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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

   

ช่ือบริษัท  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  

   Minor International Public Company Limited 

ธุรกจิหลัก 

เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจค้าปลีก พฒันาโครงการ และลงทนุในธุรกิจโรงแรมและพืน้ท่ีค้าปลีก รวมทัง้

การลงทนุในธุรกิจท่ีตอ่เน่ืองกนั 

สาํนักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ.165) 

เลขท่ี 99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16  

ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110   

โทรศพัท์: +66(0) 2381 5151   

โทรสาร:  +66(0) 2381 5777-8  

Home Page: http://www.minorinternational.com 

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2555 

ทนุจดทะเบียน:   4,063,046,327 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,063,046,327 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว: 3,686,766,688 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 3,686,766,688 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110   

โทรศพัท์: +66(0) 2229 2800  

โทรสาร:  +66(0) 2359 1259 

นายทะเบียนหุ้นกู้  

MINT ครัง้ท่ี 1/2550 ชดุท่ี 2  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้   MINT ครัง้ท่ี 1/2552, ครัง้ท่ี 1/2553, ครัง้ท่ี 2 /2553 ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2, ครัง้ท่ี 1/2554, ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 

บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 

อาคารสํานกังานใหญ่ พหลโยธิน ชัน้ 11 

http://www.minorinternational.com/
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เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์: +66(0) 2470 1987 

โทรสาร:  +66(0) 22732279 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2554 ชดุท่ี 1 และ ชดุท่ี 2  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์: +66(0) 2296 2030 

โทรสาร:  +66(0) 2683 1389 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้  MINT ครัง้ท่ี 2/2555  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์: +66(0) 2256 2323-7 

โทรสาร:  +66(0) 2256 2405-6 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

โดยพิสฐิ ทางธนกลุ และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ และ/หรือ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095, 3445 และ 4906 ตามลําดบั 

ชัน้ 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์:   +66(0) 2286 9999  

โทรสาร:    +66(0) 2286 5050 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

สาํนักงานกฎหมายดุลยภาพ บริษัท สาํนักงานกฎหมายสยามซติี ้จาํกัด                        

ชัน้ 25 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ  

10/186 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์:  +66(0) 2168 7688 

โทรสาร:  +66(0) 2168 7693 

ชัน้ 20 อาคารรัจนาการ  

183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์: +66(0) 2676 6667-8 

โทรสาร:   +66(0) 2676 6188 

 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซ่ี จาํกัด  

ชัน้ 25 อาคารอบัดลุลาฮิม เพลส 

เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์:  66(0) 2636 2000 

โทรสาร:  66(0) 2636 2111  
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไมแ่น่นอนตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่รายได้ ผลกําไร สนิทรัพย์ สภาพคลอ่ง และมลูคา่หุ้นของบริษัท  

นอกจากความเส่ียงท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึง่บริษัทไมอ่าจทราบหรือระบไุด้ในขณะนี ้และความ

เส่ียงบางอยา่งท่ีบริษัทคิดวา่ไมเ่ป็นนยัสําคญัในปัจจบุนั แตอ่าจมีความสําคญัตอ่ไปในอนาคตได้ ดงันัน้ ผู้ มีสว่นได้เสีย 

(Stakeholders) ควรพิจารณาผลกระทบและความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถงึพิจารณาถงึปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิด

ขึน้กบับริษัทนอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันีด้้วย 

 

2.1  ความเส่ียงจากผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิจากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกจิ การเมือง ภาวะภัย

ธรรมชาต ิและเหตุการณ์ร้ายแรง 

รายได้ กําไร และแผนการขยายงานของบริษัท ล้วนต้องอาศยัภาคการใช้จ่ายของลกูค้า ผู้บริโภค ตลอดจนความ

เช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว ซึง่อาจได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ ปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของ

บริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมส่งบทางการเมือง โรคระบาด หรือภยัสนึามิ เป็นต้น และแม้วา่ ปัจจยัความเส่ียง

ตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นความเส่ียงโดยทัว่ไปท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทกุๆ รายต้องเผชิญ แตบ่ริษัทก็จดัทํามาตรการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือลดผลกระทบด้านลบตอ่การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทจากเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่

มาตรการดงักลา่วรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

•  สร้างความสมดลุของโครงสร้างรายได้ อนัประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจดัจําหน่ายและรับจ้างผลติ 

•  ขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายครอบคลมุทัง้ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย

ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภมิูภาคตะวนัออกกลาง เพ่ือลดการพึง่พาธุรกิจในประเทศใดเพียงประเทศ

เดียว 

•  ขยายกลุม่ธุรกิจท่ีได้รับผลตอบแทนเป็นคา่ธรรมเนียมการให้บริการ (Fee-based Model) ทัง้การรับจ้าง

บริหารโรงแรมและการให้สทิธิแฟรนไชส์ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ๆ  ท่ีบริษัทยงัไมคุ่้นเคย 

•  เตรียมวางแผนสํารองสําหรับเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิด (Contingency Plan) โดยความท้าทายตา่งๆ ท่ีบริษัทต้อง

เผชิญในอดีตจะย่ิงช่วยพฒันาความสามารถในการฟืน้ตวัของธุรกิจของบริษัท 

 

2.2   ความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกจิหลัก 

  2.2.1   การแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม 

การเพิ่มขึน้ของโรงแรมระดบับนในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ สง่ผลให้เกิดการแข่งขนัในด้าน

ราคา ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัรายได้และกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงนอกฤดกูาลทอ่งเท่ียวและจากลกัษณะ

การประกอบธุรกิจของโรงแรมซึง่มีคา่ใช้จ่ายคงท่ีสงู (Operating Leverage) อยา่งไรก็ดี บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันา

คณุภาพของการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ โรงแรมของบริษัทจะมีคณุภาพและการให้บริการท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่ง

ในตลาดนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีมาตรการในการลดความเส่ียง ผา่นการเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ขยายครอบคลมุ

แหลง่ทอ่งเท่ียวหลายๆ แหง่ มีประเภทและระดบัการให้บริการของโรงแรม ตลอดจนเชือ้ชาติของแขกท่ีมาเข้าพกัโรงแรมท่ี

หลากหลาย ซึง่นอกจากแบรนด์อนนัตรา แบรนด์อาวาน่ี และแบรนด์โอ๊คส์ ซึง่เป็นแบรนด์ระดบับนของบริษัทเองแล้ว บริษัท

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

Corporation ซึง่เป็นกลุม่บริษัทแมริออท โฮเทล และ 3) Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd. ให้บริหาร
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โรงแรมภายใต้การลงทนุของบริษัท โดยใช้แบรนด์โฟร์ซีซัน่ส์ เจดบับลวิ แมริออท และเซนต์ รีจิส และบริษัทบริหารโรงแรม

ภายใต้สญัญาแฟรนไชส์โดยใช้แบรนด์แมริออท ทัง้นี ้ โรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตราและแบรนด์อาวาน่ีสว่นใหญ่นัน้ ตัง้อยู่

ในภมิูภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง สว่นโรงแรมในกลุม่โอ๊คส์นัน้ มีช่ือเสียงและรองรับการทอ่งเท่ียวในประเทศของ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึง่เป็นตลาดท่ีผนัผวนน้อยกวา่ อีกทัง้ บริษัทยงัมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศนูย์การค้าและบนัเทิง สง่ผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อยา่งครบ

วงจร 

 

  2.2.2   การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากคู่แข่งธุรกิจรายใหมส่ามารถเข้ามาแข่งขนัได้ง่ายกวา่

เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทต้องแข่งขนักบัผู้ประกอบการร้านอาหารรายอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกประเทศ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายในการคงความเป็นผู้ นําของธุรกิจร้านอาหาร โดยการพฒันา ทัง้สนิค้าเดิมและสนิค้าใหม่ๆ  อยา่ง

ตอ่เน่ือง ตลอดจนมุง่เน้นการตอบสนองให้ทนัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ทําให้บริษัทสามารถรักษาความเป็น

ผู้ นํา และมีสว่นแบง่การตลาดท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่ง จากปัจจยัสนบัสนนุซึง่รวมถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและขนาดของ

ธุรกิจท่ีสง่ผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีนโยบายกระจายความเส่ียง เพิ่ม

ความหลากหลายของประเภทร้านอาหาร ซึง่ครอบคลมุทัง้อาหารตะวนัตก เช่น พิซซา่ สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ ไอศกรีม 

ตลอดจนอาหารไทย จีน ญ่ีปุ่ น และกาแฟ ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแตล่ะกลุม่ทัง้ในและตา่งประเทศ 

สง่ผลให้ธุรกิจในกลุม่นีมี้การกระจายความเส่ียง และมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

 

  2.2.3   การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า 

ธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้าซึง่บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่และเคร่ืองสําอาง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั

คอ่นข้างสงู ถงึแม้วา่จะมีผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่ระดบัโลกเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมากขึน้ หากแต่

ยงักระจกุตวัอยูเ่พียงในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ เทา่นัน้ ในขณะท่ีแบรนด์ท่ีบริษัทจดัจําหน่ายสนิค้า มีการกระจาย

ตวัมากกวา่ทัง้ในกรุงเทพมหานครและในตา่งจงัหวดั ซึง่ตลาดตา่งจงัหวดัมีแนวโน้มในการเติบโตท่ีสงูกวา่ สง่ผลให้บริษัท

ยงัคงเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการจดัจําหน่ายสินค้าอิสระ (Independent Operator) ท่ีใหญ่ท่ีสดุรายหนึ่งของประเทศ ทัง้นี ้

จากการท่ีธุรกิจจดัจําหน่ายเป็นธุรกิจแรกของกลุม่บริษัทไมเนอร์ เป็นผลให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความชํานาญและ

เครือข่ายท่ีกว้างขวางของทีมผู้บริหารได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้ บริษัทยงัคอยพฒันาการให้บริการเพ่ือตอบสนองกระแส

ความต้องการของลกูค้า ซึง่หนึ่งในตวัอยา่งคือการพฒันาช่องทางการจําหน่ายใหมข่องบริษัท ได้แก่ การขายสนิค้าออนไลน์

ผา่นเวบ็ไซต์ www.thaisale.co.th เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 

2.3   ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกจิ 

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ สง่ผลให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ลงทนุใหม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความสําเร็จในการริเร่ิม

โครงการภาระผกูพนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญา การขอใบอนญุาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียง

โดยทัว่ไปในแตล่ะประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคมุดแูลการพฒันาโครงการใหม่ๆ  อยา่งใกล้ชิด ทัง้ผา่น

การทํา due diligence อยา่งละเอียด การจดัทําแผนงานและขัน้ตอนมาตรฐาน การวางหลกัเกณฑ์ในการลงทนุท่ีรอบคอบ 

เป็นต้น โดยบริษัทจะวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และความชํานาญในประเทศนัน้ๆ เช่น ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษา

ด้านบญัชี ซึง่จะทํางานร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทจะประสบความสําเร็จในการ
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พฒันาโครงการหรือเข้าซือ้กิจการ การดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ตอ่ไปเพ่ือให้มีผลกําไรท่ีน่าพอใจ รวมถงึการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ บริษัทมีมาตรการลดความเส่ียงสําหรับการลงทนุในประเทศท่ีบริษัทไมเ่คยดําเนินธุรกิจมา

ก่อน โดยในช่วงแรกบริษัทจะร่วมลงทนุกบัคูค้่าทางธุรกิจท่ีมีความรู้ ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักลา่ว 

เพ่ือศกึษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การดําเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ จงึ

จะมีการตดัสนิใจลงทนุในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในภายหลงั ดงัเช่นการลงทนุท่ีผา่นมาในแอฟริกา มลัดีฟส์ ศรีลงักา สิงคโปร์ และ

ออสเตรเลีย ของบริษัท 

 

2.4  ความเส่ียงจากความสามารถในการได้มาซึ่งที่ตัง้ในการประกอบธุรกจิที่ต้องการ 

โรงแรมบางแหง่ของบริษัทตัง้อยูบ่นท่ีดินซึง่บริษัททําสญัญาเช่าไว้กบัเจ้าของท่ีดิน โดยบริษัทมีสทิธิตอ่อายสุญัญา

ด้วยอตัราคา่เช่าตามท่ีจะตกลงกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทตกลงท่ีจะไมต่อ่อายสุญัญา และจากการท่ีบริษัทได้ปฏิบติัตาม

สญัญาเช่าและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ให้เช่าตลอดมา บริษัทจงึเช่ือมัน่วา่ความเส่ียงดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้ในระยะเวลาอนั

ใกล้  

สําหรับธุรกิจร้านอาหารและร้านจําหน่ายสนิค้า ทําเลท่ีดีจดัเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจ ดงันัน้ จงึอาจเกิดความเส่ียงหากไมส่ามารถตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีหรือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสญัญาเช่า 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีร้านอาหารและจดุจดัจําหน่ายสนิค้ามากมาย ภายใต้แบรนด์ยอดนิยมตา่งๆ หลายแบรนด์ ซึง่ช่วย

ดงึดดูลกูค้าเข้ามาใช้บริการท่ีห้างสรรพสินค้า สง่ผลให้บริษัทมีอํานาจตอ่รองกบัห้างสรรพสนิค้าและเจ้าของพืน้ท่ี และ

สามารถทําสญัญาเช่าระยะยาวอีกด้วย 

 

2.5  ความเส่ียงในการต่อสัญญาและเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์และสัญญา

ตัวแทนจาํหน่ายสนิค้า 

บริษัทดําเนินงานร้านอาหารบางสว่นภายใต้แบรนด์ท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์มาจากตา่งประเทศตามข้อตกลงภายใต้ 

สญัญาแฟรนไชส์ จงึอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมิได้รับอนญุาตให้ต่อสญัญาหรือการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใน

สญัญาแฟรนไชส์ บริษัทตระหนกัถงึความเส่ียงและได้ลดความเส่ียงดงักลา่วโดยการขอตอ่อายสุญัญาแฟรนไชส์ลว่งหน้า

โดยมีระยะเวลาของสญัญา 10 - 20 ปี (ขึน้อยูก่บัประเภทของสญัญา อยา่งไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลดการพึง่พา    

แบรนด์ท่ีบริษัทได้รับแฟรนไชส์จากตา่งประเทศ โดยการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารท่ีเป็นของตนเอง ณ ปัจจบุนั บริษัทมีแบรนด์

หลกัของตวัเอง 5 แบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี กลุม่ไทยเอก็ซ์เพรส เดอะ คอฟฟ่ีคลบั ริบส์ แอนด์ รัมส์ และปักก่ิง ริ

เวอร์ไซด์ แอนด์ คอร์ทยาร์ด ซึง่เป็นแบรนด์ลา่สดุท่ีบริษัทเข้าลงทนุในปีท่ีผา่นมา 

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า การได้เป็นตวัแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวเป็นปัจจยัสําคญั สญัญาของบริษัทมี

สองลกัษณะ ได้แก่ แบบท่ีตอ่สญัญาโดยอตัโนมติั และแบบท่ีมีกําหนดเวลา สําหรับสญัญาในลกัษณะท่ีมีการกําหนด

ระยะเวลาในการตอ่สญัญา บริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาจะไมต่อ่สญัญาเม่ือถงึกําหนด ซึง่จะเป็นผลให้บริษัทมี

โอกาสสญูเสียรายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่าย อยา่งไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวา่งกนัมาเป็นเวลานานและบริษัท

ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญามาโดยตลอด สง่ผลให้บริษัทจะได้รับความไว้วางใจให้ตอ่อายสุญัญา ยกเว้นในกรณีท่ี

บริษัทตกลงท่ีจะไมต่อ่อายสุญัญา นอกจากนัน้ หากคูส่ญัญาขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้อตกลง โดยเฉพาะอตัราค่าตอบแทน 

บริษัทจะเจรจาตอ่รองเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงอตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นไปในอตัราท่ีบริษัทและคูส่ญัญาได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย 
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2.6 ความเส่ียงจากการที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมและจ้างผลิตสนิค้า 

บริษัทมีการขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนนัตรา และอาวาน่ี ซึง่เป็นแบรนด์ของบริษัท โดยรับจ้างบริหาร

จดัการโรงแรมท่ีบริษัทไมไ่ด้เป็นเจ้าของ ทัง้นี ้ รายได้คา่บริหารจดัการแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ คา่ธรรมเนียมในการให้คํา 

ปรึกษาและคําแนะนําในการออกแบบและการก่อสร้าง ซึง่เป็นรายได้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงก่อนโรงแรมจะเปิดดําเนินการ และ

คา่ธรรมเนียมในการบริหารเม่ือโรงแรมเปิดดําเนินการ โดยจะขึน้อยูก่บัรายได้และผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมท่ี

บริษัทเข้าบริหารงาน โดยทัว่ไป สญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรมจะมีอาย ุ 10 - 20 ปี ในกรณีท่ีลกูค้าบอกเลกิสญัญาก่อนครบ

กําหนด บริษัทสามารถเรียกเก็บคา่เสียหายในรูปของคา่ธรรมเนียมการยกเลิกสญัญา (Cancellation Fee) ได้ ด้วย

ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรมหลายปี อนนัตราได้รับความไว้วางใจจากนกัทอ่งเท่ียวนานาชาติในมาตรฐานการ

ให้บริการ ประกอบกบัเอกลกัษณ์ของแบรนด์อนนัตรา ท่ีให้ความสําคญัตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารโรงแรมแล้วทัง้สิน้ 34 แหง่ กบัเจ้าของโรงแรมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทําให้มี

การกระจายความเส่ียงทัง้ในด้านของสถานท่ีตัง้ของโรงแรม และในด้านการกระจกุตวัของเจ้าของโรงแรม โดยจากโรงแรม

ภายใต้สญัญาจ้างบริหาร 34 แหง่ เป็นโรงแรมท่ีเปิดดําเนินการแล้วจํานวน 15 แหง่ สว่นท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ

คาดวา่จะทยอยเปิดดําเนินการได้ในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า 

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลติสนิค้าอปุโภค โดยบริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับ

จ้างผลติสนิค้าให้กบับริษัทสนิค้าอปุโภคระดบัสากล ปัจจบุนั ธุรกิจดงักลา่วมีการแข่งขนัไมม่ากนกั เน่ืองจากยงัมี

ผู้ประกอบการท่ีได้มาตรฐานและได้รับอนญุาตให้ผลติน้อยราย แตร่าคาและคณุภาพเป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการท่ีจะได้คํา

สัง่ซือ้ อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติสนิค้าอปุโภคมาเป็นเวลานานมากกวา่ 20 ปี บริษัทให้

ความสําคญัตอ่การผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ การปรับปรุงสายการผลติสามารถลดต้นทนุการ

ผลติได้อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัโลกและได้รับการวา่จ้างผลิต

สนิค้าในระยะยาว 

 

2.7  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.7.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางสว่นเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ เช่น รายได้จากการให้สิทธิคา่แฟรนไชส์ คา่

รับจ้างบริหารโรงแรมและรายได้จากเอเยน่ต์ทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่รายได้ดงักลา่วผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน แตใ่น

