ จิตต์มติรภาพ 

กรรมการ และกรรมการอิสระ(แต่งตัง้ 

2554) 

อายุ 54 ปี 

    -ไมม่ ี- 

- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจาก

ประเทศไทยคนแรกท่ีสอบเป็นเนติบัณฑิต รัฐ

นิวยอร์คได้ 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM.) 

มหาวทิยาลยั เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปัจจุบัน - ประธานบริษัท 

- 2544- ปัจจุบัน 

 

- 2549- ปัจจุบัน 

 

- 2550-ปัจจุบัน 

 

 2551-ปัจจุบัน 

- 2552- ปัจจุบัน 

- บริษัท วรีะวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จํากัด 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค

เกอร์ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี ่จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ 

ประกันชิวติ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด 

10    นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินส่วนกลาง 

(แต่งตัง้ปี 2554) 

อายุ 45  ปี 

    -ไมม่ ี- 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวทิยาการ

ตลาดทุน (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 9) 

- หลกัสตูร  Successful Formulation and 

Execution the Strategy รุ่นท่ี 3/2009 (SFE3), 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program รุ่นท่ี 2 (EDP 2), สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Corporate Secretary Development 

- 2554 

2552-2554 

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

การเงนิ  
 

-บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) 



 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

11. นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี 

      ผู้จัดการท่ัวไป (แต่งตัง้ 2553) 

      อายุ 58 ปี 

-ไมม่-ี 

- Front Office & Housekeeping Management 

University of Hawaii 

69,400 2543-2553 -General Manager - Pattaya Marriott Resort & Spa 

12. นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ 

VP of Strategic Planning  

อายุ 40 ปี (แต่งตัง้ 2553) 

-ไมม่-ี 

- ปริญญาโท สาขา Finance and International 

Business, University of Notre Dame, 

Indiana, USA 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 2552-2553 - Senior Vice President 

- Investment Representative 

- Siam Commercial Bank PLC. 

- Morgan Stanley 

13. นางสาวอีฟ แดเนียล เวเทอร์เบิร์น 

     VP of Marketing 

    อายุ 40 ปี (แต่งตัง้ 2553) 

    -ไมม่-ี 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด University of 

Technology Sydney, Australia 

- ปริญญาตรี สาขา Education, Sydney, 

Australia 

- 2552-2553 - Brand Director - Intercontinental Hotel & Resorts and Crowne 

Plaza Hotels and Resorts 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Lists of Director

MINT S&P 
Syndicate

Minor 
Corporation

Rajdamri 
Hotel

The 
Minor 
Food 
Group

Arabian Spa 
(Dubai)

Eutopia 
Private 

Holdings

Harbor 
View

Tanzania 
Tourism and 
Hospitality 
Investment

Zanzibar 
Tourism and 
Hospitality 
Investment

Zuma 
Bangkok

Catering 
Associates

Select 
Service 
Partner

Sizzler 
China

The Coffee 
Club Holding 

(Australia) 

1 Mr.William E. Heinecke              

2 Mrs.Pratana Mongkolkul             

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier     

4 Mr.Paul Charles Kenny      

5 Mr.Kenneth Lee White 

6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

7 Mr.Stephen Chojnacki
8 Mr.Supadit Maneratjarusri
9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan
10 Mrs.Patamawalai Latanapol   

11 Mr.Anil Thadani  

12 Mr.Weerawong Chittmittrapap 

13 Mr.Michael David Selby 

14 Khunying Jada Wattanasiritham 

15 Miss Chantana Sukumanont 

16 Mr.Sujin Wanglee 

17 Mr.Surin Osathanukroh 

18 Lieutenant General Chayut Suwannamart 

19 Admiral ML Usni Pramoj 

20 Mr.Wuttichai Wanglee 
21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
22 ML.Tridhosyuth Devakula
23 Miss Eva Ngai
24 Mr. Jimmy Wong
25 Mr.Montri Thongsri 