ขณะเดียวกนับริษัทก็มีคา่ใช้จ่ายบางประเภท เช่น คา่บริหารจดัการธุรกิจโรงแรม คา่การใช้สทิธิ/ลขิสทิธ์ิในธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (Franchise Fee) และคา่สนิค้าในธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า เป็นเงินสกลุตา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทใน

เครือจงึสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนนีไ้ด้ โดยการหกักลบรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ 

(Natural Hedging) อีกทัง้ บริษัทและบริษัทในเครือยงัสามารถลดความเส่ียงโดยกําหนดราคาคา่ห้องพกัในประเทศเป็นเงิน

สกลุบาท แทนราคาอ้างอิงเงินสกลุดอลลาห์สหรัฐ เพ่ือให้รายได้และคา่ใช้จ่ายเป็นสกลุเงินเดียวกนั ในสว่นของการจดัหาเงิน

นัน้ โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกลุเดียวกบัสนิทรัพย์ท่ีบริษัทลงทนุ เพ่ือให้เกิดการหกักลบ (Natural Currency Hedge) 

ให้ได้มากท่ีสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีเป็นสกลุเงินบาทในสดัสว่นร้อยละ 70 

และสกลุตา่งประเทศในสดัสว่นร้อยละ 30 

2.7.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสด

ของบริษัท บริษัทและบริษัทในเครือได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักลา่วและบริหารจดัการความเส่ียงข้างต้นให้เป็นไปตาม
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นโยบายและคูมื่อการบริหารความเส่ียงของบริษัทท่ีวางไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ โดย

บริษัทและบริษัทในเครือพยายามรักษาสดัสว่นของเงินกู้สว่นใหญ่ให้เป็นเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

2.7.3 ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ ยืมเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

สญัญากู้ ยืมเงิน 

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจผา่นการให้สทิธิแฟรนไชส์และรับจ้างบริหารโรงแรม (Asset-light Strategy) แล้ว 

บริษัทยงัต้องใช้เงินทนุเพ่ือการลงทนุ การพฒันาโครงการใหม่ และการเข้าซือ้กิจการอ่ืน สง่ผลให้บริษัทและบริษัทในเครือ

ต้องรักษาสภาพคลอ่งให้เพียงพอเพ่ือให้มีเงินทนุหมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวลว่งหน้าและกระจาย

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุให้มีความหลากหลาย อยา่งไรก็ดี บริษัทและบริษัทในเครือมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ซึง่จดัวา่มี

ความมัน่คงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (IBD/E) ของบริษัทเทา่กบั 1.25 เท่า 

 

2.8  ความเส่ียงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี 

บริษัทต้องอาศยัเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ ไมเ่พียงแตเ่พ่ือการรองรับระบบการทํางานของหน่วยงานสนบัสนนุ 

(Back Office) เทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุถงึฝ่ายการขายและการตลาดอีกด้วย ซึง่หากบริษัทไมส่ามารถปรับตวัตามเทคโนโลยี 

หรือความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จะสง่ผลให้บริษัทสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั ทัง้นี ้ บริษัทตระหนกัดี

ถงึความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จงึได้จดัให้หน่วยงานดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัท

และจากฐานะทางการเงินท่ีมีความมัน่คงและขนาดของธุรกิจท่ีสง่ผลให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale)

สง่ผลให้บริษัทสามารถพฒันาความสามารถในการแข่งขนั ด้วยการลงทนุในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยในปี 2555 บริษัทได้

พฒันาระบบใหม่ๆ  ท่ีสําคญั ได้แก่ การพฒันาระบบจองห้องพกัสว่นกลางของแบรนด์อนนัตรา ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถ

ติดตามการขายห้องพกัและห้องพกัคงเหลือได้ทนัที การคิดราคาห้องพกัให้เทา่กนัในทกุระบบ (Rate Parity) การรับจอง

ห้องพกับนเวบ็ไซต์ท่ีสามารถรองรับได้หลายภาษา การบริหารและเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูของแขกท่ี

เข้าพกั หรือเวบ็ไซต์ใหมข่องแบรนด์เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ซึง่ได้พฒันามาเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์ในการใช้เวบ็ไซต์ท่ีดี

ขึน้ ลดระยะเวลาในการสัง่อาหารออนไลน์ และลกูค้าสามารถติดตามสถานะการจดัสง่พิซซา่ผา่นทางเวบ็ไซต์ได้อีกด้วย 

บริษัทได้เลง็เหน็และให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงข้างต้น จงึได้มอบหมายให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและตรวจสอบประสทิธิภาพในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอ โดย

หน่วยงานทกุหน่วยจะระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน และทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ใน

การวิเคราะห์ และร่วมกนัหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจากความเส่ียงดงักลา่ว ตลอดจน

ร่วมกนัติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ โดยบริษัทได้มีการจดัทํานโยบายและขัน้ตอนบริหารความเส่ียงของกลุม่

อยา่งเป็นทางการ และกลุม่ธุรกิจทัง้หมดได้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด อีกทัง้ยงัมีการรายงานประสทิธิภาพของการบริหาร

ความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นรายไตรมาส 
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3.1  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ     

 

ปี 2555 บริษัทประสบความสําเร็จไปอีกขัน้ จากการขยายธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารไปยงัตลาดใหม่ๆ เช่น 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศอียิปต์ ตลอดจนการเข้าซือ้โรงแรมระดบัห้าดาวในจงัหวดัภเูก็ต และเครือร้านอาหารในประเทศ

จีน โดยการเข้าซือ้โรงแรมและร้านอาหารดงักล่าวนัน้เกิดขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2555 อตัราการเติบโตส่วนใหญ่ในปี 

2555 เกิดจากการขยายตวัของธุรกิจเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจท่ีสดใส การเติบโตของธุรกิจส่วนใหญ่ใน 

ปี 2555 มีสาเหตสํุาคญัมาจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุกลุม่ ทัง้นี ้บริษัทได้เข้าไปลงทนุในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลติสนิค้า และธุรกิจอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 

ปี 2553 

มีนาคม - เปิดร้าน เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และ สเวนเซน่ส์ เป็นสาขาแรกท่ีเวียงจนัทน์ ประเทศลาว 

- เปิดร้าน แก๊ป สาขาแรกท่ีศนูย์การค้า เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพ 

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

ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ และผู้ลงทนุทัว่ไป โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.98 ตอ่ปี  

- Elewana Afrika ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เข้าซือ้โรงแรม Killindi, Zanzibar ในประเทศแทนซาเนีย 

มิถนุายน - เปิดร้านสเวนเซ่นส์ เป็นสาขาแรกท่ีบงักาลอร์ ประเทศอินเดีย 

สงิหาคม - เปิดร้านสเวนเซน่ส์ เป็นสาขาแรกท่ีประเทศเวียดนาม 

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท Cyprea Lanka ประเทศศรีลงักา ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม Kani Lanka 

Resort & Spa บนพืน้ท่ี 8.25 เอเคอร์ และท่ีดินริมชายหาด 10.25 เอเคอร์ ซึ่งสามารถพฒันาเป็น

โรงแรมอนนัตราได้ในอนาคต 

กนัยายน - ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายเคร่ืองสําอางลาเนจ จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 51 โดยบริษัท อมอร์แปซิฟิค 

(ไทยแลนด์) จํากดั ออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่บริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท อมอร์แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั เพิ่มขึน้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 49  

ธนัวาคม - เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ

ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นจํานวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 

4.30 ตอ่ปี และจํานวน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.99 ตอ่ปี  

- เปิดตวัอนนัตรา วาเคชัน่คลบั ซึ่งเป็นธุรกิจโครงการพกัผ่อนแบบปันส่วนเวลา (timeshare) โดยเปิด

ให้บริการโครงการของธุรกิจ timeshare โดยเฉพาะ แหง่แรกท่ีอําเภอบอ่ผดุ เกาะสมยุ 

ปี 2554 

มกราคม เปิดดําเนินการโรงแรมรัสนนัดา บนเกาะพะงนั โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารอยา่งเป็น

ทางการ ประกอบด้วยวิลลา่เพ่ือให้บริการ จํานวน 44 หลงั และได้เปล่ียนช่ือเป็น อนนัตรา รัสนนัดา ในเดือน

3.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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พฤศจิกายน 2554 

กมุภาพนัธ์ อนนัตรา คีฮาวา มลัดีฟส์ ได้เปิดดําเนินการอยา่งเป็นทางการ โดยมีวิลลา่เพ่ือให้บริการ จํานวน 78 หลงั 

มีนาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 19.96 ในบริษัท Oaks Hotels and Resorts ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการโรงแรมและรี

สอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลีย 

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,500 ล้านบาท ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมมี่ประกนั เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยมีอาย ุ7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.57 ตอ่ปี  

- แดร่ี ควีนเร่ิมดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

เมษายน - โรงแรม เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพ ได้เปิดดําเนินการอยา่งเป็นทางการ โดยให้บริการห้องพกั จํานวน 224 ห้อง 

- เปิดดําเนินการโรงแรม L’Amien Resort มยุเน่ ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม

สญัญาจ้างบริหารอยา่งเป็นทางการ ประกอบด้วยวิลลา่เพ่ือให้บริการจํานวน 89 หลงั และได้เปล่ียนช่ือ

เป็น อนนัตรา มยุเน่ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีประเทศนิว คาเลอโดเนีย 

มิถนุายน - ประสบความสําเร็จในการเข้าถือหุ้นทัง้หมดในบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากดั ประเทศ

ออสเตรเลีย  

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

จํากดั 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ พิซซา่ คอมปะนี และ Xin Wang สาขาแรกท่ีประเทศเวียดนาม 

กรกฎาคม เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน 

กนัยายน - เข้าซือ้กิจการ Ribs and Rumps ซึง่เป็นร้านอาหารประเภทสเต๊กเฮ้าส์ในประเทศออสเตรเลีย ผา่น

บริษัท The Coffee Club Holding Pty. Ltd. 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ สเวนเซน่ส์ สาขาแรกท่ี ประเทศฟิลปิปินส์ 

- เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ ไทยเอก็ซ์เพรส สาขาแรกท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลี 

ตลุาคม - เสร็จสิน้การทําคําเสนอซือ้หุ้นของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยความสมคัรใจ สง่ผลให้สดัสว่นการ

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

- เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 800 ล้านบาท ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไม่มีประกนั เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และผู้ลงทนุรายใหญ่ ประกอบด้วยหุ้นกู้ จํานวน 500 ล้านบาท อาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.8 

ตอ่ปี และหุ้นกู้ จํานวน 300 ล้านบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.0 ต่อปี  

- เปิดร้าน ไทยเอ็กซ์เพรส แหง่แรกท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

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

- เปล่ียนช่ือโรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็น โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ 

ธนัวาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท Tidal Swell ผา่นบริษัท Oaks Hotels and Resorts จํากดั 

- ลงทนุในบริษัท Thai Express Concepts Pte. Ltd. เพิ่มอีกร้อยละ 30 

- เปิดดําเนินการร้านอาหาร “ซูมา่” ในโรงแรมเซน็ต์ รีจีส กรุงเทพ 

- เปิดดําเนินการโรงแรมในช่ือ Avani แห่งแรกคือ Avani Bentota Resort and Spa ประเทศศรีลงักา และ

http://www.thaisale.co.th/
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ต่อมาได้เปิดดําเนินการโรงแรม Avani แห่งท่ีสอง  คือ Avani Kalutara Resort and Spa ในประเทศ   

ศรีลงักาเช่นเดียวกนั 

ปี 2555 

มกราคม ปิดจดุจําหน่ายเคร่ืองสําอางทัง้หมดของแบรนด์ลาเนจ เน่ืองจากขายเงินลงทนุในบริษัท อมอร์แปซิฟิค 

เพ่ือปรับธุรกิจจดัจําหน่าย 

มีนาคม - เข้าลงทุนซือ้สิทธิในการบริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์เพิ่มในเมืองบลูม และเมืองมอนโคโม 

ประเทศออสเตรเลีย ผา่นบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

- เปิดตวัแบรนด์รองเท้าจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ช่ือ เพโดร โดยมีจดุจําหน่ายแห่งแรกท่ีศนูย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา เพโดรนําเสนอความหลากหลายของสินค้าประเภทรองเท้าและเคร่ืองประดบั

ภายใต้คอนเซป็ต์โมเดิร์น ลกัซร่ีู 

มิถนุายน - เข้าถือหุ้นร้อยละ 95 ในโรงแรมบณุฑริกา วิลลา่ แอนด์ สวีท ซึง่เป็นหนึง่ในโรงแรมระดบัหรูของภเูก็ต บน

พืน้ท่ี 23 ไร่ ริมหาดลายนั พร้อมทัง้ลงทนุในท่ีดินบนเขาติดกนัอีก 32 ไร่ เพ่ือพฒันาเป็นโครงการท่ีพกั

อาศยัภายใต้แบรนด์อนนัตราได้ตอ่ไปในอนาคต 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟ ท่ีเมืองอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่บริษัทเป็นผู้

บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 222 ห้อง 

- เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา อลูวูาต ูท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตาม

สญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 77 ห้อง 

- ปิดโรงแรมหวัหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เน่ืองจากสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวสิน้สดุลง 

- เข้าซือ้วิลลา่ท่ีเมืองบาหลีจํานวน 18 หลงั และห้องพกัในกรุงเทพฯ จํานวน 3 ห้อง เพ่ือรองรับสมาชิกของ

โครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั 

- เปิดร้านสเวนเซ่นส์ท่ีลงทนุเอง 2 สาขาแรกท่ีประเทศมลัดีฟส์ ในท่าอากาศยานทัง้อาคารผู้ โดยสาร

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

กรกฎาคม - เปิดร้านแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟ่ี คลบั สาขาแรกท่ีประเทศอียิปต์ 

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Oasis Resort Caloundra ประกอบไปด้วยห้องพกัจํานวน 158 ห้อง และ

อพาร์ตเมนต์อีก 9 ห้อง ในเมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผา่นบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

สงิหาคม - เสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมมี่หลกัประกนัจํานวน 1,800 ล้านบาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อย

ละ 4.25 ตอ่ปี 

- เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 2,700 ล้านบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

ร้อยละ 4.75 ตอ่ปี 

- เข้าลงทนุซือ้สิทธิในการบริหารจดัการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ สําหรับ Regis Tower ในเมืองซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย ผา่นบริษัท โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

- ตอ่สญัญาเช่าท่ีดินของโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 30 ปี 

กนัยายน - เข้าถือหุ้นร้อยละ 80.1 ในบริษัท Paradise Island Resorts (Private) จํากดั ซึง่มีพืน้ท่ี 6 ไร่ ริมชายหาด

ในเมือง Ambalangoda ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลงักา เหมาะท่ีจะพฒันาเป็นโรงแรมอาวาน่ี

ได้ตอ่ไปในอนาคต 
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- เปิดให้บริการโรงแรมโอ๊คส์ สาทร ในกรุงเทพฯ ซึง่บริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้

แบรนด์โอ๊คส์ โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 115 ห้อง 

- ปิดจุดจําหน่ายเคร่ืองสําอางทัง้หมดของแบรนด์สแมชบ๊อกซ์ เน่ืองจากสญัญาท่ีให้สิทธิในการจัด

จําหน่ายสนิค้าจากบริษัทแมห่มดอายลุง 

ตลุาคม - เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการโรงแรมอาวาน่ี เซปัง โกลด์โคส ประเทศมาเลเซีย ซึง่บริษัทเป็นผู้

บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อาวาน่ี โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 315 ห้อง 

- เปล่ียนช่ือโรงแรมคานิลงักาเป็นอาวาน่ี คาลทูารา ซึง่เป็นโรงแรมอาวาน่ีแหง่ท่ีสองในประเทศศรีลงักา 

พฤศจิกายน - เปิดให้บริการโรงแรมอนนัตรา ซานย่า ประเทศจีน ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหาร

ภายใต้แบรนด์อนนัตรา โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 122 ห้อง 

- เข้าถือหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 25 ในบริษัท Tidal Swell สง่ผลให้บริษัท โอ๊คส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถือหุ้นใน

Tidal Swell ทัง้สิน้ร้อยละ 50 ทัง้นี ้Tidal Swell เป็นเจ้าของโรงแรมทัง้หมด 4 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์ ซึง่

โอ๊คส์เป็นผู้บริหารงานตามสญัญาจ้างบริหารภายใต้แบรนด์โอ๊คส์ 

ธนัวาคม - เข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท Beijing Riverside & Courtyard ซึ่งเป็นเครือร้านอาหารประเภท 

Casual-concept ในประเทศจีน มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลา 

- เปิดให้บริการโรงแรม Serengeti Pioneer Camp ประเทศแทนซาเนีย ซึง่บริหารงานตามสญัญาจ้าง

บริหาร ภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า โดยมีห้องพกัเพ่ือให้บริการจํานวน 10 ห้อง 

- เปิดให้บริการเคร่ืองเลน่ใหม ่ 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ท่ีเมืองพทัยา 

อนัได้แก่ ริบลีส์ สกายไรเดอร์ สมัผสัความมหศัจรรย์ของบอลลนูยกัษ์แห่งแรกในประเทศไทย จาก

ประเทศฝร่ังเศส ซึง่พาคณุเหินฟ้าชมวิวเมืองพทัยาท่ีสงูสดุ และริบลีส์ เดอะ วอลท์ เลเซอร์เมส เกมตะลยุ

เลเซอร์ 

- เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจํานวน 1,500 ล้านบาท อาย ุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

ร้อยละ 4.20 ตอ่ปี 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท   

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 031 ธันวาคม 2555 
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33.3  โครงสร้างรายได้    

 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจโรงแรม ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจจดัจําหน่ายและผลิตสนิค้า ธุรกิจศนูย์การค้าและบนัเทิง ธุรกิจสปา และ

ธุรกิจอ่ืนๆ  

โครงสร้างรายได้ในปีท่ีผา่นมาเป็นดงันี ้1  

หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภณัฑ์  
2553 2554 2555 

รายได้ 1 ร้อยละ รายได้  ร้อยละ รายได้  ร้อยละ 

ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม ² 9,882.50  51.77 11,056.20 39.02 12,266.22  37.18 

ธุรกจิโรงแรม ³  4,568.20 23.93 8,464.40 29.88 11,937.62  36.18 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 205.34  1.08 2,820.83 9.96 2,898.52  8.79 

ธุรกจิจัดจาํหน่ายและผลิตสินค้า 2,679.63  14.04 2,925.54 10.33  3,294.21  9.98 

ธุรกจิศูนย์การค้า  388.39  2.03 423.34 1.49 440.14  1.33 

ธุรกจิสปา 295.92  1.55 298.42 1.05 323.09  0.98 

ธุรกจิบนัเทงิ  119.91  0.63 148.06 0.52 150.36  0.46 

รายได้อ่ืน 4 949.35 4.97 2,195.07 7.75  1,683.35  5.10 

รวมรายได้ 19,089.25 100.00 28,331.86 100.00 32,993.51  100.00 

หมายเหต ุ 1. ข้อมลูจากงบการเงิน 

  2. รายได้จากธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมรายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์ 

  3. รายได้จากธรุกิจโรงแรม รวมรายได้จากการบริหารจดัการ 

4. รายได้อ่ืนประกอบด้วยกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมในเงินลงทนุ เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธี

สว่นได้เสียและรายได้อ่ืน 
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4.1  ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม 

4.1.1  ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“MFG”) ซึง่เป็นผู้ นําด้านการ

ให้บริการด้านอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนด์ท่ีเป็นผู้ นําในตลาดและเป็นท่ีนิยมอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนัและมี

ผลติภณัฑ์ท่ีมีจดุเดน่ท่ีหลากหลายครอบคลมุทกุประเภท ดงันี ้

พซิซ่า  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง  “The Pizza Company” เป็นแบรนด์ท่ีมีพิซซา่หลากชนิดให้เลือกมากท่ีสดุ

ในธุรกิจประเภทนี ้ โดยเน้นถงึคณุภาพของพิซซา่ท่ีดีเย่ียมถงึรสถงึเคร่ืองจากการคดัสรรวตัถดิุบอยา่งดีในทกุขัน้ตอน ไมว่า่

จะเป็นชีสท่ีผลติจากโรงงานของบริษัทเอง เคร่ืองปรุง หน้าพิซซ่าท่ีมีความสดใหม ่ แป้งพิซซา่ท่ีมีสตูรเฉพาะตวั และพิซซา่

ซอสท่ีมีสว่นผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเข้มข้น 

บริษัทเป็นผู้ ถือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” แตเ่พียงผู้ เดียว โดยสทิธิดงักลา่วถือโดย 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

ในปี 2547 บริษัทได้เร่ิมเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศไทยท่ีสนใจลงทนุในร้าน “The Pizza 

Company”  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีร้านค้าท่ีบริษัทลงทนุเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 191 สาขา และ

เป็นสาขาในตา่งประเทศ 7 สาขา และมีสาขาท่ีอยูใ่นระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 64  สาขา และตา่งประเทศจํานวน 

30 สาขา ทัง้นีทํ้าเลท่ีตัง้ของร้านค้าสว่นใหญ่จะอยูใ่นเขตศนูย์การค้า ยา่นธุรกิจและยา่นท่ีพกัอาศยั เป็นต้น โดยมี

กลุม่เป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ในสว่นของการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์กบัลกูค้าในตา่งประเทศนัน้ 

ปัจจบุนับริษัท ได้ให้แฟรนไชส์ธุรกิจพิซซา่ “The Pizza Company” ในประเทศซาอดิุอาระเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

บาร์หเรน กมัพชูา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น 

ลักษณะการให้บริการ 

การให้บริการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “The Pizza Company” มีทัง้การให้บริการแบบการรับประทานท่ีร้าน 

(Dine in) การจดัสง่ท่ีบ้านหรือสํานกังาน (Delivery) และการรับกลบับ้าน (Take Away) โดยอาหารหลกัท่ีให้บริการ คือ 

พิซซา่ พาสต้า ไก่ สลดั และอ่ืนๆ 

แฮมเบอร์เกอร์  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Burger King” เป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เช่น “Whopper” และเป็น

ท่ีรู้จกักนัดีในการใช้กรรมวิธีการผลติแบบยา่งด้วยไฟ ทําให้แฮมเบอร์เกอร์ของ Burger King มีรสชาติท่ียอดเย่ียม 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 95  

เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้ บริษัทมีสิทธิในการเปิดร้าน Burger 

King ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียวเทา่นัน้  

4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิ  
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ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้เปิดดําเนินการร้าน Burger King ทัง้สิน้จํานวน 29 สาขาทัว่ประเทศ

ไทย โดยร้านค้าสว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นเขตศนูย์การค้าและแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เน่ืองจาก Burger King มีกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไปรวมถงึชาวตา่งชาติท่ีมีกําลงัซือ้ 

  ลักษณะการให้บริการ 

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

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

  ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Swensen’s” ซึง่เป็นไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนด์แรกของประเทศไทย 

และปัจจบุนัยงัคงความเป็นอนัดบัหนึง่ ด้วยความหลากหลายของไอศกรีมซนัเดย์ และบรรยากาศการตกแตง่ร้าน รวมถงึ

การให้บริการท่ีเป็นมิตร ไม่เหมือนใคร 

  ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 เป็นผู้

ดําเนินธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทได้รับแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ 

โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 เช่นกนั โดย บริษัท สเวน

เซน่ส์ (ไทย) จํากดั ได้รับสทิธิในการเปิดร้านไอศกรีมโดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์

ในประเทศไทย กมัพชูา และตะวนัออกกลาง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 122 สาขา และตา่งประเทศ

จํานวน 2 สาขา ปัจจบุนัมีสาขาท่ีอยูใ่นระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 137 สาขา และตา่งประเทศจํานวน 20 สาขา 

ร้านค้าสว่นใหญ่ตัง้อยูต่ามยา่นศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจและแหลง่ชมุชน เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล 

แฟรนไชส์ โฮลดิง้ (ลาบวน) จํากดั ยงัสามารถให้แฟรนไชส์กบัลกูค้าในตา่งประเทศได้ โดยปัจจบุนับริษัทได้ให้แฟรนไชส์

ธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก่ผู้ให้บริการใน กมัพชูา เวียดนาม อินเดีย ลาว และฟิลปิปินส์ เป็นต้น 

  ลักษณะการให้บริการ 

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

จดัสง่ให้ท่ีบ้าน (Delivery) โดยลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ทัง้กลุม่วยัรุ่นและครอบครัว ทัง้นีส้นิค้าหลกั 

ได้แก่ ไอศกรีมซนัเดย์ ไอศกรีมเค้ก และช็อคโกแลตฟองด ูเป็นต้น 

ซอฟท์ไอศกรีม  

ภายใต้แบรนด์ “Dairy Queen” เป็นไอศกรีมซอฟท์เสร์ิฟ มีการจดัจําหน่ายในรูปแบบของ Kiosk มีสนิค้าท่ีเป็นท่ี

นิยมคือ “Blizzard” ท่ีมีรสชาติเข้มข้น จนเป็นท่ีช่ืนชอบ และได้รับความนิยมจนถือได้วา่เป็น signature product 

  ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ ดําเนิน

ธุรกิจไอศกรีม “Dairy Queen” โดยบริษัทได้รับสทิธิแฟรนไชส์ในการดําเนินงานจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้

บริษัทได้รับสทิธิในการเปิดร้านทัง้โดยการลงทนุเอง (Own Equity) และการเปิดขายในระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย

เพียงผู้ เดียวเทา่นัน้  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้เปิดสาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้ในประเทศจํานวน 237 สาขา และมีท่ีอยู่

ในระบบแฟรนไชส์ในประเทศจํานวน 72 สาขา โดยสาขาสว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจและแหลง่ชมุชน 

  ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทจําหน่ายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทา่นัน้ โดยสนิค้าหลกัได้แก่ Blizzard ไอศกรีมป่ัน 

(Moolatte) และนํา้ผลไม้ป่ัน เป็นต้น โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าตัง้แตร่ะดบัลา่งขึน้ไป 

สเตก็ ซีฟู้ด และสลัด  

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Sizzler” เป็นร้านอาหารท่ีประกอบด้วยสเต็กหลากหลายชนิด และสลดับาร์ท่ีใหญ่

และมีความหลากหลายมากท่ีสดุในร้านอาหารประเภทนี ้ 

ลักษณะของธุรกจิและจาํนวนสาขา 

 บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั และ Sizzler China Pte. Limited ซึง่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 

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

ไชส์ในการดําเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสทิธิในการเปิดร้านโดยการลงทนุด้วยตนเองใน

ประเทศไทยและจีน และสามารถให้แฟรนไชส์กบัลกูค้าในประเทศจีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้เปิดดําเนินธุรกิจทัง้สิน้จํานวน 45 สาขา โดยมี 6 สาขาในตา่งประเทศ และ 

39 สาขาทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 25 สาขาในกรุงเทพ และอีก 14 สาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ เช่น 

เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ นครราชสีมา อดุรธานี พทัยา หวัหิน ชลบรีุและขอนแก่น โดยสว่นใหญ่ร้านค้าจะตัง้อยูใ่นยา่น

ศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจและแหลง่ชมุชน  

ลักษณะการให้บริการ 

Sizzler ให้บริการสําหรับการรับประทานในร้าน (Dine in) เทา่นัน้ โดยสนิค้าหลกัได้แก่ สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั 

เน่ืองจาก Sizzler เน้นการให้บริการด้วยสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงู โดยมีกลุม่เป้าหมายหลกัคือกลุม่ลกูค้าระดบักลางขึน้ไป 

นอกจากการดําเนินธรุกิจร้านอาหาร Sizzler แล้ว บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้น

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

ร้านอาหารสเต็กเฮ้าส์ในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ปัจจบุนั มีอยู่ 12 สาขาในประเทศออสเตรเลีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ

ทวีปแอฟริกา  

กาแฟ 

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

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

นิวซีแลนด์ภายใต้แบรนด์ The Coffee Club  ซึง่เป็นธุรกิจกาแฟท่ีทํารายได้สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศออสเตรเลีย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปิดบริการทัง้สิน้ 313 สาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 26 สาขา เป็นสาขาท่ีลงทนุ

ในประเทศไทย 8 สาขา สาขาท่ีลงทนุเองในประเทศออสเตรเลีย 18 สาขา และมีสาขาท่ีอยูใ่นระบบแฟรนไชส์จํานวน 287 สาขา  

อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ

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

Thai Express เป็นผู้ นําในด้านการให้บริการด้านอาหารท่ีหลากหลายรูปแบบภายใต้การให้บริการทัง้สิน้ 9 แบรนด์ได้แก่ 
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Thai Express, New York New York, Xin Wang Hong Kong Café, Pinle, Shokudo Coffee House, Kiseki 

Japanese Buffet Restaurant, Buffet Town, Heng Heng Curry และ Poulet  

ปัจจบุนั Thai Express เปิดให้บริการใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสงิค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน และ

ฟิลปิปินส์ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 Thai Express เปิดบริการทัง้สิน้ 64 สาขาโดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 56 สาขา 

และมีสาขาท่ีอยู่ในระบบแฟรนไชส์จํานวน 8 สาขา  

อาหารประเภทปลา 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ลงทนุซือ้หุ้นร้อยละ 49 ใน BEIJING RIVERSIDE & 

COURTYARD (“RIVERSIDE”) ในเดือนธนัวาคม 2555 โดย RIVERSIDE เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท 

CASUAL DINING ในประเทศจีน  ภายใต้แบรนด์ RIVERSIDE  ซึง่มีความเช่ียวชาญในอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิว 

RIVERSIDE เปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 2548 โดยประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท่ีแข็งแกร่งและสร้าง

ฐานลกูค้าหลกัท่ีช่ืนชอบในอาหารกระทะร้อนประเภทปลา ประกอบกบัการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งอาหาร

พืน้บ้าน การบริการท่ีได้รับการฝึกฝนมาอยา่งดี และการตกแตง่ร้านอาหารแบบร่วมสมยั เป็นผลให้ RIVERSIDE ขยาย

สาขาอยา่งรวดเร็ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปิดบริการทัง้สิน้ 21 สาขา โดยการลงทนุเองทัง้สิน้จํานวน 21 สาขา เป็นสาขาท่ีลงทนุ

เองในมณฑลปักก่ิง 14 สาขา สาขาท่ีลงทนุเองในมณฑลเซ่ียงไฮ้ 7 สาขา  

เครือข่ายร้านสาขาของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีดงันี ้ 

ร้าน จาํนวนสาขา บริษัทลงทุนเอง แฟรนไชส์ 

ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 292 191 7 64 30 

Burger King 29 29 - - - 

Swensen’s 281 122 2 137 20 

Dairy Queen  309 237 - 72 - 

Sizzler 45 39 6 - - 

The Coffee Club* 325 8 27 - 290 

Thai Express 64 - 56 - 8 

Riverside 21 - 21 - - 

อ่ืนๆ ** 15 15 - - - 

รวมทัง้สิน้ 1,381 641 119 273 348 
* รวมร้านอาหาร Ribs and Rumps  

** อ่ืนๆ ได้แก่ ร้านอาหารในสนามบิน  

  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย ช่องทางการจําหน่ายแบง่ได้  3 ช่องทาง คือ 

1. การรับประทานในร้าน  

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

สว่นของ “The Pizza Company” บริษัทได้จดัตัง้สาขาเพ่ือให้บริการจดัสง่ถงึบ้านเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่

กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทัง้ตามตา่งจงัหวดัท่ีบริษัทมีสาขาตัง้อยู ่ โดยกําหนดให้มีเวลาตัง้แตก่ารสัง่

สนิค้าจนถงึการรับสนิค้าภายใน 30 นาที 
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3. การซือ้กลบับ้าน (Take away) ได้แก่ The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, 

Sizzler (เฉพาะสลดั) 

ทัง้นี ้ ช่องทางการจําหน่ายสว่นใหญ่จะเป็นการรับประทานในร้านและการจดัสง่ถงึบ้าน โดยสาขาสว่นใหญ่จะ

ตัง้อยูใ่นยา่นศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจ และยา่นชมุชน  

  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่เป็นลกูค้าระดบักลางขึน้ไป ยกเว้นสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึง่เจาะกลุ่ม

ลกูค้าตัง้แต่ระดบัลา่งขึน้ไป โดยลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นทัง้ เดก็ วยัรุ่น วยักลางคน กลุม่ครอบครัวและกลุม่คนทํางาน 

 

4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั สว่นหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นการรวบรวมข้อมลู

เผยแพร่จากสว่นราชการและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่จากเป็นข้อมลูท่ีบริษัทมีการ

วา่จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปี 

ธุรกจิร้านอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย  

ในปี 2556 บริษัท คาดวา่ตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดว่นจะยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซึง่บริษัท

คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีดีกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากสภาวะความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ

เช่ือมัน่ของผู้บริโภคของประเทศไทยในปัจจบุนั โดยคาดวา่อตัราการเติบโตของยอดขายร้านสาขาเดิม (Same Store 

Sales) จะอยูร่ะดบัเดียวกบัการเติบโตของ GDP ซึง่จะขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 3-5 โดยบริษัทได้เลง็เหน็ถงึความเส่ียงใน

ด้านอตัราเงินเฟ้อในปี 2556 และได้วางแผนในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในทําสญัญาซือ้วตัถดิุบกบั คูค้่า(Suppliers) 

เพ่ือกําหนดราคาหรือจํานวนและคณุภาพของวตัถดิุบในระยะยาว 

 

ตารางเปรียบเทยีบส่วนแบ่งตลาดของธุรกจิร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย 
  2553 2554 2555 (ประมาณการ) 

รายได้ (ล้านบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

คาเฟ่ 2,476 7.0% 3,107 8.0% 3,645 8.0% 

แคชชวล ไดน่ิง 17,335 51.0% 19,495 49.0% 22,303 48.0% 

ฟาสต์ฟู้ ด 11,239 33.0% 13,626 34.0% 16,175 35.0% 

ไอศกรีม และ เบเกอร่ี 3,180 9.0% 3,902 10.0% 4,457 10.0% 

ตลาดรวม 34,230 100.0% 40,131 100.0% 46,581 100.0% 

บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 9,932 29.0% 11,502 28.7% 13,367 28.7% 

ท่ีมา: บริษัทในกลุม่อาหารและเคร่ืองด่ืมขนาดใหญ่ท่ีสดุ 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท 

หมายเหต:ุ รายได้ของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  สภาพการแข่งขนัและคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมอาหารสไตล์ตะวนัตก แยกตามประเภทอาหาร มีดงันี ้

1. คาเฟ่  

• ตลาดรวมของคาเฟ่ มีมลูคา่กว่า 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสว่นแบง่ในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก

ร้อยละ 8  
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• ปัจจบุนั สตาร์บคั ยงัคงเป็นผู้ นําในตลาดคาเฟ่อยูด้่วยมลูคา่สว่นแบง่ตลาดเป็นท่ีหนึง่และจํานวนสาขา

ท่ีมากถงึ 158 สาขาทัว่ประเทศไทย ตามด้วย  โอ บอง แปง ท่ีมีมลูคา่สว่นแบง่ตลาดเป็นท่ีสองด้วย

จํานวน 51 สาขาทัว่ประเทศไทย และ ทรู คอฟฟ่ี จํานวน 75 สาขาทัว่ประเทศไทย  

2. แคชชวล ไดน่ิง (Causal Dining) 

ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารแคชชวล ไดน่ิงมีมลูคา่รวมมากกวา่ 22,000 ล้านบาท โดยเดอะ พิซซา่ คอมปะนี          

ซิซซ์เลอร์ และ The Coffee Club รวมกนัแล้วมีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 32   

2.1 พิซซา่ มีสว่นแบง่ตลาดอยูท่ี่ประมาณ 4,800 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22  

• อตัราการเติบโตร้อยละ 15 (Thailand Equity and Franchise) ในปี 2555 

• ปัจจบุนั ผู้บริโภครับประทานพิซซา่โดยเฉล่ีย 1.8 ครัง้ตอ่เดือน ซึง่เป็นกลุม่ครอบครัว และกลุม่วยัรุ่น 

• แนวโน้มตลาดในอนาคตสําหรับพิซซา่จะเน้นเร่ืองนวตักรรมใหม่ และการค้นคว้าวิจยัเมนใูหม่ๆ  ควบคู่

กบัการทําโปรโมชัน่อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการรับประทานพิซซา่ของผู้บริโภค และทําให้ผู้ ท่ี

ไมท่านพิซซา่หนัมารับประทานพิซซา่มากขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ จะใช้ในเร่ืองของโฆษณาทาง

โทรทศัน์ 

• ในสว่นของแฟรนไชส์ อตัราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชส์อาหารในประเทศ จาก 4 สาขาในปี 

2544 เป็น 64 สาขา ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2555   

• ปัจจบุนั เดอะ พิซซา่ คอมปะนี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 255 สาขา (เป็นเจ้าของเองจํานวน 191 สาขา 

(รวมสาขาท่ีอยูใ่นสนามบิน 2 สาขา) และแฟรนไชส์จํานวน 64 สาขา) และพิซซา่ ฮทั มีจํานวน 72 

สาขา  

2.2 สเตก็ ซีฟู้ ด และสลดั มีสว่นแบง่ตลาดอยูท่ี่ประมาณ 2,200 ล้านบาท  

• ซิซซ์เลอร์ ใช้กลยทุธ์ในให้ความสําคญักบักระแสสขุภาพตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ือง และ

คิดค้นพฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ  ตามฤดกูาลวตัถดิุบ ผกั-ผลไม้ 

• ในแง่การแข่งขนั ซิซซ์เลอร์ ไมมี่คูแ่ข่งตรงในร้านอาหารประเภทเดียวกนั แตจ่ะเป็นในรูปแบบของสว่น

แบง่การทานอาหารของผู้บริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ทัง้จากร้านอาหารสกีุ ้