26 Mr.Zabear Are Zafar 

27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman 

28 Mr.Jame Williams 

29 Mr. Gary Terence Moore
30 Mr. Liaw Bee Fong 
31 Mr. Eric Venpin
32 Mr.Matthew David Reynolds
33 Mr.John Francis Reilly 

34 Mr.Adriaan Erasumus
35 Mr.Moritz Gubler
36 Ms.Chan Wai Suet
37 Ms. Anna Ho Wai Ling
38 Ms.Kam Pik Shan
39 Patcharin Sikathum
40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua
42 Lee Chung Hwa Ivan
43 Ms. Patcharin Sikathum
44 Mr. John Scott Heinecke  

45 Mr. Peter Mark Hammond
46 Mr. Cheng Woo Lee
47 Dr. Ibrahim Umar Manik 

48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik 

49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy 

50 Mr. Philip Edward D'Abo 

51 James Thomas Ryan 

52 Kevin William Joseph Perkins 

53 Simon Charles Arthur Perkins 

54 Lim Tiong Beng 

55 Keloth Raj Kumar 

56 Emmanuel Drivas 

57 Emmanuel Kokoris 

58 John Lazarou 

59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 
60 Mr.Garry V Kirkland
61 Mr.Keet Mansi
62 Mr.Tat Man Lau 

63 Mr. JoHan Y Set 

64 Miss.Se Wan Aman Yip 

65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat
67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh
71 Mr.Michael Binger 

72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo
74 IVAN CASADEVALL
75 Mr.Filip Martens 

76 Mr.Tran Duc Viet 

77 MrsSuwanna Buddhaprasart 

78 Mr. Bong waan kim
79 Mr. Nam soo park
80 A.N. Esufally
81 Mr.Brett Pointon
82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก 

86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี� 

87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม 

88 นางรัตนาวล ี กอสนาน
89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน
90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน
91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman
 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

Listed Company Non Listed Company
Hospitality Group Food Group

Joint Venture



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Lists of Director

Amore 
Pacific 

(Thailand)

Thai 
Sale.co.th

Baan 
Boran

Chao Phya 
Resort

Coco Palm 
Hotel and 

Resort

Hua Hin 
Resort

Hua Hin 
Vil lage

Jada Resort 
and Spa 
(Private) 
Limited

Mae Rim 
Terrace 
Resort

Mai Khao 
Vacation 

Vil la

MI 
Square

MSpa 
Enterprise 

Management

Mspa 
International

Mspa 
Venture

Oaks Rajdamri 
Lodging

1 Mr.William E. Heinecke              

2 Mrs.Pratana Mongkolkul                

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier             

4 Mr.Paul Charles Kenny 

5 Mr.Kenneth Lee White
6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya     

7 Mr.Stephen Chojnacki  

8 Mr.Supadit Maneratjarusri    

9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan 

10 Mrs.Patamawalai Latanapol  

11 Mr.Anil Thadani
12 Mr.Weerawong Chittmittrapap
13 Mr.Michael David Selby
14 Khunying Jada Wattanasiritham
15 Miss Chantana Sukumanont
16 Mr.Sujin Wanglee 
17 Mr.Surin Osathanukroh
18 Lieutenant General Chayut Suwannamart
19 Admiral ML Usni Pramoj  

20 Mr.Wuttichai Wanglee 

21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak 

22 ML.Tridhosyuth Devakula 

23 Miss Eva Ngai
24 Mr. Jimmy Wong
25 Mr.Montri Thongsri
26 Mr.Zabear Are Zafar
27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
28 Mr.Jame Williams
29 Mr. Gary Terence Moore
30 Mr. Liaw Bee Fong 
31 Mr. Eric Venpin
32 Mr.Matthew David Reynolds
33 Mr.John Francis Reilly
34 Mr.Adriaan Erasumus
35 Mr.Moritz Gubler
36 Ms.Chan Wai Suet
37 Ms. Anna Ho Wai Ling
38 Ms.Kam Pik Shan
39 Patcharin Sikathum
40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua
42 Lee Chung Hwa Ivan
43 Ms. Patcharin Sikathum
44 Mr. John Scott Heinecke