ร้านอาหารสากล อิตาลี ญ่ีปุ่ น จีน หรือร้านอาหารไทยทัว่ไป  

2.3 อาหารและกาแฟ มีสว่นแบง่ตลาดอยูท่ี่ประมาณ 180 ล้านบาท  

• Signature Blend คือความโดดเดน่ของรสชาติกาแฟท่ี The Coffee Club ใช้ดงึดดูลกูค้า โดยการผสม

เมลด็กาแฟสองสายพนัธุ์ ระหวา่งอาราบิกาท่ีให้รสชาติเข้มข้นออกเปรีย้ว เพิ่มความสดช่ืนจาก

โคลมัเบีย และจากบราซิลท่ีมีกลิน่หอมรสชาติปานกลาง นํามาผสมกบัโรบสัต้า ท่ีใช้ของพรีเม่ียมจาก

อินเดีย ช่วยให้รสชาติกลมกลอ่มเข้ากนัอยา่งลงตวัโดยใช้มาตรฐานเดียวกบัท่ีออสเตรเลีย และ All Day 

Breakfast ท่ีให้ลกูค้าเข้ามาทานเวลาไหนก็ได้ 

• ปัจจบุนั The Coffee Club มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 8 สาขา ตัง้อยู่ใน พทัยา ภเูก็ต  สมยุ สนามบินสวุรรณ

ภมิู และ กรุงเทพฯ โดยเป็นเจ้าของเองทัง้หมด ร้านค้าสว่นใหญ่ตัง้อยูต่ามยา่นศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจ

และแหลง่นกัทอ่งเท่ียว ในทําเลท่ีเดินทางสะดวก เป็นต้น   ปัจจบุนั Greyhound มีทัง้หมด 8 สาขาอยู่

ในกรุงเทพฯ และปริมลฑล สว่น Coffee Bean by Dao มีทัง้หมด 6 สาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ     
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• อตัราการเติบโตร้อยละ 29 ในปี 2555 คาดวา่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ในปี 2556 

3. ฟาสต์ฟู้ ด  

• ปัจจบุนั ธุรกิจอาหารจานดว่นมีมลูคา่รวมมากกวา่ 16,000 ล้านบาท โดยเบอร์เกอร์ คิง มีสว่นแบง่

ตลาดอยูท่ี่ประมาณ 1,056 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7 ในปี 2555 ยอดขายเติบโตร้อยละ 11  

• เบอร์เกอร์ คิง มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 29 สาขา (รวมสาขาท่ีอยูใ่นสนามบิน 7 สาขา) และวางแผนขยาย 

3-4 สาขา ในปี 2556 เพ่ือครอบคลมุลกูค้าเป้าหมายหลกัท่ีเคยอาศยัอยูใ่นตา่งประเทศ สว่น เค เอฟ ซี 

มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 439 สาขา และแมคโดนลัด์ มีสาขาจํานวน 142 สาขา 

4. ไอศกรีม และ เบเกอร่ี 

ภาพรวมสนิค้าประเภทไลท์ฟาสฟู้ ดส์ อาทิ เบเกอร่ี ขนมปัง ไอศกรีม โดนทั ยงัคงเติบโตเพิ่มขึน้ จากกิจกรรมทาง

การตลาด รายการสง่เสริมการขาย แนะนําเมนใูหม ่ และการเปิดสาขาใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ืองของทกุกลุม่สนิค้า  ธุรกิจ

ไอศกรีม และ เบเกอร่ี มีมลูคา่รวมมากกวา่ 4,000 ล้านบาท โดย สเวนเซน่ส์ และ แดร่ีควีน ยงัคงรักษาตําแหน่งผู้ นําตลาด

ไอศกรีมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2555 สเวนเซน่มีอตัราการเติบโตถงึร้อยละ 18 และ แดร่ีควีนมีอตัราการเติบโตถงึร้อย

ละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 

• ปัจจบุนั สเวนเซ่นส์ มีสาขาในประเทศไทยทัง้สิน้จํานวน 259 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 122 สาขา (รวม

สาขาท่ีอยูใ่นสนามบิน 1 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 137 สาขา) บาสกิน้ รอบบิน้ มีสาขา

ทัง้สิน้จํานวน 18 สาขา ฮาเก้น ดาส มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 26 สาขา  ไอ เบอร่ี มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 15 

สาขา และเรด แมงโก้ มีสาขาทัง้สิน้จํานวน 25 สาขา 
• ปัจจบุนั แดร่ีควีนมีสาขาทัง้สิน้จํานวน 309 สาขา (เป็นเจ้าของเอง 237 สาขา (รวมสาขาท่ีอยูใ่น

สนามบิน 9 สาขา) และขายแฟรนไชส์ในประเทศ 72 สาขา) เค เอฟ ซี ซอฟท์ไอศกรีม มีสาขาทัง้สิน้

จํานวน 200 สาขา และแมคโดนลัด์  ซอฟท์ไอศกรีมมีสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ จํานวน 180 สาขา     

  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมีกลยทุธ์ทางตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการบริการลกูค้าให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอยา่งเตม็ท่ี (100% customer satisfaction) ใช้กลยทุธ์

เพ่ือยกมาตรฐานการบริการ หาทําเลท่ีตัง้ร้าน คณุภาพผลติภณัฑ์  

2. เน้นในการให้บริการด้วยสนิค้าท่ีมีคณุภาพ พร้อมทัง้การพฒันาสนิค้าใหมแ่ละเมนอูาหารใหม่ๆ อยา่ง

ตอ่เน่ือง 

3. เน้นการเปิดสาขาในศนูย์การค้า แหลง่ธุรกิจ และยา่นชมุชน 

4. ในสว่นของการบริการจดัสง่ถงึบ้าน ได้กําหนดให้จดัสง่ภายในเวลา 30 นาที 

5. จดักิจกรรมสง่เสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตรและบตัรเครดิตตา่ง ๆ 

6. เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์สําหรับ The Pizza Company,  Swensen’s, Dairy Queen, The 

Coffee Club และ Thai Express ทัง้นีร้วมถงึการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ 

7. มีการจดัเซ็ตเมนหูรือการปรับราคาเพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่แก่ลกูค้า (Price Value) 
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  นโยบายราคา 

เน่ืองจากธุรกิจอาหารบริการดว่นเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู การตัง้ราคาสินค้าของบริษัท ได้คํานงึถงึต้นทนุของ

สนิค้าและการบริการรวมถึงราคาของคูแ่ข่งในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

4.1.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่เป็นการผลิต และจําหน่ายอาหารบริการดว่น ผา่นรูปแบบของสาขาจํานวนมากกวา่ 

1,381 แหง่ ทําให้ไมส่ามารถวดักําลงัการผลิตได้โดยตรง ดงันัน้ กําลงัการผลิตรวม จงึขึน้อยูก่บัยอดขาย หรือปริมาณของ

ลกูค้าท่ีเข้ามาซือ้ผลติภณัฑ์อาหารในแตล่ะปี ยกเว้นบริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั ซึง่เป็น

โรงงานผลติชีส และไอศกรีม ตามลําดบั จึงมีกําลงัการผลติท่ีวดัได้เป็นตนัตอ่ปี โดยปริมาณการผลิตจริงและอตัราการใช้

กําลงัการผลิตในแตล่ะปี เป็นดงันี ้

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 
  (ตนัตอ่ปี) (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2555 
2554 

1,924 
1,924 

984 
1,459 

51.14* 
75.83 

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 
* บริษัทใช้กําลงัการผลิตชีสลดลงในปี 2555 เน่ืองจากสภาวะตลาด โดยผลิตภณัฑ์ชีสนําเข้าราคาต่ํากว่าท่ีผลิตเอง 

บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั  

ปี กําลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง อตัราการใช้ 
  (ตนัตอ่ปี) (ตนัตอ่ปี) กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 

2555 
2554 

19,688 
19,688 

14,039 
12,440 

71.31 
63.19 

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 

วัตถุดบิและแหล่งที่มา 

วตัถดิุบในการผลติของบริษัท แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วตัถดิุบท่ีเป็นอาหารแช่แข็ง ได้แก่ เนือ้ไก่แปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ววัแปรรูป  อาหารทะเลประเภทตา่งๆ 

เนยแข็ง ไอศกรีม มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น 

2. วตัถดิุบท่ีเป็นอาหารสด ได้แก่ ผลติภณัฑ์นม ไข่ไก่ ผกัและผลไม้สด เป็นต้น 

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

เคร่ืองด่ืมและบรรจภุณัฑ์ชนิดตา่ง ๆ เป็นต้น 

ท่ีมาของวตัถดิุบแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหลง่ด้วยกนั คือ 
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1. แหลง่ท่ีมาภายในประเทศ ได้แก่ นมสด ไข่ไก่ ไส้กรอก เนือ้สตัว์แปรรูปประเภทต่าง ๆ ผกั ผลไม้ แป้ง นํา้ตาล 

อาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืมและบรรจภุณัฑ์ชนิดตา่ง ๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 60-65 ของวตัถดิุบทัง้หมด

โดยประมาณ 

2. แหลง่ท่ีมาจากต่างประเทศ แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การซือ้ผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ มนัฝร่ังแช่แข็ง ผกัและผลไม้แช่แข็ง เคร่ืองเทศ อลั

มอนด์ เมลด็กาแฟ สว่นประกอบตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตและแต่งหน้าไอศกรีม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 

15-20 ของวตัถดิุบทัง้หมดโดยประมาณ 

2. การนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ เนยแข็ง นมผงพร่องมนัเนย สว่นประกอบอ่ืนๆท่ีใช้ในการ

ผลติไอศกรีม อาหารกระป๋อง เนือ้ววัแปรรูปบางประเภท เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 15-20 ของวตัถดิุบ

ทัง้หมดโดยประมาณ 

วตัถดิุบหลกัในการผลติสนิค้าของแตล่ะแบรนด์ มีดงันี ้

1. The Pizza Company วตัถดิุบหลกัคือแป้งพิซซา่ เนยแข็ง เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป และอาหารทะเล ซึง่

บริษัทจดัซือ้จากตา่งประเทศ บริษัทในกลุม่เดียวกนัและผู้ จําหน่ายภายในประเทศ  

2. Burger King มีวตัถดิุบหลกัคือ ขนมปัง มนัฝร่ังแช่แข็ง เนยแข็ง และเนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่

แปรรูป ซึง่บริษัทสัง่ซือ้จากตา่งประเทศและผู้ จําหน่ายในประเทศ  

3. Swensen’s,  Dairy Queen และบริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั มีวตัถดิุบหลกัในการผลติไอศกรีมคือ นมผง

พร่องมนัเนย ผลติภณัฑ์จากนม และสว่นประกอบตา่งๆ ท่ีใช้ในการแตง่หน้าไอศกรีม (Topping) ซึง่สัง่ซือ้

จากตา่งประเทศโดยตรง และผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศ 

4. Sizzler มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ขนมปัง ข้าว เนย

แข็ง ผกัและผลไม้ชนิดตา่งๆ โดยเนือ้สตัว์บางประเภทนัน้ ทําการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศโดยตรง และผา่นผู้

จําหน่ายในประเทศ 

5. The Coffee Club มีวตัถดิุบหลกัคือ เมลด็กาแฟ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่

แข็ง ขนมเค้ก เคร่ืองปรุงอาหาร  ผลติภณัฑ์นม และเคร่ืองด่ืมประเภทตา่ง ๆ ซึง่บริษัทสัง่ซือ้ผา่นผู้ จําหน่าย

ในประเทศ  

6. Thai Express มีวตัถดิุบหลกัคือ เนือ้ววัแปรรูป เนือ้หมแูปรรูป เนือ้ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และ

เคร่ืองปรุงอาหารตา่ง ๆ โดยสว่นใหญ่นัน้ บริษัททําการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศผา่นผู้ จําหน่ายในประเทศ 

4.2   ธุรกจิโรงแรม 

4.2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

จากการขยายการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีจํานวนห้องพกัของโรงแรมทัง้สิน้ 10,348 ห้อง 

โดยโรงแรมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุม่บริษัท ได้แก่ 

1) พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา 

2) อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา (เดิมช่ือ กรุงเทพฯ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา) 

3) อนนัตรา หวัหนิ รีซอร์ท แอนด์ สปา  

4) อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย  

5) อนนัตรา บอ่ผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะ สมยุ (เดิมช่ือ “โรงแรมอนนัตรา รีซอร์ท แอนด์ สปา สมยุ”)  
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6) อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา 

7) อนนัตรา ดิห์ก ูรีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

8) อนนัตรา เวล ิรีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ (เดิมช่ือ “โรงแรมโบดฮูรูา มลัดีฟส์”)  

9) อนนัตรา คีฮาวา รีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์   

10) ฮาร์เบอร์วิว โฮเทล็ เวียดนาม  

11) นาลาด ูมลัดีฟส์       

12) อาวานี คาลตูารา รีซอร์ท แอนด์ สปา ศรีลงักา (เดิมช่ือ คานิ ลงักา รีซอร์ท แอนด์ สปา) 

13) บญุฑริกา วิลลา่ แอนด์ สวีท 

โรงแรมท่ีบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นแตไ่มไ่ด้เข้าไปบริหาร ได้แก่  

14) เจดบับลวิ แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา  

15) โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่ 

16) โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพ  

17) โฟร์ซีซัน่ส์ เตน็ท์แคมป์ เชียงราย  

18) โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี   

19) เซน็ต์ รีจิส กรุงเทพ 

20) กลุม่โรงแรมเซเรนดิบ ศรีลงักา จํานวน 3 แหง่ ซึง่รวมถงึโรงแรม อาวานี เบนโตตา รีซอร์ทแอนด์สปา 

21) กลุม่โรงแรม เอเลวานา แอฟริกา จํานวน 6 แหง่ 

โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้างบริหารได้แก่   

22) อนนัตรา เซมินยคั รีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี   

23) เดสเสร์ิท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา อาบดูาบี  

24) อนนัตรา สเิกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง  

25) อนนัตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท กรุงเทพฯ      

26) อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ       

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 

31) อนนัตรา อลูวูาต ูรีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี 

32) อนนัตรา ซานยา่ รีซอร์ท แอนด์ สปา ประเทศจีน 

33) อีสเทริน แมนโกรฟ รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนนัตรา 

34) อวานี เซปัง โกลโคส รีซอร์ท มาเลเซีย 

35) เซเรนกิติ ไพโอเนีย แคมป์ แอฟริกา 

ธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ 

35) กลุม่โรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีซอร์ท ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์, ดไูบและ ประเทศไทย 

โครงการพกัผอ่นแบบปันสว่นเวลา อนนัตรา วาเคชัน่คลบั 

 



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี  1 หน้า 24 

โรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

1)  พัทยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียวและกลุม่

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 298 ห้อง   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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 

2) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว 

กลุม่นกัธุรกิจ และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทมีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 407 ห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมา

พกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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 

3)  อนันตรา หัวหนิ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว 

และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 187 ห้อง  
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การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่

ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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   

4)  อนันตรา สามเหล่ียมทองคาํ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Sala Mae Nam Thai 120 Rimkhong 27 - 64 
Baan Dahlia Italian 30 MaeKhong 64 - 144 
Elephant Bar & Opium 20   

5) อนันตรา บ่อผุด รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 106 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

ไฮไทด์ 84 สมยุแกรนด์บอลรูม 150 
อีคลปิส์ 38 เกาะสมยุ 75 
ฟลูมนู 54 เกาะพงนั 75 
พบูาร์ 60 เกาะเตา่ 15 

  6)   อนันตรา ภูเกต็ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 83 ห้อง  
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การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคาร บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกั

และลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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   

7) อนันตรา ดห์ิกู รีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุ

ในสดัสว่นร้อยละ 50) มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 110 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Fushi  café 150 
Aqua Bar 90 
Terrazzo 40 
Fuddan  Grill 80 

การใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

- ห้องออกกําลงักาย (มีผู้ดแูลให้คําแนะนํา) 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

-  ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้ายอ่ย ขายสนิค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับสง่ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ 

เป็นต้น 

-  ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male 

- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทย หรือห้องอาหารระหวา่งเกาะ เช่น 

แขกท่ีพกัอยูท่ี่โรงแรมอนนัตรา ดิก ูมลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรมอนนัตรา เวล ิมลัดีฟส์ 

8)  อนันตรา เวล ิรีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (เดมิช่ือ โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส์) (เป็นบริษัทร่วม

ทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50) มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะ

การให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 50 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Baan Huraa 
73 Degree 

60 
110 

Dhoni Bar 64 
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ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Gecko 50 

การใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling 

-  สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเลย์่บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้ายอ่ย ขายสนิค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับสง่ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ 

เป็นต้น 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

-  มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหวา่งเกาะ เช่น 

แขกท่ีพกัอยูท่ี่โรงแรมอนนัตรา เวล ิมลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรม อนนัตรา ดิก ูมลัดีฟส์ 

9)  อนันตรา คีฮาวา รีซอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัท่องเท่ียว 

มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 78 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย:  ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 
Indoor 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 
Outdoor 

รวมจํานวน (ท่ีนัง่) 

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 

การใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ ได้แก่ 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพและสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้  

-  ร้านค้ายอ่ย ขายสนิค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

-  ชัน้เรียนทําอาหาร 
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10)  ฮาเบอร์ววิ โฮเทล็ เวียดนาม (เป็นบริษัทร่วมทนุ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 30.39) มุง่เน้น

ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว กลุม่นกัธุรกิจ และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้อง

จดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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 
การใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ ได้แก่ 

-  ศนูย์บริหารร่างกาย  

-  ร้านค้ายอ่ยขายสนิค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ 

-  บริการอ่ืนๆ เช่น บริการสํารองท่ีนัง่ Business Center แพทย์ทางโทรศพัท์ บริการLimousine บริการจดัทวัร์นอก

สถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับสง่ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

11)  นาลาดู มัลดีฟส์ (เป็นบริษัทร่วมทนุกบัชาวมลัดีฟส์ โดยบริษัทลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50) มุง่เน้น

ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการ ดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั  มีห้องพกัทัง้สิน้ 19 ห้อง มีสระวา่ยนํา้สว่นตวัทกุห้อง 

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารและบาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Living Room 42 

การใหบ้ริการดา้นอืน่ๆ ได้แก่ 

-  ตกปลา นัง่เรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling 

- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตนั และวอลเลย์่บอล 

- บริการอปุกรณ์กีฬาทางนํา้ 

- ศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ และสามารถให้บริการสปาในห้องพกัได้ 

-  ร้านค้ายอ่ย ขายสนิค้าและของท่ีระลกึตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ร้านขายเสือ้ผ้า 

- จดัทวัร์นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ บริการซกัอบรีด รับสง่ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศพัท์ เป็นต้น 

- ทอ่งเท่ียวและชอปปิง้ในเมืองหลวงท่ีเกาะ Male  

- มีเรือไว้คอยบริการลกูค้าท่ีมีความประสงค์จะไปทานอาหารท่ีห้องอาหารไทยหรือห้องอาหารระหวา่งเกาะ เช่น 

แขกท่ีพกัอยูท่ี่โรงแรมนาลาด ู มลัดีฟส์ ต้องการไปทานอาหารท่ีห้องอาหารท่ีโรงแรมอนนัตรา เวล ิ หรือโรงแรม