45 Mr. Peter Mark Hammond
46 Mr. Cheng Woo Lee 

47 Dr. Ibrahim Umar Manik
48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
50 Mr. Philip Edward D'Abo
51 James Thomas Ryan
52 Kevin William Joseph Perkins
53 Simon Charles Arthur Perkins
54 Lim Tiong Beng
55 Keloth Raj Kumar

56 Emmanuel Drivas 

57 Emmanuel Kokoris
58 John Lazarou
59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 

60 Mr.Garry V Kirkland 

61 Mr.Keet Mansi 

62 Mr.Tat Man Lau
63 Mr. JoHan Y Set
64 Miss.Se Wan Aman Yip
65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat
67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh
71 Mr.Michael Binger 
72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo 

74 IVAN CASADEVALL
75 Mr.Filip Martens
76 Mr.Tran Duc Viet
77 MrsSuwanna Buddhaprasart
78 Mr. Bong waan kim 

79 Mr. Nam soo park 

80 A.N. Esufally 

81 Mr.Brett Pointon 

82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก
86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี�
87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม
88 นางรัตนาวล ี กอสนาน 

89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน 

90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน 

91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ 

 = Chairman
 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

Hospitality GroupRetail Group
Operating Company



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Lists of Director

Rajdamri 
Residence

Royal 
Garden Plaza

Samui 
Resort and 

Spa

Samui 
Vil lage

Burger 
(Thailand)

Minor 
Cheese

Minor Dairy Minor DQ Swensen's 
Thai

Armin 
Systems

Esmido 
Fashions

Minor 
Consulatant 
and Service

Navasri 
Manufacturi
ng (NMT Ltd.)

Red Earth 
(Thai)

1 Mr.William E. Heinecke              

2 Mrs.Pratana Mongkolkul              

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier    

4 Mr.Paul Charles Kenny     

5 Mr.Kenneth Lee White
6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

7 Mr.Stephen Chojnacki
8 Mr.Supadit Maneratjarusri   

9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan
10 Mrs.Patamawalai Latanapol        

11 Mr.Anil Thadani
12 Mr.Weerawong Chittmittrapap
13 Mr.Michael David Selby
14 Khunying Jada Wattanasiritham
15 Miss Chantana Sukumanont
16 Mr.Sujin Wanglee 
17 Mr.Surin Osathanukroh
18 Lieutenant General Chayut Suwannamart
19 Admiral ML Usni Pramoj
20 Mr.Wuttichai Wanglee 
21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
22 ML.Tridhosyuth Devakula
23 Miss Eva Ngai
24 Mr. Jimmy Wong
25 Mr.Montri Thongsri
26 Mr.Zabear Are Zafar
27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
28 Mr.Jame Williams
29 Mr. Gary Terence Moore
30 Mr. Liaw Bee Fong 
31 Mr. Eric Venpin
32 Mr.Matthew David Reynolds
33 Mr.John Francis Reilly
34 Mr.Adriaan Erasumus
35 Mr.Moritz Gubler
36 Ms.Chan Wai Suet
37 Ms. Anna Ho Wai Ling
38 Ms.Kam Pik Shan
39 Patcharin Sikathum
40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua
42 Lee Chung Hwa Ivan
43 Ms. Patcharin Sikathum
44 Mr. John Scott Heinecke

45 Mr. Peter Mark Hammond 

46 Mr. Cheng Woo Lee
47 Dr. Ibrahim Umar Manik
48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
50 Mr. Philip Edward D'Abo
51 James Thomas Ryan
52 Kevin William Joseph Perkins
53 Simon Charles Arthur Perkins
54 Lim Tiong Beng
55 Keloth Raj Kumar