อนนัตรา ดิห์ก ูมลัดีฟส์ 

12)  อาวานี คาลูตารา รีซอร์ท แอนด์ สปา ศรีลังกา (เดมิช่ือ คานิ ลังกา รีซอร์ท แอนด์ สปา)  

คานิ ลงักา บริหารงานโดย บริษัท เซเรนดิบโฮเทล็ มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศศรีลงักา ซึง่บริษัทฯ ได้เข้า

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 80 ตัง้แตปี่ 2553 
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การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 105 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารอาหาร บาร์ และห้องจดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) ห้องจดัเลีย้งและห้องจดั
สมัมนาประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(คน) 

Karadiya 
Miridiya 

24 
60 

Conference room 
 

80 
 

Saffron 38   
Palm 150   

 13)  บุญฑริกา วลิล่า แอนด์ สวีท จงัหวดัภเูก็ต มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง  

14)  เจดับบลวิ แมริออท ภูเกต็ รีซอร์ท แอนด์ สปา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว และกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 265 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 

โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ ค็อกเทลเล้าจ์ และห้องจดัเลีย้ง เพ่ือให้บริการแก่

ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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   

15)  โฟร์ซีซ่ันส์ รีซอร์ท เชียงใหม่ มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว และกลุม่

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้



 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี  1 หน้า 30 

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกั 64 ห้อง และพลูวิลลา่  12 หลงั   

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและต่างประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้องจดั

เลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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   

16)  โฟร์ซีซ่ันส์ โฮเทล็ กรุงเทพฯ มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว กลุม่นกัธุรกิจ และ

กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 354 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ คอ็กเทลเล้าจ์ และห้อง

จดัเลีย้งเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมาพกัและลกูค้าทัว่ไปดงันี ้
 

ภตัตาคารและค๊อฟฟ่ีช๊อพ
ประกอบด้วย: 

ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 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 

17) โฟร์ซีซ่ันส์ เตน็ท์แคมป์ เชียงราย มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มี

ลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 15 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ, บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Nong Yao 36 
Burma Bar 20 
Wine Cellar 6 
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18)  โฟร์ซีซ่ันส์ รีซอร์ท เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าระดบับนประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

Lan Tania 102 
Pla Pla 102 
Wine Cellar 8 

19)  เซน็ต์ รีจสิ กรุงเทพ มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว กลุม่นกัธุรกิจ และกลุม่

ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท มีลกัษณะการให้บริการดงันี ้

การใหบ้ริการดา้นหอ้งพกั มีห้องพกัทัง้สิน้ 224 ห้อง  

การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองดืม่ โรงแรมมีภตัตาคารจําหน่ายอาหารไทยและตา่งประเทศ บาร์ เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ท่ีมาพกัดงันี ้

ภตัตาคารและบาร์ ประกอบด้วย: ขนาดความจ ุ(ท่ีนัง่) 

วร์ู 
เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ 
ดีแคนเตอร์ 
โจโจ 
พลู บาร์ 

86 
100 
64 

119 
25 

20) กลุ่มโรงแรมเซเรนดบิ ศรีลังกา  

กลุม่โรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลงักา บริหารงานโดย บริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ Hemas 

Holdings Limited (Hemas) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศศรีลงักา ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 20 ในบริษัทเซเรนดิบโฮเทล็ ตัง้แตใ่นปี 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบด้วย  

1. อาวานี เบนโตตา รีซอร์ทแอนด์สปา (เดิมช่ือ โฮเทล็ เซเรบดิบ) มีห้องพกัจํานวน 90 ห้อง 

2. คลบั โฮเท็ล ดอลฟิน มีห้องพกัจํานวน 146 ห้อง  

3. โฮเทล็ สกิิริยา มีห้องพกัจํานวน 79 ห้อง 

21)  กลุ่มโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา  

 กลุม่โรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัทเอเลวาน่า แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศ

แทนซาเนีย ซึง่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 50 ตัง้แตปี่ 2551 บริษัทเอเลวาน่า แอฟริกา มีช่ือเสียงในด้านแหลง่

ทอ่งเท่ียวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา โดยมีให้บริการท่ีพกัหลายแหง่ท่ีมีความหรูหราและกลมกลืนกบัสิง่แวดล้อมท่ีงดงาม

อยา่งเป็นธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ท่ีพกัในเครือของเอเลวาน่า ประกอบด้วย   

1. เซเรเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์ แทนซาเนีย มีห้องพกัจํานวน 20 ห้อง  

2. ทารางกิรี ทรีทอ็ป  แทนซาเนีย มีห้องพกัจํานวน 20 ห้อง 

3. อรุชา คอฟฟ่ี ลอด์จ แทนซาเนีย มีห้องพกัจํานวน 18 ห้อง 

4. เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มีห้องพกัจํานวน 20 ห้อง 

5. แอฟโร ชิค รีทรีท เคนยา่ มีห้องพกัจํานวน 20 ห้อง  
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6. คิลนิดิ แทนซาเนีย มีห้องพกัจํานวน 19 ห้อง  

โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร 

22)  อนันตรา เซมนิยัค รีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัท่องเท่ียว  

มีห้องพกัทัง้สิน้ 60 ห้อง  

23)  เดสเสร์ิท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้า

ประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้ 64 ห้อง  

24)  อนันตรา สเิกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มี

ห้องพกัทัง้สิน้  139 ห้อง  

25)   อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วสิ สวีท กรุงเทพ มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้  97 ห้อง  

26)   อนันตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย  มุ่งเน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้  122 ห้อง  

27)   คัสร์ อัล ซาราป เดสเสร์ิท รีซอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุง่เน้นให้บริการแก่

ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้  206 ห้อง  

28)   อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้  321 

ห้อง  

29)   อนันตรา รัสนันดา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะพงัน มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้  64 ห้อง  

30)   อนันตรา มุยเน รีซอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว 

มีห้องพกัทัง้สิน้  89 ห้อง  

31)  อนันตรา อูลูวาตู รีซอร์ท แอนด์ สปา บาหลี มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มี

ห้องพกัทัง้สิน้ 77 ห้อง 

32)  อนันตรา ซานย่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเทศจีน มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้ 122 ห้อง 

33)  อีสเทริน แมนโกรฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกัทัง้สิน้ 222 ห้อง 

34)  อวานี เซปัง โกลโคส รีซอร์ท มาเลเซีย มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มี

ห้องพกัทัง้สิน้ 315 ห้อง 

35)  เซเรนกติ ิไพโอเนีย แคมป์ แอฟริกา มุง่เน้นให้บริการแก่ลกูค้าประเภทกลุม่นกัทอ่งเท่ียว มีห้องพกั

ทัง้สิน้ 10 ห้อง 
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ธุรกจิบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ 

36)   กลุ่มโรงแรม โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รีซอร์ท ตัง้อยูใ่นประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ดไูบ และประเทศ

ไทย รวมจํานวนโรงแรมทัง้หมด 40 โรงแรม โดยในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 35 โรงแรม ซึง่อยูใ่นเมืองท่องเท่ียวและ

เมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั โดยตัง้อยูใ่นนิวเซ้าเวล 9 โรง, วิคตอเรีย 3 โรง, ควีนส์แลนด์ 15 โรง, เซ้าออสเตรเลีย 5 โรง และเวส

เทินออสเตรเลีย 3 โรง ในประเทศนิวซีแลนด์รวม 3 โรงแรม ตัง้อยูท่ี่ นอร์ทไอร์แลนด์ 1 โรง และ เซ้าไอร์แลนด์ 2 โรง ในดไูบ

ประเทศสหรัฐอารับอิมิเรท 1 โรงแรม และ ในประเทศไทย 1 โรง ซึง่โดยรวมทัง้กลุม่มีบริการห้องพกัทัง้สิน้ 5,295 ห้อง  

 เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของโอ๊คส์สว่นใหญ่อยูใ่นยา่นธุรกิจ และเมืองใหญ่ โอ๊คส์จงึมุง่เน้นการบริการไปท่ีกลุม่นกั

ธุรกิจ และกลุม่บริษัทภายในประเทศ กลุม่นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศจงึเป็นลําดบัรองลงมา ซึง่สง่ผลให้ลกัษณะของห้องพกั 

และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในห้องพกัท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยัท่ีเป็นนกัธุรกิจ อีกด้วย 

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ นอกจากห้องพกั อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

และคณุภาพของวตัถดิุบท่ีใช้ในการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมแล้ว พนกังานท่ีให้บริการถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีก

ประการหนึง่ บริษัทมีนโยบายหลกัท่ีจะรับคนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ๆ โดยจดัให้มีการ

ฝึกสอนและอบรมแก่พนกังานเหลา่นัน้ให้มีความรู้และความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ การสง่พนกังานคนไทยไป

เรียนรู้งานในตา่งประเทศและการรับผู้ เช่ียวชาญมาฝึกสอน การจ้างชาวตา่งชาติมาทํางาน ก็เป็นวิธีท่ีจะสามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบติัได้เองในอนาคต 

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ข้อมลูด้านการตลาดและภาวะการแข่งขนั สว่นหนึง่เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นการรวบรวมข้อมลู

เผยแพร่จากสว่นราชการและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ข่งซึง่จากเป็นข้อมลูท่ีบริษัทมีการ

วา่จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัทําเป็นรายปี 

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  

แม้วา่ในไตรมาสแรกของปี 2555 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจะได้รับผลกระทบตอ่เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี

ชะลอตวัลงจากปีก่อนหน้า อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2 อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ โดยในไตรมาสท่ี 

3 และ 4 การท่องเท่ียวได้มีอตัราการเจริญเติบโตเป็นอยา่งตอ่เน่ือง โดยสิน้ปี 2555 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ี

เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 22.30 ล้านคน เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 16.8 สว่นอตัราการเข้า

พกัเฉล่ียทัง้ประเทศเทา่กบัร้อยละ 60.9  เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีร้อยละ 3.4 

การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ในปี 2556 จะมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เพิ่มขึน้จาก ปี 2555 ในอตัราร้อยละ 7 เน่ืองจากการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึน้ ประกอบกบั เศรษฐกิจโลก

ทยอยปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภมิูภาคเอเซีย สํานกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติได้ประเมินอตัราการขยายตวัของ GDP ภายในประเทศไว้ร้อยละ 5.5 ในปี 2556 นอกจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีเอือ้อํานวยแล้ว การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยได้ออกมาตราการกระตุ้นการทอ่งเท่ียวภายในประเทศอีกด้วย  

  2554 2555 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ (ล้านคน) 19.09 22.30 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 19.8 16.8 

อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 57.5 60.9 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน  

• ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา  เป็นโรงแรมจบักลุม่ลกูค้าท่ีเน้น

การพกัผอ่น โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัท ได้แก่  The Peninsula Hotel,  

Shangri-La,  Royal Orchid Sheraton และ Millenium Hilton  ซึง่เม่ือเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียตอ่ห้องใน

ปี 2555 เทียบกบัคูแ่ข่งในกลุม่แล้วอยูอ่นัดบักลางของกลุม่  สําหรับโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ มีคูแ่ข่งท่ี

เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหมห่รือมีการปรับมาตรฐานโรงแรมเดิมให้มีมาตรฐานสงูขึน้หลายแหง่ การ

แข่งขนัจงึมีสงูขึน้ ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ลกูค้ากลุม่บริษัทและนกัธุรกิจ ซึง่โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ 

กรุงเทพฯ มีความได้เปรียบคูแ่ข่งในด้านการให้บริการท่ีเป็นเลศิ การบํารุงรักษาสถานท่ีและเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

ให้มีความหรูหรา นอกจากนี ้ ยงัได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ของโรงแรม วา่จ้างผู้บริหารโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากลเข้ามาบริหารโรงแรม  สว่นโรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีเปิดใหมใ่นปี 

2554เป็นโรงแรมท่ีมีกลุม่ลกูค้าเป็นนกัธุรกิจ และกลุม่บริษัท เช่นเดียวกบัโรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ แต่

ทัง้ โรงแรม โฟร์ซีซัน่ส์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ตา่งก็มีฐานลกูค้าของตวัเองเป็นหลกั 

• ในเขตพทัยา: โรงแรมพทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการพกัผอ่นและ

จดัเป็นหนึง่ในผู้ นําตลาดโรงแรมระดบัชัน้นําในกลุม่โรงแรมระดบัท่ีมีเครือข่ายสากลในพทัยา 

ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนักบับริษัทได้แก่ Dusit Resort, Amari Orchid, Holiday Inn และ 

Sheraton  

• ในเขตหวัหิน:  โรงแรมอนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา จดัอยูใ่นโรงแรมชัน้นําประเภทท่ีมีเอกลกัษณ์

โดดเดน่เฉพาะตวัและเป็นโรงแรมท่ีเน้นกลุม่ลกูค้าระดบับนเทา่นัน้  ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียง

กนักบับริษัท ได้แก่ Hilton, Sofitel, Sheraton และ Hyatt  

• ในเขตภเูก็ต: โรงแรม เจดบับลวิ แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมจบักลุม่ลกูค้าท่ีเน้นการ

พกัผอ่นและจดัอยูใ่นกลุม่โรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ 

Laguna Beach, Le Meridian, Westin Siray Bay และ Dusit Laguna ขณะท่ีโรงแรม อนนัตรา ภเูก็ต วิล

ลา่ส์ ถือเป็น Flagship ของเครืออนนัตรา มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั ให้บริการห้องพกัพร้อมสระวา่ย

  นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

  ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 

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 

2555 

19.09 

22.30 

+19.8% 

+16.8% 

ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย    
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นํา้สว่นตวั และเน้นกลุม่ลกูค้าระดบับน โดยมีผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Banyan 

Tree, Tri Sara, Sala Phuket, Phuket Pavillions และ Aleenta  

• ในเขตสมยุ: อนนัตรา บอ่ผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา  จดัอยูใ่นกลุม่โรงแรมชัน้นําซึง่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 

โดยผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนัได้แก่ Hansar, Amari, Nora Beach, Bandara ขณะท่ีโฟร์ซี

ซัน่ส์ รีซอร์ท สมยุ ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่โรงแรมท่ีมีเครือข่ายสากล โดยผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั 

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

Grand, Amari Plam Reef  โดยโรงแรมในเครือของบริษัททัง้สองแหง่มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องในปี 2555 จดั

อยูอ่นัดบัผู้ นําตลาด ประกอบกบัในปลายปี 2553 มีการเปิดให้ดําเนินการ อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท 

แอนด์ สปา ท่ีเกาะสมยุ ซึง่บริษัทรับจ้างบริหารจดัการ เทา่กบัเป็นการตอกยํา้ความเป็นผู้ นําผู้ประกอบการ

โรงแรมในเกาะสมยุ ท่ีให้บริการโรงแรมถงึ 3 แหง่ 

• ในเขตเชียงใหม่: โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่เป็นโรงแรมชัน้นําท่ีจดัอยูใ่นกลุม่โรงแรมระดบั High-

end โดยผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ได้แก่ Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D2 และ 

Chedi โดยในปี 2555 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่ มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องเป็นผู้ นําของกลุม่

ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

• ในเขตเชียงราย: โรงแรมอนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา มีผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบั

ใกล้เคียงกนั ได้แก่ Dusit Island, Imperial, Katilya และ Le Meridien  โดยในปี 2555 โรงแรมอนนัตรา 

สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา มีรายได้เฉล่ียตอ่ห้องสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของกลุม่ นอกจากนี ้บริษัท

ยงัมีโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เต้นท์แคมป์ ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่โรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เน่ืองจากเป็นเอกซ์คลู

ซีฟ รีซอร์ทท่ีโดดเดน่เร่ืองความเป็นพืน้บ้านแหง่ป่าเมืองเหนือท่ีให้บริการท่ีพกัเพียง 15 เต้นท์ จึงทําให้ไมมี่

คูแ่ข่งโดยตรง 

• ประเทศออสเตรเลีย: อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวในประเทศออสเตรเลีย จดัว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีสําคญั

ของประเทศ ในปี 2555 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมายงัประเทศออสเตรเลีย จํานวน 5.6 ล้านคน โดย

เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 3% ประเทศท่ีสําคญั ได้แก่ ประเทศ นิวซีแลนด์, จีน, องักฤษ และ

อเมริกา มีอตัราการเข้าพกัเฉล่ีย 67% ปัจจบุนั ออสเตรเลียมีจํานวนห้องพกัทัง้หมด 227168 ห้อง รัฐท่ีมี

ความสําคญัตอ่การทอ่งเท่ียวได้แก่ ควีนส์แลนด์ (บริสเบน), นิวเซาเวลล์ (ซิดนีย์) และวิคตอเรีย (เมลล์

เบริน)  (ท่ีมา : Tourism Research Australia) 

• ควีนส์แลนด์: เมืองท่ีสําคญัคือบริสเบน ควีนส์แลนด์ มีสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวท่ีคิดเป็นร้อยละ 35 ของจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวทัง้หมดในออสเตรเลีย มีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียร้อยละ 65.6 (ท่ีมา: Tourism Research 

Australia) 

• นิวเซาเวลล์: เมืองท่ีสําคญัคือ ซิดนีย์ นิวเซาเวลล์ มีสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 51 ของ

นกัทอ่งเท่ียวทัง้หมดในออสเตรเลีย มีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียร้อยละ 65.9 (ท่ีมา: Tourism Research 

Australia) 

• วิคตอเรีย: เมืองท่ีสําคญัคือ เมลล์เบริน มีสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 32 ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียว

ทัง้หมดในออสเตรเลีย  โดยมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียร้อยละ 66.0 (ท่ีมา : Tourism Research Australia) 

• คูแ่ข่งท่ีสําคญัในประเทศออสเตรเลียคือ กลุม่โรงแรมแอคคอร์ ไอเฮทจี และ มนัตรา  
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กลุม่โรงแรมแอคคอร์ บริหารภายใต้แบรนด์ โซฟิเทล, พลูแมน, เอม็แกลเลอล่ี, โนโวเทล, เมอเคียว, ไอบิส, ออลซี

ซัน่ และอีแทป ภายหลงัแอคคอร์ ได้รวมกิจการกบักลุม่โรงแรมมาร์แวค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทในปี 2554 ทําให้แอคคอร์มี

จํานวนโรงแรมในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มขึน้ ปัจจบุนัจดัวา่มีสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ 

กลุม่โรงแรมไอเฮทจี บริหารภายใต้แบรนด์ อินเตอร์คอนดิเนนตลั, คราวน์พลาซา่, ฮอลลเิดย์ อินน์, ฮอลลเิดย์ 

อินน์ เอก็เพรส และสเตย์บริด สวีท  

กลุม่โรงแรมมนัตรา บริหารภายใต้แบรนด์ เปปเปอร์, มนัตรา และเบรคฟรี 

กลยุทธ์ทางการตลาด   

บริษัทมีระบบการขายในลกัษณะการรวมศนูย์ด้านการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมข้อมลูของลกูค้าและ

โรงแรมในเครือไว้ท่ีสว่นกลาง เพ่ือจะนําไปใช้ในการขยายตลาดและสง่เสริมการขาย (Decentralization) ซึง่เป็นการ

กระจายข้อมลูท่ีมีให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายในการขายให้กว้างขวางและรวดเร็วขึน้ โดยบริษัทมีกลยทุธ์

การตลาดและการขาย ดงันี ้

1. เน้นการให้บริการท่ีคุ้มคา่เหมาะสมกบัราคาขาย และสร้างความประทบัใจในการให้บริการการขายร่วมกบั

บริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองค์กรอ่ืนๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า บริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร 

เป็นต้น เพ่ือเพิ่มจํานวนลกูค้า 

2. เน้นการขยายฐานลกูค้าไปยงัแหลง่ตลาดท่ียงัไม่ได้รับการสง่เสริมการขายมากนกั สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

ทัง้ตลาดในภมิูภาค เช่น เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคญัอ่ืนๆ ในเอเชียและยโุรป ตลอดจน

พฒันาการขายตรงเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้เพิ่มขึน้ 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าเดิมเพ่ือให้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีก โดยปรับปรุงและ

แจ้งข้อมลูลา่สดุให้ลกูค้าทราบเก่ียวกบับริการหรือโปรแกรมตา่งๆของโรงแรมตลอดเสมอ เพ่ือให้ลกูค้า

สามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกบัความต้องการของตนเองได้  

4. ประชาสมัพนัธ์การให้ความสะดวกในการให้บริการสํารองห้องพกัผา่นศนูย์กลางสํารองห้องพกัในกรุงเทพฯ 

และสํานกังานตวัแทนขายและสํารองห้องพกัในตา่งประเทศ เช่น สงิคโปร์ องักฤษ มลัดีฟส์ และอาบดูาบี 

เป็นต้น ซึง่สามารถสํารองห้องพกัโรงแรมในเครือได้ทกุแหง่ 

5. พฒันาระบบสํารองห้องพกัทางอินเตอร์เน็ทซึง่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสงู โดยสามารถสํารอง

ห้องพกัผา่นเวบ็ไซต์ www.anantara.com หรือสํารองห้องพกัโดยช่องทางการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรใน

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

Kiwi Collection และ The Leading Small Hotels of the World  

6. ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ของบริษัทฯ ผา่นการเปิดให้บริการโรงแรมท่ีบริษัทฯ รับจ้างบริหารในประเทศใหม่ๆ  ท่ี

มีอตัราการเติบโตของนกัทอ่งเท่ียวสงู เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

บริษัทใช้รูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุม่โรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานด้วยตนเอง  การบริหารงานภายใต้

เคร่ืองหมายทางการค้า และการบริหารงานแบบร่วมลงทนุ โดยมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรมดงันี ้ 

1. การบริหารงานด้วยตนเองและใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง    

http://www.anantara.com/
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เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์ อนนัตรา ซึง่เป็นแบรนด์ของตนเอง ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา ถึงขนาดของโรงแรม แหลง่

ท่ีตัง้ ภาวะการแข่งขนั ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจในตลาดนัน้แล้วเหน็ว่าบริษัทสามารถบริหารงานเองได้ก็จะบริหารงาน

โดยใช้แบรนด์ของตนเอง ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน ในสว่นของคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ เพราะใช้แบรนด์

ของตนเอง   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัรับจ้างบริหารงานให้กบัเจ้าของโรงแรมอ่ืน ภายใต้แบรนด์อนนัตรา ซึง่ ณ สิน้ปี 2555 มี

โรงแรมท่ีบริษัทบริหารงานเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้ 15 แหง่ จากทัง้หมด 29 แหง่ท่ีบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้าง

บริหารงานแล้ว โดยโรงแรมท่ีเหลือ 14 แห่ง อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี 2556-2560  

2. การบริหารงานด้วยตนเองโดยใช้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน    

บริษัทจะพิจารณาบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน เน่ืองจากเหตผุลทางการตลาดและโอกาส

ท่ีจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้มีมากกวา่ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก บริหารงานด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“แมริออท” (Franchise) ท่ีพทัยา ซึง่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ กลา่วคือ มีจํานวนห้องพกั 298 ห้อง ซึง่จําเป็นต้องมีศนูย์การ

รับจองห้องพกัท่ีมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยท่ีการบริหารงานภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนแม้วา่จะมี

คา่ใช้จ่ายแฟรนไชส์ แตผ่ลตอบแทนท่ีได้รับนัน้คุ้มคา่ทัง้ในด้านของอตัราการเข้าพกัและอตัราคา่ห้องพกั  ดงัจะเหน็ได้จากผล

การดําเนินงานในระยะเวลากวา่สบิปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแบรนด์แมริออทเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลและมีศนูย์การรับจอง

ห้องพกัของกลุม่แมริออทซึง่มีเครือข่ายครอบคลมุทัว่โลก 

3. การหาผู้ ร่วมทนุและการวา่จ้างให้ผู้ อ่ืนบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบริษัทขาดประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ี แตบ่ริษัทเลง็เหน็ถงึศกัยภาพการเติบโต

ของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทอาจหาผู้ ร่วมทนุซึง่มีประสบการณ์ เช่น การร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 50 ในกลุม่

โรงแรมท่ีมลัดีฟส์และแอฟริกา หรือการวา่จ้างกลุม่โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานในระดบัสากล 

มาเป็นผู้บริหารงานสําหรับโครงการนัน้ๆ ดงัเช่น บริหารงานโดยโฟร์ซีซัน่ส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โฟร์ซีซัน่ส์” 

บริหารงานโดยกลุม่แมริออทโฮเทล ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เจดบับลวิแมริออท” บริหารงานโดยสตาร์วดู ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “เซน็ต์ รีจิส” ภายใต้สญัญาบริหารงาน โดยจะคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการเป็นร้อยละคงท่ีของ

รายได้รวม และร้อยละคงท่ีของรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของโรงแรม  

ลักษณะของลูกค้า ลกูค้าของธุรกิจโรงแรม มีทัง้ลกูค้าท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาติ ซึง่แบง่ได้ เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ  

1. กลุม่ลกูค้าท่ีจองผา่นบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นท่ีรับจองห้องพกัจากลกูค้า แล้ว

บริษัททอ่งเท่ียวจะสง่ลกูค้าให้โรงแรม โดยจํานวนห้องพกัท่ีขายผา่นบริษัททอ่งเท่ียวจะมีปริมาณสงูและถือ

เป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของบริษัท 

2. กลุม่นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป เป็นลกูค้าท่ีติดตอ่เข้าพกัท่ีโรงแรมด้วยตนเอง  

3.  กลุ่มลูกค้าท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเ ข้าพักโรงแรมเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ

ประชมุสมัมนา ลกูค้าประเภทนีจ้ะก่อให้เกิดรายได้อ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องพกั  

ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นลกูค้าท่ีติดตอ่ผา่นมาทางบริษัททอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จึงมี

ความหลากหลาย และไมมี่ลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 30 สําหรับลกูค้าภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทเอกชน 

องค์กรภาครัฐต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัท มีการมาใช้บริการอยา่งสม่ําเสมอ และจากโครงการไทยเท่ียวไทยของ

รัฐบาลสง่ผลให้กลุม่ลกูค้าภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้   
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สดัสว่นของลกูค้าท่ีเข้าพกัแบง่ตามทวีป  มีรายละเอียด ดงันี ้  

ประเทศ/ทวีป 2554 2555 

ประเทศไทย 14% 12% 

เอเชียตะวนัออก 27% 31% 

เอเชียใต้ 3% 3% 

ตะวนัออกกลาง 8% 7% 

ยโุรป 31% 30% 

อเมริกา 11% 10% 

หมูเ่กาะทางแปซิฟิก 5% 5% 

อ่ืน ๆ 1% 2% 

รวม 100% 100% 
  

สดัสว่นของลกูค้าแยกตามรายประเทศ 5 อนัดบัแรก ในปี 2555 ดงันี ้ 

ลาํดับที่ ประเทศ 2554 2555 

1 ไทย 14% 12% 

2 อเมริกา 9% 8% 

3 เยอรมนั 7% 6% 

4 องักฤษ 6% 6% 

5 จีน 6% 7% 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่น  

2. นกัธุรกิจ  

3. กลุม่การประชมุ การจดัแสดงสินค้าและสมัมนาในภาครัฐและเอกชน  

4. กลุม่นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางผา่น  

ทัง้นีส้ดัสว่นของกลุม่ลกูค้าจะแตกตา่งกนัไปตามท่ีตัง้และนโยบายของแตล่ะโรงแรม  

นโยบายด้านราคา   

ธุรกิจโรงแรมในภมิูภาคนีไ้ด้รับผลกระทบจากฤดกูาลคอ่นข้างสงู จํานวนลกูค้าจะเข้าพกัน้อยในช่วงฤดฝูน ตัง้แต่

เดือนมิถนุายนถงึเดือนตลุาคม ลกูค้าในประเทศจะเข้าพกัในช่วงเดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม สว่นลกูค้าจากตา่งประเทศ

จะมาใช้บริการระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนมีนาคม อยา่งไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมในเครือ Oaks ท่ีประเทศออสเตรเลียนัน้ 

ได้รับผลกระทบจากฤดกูาลท่ีต่ํากวา่ เน่ืองจากฐานลกูค้าสว่นใหญ่ คือ นกัธุรกิจและนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศ ซึง่ปัจจยัของ

ช่วงฤดกูาลมีผลตอ่การกําหนดราคา นอกจากปัจจยัต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรมท่ีเป็นพืน้ฐานการปรับราคา ตลอดจน

ราคาตลาดของคูแ่ข่งขนัในระหวา่งโรงแรมระดบัเดียวกนั อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีมิใชฤ่ดกูารทอ่งเท่ียวหรือมีนกัทอ่งเท่ียวไมม่าก 

โรงแรมใช้กลยทุธ์ในการสง่เสริมการขาย เช่น การลดราคาในช่วงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายร่วมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ 

การให้บริการพเิศษโดยไมคิ่ดมลูคา่เพิ่ม ร่วมสง่เสริมการขายกบับริษัทบตัรเครดิต และบตัรเครดิตธนาคาร เป็นต้น 

บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสําคญัคือ 

1. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน  

2. มีแบรนด์ของตวัเองท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล 
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3. มีการให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม 

4. มีโรงแรมในเครือ ซึง่ตัง้อยูใ่นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ และมีระบบสํารองห้องพกัท่ีทนัสมยัและ

รวดเร็ว 

5. มีหุ้นสว่นทางธุรกิจระดบันานาชาติ ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุม่แมริออท โฟร์ซี

ซนัส์  และสตาร์วดู 

6. การสร้างมาตรฐานและความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีสําคญั โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนนัตรา ซึง่

ทําให้บริษัทสามารถใช้แบรนด์ในธุรกิจบริหารจดัการโรงแรมซึง่สามารถขยายฐานลกูค้าและอตัราการทํา

กําไรให้กบับริษัท 

4.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  ช่องทางการจดัจําหน่ายแบง่ได้ 3 ทางคือ  

1.  การขายโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้ท่ีมาจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะเสนอสนิค้าให้ลกูค้าโดยตรงหรือตวัแทนขายและกลุม่ลกูค้าจดัประชมุและ

สมัมนาทัง้ภายในและตา่งประเทศ  

2.   ขายผา่นตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว (Tour/Travel Agent) ในตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 37 ของ

รายได้ท่ีมาจากช่องทางจําหน่ายทัง้หมด Tour/Travel Agent จะทําหน้าท่ีลกัษณะเดียวกบัคนกลางในการ

จดัจําหน่ายห้องพกัให้กบับริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูท่ัง้ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป 

และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองห้องพกัและขายตัว๋เคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางให้กบัผู้ใช้บริการโดยอาจเสนอขายตัว๋เคร่ืองบินพร้อมห้องพกัในลกัษณะ Package ด้วย โดย

คณุสมบติัของตวัแทนจําหน่ายหรือบริษัททอ่งเท่ียว ท่ีโรงแรมเสนอราคาห้องพกัพิเศษเพ่ือจําหน่าย ได้แก่ มี

เครือข่ายท่ีกว้างขวาง  มีประวติัและช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานมานาน และ สามารถ

ทํายอดขายได้สงู  

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

นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไป และ (2) พนกังานรับจองห้องพกัจากกลุม่นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปซึง่รู้จกัโรงแรมผา่นส่ือตา่งๆ 

เพ่ือนฝงูหรือกลุม่ลกูค้าเดิม ทัง้นี ้(1) และ (2) เป็นลกูค้าคนละกลุม่ โดยลกูค้า Walk in คือลกูค้าท่ีไมไ่ด้จอง

ห้องพกัมาก่อน ทัง้นีห้ากลกูค้าจองห้องพกัผา่น Internet บริษัทจะไมน่บัลกูค้านัน้เป็นลกูค้าประเภท Walk 

in 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใช้นํา้ตอ่วนัเป็นจํานวนมาก ซึง่นํา้เสียของโรงแรมได้ผา่นกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย

ผา่นถงัแซต แล้วจงึปลอ่ยนํา้ทิง้ลงสูร่ะบบกําจดันํา้เสีย ท่ีผา่นมาบริษัทและบริษัทในเครือ ไมเ่คยก่อปัญหาทางด้าน

มลภาวะหรือปัญหาใดๆ เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม อีกทัง้ยงัมีมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาระดบัมาตรฐานการควบคมุของเสีย 

สําหรับหน่วยงานท่ีควบคมุเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจะอยูภ่ายใต้การควบคมุของเทศบาลเมืองแตล่ะแหง่ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ

โรงแรม เช่น กรุงเทพมหานคร พทัยา และหวัหิน โดยเทศบาลเมืองแตล่ะแห่งจะนํานํา้ดงักลา่วไปบําบดัอีกครัง้หนึง่ก่อน

ปลอ่ยลงทะเลหรือแมนํ่า้ 

4.2.4  โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา วาเคช่ัน คลับ  

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมทนุกบักลุม่แมริออท ในการพฒันาโครงการพกัผ่อนแบบปันสว่นเวลา ภเูก็ต 

วาเคชัน่คลบันัน้ ช่วยให้บริษัทสามารถพฒันาโครงการพกัผอ่นแบบปันสว่นเวลาภายใต้แบรนด์ของบริษัทเองเป็นครัง้แรก 
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คือ   อนนัตรา วาเคชัน่ คลบั โดยบริษัทได้เร่ิมพฒันาโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบัแหง่แรกท่ีบอ่ผดุ สมยุ เป็นผลให้

บริษัทมีห้องพกัของโครงการเพ่ือรองรับการขายสทิธิในการเข้าพกัอาศยัตัง้แตป่ลายปี 2553 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทมีห้องพกัและวิลลา่ของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั อยูท่ี่เกาะ สมยุ, ภเูก็ต, ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์, 

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และ กรุงเทพฯ 

  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  ปัจจบุนั จํานวนคูแ่ข่งท่ีดําเนินธุรกิจโครงการพกัผอ่นแบบปันสว่นเวลายงัมีจํานวนไมม่ากนกั เน่ืองจากต้อง

อาศยัแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับ อีกทัง้ ยงัต้องอาศยัเครือข่ายและจํานวนห้องพกั สิง่อํานวยความสะดวกท่ี

พร้อมรองรับนกัทอ่งเท่ียวทัง้ในและตา่งประเทศ โดยคูแ่ข่งสําคญัของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั ได้แก่ กลุม่โรงแรม

ชัน้นําระดบัโลก อยา่งกลุม่แมริออท เป็นต้น 

  นโยบายราคา 

  โครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั เน้นจบักลุม่ลกูค้าตลาดบน ซึง่แตกตา่งจากคู่แข่งในตลาดในปัจจบุนั จงึไมมี่

ความเส่ียงทางการแข่งทางด้านราคา 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้สํานกังานขายของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบัจํานวนสามแหง่ ในกรุงเทพ ภเูก็ตและสมยุ 

อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้ Call Center เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าของโครงการท่ีประเทศฮ่องกงอีกด้วย  

  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั อยูใ่นภมิูภาคเอเชียเป็นสว่นใหญ่ ดงัจะเหน็ได้จาก

ข้อมลูลกูค้าจําแนกรายประเทศดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศ 2555 

ไทย 22% 

สิงคโปร์ 19% 

ฮ่องกง 12% 

มาเลเซีย 11% 

จีน 9% 

ออสเตรเลีย 4% 

ญ่ีปุ่ น 3% 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2% 

อ่ืน ๆ 18% 

รวม 100% 

  การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจงึเป็น

ผู้พฒันาห้องพกัและวิลลา่เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยห้องพกัในโครงการอนนัตรา วาเคชัน่ คลบั สว่นใหญ่ 

จะอยูติ่ดกบัโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเหรือเป็นผู้ รับจ้างบริหาร สง่ผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการห้องพกัได้มี

ประสทิธิภาพ และช่วยลดต้นทนุในการดําเนินงาน 
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4.3 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

4.3.1  ลักษณะธุรกจิ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขายควบคูไ่ปกบัการดําเนินกิจการ

โรงแรมในพืน้ท่ีเดียวกนั โดยบริษัทได้พฒันาโครงการแหง่แรกท่ีเกาะสมยุ ช่ือโครงการดิเอสเตท สมยุ ตัง้อยู่ติดกบัโรงแรม

โฟร์ซีซัน่ส์ สมยุ โดยโครงการดงักลา่วมีบ้านพกัตากอากาศจํานวน 14 หลงั และพฒันาโครงการท่ีสอง คือ โครงการ เซนต์ รี

จิส เรสซิเดนส์ ในกรุงเทพ ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 53 ยนิูตในอาคารเดียวกบัโรงแรมภายใต้การบริหารงาน

โดยแบรนด์ เซนต์ รีจิส  

4.3.2  สภาพการแข่งขันและคู่แข่ง 

  ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยัมีสญัญาณการเคล่ือนตวัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์

ระดบับน รวมถึงการพฒันาแบรนด์และท่ีพกัอาศยั โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถสร้าง

ยอดขายได้อย่างต่อเน่ืองและผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ต่างจดักิจกรรมการขายในช่วงโครงการเร่ิมก่อสร้างในเฟสแรก ซึ่ง

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัของเราจดัเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบับนในลําดบัต้นๆ เซนต์ รีจิส จดัเป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบ Mix Use ท่ีมีทัง้โรงแรมและห้องชดุเพ่ือพกัอาศยั พร้อมบริการแบบโรงแรมให้แก่ผู้

พกัอาศยั โดยสามารถใช้งานในส่วนพืน้ท่ีอํานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมได้ ซึ่งต่างจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์

อ่ืนๆ หากมองในแง่ศกัยภาพการแข่งขนั เซนต์ รีจิส นบัวา่มีความโดดเดน่ในด้านการให้บริการแบบครบวงจร และการเป็น

ตึกเดียวท่ีมีทัง้ส่วนของโรงแรมและท่ีพักอาศัย แบรนด์ท่ีจัดเป็นคู่แข่งหลกัของเซนต์ รีจิส ได้แก่ The Ritz-Carlton 