56 Emmanuel Drivas
57 Emmanuel Kokoris
58 John Lazarou
59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 
60 Mr.Garry V Kirkland
61 Mr.Keet Mansi
62 Mr.Tat Man Lau
63 Mr. JoHan Y Set
64 Miss.Se Wan Aman Yip
65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat 

67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh
71 Mr.Michael Binger 
72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo
74 IVAN CASADEVALL
75 Mr.Filip Martens
76 Mr.Tran Duc Viet
77 MrsSuwanna Buddhaprasart
78 Mr. Bong waan kim
79 Mr. Nam soo park
80 A.N. Esufally
81 Mr.Brett Pointon
82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก
86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี�
87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม
88 นางรัตนาวล ี กอสนาน
89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน
90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน
91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman
 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

spitality Gro Food Group Retail Group



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 Others

Lists of Director

Chao Phya 
Resort and 
Residence

Coco 
Recreation

Coco 
Residence

Hospitality 
Investment 

International 

Lodging 
Investment 

(Labuan)

Lodging 
Mangement 

(Labuan)

Lodging 
Management 

Maritius

M&H 
Management

Minor 
Global 

Solution

Minor Hotel 
Group

Minor 
International 

 (Labuan)

Phuket 
Beach Club 

Owner

PT Lodging 
Management 

Indonesia

RGE (HK)

1 Mr.William E. Heinecke       

2 Mrs.Pratana Mongkolkul       

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier    

4 Mr.Paul Charles Kenny
5 Mr.Kenneth Lee White
6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya
7 Mr.Stephen Chojnacki
8 Mr.Supadit Maneratjarusri   

9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan 

10 Mrs.Patamawalai Latanapol 

11 Mr.Anil Thadani
12 Mr.Weerawong Chittmittrapap
13 Mr.Michael David Selby
14 Khunying Jada Wattanasiritham
15 Miss Chantana Sukumanont
16 Mr.Sujin Wanglee 
17 Mr.Surin Osathanukroh
18 Lieutenant General Chayut Suwannamart
19 Admiral ML Usni Pramoj
20 Mr.Wuttichai Wanglee 
21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
22 ML.Tridhosyuth Devakula
23 Miss Eva Ngai  

24 Mr. Jimmy Wong  

25 Mr.Montri Thongsri
26 Mr.Zabear Are Zafar
27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
28 Mr.Jame Williams
29 Mr. Gary Terence Moore 

30 Mr. Liaw Bee Fong 
31 Mr. Eric Venpin  

32 Mr.Matthew David Reynolds
33 Mr.John Francis Reilly 

34 Mr.Adriaan Erasumus 

35 Mr.Moritz Gubler
36 Ms.Chan Wai Suet 

37 Ms. Anna Ho Wai Ling  

38 Ms.Kam Pik Shan 

39 Patcharin Sikathum  

40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua
42 Lee Chung Hwa Ivan
43 Ms. Patcharin Sikathum  

44 Mr. John Scott Heinecke

45 Mr. Peter Mark Hammond
46 Mr. Cheng Woo Lee
47 Dr. Ibrahim Umar Manik
48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
50 Mr. Philip Edward D'Abo
51 James Thomas Ryan
52 Kevin William Joseph Perkins
53 Simon Charles Arthur Perkins
54 Lim Tiong Beng
55 Keloth Raj Kumar

56 Emmanuel Drivas
57 Emmanuel Kokoris
58 John Lazarou
59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 
60 Mr.Garry V Kirkland
61 Mr.Keet Mansi
62 Mr.Tat Man Lau
63 Mr. JoHan Y Set
64 Miss.Se Wan Aman Yip
65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat
67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh
71 Mr.Michael Binger 
72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo
74 IVAN CASADEVALL 

75 Mr.Filip Martens
76 Mr.Tran Duc Viet
77 MrsSuwanna Buddhaprasart
78 Mr. Bong waan kim
79 Mr. Nam soo park
80 A.N. Esufally
81 Mr.Brett Pointon
82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก
86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี�
87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม
88 นางรัตนาวล ี กอสนาน
89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน
90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน
91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman = 

 Director
Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

Hospitality Group



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Lists of Director

RNS Holding Royal 
Garden 

Development

Samui Beach 
Club Owner

Samui Beach 
Residence

Sub Tawee 
Property 

Fund

Thai Asset 
Management 

Property 
Fund

Thai Project 
Property 

Fund

Delicious 
Beverage 
(Labuan)

Delicious 
Food 

Holdings 
(Australia)

Delicious 
Food 

Holdings 
(Singapore)

Delicious 
Foodstuff 
(Labuan) 

Franchise 
Investment 

Corporation 
of Asia

International 
 Franchise 

Holding 
(Labuan) 

Primacy 
Investment

1 Mr.William E. Heinecke    

2 Mrs.Pratana Mongkolkul    

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier  

4 Mr.Paul Charles Kenny 

5 Mr.Kenneth Lee White
6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya   

7 Mr.Stephen Chojnacki
8 Mr.Supadit Maneratjarusri
9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan 

10 Mrs.Patamawalai Latanapol
11 Mr.Anil Thadani
12 Mr.Weerawong Chittmittrapap
13 Mr.Michael David Selby
14 Khunying Jada Wattanasiritham
15 Miss Chantana Sukumanont
16 Mr.Sujin Wanglee 
17 Mr.Surin Osathanukroh
18 Lieutenant General Chayut Suwannamart
19 Admiral ML Usni Pramoj
20 Mr.Wuttichai Wanglee 
21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
22 ML.Tridhosyuth Devakula
23 Miss Eva Ngai  

24 Mr. Jimmy Wong 

25 Mr.Montri Thongsri
26 Mr.Zabear Are Zafar
27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
28 Mr.Jame Williams
29 Mr. Gary Terence Moore
30 Mr. Liaw Bee Fong   

31 Mr. Eric Venpin 

32 Mr.Matthew David Reynolds 

33 Mr.John Francis Reilly
34 Mr.Adriaan Erasumus
35 Mr.Moritz Gubler    

36 Ms.Chan Wai Suet
37 Ms. Anna Ho Wai Ling
38 Ms.Kam Pik Shan
39 Patcharin Sikathum
40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua
42 Lee Chung Hwa Ivan
43 Ms. Patcharin Sikathum
44 Mr. John Scott Heinecke

45 Mr. Peter Mark Hammond
46 Mr. Cheng Woo Lee
47 Dr. Ibrahim Umar Manik
48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
50 Mr. Philip Edward D'Abo
51 James Thomas Ryan
52 Kevin William Joseph Perkins
53 Simon Charles Arthur Perkins
54 Lim Tiong Beng
55 Keloth Raj Kumar

56 Emmanuel Drivas
57 Emmanuel Kokoris
58 John Lazarou
59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 
60 Mr.Garry V Kirkland
61 Mr.Keet Mansi
62 Mr.Tat Man Lau
63 Mr. JoHan Y Set
64 Miss.Se Wan Aman Yip
65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat 

67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh 

71 Mr.Michael Binger 
72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo
74 IVAN CASADEVALL
75 Mr.Filip Martens
76 Mr.Tran Duc Viet
77 MrsSuwanna Buddhaprasart
78 Mr. Bong waan kim
79 Mr. Nam soo park
80 A.N. Esufally
81 Mr.Brett Pointon
82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก
86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี�
87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม
88 นางรัตนาวล ี กอสนาน
89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน
90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน
91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman
 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

Food Group



บริษัท ไมเนอร์  อินเคอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

Lists of Director

SLRT Thai Express 
Concepts

The Coffee 
Club 

(Thailand)

The Minor 
Food Group 

(China)