Residence ซึง่เป็นตกึท่ีรวมโรงแรม Edition เข้าไว้กบัสว่นพกัอาศยั โครงการมีจํานวน 80 ชัน้ ซึง่คาดว่าจะมีแผนพฒันา

โครงการในอีก 4-7 ปี โครงการสุโขทัย เรสสิเดนส์ ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คู่แข่งสําคญัในตลาด ซึ่งปัจจุบันกําลงัพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัอยูใ่นทําเลท่ีห่างจากโรงแรมไปเพียงไม่ก่ีก้าวเท่านัน้ โครงการดงักลา่วจดัเป็นคู่แข่ง

ของเซนต์ รีจิสท่ีมีความใกล้เคียงกนัท่ีสดุ ด้วยจํานวนห้องท่ีมีมากกว่าแต่มีขนาดห้องท่ีเล็กกว่า นอกจากนีย้งัมีโครงการ 

โอเรียนเต็ล เรสสิเดนส์ บนถนนวิทยุท่ีขณะนีเ้ปิดให้บริการแล้วภายใต้สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปีเช่นกัน อย่างไรก็ดี 

โครงการนีไ้ม่มีส่วนพืน้ท่ีโรงแรม มีเพียงแต่ส่วนของท่ีพักอาศัยและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และโครงการสุดท้าย ได้แก่ 

โครงการ 185 ราชดําริ โดย ไรมอน แลนด์ ซึ่งกําลงัดําเนินการก่อสร้างบนถนนเดียวกนั แต่เป็นลกัษณะคอนโดมิเนียมซึ่ง

ไมไ่ด้ให้บริการในสว่นของโรงแรม 

  กลยุทธ์ทางการตลาด 

  กลุม่ลกูค้าของเซนต์ รีจิส ให้ความสนใจในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ในแบรนด์ 

ซึง่มีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ ควบคูไ่ปกบัแผนการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสทิธิภาพโดยเจาะกลุม่เป้าหมายโดยตรงทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  การมีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งของกลุม่บริษัท

อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจากการบอกตอ่ 

  นโยบายราคา 

  เน่ืองจากเซนต์ รีจิส ได้ขายห้องชดุภายใต้สญัญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ดงันัน้กลยทุธ์ในการตัง้ราคาจึงได้รวมการ

คิดส่วนลดเม่ือเทียบกบัราคาอสงัหาริมทรัพย์แบบครอบครองกรรมสิทธ์ิในบริเวณท่ีใกล้เคียงกนั ทัง้นี ้คณุค่าของแบรนด์ 

ทําเลท่ียอดเย่ียม ดีไซน์ท่ีสวยงาม การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยท่ีลงตวั การก่อสร้างท่ีมีคณุภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกใน

สว่นของโรงแรม จํานวนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพอเหมาะ มีสว่นสนบัสนนุยอดขายของเซนต์ รีจิส เม่ือเปรียบเทียบกบัคอนโดมีเนียม

ระดบัเอ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ท่ีไม่มีในส่วนของแบรนด์และส่วนอํานวยความสะดวกของโรงแรม มีราคาขายอยู่ท่ี
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ตารางเมตรละ 220,000-280,000 บาท โดยระยะของการก่อสร้าง นับเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลต่อการตัง้ราคาเช่นกัน 

โดยทัว่ไป ในระยะแรกของการก่อสร้าง ผู้พฒันาโครงการมกัจะตัง้ราคาขายต่อตารางเมตรในอตัราท่ีต่ํากว่าราคาขายเม่ือ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เน่ืองจากลกูค้าท่ีซือ้ในโครงการในระยะเร่ิมแรกจะมีอตัราความเส่ียงมากกวา่ 

  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของเซนต์ รีจิส คือ กลุม่ผู้ มีรายได้สงูและครอบครัวท่ีต้องการสมัผสัประสบการณ์การอยู่

อาศยัท่ีดีท่ีสดุในทําเลใจกลางกรุงเทพฯ  บริษัทไมมุ่ง่เน้นกลุม่นกัลงทนุหรือกลุม่ผู้ ซือ้เพ่ือเก็งกําไรเน่ืองจากโครงการนีถ้กู

พฒันามาเพ่ือสนุทรียภาพการอยูอ่าศยัและการมีความสขุในการใช้ชีวิตอยา่งแท้จริง ปัจจบุนักลุม่ลกูค้าชาวไทยและ

ฮ่องกงมีจํานวนมากกวา่คร่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัฐานกลุม่ลกูค้าทัง้หมด กลุม่ลกูค้าอ่ืนๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าจากภมิูภาค

เอเซียแปซิฟิค  อาทิ ไต้หวนั สงิคโปร์ อินเดีย และ จากทวีปยโุรป และออสเตรเลีย 

4.4  ธุรกจิจัดจาํหน่ายและรับจ้างผลติสนิค้า 

4.4.1  ลักษณะธุรกจิ 

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“MINOR”) ซึง่เป็นผู้ นําในธุรกิจจดั

จําหน่ายและรับจ้างผลติสนิค้า โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จัดจาํหน่ายสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

• Esprit ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูป รวมถงึเคร่ืองประดบัแตง่กายของสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี 

วยัรุ่นและเดก็ จากประเทศฮ่องกง 

• Bossini ประกอบด้วยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ จากประเทศ

ฮ่องกง 

• GAP แบรนด์เสือ้ผ้าร่วมสมยัสําหรับ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรี วยัรุ่นและเดก็ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Chales & Keith ประกอบด้วยรองเท้าสตรี และกระเป๋าสตรี จากประเทศสงิคโปร์ 

• Pedro ประกอบด้วยรองเท้าบรุุษ-สตรี และ แอคเซสเซอร์ร่ี จากประเทศสงิคโปร์ 

• TUMI กระเป๋าเดินทางย่ีห้อ TUMI ของประเทศสหรัฐอเมริกามีดีไซน์เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และมี

ความคงทนตอ่การใช้งาน TUMI เป็นกระเป๋าท่ีได้ช่ือวา่มีความคงทนท่ีสดุในโลก 

จัดจาํหน่ายสนิค้าประเภทเคร่ืองสาํอาง 

• Red Earth เคร่ืองสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศ เน้นความมีสีสนัทนัสมยั 

จัดจาํหน่ายสนิค้าประเภทอ่ืนๆ  

• ETL อปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัของเดก็ท่ีมีความ

ทนัสมยั โดยเป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถโต้ตอบ (Interact) กบัเดก็ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

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

อปุกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะเคร่ืองครัวตา่งๆ และอปุกรณ์ตกแตง่เลบ็จากประเทศเยอรมนั 

รับจ้างผลติสนิค้าอุปโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติสินค้าอปุโภคและสนิค้าในครัวเรือน ได้แก่ นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดั

รถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์ นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ นํา้ยาปรับผ้านุ่ม นํา้ยาล้างจาน ผลติภณัฑ์ทําความ
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สะอาด ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียง เช่น PLAX, WET ONES, GLADE ALFA, GLADE SPORT, CARGLO, 

SUNLIGHT, COMFORT, HICLASS, PED เป็นต้น โดยรับจ้างจากบริษัทผู้ผลติและจําหน่ายสนิค้าซึง่สว่นใหญ่เป็น

บริษัทตา่งประเทศท่ีผลิตสนิค้าอปุโภคและจดัจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น บริษัท ยนิูลีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จํากดั 

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

(ประเทศไทย) จํากดั 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ลกัษณะช่องทางการจําหน่ายของผลติภณัฑ์กลุม่เสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางจะมี 2 ลกัษณะคือ จําหน่ายปลีก

ให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยวางจําหน่ายในร้านค้าของบริษัทเอง และวางจําหน่ายโดยผา่นช่องทางการจําหน่ายใน

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย  

อยา่งไรก็ดี ตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้าผา่นทางเวบ็ไซต์ 

www.thaisale.co.th ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการจดัจําหน่ายสนิค้าทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ของบริษัทฯ เอง และสินค้าแบรนด์

สากลอ่ืนๆ ซึง่ ณ ปัจจบุนัจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เนทมีจํานวนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ส่ือออนไลน์ตา่งๆ ก็ได้รับความ

นิยมสงูขึน้ตามลําดบั ดงันัน้ Thaisale จงึถือเป็นช่องทางการจดัจําหน่ายใหมท่ี่สอดคล้องกบัคา่นิยมของผู้บริโภคใน

ปัจจบุนั ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากสนิค้าเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอางมีความหลากหลาย ครอบคลมุทกุเพศ ทกุวยั ฐานลกูค้าของธุรกิจจดั

จําหน่ายสนิค้าจึงครอบคลมุทัง้หญิงและชาย ในทกุช่วงอาย ุ โดยกลุม่ลกูค้าหลกัคือ นกัศกึษา กลุม่คนทํางานรุ่นใหม่ 

แมบ้่าน ตลอดจนนกัธุรกิจ ผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่และการแตง่ตวั มีรายได้อยูใ่นระดบั B ขึน้ไป  

สําหรับธุรกิจรับจ้างผลติสนิค้า ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นบริษัทตา่งชาติ ท่ีมียอดการสัง่สนิค้าอปุโภคเป็น

จํานวนมาก ทัง้เพ่ือใช้ในประเทศและสง่ออกไปยงัประเทศใกล้เคียง 

4.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

เอสปรี (ESPRIT) 

 ถงึแม้ธุรกิจแฟชัน่มีคูแ่ข่งขนัอยูใ่นตลาดเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปัจจบุนัมีสนิค้านําเข้าแบรนด์เนม

ท่ีมีช่ือเสียงเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ อยา่งไรก็ดี ด้วยลกัษณะของสนิค้านําเข้าแบรนด์เนม จะมุง่เน้นในเร่ืองของคณุภาพ รูปแบบ 

และภาพลกัษณ์ ซึง่สนิค้าแต่ละย่ีห้อจะมีภาพลกัษณ์เฉพาะตวัและต้องมีจดุจําหน่ายเป็นของตวัเอง เพ่ือจดัแตง่ให้มี

รูปแบบของผู้ผลิตในตา่งประเทศ ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงู ดงันัน้การเข้ามาของคูแ่ข่งรายใหม่ จงึยงัคอ่นข้างมีข้อจํากดั 

ประกอบกบัการเติบโตของจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น พิษณโุลก อบุลราชธานี สรุาษฏร์ธานี สงขลา มีการขยายตวัมากขึน้เร่ือยๆ 

ซึง่ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีสําหรับสนิค้านําเข้าแบรนด์เนมในการเพิ่มจดุจําหน่ายให้ครอบคลมุยงัจงัหวดัท่ีมีการขยายตวั

ดงักลา่ว ณ สิน้ปี 2555 เอสปรีมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 92 แห่ง 

บอสสนีิ (bossini) 

กลุม่สนิค้าท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบั bossini นัน้มีทัง้ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ และผลิตในประเทศ ซึง่ล้วนแตอ่ยู่

ในตลาดมาเป็นเวลานาน และแม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงูทัง้ในด้านราคา และการสง่เสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ  

บริษัทคาดการณ์วา่แบรนด์บอสสนีิ จะยงัสามารถรักษาสว่นแบง่การตลาดจากการมีจดุจําหน่ายกระจายทัว่ประเทศ ณ 

สิน้ปี 2555 บอสสนีิมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 68 แหง่ 
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ชาลร์ส แอนด์ คีธ (Charles & Keith) 

 ตลาดรองเท้าและกระเป๋าสตรี มีทัง้ย่ีห้อท่ีนําเข้า และย่ีห้อท่ีผลิตในประเทศ  รองเท้าท่ีนําเข้ามกัจะได้รับความ

นิยมโดยเฉพาะรองเท้าท่ีนําเข้าจากแถบเอเชีย เน่ืองจากรูปแบบแฟชัน่ทนัสมยั มีวสัดท่ีุแตกตา่งซึง่หาไมไ่ด้ในประเทศ  แต่

ขายในราคาใกล้เคียงกบัรองเท้าท่ีผลติในประเทศ ลกูค้าสว่นใหญ่เลือกซือ้ท่ีรูปแบบสนิค้า ใสส่บาย เน้นประโยชน์ใช้สอย

และย่ีห้อ ณ สิน้ปี 2555 ชาลร์ส แอนด์ คีธมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 21 แหง่  

เพโดร (Pedro) 

เน่ืองจากในปัจจบุนัผู้ชายได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ และการแตง่ตวัเพิ่มสงูขึน้ จงึทําให้ตลาดรองเท้า

และแอคเซสเซอร์ร่ี ของบรุุษนัน้ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ โดยจดุเด่นของ Pedro นัน้คือ เป็นเคร่ืองหนงัคณุภาพท่ี

ผสมผสานระหวา่งความหรูหราและดีไซน์ท่ีโดดเดน่ร่วมสมยัในราคาท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีคอลเลค็ชัน่สําหรับผู้หญิงก็มี

ลกูเลน่อนัทนัสมยัเช่นเดียวกนั โดย ณ สิน้ปี 2555 เพโดรมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 4 แหง่  

ทูม่ี (TUMI) 

 ปัจจุบันตลาดสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเอกสารท่ีมีอยู่ในเมืองไทยยงัมีการแข่งขันท่ีไม่สงูนัก

สําหรับ TUMI  คู่แข่งท่ีมีการแข่งขนัตรงในด้านของราคาและคณุภาพของสินค้าในปัจจบุนัยงัมีจํานวนไม่มากนกั เน่ืองจาก 

TUMI มีจดุเด่นในเร่ืองของการเป็นผู้ นําในเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใสเ่อกสารและกระเป๋าคอมพิวเตอร์สําหรับนกั

ธุรกิจ ท่ีมีแบบให้เลือกมากและมีคณุภาพดี  ณ สิน้ปี 2555 ทม่ีูมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 9 แหง่ 

เรดเอร์ิธ (Red earth) 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงจากตา่งประเทศ ซึง่เน้นความเป็นแฟชัน่ ทนัสมยั ในลกัษณะเดียวกบั

เคร่ืองสําอาง Red earth ได้จดัจําหน่ายโดยผู้ประกอบการจํานวนมาก อยา่งไรก็ตามผลติภณัฑ์ของ Red Earth นัน้มีทัง้ท่ี

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลติในประเทศ และนําเข้าจากตา่งประเทศ จงึสามารถแข่งขนัได้ในการตอบสนองกบัลกูค้าเป้าหมาย

หลกัของผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นวยัรุ่น และคนทํางานรุ่นใหมท่ี่เน้นแฟชัน่ ซึง่มีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2555 เรด

เอิร์ธมีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 20 แหง่ 

อีทีแอล (ETL) 

ตลาดของอปุกรณ์และหนงัสือเพ่ือการศกึษาด้านภาษาองักฤษ และความรู้รอบตวัมีอยูม่ากมาย ประกอบกบั ณ 

ปัจจบุนัมีการเติบโตของส่ือออนไลน์อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจประเภทนี ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม อีทีแอลเป็นสนิค้าท่ีมี

ความโดดเดน่ในเร่ืองการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัและมีความน่าสนใจให้เดก็

ต้องการเรียนรู้อยูเ่สมอ อีทีแอลจงึเป็นผู้ นําตลาดในผลติภณัฑ์นี ้ โดยผา่นระบบการขายตรง และมีการชําระราคาสนิค้าทัง้

ระบบเงินสดและระบบเงินผอ่น ปัจจบุนัมีช่องทางการจําหน่ายหลกั 3 ช่องทาง คือการขายตามบ้าน หรือท่ีพกัอาศยั  การขาย

โดยผา่นการจดัสมัมนา และการเปิดจดุขายชัว่คราวท่ีมีลกูค้าผลกุผลา่น ทัง้ร้านไฮเปอร์มาร์ทและสถานท่ีอ่ืนๆ  

เฮงเคลส์ (Zwilling J.A. Henckels) 

ตลาดของเคร่ืองครัวท่ีมีระดบัราคาสงูจะมีการแข่งขนัคอ่นข้างน้อย โดยตลาดสว่นใหญ่ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

อยา่งไรก็ดีการเติบโตของจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองยงัถือเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายจดุจําหน่ายให้

กว้างและครอบคลมุมากขึน้ในอนาคต ณ สิน้ปี 2555 เฮงเคลส์มีจํานวนจดุจําหน่ายในประเทศไทยทัง้สิน้ 13 แห่ง 
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ธุรกจิรับจ้างผลติสนิค้า ภายใต้บริษัทย่อย นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด 

บริษัทผู้ผลติและจดัจําหน่ายสนิค้าอปุโภคและสนิค้าในครัวเรือนใหญ่ๆ หลายแหง่ในประเทศไทย จะมีการ

วา่จ้างบริษัทอ่ืนให้เป็นผู้ผลติสนิค้าให้ เน่ืองจากบริษัทนัน้ๆ ไมมี่นโยบายดําเนินการผลติเอง หรือมีกําลงัการผลิตท่ีไม่

เพียงพอ ซึง่คาดวา่แนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมนีจ้ะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการใช้สนิค้าใน

ครัวเรือน เช่น นํา้หอมปรับอากาศในรถยนต์ ยาขดัรถยนต์ นํา้ยาทําความสะอาดสขุภณัฑ์  นํา้ยาทําความสะอาดพืน้ 

นํา้ยาปรับผ้านุ่ม ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด เป็นต้น เพิ่มมากขึน้ เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการทํา

ความสะอาด บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติสนิค้าอปุโภค เช่นเดียวกบับริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั มีอยู่

ประมาณ 6-7 ราย โดยมีสว่นแบง่การตลาดในสนิค้าแตล่ะชนิดไมเ่ทา่กนั การแข่งขนัในธุรกิจจะเน้นเร่ืองราคาค่าผลติเป็น

สว่นใหญ่ ซึง่อํานาจตอ่รองราคาจะเป็นของเจ้าของสนิค้า เน่ืองจากปัจจบุนักําลงัการผลติของแตล่ะผู้ รับจ้างผลิตสนิค้ายงั

มีเหลืออยูม่าก ทําให้การแข่งขนัด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ แตใ่นขณะเดียวกนั การสง่ออกไปยงัตา่งประเทศก็เป็นโอกาสท่ี

สามารถทําให้บริษัทเพิ่มยอดขายได้ เน่ืองจากต้นทนุการผลติยงัอยูใ่นระดบัต่ํา ประกอบกบัคณุภาพของสนิค้าท่ีผลตินัน้ 

ดีกวา่ผู้ผลติในภมิูภาคนี ้จงึเป็นข้อได้เปรียบให้บริษัทสามารถผลติสนิค้าให้แก่ลกูค้าเพ่ือการสง่ออกได้ 

นโยบายราคา 

นโยบายราคาของสนิค้าสว่นมากจะพิจารณาจากต้นทนุและราคาท่ีใกล้เคียงกบัคูแ่ข่ง  ยกเว้นสนิค้าท่ีมีความ

หรูหราเป็นพิเศษและไมมี่คูแ่ข่งโดยตรง อาทิเช่นทม่ีู จะใช้นโยบายราคาระดบับน 

4.4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจจดัจําหน่าย บริษัทฯ นําเข้าผลติภณัฑ์มาจากตา่งประเทศ ทัง้จากภมิูภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 

ตลอดจนสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานของบริษัทเจ้าของแบรนด์ (Principal)  