Marvelous 
Wealth

Minor 
Development

1 Mr.William E. Heinecke     

2 Mrs.Pratana Mongkolkul     

3 Mr. Emmanuelle Jude Dillipraj Rajakarier
4 Mr.Paul Charles Kenny    

5 Mr.Kenneth Lee White
6 Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya
7 Mr.Stephen Chojnacki 

8 Mr.Supadit Maneratjarusri
9 Mr.Kajohnsak Jantarustiyakan
10 Mrs.Patamawalai Latanapol   

11 Mr.Anil Thadani
12 Mr.Weerawong Chittmittrapap
13 Mr.Michael David Selby
14 Khunying Jada Wattanasiritham
15 Miss Chantana Sukumanont
16 Mr.Sujin Wanglee 
17 Mr.Surin Osathanukroh
18 Lieutenant General Chayut Suwannamart
19 Admiral ML Usni Pramoj
20 Mr.Wuttichai Wanglee 
21 Mrs.Nartsiri Sarnvanitpitak
22 ML.Tridhosyuth Devakula
23 Miss Eva Ngai 

24 Mr. Jimmy Wong
25 Mr.Montri Thongsri 

26 Mr.Zabear Are Zafar
27 Mr.Howard Nevill Alexander Goodman
28 Mr.Jame Williams
29 Mr. Gary Terence Moore
30 Mr. Liaw Bee Fong 
31 Mr. Eric Venpin
32 Mr.Matthew David Reynolds
33 Mr.John Francis Reilly
34 Mr.Adriaan Erasumus
35 Mr.Moritz Gubler
36 Ms.Chan Wai Suet
37 Ms. Anna Ho Wai Ling
38 Ms.Kam Pik Shan
39 Patcharin Sikathum
40 Wong Tien Chung Terence Francis
41 Soh Chin Hua 

42 Lee Chung Hwa Ivan 

43 Ms. Patcharin Sikathum
44 Mr. John Scott Heinecke

45 Mr. Peter Mark Hammond
46 Mr. Cheng Woo Lee
47 Dr. Ibrahim Umar Manik
48 Mr. Sanjay Ibrahim Manik
49 Mr. Ali Saeed Juma Albwardy
50 Mr. Philip Edward D'Abo
51 James Thomas Ryan
52 Kevin William Joseph Perkins
53 Simon Charles Arthur Perkins
54 Lim Tiong Beng
55 Keloth Raj Kumar

56 Emmanuel Drivas
57 Emmanuel Kokoris
58 John Lazarou
59 Mr.Jeffy Charlie Comfort 
60 Mr.Garry V Kirkland
61 Mr.Keet Mansi
62 Mr.Tat Man Lau
63 Mr. JoHan Y Set
64 Miss.Se Wan Aman Yip
65 Mrs.Kathleen Ann Heinecke
66 Mr.Supoj Taweerat
67 Mr.George Federick Heinecke
68 Mr.Richard Peter Neville
69 Mr. Somsak KeeMaRangsee
70 Woo May Poh
71 Mr.Michael Binger 
72 Mr.Yong Zoo Kim
73 Mr.Moo Song Koo
74 IVAN CASADEVALL
75 Mr.Filip Martens
76 Mr.Tran Duc Viet
77 MrsSuwanna Buddhaprasart
78 Mr. Bong waan kim
79 Mr. Nam soo park
80 A.N. Esufally
81 Mr.Brett Pointon
82 นาย กิริต ชาร์
83 นายนิชิต้า ชาร์
84 Ms. Chompan Kulnide
85 นายแอชวิน อัลห ์ วัก
86 นายจาย ซันเดอร ์ วานี�
87 นายอาราโกน ิ รามาสวาม ี เวนกาตาราม
88 นางรัตนาวล ี กอสนาน
89 นายคาร ์ วิลเลียม แจ๊คสัน
90 นายเอียน เจมส ์ แจ๊คสัน
91 นายเควิน ริชาร์ด คลิฟ

 = Chairman
 Director

Associated company
Subsidiary company
Affiliated company

Retail Group

 



   

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2554 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทเป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและผู้

ประสานงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  พร้อมกันนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษัทมีการปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้

บริษัทมีการกํากับดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง  ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร 

รวมทัง้ได้พดูคยุถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัท ที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท เพ่ือทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและ

การเงิน การควบคมุภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูล

รายงานทางการเงินสําหรับทกุๆ สิน้ไตรมาสของปี รวมถึงทําการประเมินผลและนําเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทําให้มัน่ใจได้ว่าข้อบกพร่องด้านการควบคมุภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติ

นโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขดัแย้ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคมุภายในบริษัท โดยตรวจสอบ

กระบวนการทางบญัชีและการปฏิบติังานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีระบบ จดัทํารายงานเก่ียวกับการควบคมุภายในทีดี่ 

นําเสนอแก่ผู้บริหารของธุรกิจนัน้ๆ เพ่ือกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงานในอนาคต และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป  

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัทําหน้าที่เป็นผู้ อํานวยความสะดวกและเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผ่านขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลงัจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

การการดําเนินการประเมินความเสี่ยง ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้มั่นใจว่าโปรแกรมการ

พฒันาพนกังานซึ่งรวมถึงวฒันธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการจดัการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดและ

หลกัปฏิบติัของบริษัท 

การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ ผ่านมา 

 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบติัหน้าที่ต่างๆ ดงัต่อไปนี:้ 

1. อนมุติังบการเงินรายไตรมาส  สอบทานงบการเงินประจําปี ทําการประเมินและให้คําแนะนํากับคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนผลการดําเนินงานในโครงการใหม่ๆ  โดยให้ความสําคญักับบริษัทลกูในต่างประเทศ 

3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท   



   

4. รับทราบรายงานการจดัการความเสี่ยงของบริษัท และแผนในการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสม 

5. ทบทวนแผนการลงทนุและช่วยกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับการลงทนุในอนาคต 

6. อนมุติัสญัญาการร่วมทํางานกับผู้ รับจ้างภายนอก ในประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และแทนซาเนีย เพ่ือทํา

หน้าที่ตรวจสอบภายใน 

7. ทบทวนแผนการจดัการในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีใหม่ (IFRS)  เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า แผนการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงมีความชดัเจน ครบถ้วน  มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน และครอบคลมุถึงขัน้ตอนการทํางานให้เป็นไป

ตามเวลาที่กําหนด  บริษัทแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด  เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา

เก่ียวกับขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่  โดยจะมีการรายงานแผนการจัดการในการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานบญัชีใหม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทกุไตรมาส 

8. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากมีประเด็นสําคัญจะมีการ

หารือกันในการประชมุคณะกรรมการบริษัท     

ทัง้นี ้จากการปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายงานทางการเงินในปี 2554 มีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ

ทรัพยากรได้ถกูใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 

4. ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ปฏิบติัหน้าที่อย่างเหมาะสม 

5. รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2554 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

6. ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้  การประชมุ 4 ครัง้ เป็นการทบทวนและสอบทาน

ข้อมลูรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  และการประชุม 1 ครัง้

เป็นการทบทวนและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ตําแหน่ง   จํานวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ/ 

         จํานวนครัง้ที่ประชมุ 

 1. นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 

 2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการตรวจสอบ   5/5 

 3. คณุจนัทนา สขุมุานนท์ กรรมการตรวจสอบ   4/5 

 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัรที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 



   

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึน้อยู่กับการ

อนมุติัของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีที่จะมีขึน้ในวนัที่ 2 เมษายน 2555 
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	ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการป้องกันคู่แข่งรายใหม่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยการวางแผนการตลาดและเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมตลาดผู้บริ...
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	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
	11. 11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	ภาพรวมธุรกิจ
	ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554 และปี 2554
	แม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งถึงแม้จะมีเหตุก...
	1) ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ อันเนื่องมาจาก
	ก. การขยายตัวของอัตราการเข้าพักของโรงแรมนอกกรุงเทพและโรงแรมในต่างประเทศตลอดปี 2554
	ข. ความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Oaks Hotels and Resorts (“Oaks”) ในประเทศออสเตรเลีย
	ค. ยอดขายของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม อันได้แก่ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และโครงการวาเคชั่น คลับ ที่เกินความคาดหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางสภาวะเศรษฐกิจ
	2) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหารตลอดทั้งปี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในไตรมาสสุดท้าย
	3) กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P
	หากไม่นับรวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P และค่าใช้จ่าย one-time อื่นๆ กำไรสุทธิในปี 2554 จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 55
	ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม อันได้แก่ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือที่เสียหายจากบัญชี (Write-off) รวมทั้งสิ้น 238 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นข...
	นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้หยุดผลิตสินค้าอุปโภคและประกาศปิดโรงงาน NMT ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี โรงงาน NMT ได้เริ่มเปิดสายการผลิตบางส่วนก่อ...
	ในไตรมาส 4 ปี 2554 รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 39 อยู่ที่ 7,345 ล้านบาท แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม โดยมีสาเหตุมาจากการกระจายตัวของธุรกิจในกลุ่มไมเนอร์ทั้งจากการควบรวมกิจการของ Oaks ในประเทศออสเตรเลีย และการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหา...
	รายได้จากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2554 เมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 35 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ทำรายได้สูงสุดรองลงมา ในสัดส่วนร้อยละ 40 และธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตมีสัดส่วน...
	หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคำนวณจากยอดขายที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
	ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	ผลการดำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
	ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิตสินค้า
	ในไตรมาส 4 ปี 2554 จุดจำหน่ายสินค้าหลายๆ แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว โดยมีสาเหตุมาจากน้ำท่วม ซึ่งทำให้ลูกค้าและพนักงานไม่สามารถเข้าถึงจุดจำหน่ายได้ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อร้านในไตรมาสนี้ ลดลงในอัตราร้อยละ 12 จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ได้ปรับตัวลดลง ...
	งบดุลและกระแสเงินสด
	ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 40,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,066 ล้านบาทจาก 32,799 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก
	1.  การเพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของ Oaks จำนวน 5,629 ล้านบาท และการบันทึกค่าความนิยมจากการลงทุนใน Oaks จำนวน 616 ล้านบาท
	2.  การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1,310 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่ประเทศมัลดีฟส์ และเซ็นต์ รีจิส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ กรุงเทพ และ
	3.  การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นและบริษัทร่วมจำนวน 445 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิ่มใน Serendib Hotels Limited ประเทศศรีลังกา จำนวน 27 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มใน S&P จำนวน 346 ล้านบาท และการร่วมลงทุนในบริษัท Tidal Swell (เจ้าของอาคารสี่แห...
	1. การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการรวมงบการเงินของ Oaks จำนวน 3,053 ล้านบาท
	2. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนใน Oaks จำนวน 2,969 ล้านบาท
	3. การออกหุ้นกู้ จำนวน 2,300 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม และตุลาคม 2554 เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารก่อนครบกำหนดชำระจำนวน 1,116 ล้านบาทและไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ 1,000 ล้านบาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 14,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,179 ล้านบาทจาก 13,756 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,826 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนใน S&P) การเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบ...
	ในงวด 12 เดือน ปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,276 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนจำนวน 6,539 ล้านบาท โดยเป็น (1) การซื้อกิจการOaks Hotels & Resor...
	การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
	แนวโน้มในอนาคต

	20110128T16_OTHERS_INFO
	12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20110128T17_CERTIFY
	20110128T18_INFO_EXECUTIVE
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	-
	เอกสารแนบ 1
	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
	กรรมการ (แต่งตั้ง 2540)
	กรรมการ  (แต่งตั้ง 2541)

	1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2554

	20110128T19_INFO_SUBSIDIARY_DIRECTOR
	20110128T20_APPENDIX_OTHERS