วัตถุดบิและแหล่งที่มา 

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติสนิค้าอปุโภคตา่งๆ ท่ีบริษัทรับจ้างผลิตนัน้ เป็นวตัถดิุบท่ีบริษัทสัง่ซือ้จากผู้แทนจําหน่าย

ในประเทศ ซึง่วตัถดิุบดงักลา่วมีแหลง่ท่ีมาทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ โดยผู้วา่จ้างผลติจะเป็นผู้จดัหาแหลง่

วตัถดิุบ ตลอดจนทําการตอ่รองราคาวตัถดิุบกบัผู้ จําหน่ายวตัถดิุบโดยตรง 

4.5 ธุรกจิศูนย์การค้า  

4.5.1  ลักษณะธุรกจิ 

ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

ศนูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ พทัยา ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั ซึง่

บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 218 หมู ่10 ถนน

เลียบชายหาด อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ บนเนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี 

หมดอายปีุ 2561 มีพืน้ท่ีให้เช่ารวมทัง้สิน้ 19,773.65  ตารางเมตร ซึง่ประกอบด้วย พืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail 

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

ตารางเมตร และศนูย์อาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร 

ภายในศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารชัน้นํา 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, ESP, Hush puppies, Converse, Triumph, Jim Thompson, Mist1000, Boots, Hass, Zein, 
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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 และแหลง่

เอนเตอร์เทนเม้นท์ พิพิธภณัฑ์ริบลีส์ เช่ือหรือไม ่ (Ripley’s Believe It or Not! Museum), โกดงัผีสงิ (Haunted 

Adventure), มหศัจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) และโรงภาพยนต์ทะลมิุติ (4D Moving Theater) พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ 

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

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ีมี 2 ประเภท คือ  

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.94 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ี

ทัง้หมดของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. สญัญาเช่าระยะยาวอาย ุ3-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีมี 3 ประเภทหลกั คือ 

1. Fixed Rent คือการคิดคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือน คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51.10 ของรายได้จากคา่

เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยูก่บั

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจแตล่ะอยา่ง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.84 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3. Lease คือพืน้ท่ีเซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บคา่เช่ารายเดือนจํานวนน้อย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.06ของคา่

เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

• นโยบายราคา 

บริษัทมีการปรับราคาขึน้ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่สญัญาใหมก่บัผู้ เช่าโดยจะปรับราคาขึน้โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ5-

10 ตอ่การตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ ซึง่ในปีท่ีผา่นมาการปรับราคาไมเ่ป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้เน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัรายใหญ่

เปิดในพืน้ท่ีใกล้เคียงและจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีความไมแ่น่นอนสงู ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยรวม ทําให้ผู้

เช่ามีการขอสว่นลด (Discount) เป็นจํานวนมาก โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 93 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รายได้

ของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ ของรายได้ทัง้หมดจากธุรกิจศนูย์การค้า  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สามารถจําแนกได้เป็น  

− คา่เช่าพืน้ท่ีร้อยละ 66.60 

− คา่บริการร้อยละ 11.34 

− คา่นํา้และคา่ไฟร้อยละ 8.20 

− คา่ท่ีจอดรถร้อยละ 0.73 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 13.13 

ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza 

       ศนูย์การค้า Turtle Village Shopping Plaza ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั 

ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 889 หมู ่ 3 อาคารเทอร์เทิลวิลเลจ ตําบลไม้ขาว 

อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนพืน้ท่ี 2 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีพืน้ท่ีให้เช่า 2,867.30 ตารางเมตร  
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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 

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี เป็นสญัญาระยะสัน้ มีอายไุมเ่กิน  3 ปี 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า มี  2 ประเภทหลกัคือ 

1. Fix rent  การคิดคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 83 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ี

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. Revenue sharing   ลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยูก่บัลกัษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตล่ะอย่าง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมของงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

• นโยบายราคา 

บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และในปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 97.1 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ีร้อยละ 69 

− คา่เช่าจากสดัสว่นรายได้ร้อยละ 14 

− คา่บริการร้อยละ 8  

− คา่นํา้และคา่ไฟร้อยละ 8.9 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 0.1 

ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ 

ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั ซึง่บริษัท

ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีของ โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์

ไซด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ กรุงเทพฯ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา) เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ มีพืน้ท่ี

ให้เช่ารวมทัง้สิน้ 7,646.64 ตารางเมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสําหรับค้าปลีก (Retail area) ทัง้หมดภายในศนูย์การค้า

ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียนเสริมทกัษะและร้านค้าแฟชัน่ โดยเน้นท่ีร้านอาหาร ร้านหนงัสือ และโรงเรียนเสริม

ทกัษะ เพ่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นกลุม่ครอบครัว เช่น  

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

Loving Hut, Osaka,  Shabu-Hotpot, เทก็ซสั สกีุ,้ 94 coffee ,เขียวเสวย, ตํานานไทย,  และ  CP Fresh mart 

เป็นต้น  

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

Mantra  และ ICT Training school 

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

Brand 

-      ร้านค้าบริการต่างๆ อาทิ The Skin, Dentist, My Ozone, Nails up Hear plus และ Smith&John  
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แตเ่น่ืองจากศนูย์ฯ ได้กําหนดแผนการปิดปรับปรุงศนูย์ฯชัว่คราว ตัง้แต่ มีนาคม ปี 2556-2557 ดงันัน้จงึสง่ผลให้

ร้านค้าบางสว่น ตอ่สญัญาเช่าระยะสัน้ และบางสว่นได้ทยอยปิดกิจการในปี 2555  

• สญัญาการให้เช่าพืน้ท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สญัญาระยะสัน้ มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ี

ทัง้หมดของปี 2554 

2. สญัญาเช่าระยะยาว มีอายสุญัญา 3-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีของปี 2554 

• ลกัษณะรายได้จากคา่เช่า: ประเภทของคา่เช่าพืน้ท่ีหลกัๆ มี 3 ประเภทคือ  

1. Fixed Rent คือ การคิดคา่เช่าพืน้ท่ีรายเดือนโดยคิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 88 ของรายได้จากคา่

เช่าพืน้ท่ีรวมใน งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2. Lease คือ พืน้ท่ีเซ้งระยะยาวโดยจดัเก็บคา่เช่ารายเดือนจํานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 6 ของคา่เช่าพืน้ท่ี

รวมในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3. Revenue Sharing เป็นลกัษณะการจดัเก็บคา่เช่าจากสดัสว่นของรายได้จากผู้ เช่า โดยขึน้อยูก่บั

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจแตล่ะอยา่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 6 ของคา่เช่าพืน้ท่ีรวมในงวดปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

• นโยบายราคา  

  บริษัทได้มีการปรับราคาให้เหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพืน้ท่ีให้เช่า และใน งวดปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 92.2 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  

รายได้ในงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สามารถจําแนกได้เป็น 

− คา่เช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 55 

− คา่บริการ ร้อยละ 20  

− คา่นํา้และคา่ไฟ ร้อยละ 24   

− คา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 0.5 

− อ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 

4.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ธุรกจิให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา 

จากภาวะการขยายตวัของตลาดค้าปลีกในปีท่ีผา่นมา มีการพฒันาและสร้างศนูย์การค้าใหม่ ทําให้พืน้ท่ีค้าปลีก

ในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึน้ การขยายตวัของตลาดค้าปลีกสูต่ลาดนกัทอ่งเท่ียวจงึยงัคงเป็นช่องทางในการขยายตวัท่ี

ผู้ประกอบการนํามาใช้ตลอด 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา ซึง่แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีใกล้กรุงเทพฯและมีศกัยภาพมากท่ีสดุรองเป็นอนัดบั

สองของประเทศคือพทัยา  จากสถิติกรมการท่องเท่ียวปี2555 ในเมืองพทัยาจะมีผู้ประกอบการท่ีจดัอยูใ่นระดบัเดียวกนั

ประมาณ 4-5 รายแตจ่ะมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า Central Festival Pattaya 

Beach, Factory Outlet, ไฮเปอร์ มาร์เก็ต เช่น บิ๊กซี โลตสั และ คาร์ฟร์ู, ศนูย์การค้าประเภท IT เช่น ตกึคอม และ

ศนูย์การค้าคอมมนิูตี ้ มอลล์ เช่น มิโมซา่ จะมีเป้าหมายกลุม่ลกูค้าท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

ในขณะท่ีศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา จะมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัคือนกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าท่ีเข้าพกัโรงแรม  
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ภาวะการแข่งขนัของศนูย์การค้าในพทัยามีการแขง่ขนักนัรุนแรงตลอดปีท่ีผา่นมาและในปีนีมี้การพฒันาพืน้ท่ี

เพ่ือสร้างศนูย์การค้าใหม ่ รวมถงึแข่งขนัทางด้านการจดัการสง่เสริมการขายมากขึน้ ทัง้นีก้ารแข่งขนัดงักลา่วมีผลกระทบ

ตอ่ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา น้อย เน่ืองจากศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ตัง้อยูใ่นทําเลท่ีดี โดย

เม่ือเปรียบเทียบคา่เช่าพืน้ท่ีของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยาแล้วยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ เช่ามาก สงัเกต

ได้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีท่ีมีอยูส่งูถงึอตัราร้อยละ 96.8 

ตลอดปีท่ีผา่นมา ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ได้มีการปรับตวัเพ่ือให้มีความแตกตา่ง 

(Differentiate) จากคูแ่ข่ง โดยปรับเปล่ียนร้านค้าเพิ่มธุรกิจบนัเทิง คือ เกมส์ตะลยุเลเซอร์ (The Vault, Laser Maze 

Challenge) และ บอลลนูลอยฟ้า (Sky Rider) เพิ่มร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ชัน้นําตา่งๆ พร้อมทัง้รูปแบบของการนําเสนอ

สนิค้าและบริการในสว่นของการให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) สนิค้าประเภทไลฟ์สไตล์ 

(Life Style) เพ่ือให้ทางศนูย์รองรับความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งแท้จริง 

ธุรกจิให้เช่าศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ คือ กลุม่ชมุชนบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นท่ี

กลุม่ครอบครัว  คนทํางานรุ่นใหมท่ี่อาศยัอยูโ่คนโดริมแมนํ่า้ และนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมอนนัตรากรุงเทพ 

ภายในศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ กรุงเทพฯ มีร้านค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัหลายประเภท ไมว่่าจะเป็นร้านอาหาร 

อาทิ เดอะ พิซซ่า, สเวนเซ่น, ซิซเลอ่ร์, S&P, Starbucks, Mc Donald ร้านเสริมความงาม ร้านหนงัสือ โรงเรียนเสริมทกัษะ 

ร้านค้าแฟชัน่ ร้านขายของตกแตง่บ้านและร้านค้าอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุม่

ลกูค้าเป้าหมาย 

แตเ่น่ืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด แถบริมแมนํ่า้ มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว  จงึสง่ผลให้ตัง้แตก่ลางปี 

2555 เป็นต้นมาเร่ิมมีศนูย์การค้าเปิดบริการในพืน้ท่ีมากขึน้ อาทิ AsiaTique ซึง่ถือเป็นคูแ่ข่งขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี และ

ศนูย์การค้าประเภท Community Mall ขนาดเลก็ เช่น The Llight House และ The view  สง่ผลให้มีการแข่งขนักนัมากขึน้ 

ในขณะเดียวกนัตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 ศนูย์ฯ ได้มีการแจ้งกําหนดการเร่ืองแผนการปิดปรับปรุงศนูย์การค้าในปี

2556 ให้ร้านค้ารับทราบดงันัน้จึงทําให้ร้านค้าบางสว่นไมต่อ่สญัญาและเร่ิมทยอยปิดกิจการ ตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 3 เป็นต้น

มา แตศ่นูย์การค้ารอยลั การ์เด้น พลาซา่ก็ยงัมีข้อได้เปรียบในเร่ืองของความหลากหลายร้านค้าแบรนด์ชัน้นํา ความสะดวกใน

เร่ืองการให้บริการท่ีจอดรถ เส้นทางท่ีสะดวกกวา่  และมีการทําการตลาดตอ่เน่ือง เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในย่านเดียวกนั สง่ผลให้

ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซ่า ยงัคงมีลกูค้ามาใช้บริการอย่างตอ่เน่ืองเช่นเดิม 

ธุรกจิให้เช่าศูนย์การค้าเทอเทลิ วลิเลจ ภูเกต็  

เน่ืองจากศนูย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต ซึง่ตัง้อยูบ่นหาดไม้ขาว ทา่มกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  กลุม่ลกูค้า

เป้าหมายหลกัคือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัโรงแรมในเขตไม้ขาว  และลกูค้าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียง โดยภายใน

ศนูย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต มีร้านค้าหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นร้านอาหาร อาทิ The Coffee Club, Swensen’s 

และ Bill Bentley Pub ร้านค้าแฟชัน่ อาทิเช่น ร้าน Esprit outlet, Surfer Paradise, Triumph, Starblu, Private 

Collection, และร้านค้าของท่ีระลกึ อาทิ Jim Thompson นารายภณัฑ์, Tanya living, Private collection, Mt Saphola 

และอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ศนูย์การค้าเทอเทิล วิลเลจ ภเูก็ต เป็นศนูย์การค้าแหง่เดียวบนหาดไม้ขาว ซึง่ในบริเวณใกล้เคียงกนัไมมี่คูแ่ข่งขนั

ทางตรง ประกอบกบัอยูท่า่มกลางโรงแรมระดบัห้าดาว  อาทิเช่น JW Marriott, Anantara,  Marriott Vacation Club, Sala  
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Phuket  Renaissance และลา่สดุในช่วงปลายปี 2555 เพิ่มอีก 1 โรงแรมคือ Anantara Vacation Club และยงัรวมถงึ

โรงแรมอ่ืนในเขตใกล้เคียงอีกมากมาย ด้วยทําเลท่ีตัง้ และการคดัสรรร้านค้าท่ีดีและมีคณุภาพ ตรงกบัความต้องการของ

กลุม่นกัทอ่งเท่ียว เพ่ือเปิดบริการภายในศนูย์ฯ ประกอบกบัการทําการตลาดอย่างตอ่เน่ืองกบัทัง้ลกูค้านกัทอ่งเท่ียว และ

เพิ่มการบริการต่างๆ เพ่ือให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย และการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธมิตรโรงแรม และกลยทุธ์เพิ่ม

แรงจงูใจแก่พนัธมิตรโรงแรมตา่งๆ และสมาคมแทก็ซ่ีในเขตไม้ขาว  จงึทําให้จํานวนลกูค้าคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และ

คาดวา่จะเพิ่มขึน้อีกอยา่งมีนยัสําคญัในระยะเวลาอนัใกล้ หลงัจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าพกัในโรงแรม

ในละแวกนัน้  

4.6 ธุรกจิบันเทงิ  

4.6.1  ลักษณะธุรกจิ 

กลุม่ธุรกิจบนัเทิงของบริษัท ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)  

สามารถแบง่ออกเป็น 8 กลุม่ด้วยกนั โดยเดือนธนัวาคม 2555 ได้เปิดเพิ่ม 2 สว่นด้วยกนัคือ The Vault: Laser Maze 

Challage และ Sky Rider  

พพิธิภัณฑ์ Ripley’s Believe It or Not! 

พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เป็นเครือข่ายธุรกิจพิพิธภณัฑ์เพ่ือความรู้และบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอตัรา

การเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสงูสดุ โดยพิพิธภณัฑ์แหง่แรกเปิดบริการในเมืองเซนต์ออกสัติน รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา เม่ือปี 2498 โดยสิง่ท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! จะเป็นสิง่มหศัจรรย์อนัลีล้บั

และน่าพิศวงท่ีรวบรวมจากทัว่ทกุมมุโลก ตามแนวคิด “เช่ือหรือไม”่ ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! เปิด

ดําเนินการอยู ่30 แหง่ทัว่โลก โดย Ripley’s Entertainment Inc. ซึง่เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ และเป็นผู้ ดําเนินการเอง 10 แหง่ 

ท่ีเหลือเป็นการขายใบอนญุาตประกอบการ (license) ให้กบับริษัทอ่ืน  

ในประเทศไทย บริษัทได้ซือ้ใบอนญุาตในการดําเนินการโดยลงนามในข้อตกลง (Franchise Agreement) และ

เร่ิมจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพทัยาเม่ือปลายปี 2537 โดยเช่าพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนชัน้ 

2 ของศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้น พลาซา่ พทัยา ใบอนญุาตในการประกอบการจะหมดอายเุม่ือบอกเลกิข้อตกลงกบัเจ้าของ

ลขิสทิธ์ิ  

 โรงภาพยนตร์ 4 มติ ิ(4D Moving Theater) 

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

พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํา้สมยัจนทําให้ผู้ชมรู้สกึเหมือนได้ผจญภยัไปกบัเหตกุารณ์จริง 

โกดังผีสงิ (Haunted Adventure) 

เม่ือปลายเดือนตลุาคม 2547 บริษัท รอยลัการ์เด้น เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั ได้เปิดตวั Ripley’s Haunted 

Adventure โกดงัผีสงิท่ีใหญ่ท่ีสดุในจํานวน 5 แหง่ของโลก ซึง่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาแล้ว 

ภายในโกดงัประกอบไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟคอนัทนัสมยัท่ีนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนกัแสดงจริงท่ีจะทําให้อกสัน่ขวญัหาย

ตลอดระยะเวลาท่ีผจญภยั ซึง่ได้รับความสนใจในหมูว่ยัรุ่นไทยและนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเป็นอยา่งมาก    

มหัศจรรย์เขาวงกต (Infinity Maze) 

เคร่ืองเลน่ท่ีเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตกแต่งด้วยกระจกเงาและจดัแบ่งออกเป็น

โซนต่างๆ เช่นโซนแห่งจินตนาการ ท่ีถกูเนรมิตด้วยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อนัทนัสมยั ทําให้ผู้ เล่นได้
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สนกุสนานเพลดิเพลนิ ผอ่นคลาย อีกทัง้ผู้ เลน่จะต้องผา่นดา่นท่ีต่ืนเต้นระทกึใจไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะค้นพบทางออกสู่

โลกแหง่ความเป็นจริง  

พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ หลุยส์ ทุสโซด์ส แวก็ซ์เวร์ิค (Louis Tussaud’s Waxworks) 

พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ หลยุส์ ทสุโซด์ แวก็ซ์เวิร์ค พทัยา ได้เปิดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นสาขาท่ี 

5 ของโลก และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหุน่ขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคลสําคญัและคนดงัระดบัโลก ทัง้ไทยและเทศกวา่ 70 

ตวั หุน่ขีผ้ึง้ของหลยุส์ ทสุโซด์ ไมไ่ด้เป็นเพียงแค่ “หุน่” ท่ีใช้จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ์เทา่นัน้ หากแตเ่ป็นงานประติมากรรมท่ี

มีชีวิตเสมือนคน ทกุครัง้ท่ีเข้าชมเสมือนกบัวา่ได้เดินคล้องแขนอยูก่บัซปุเปอร์สตาร์ตวัจริง และเพิ่มความน่าสนใจมาก

ย่ิงขึน้ ด้วยการใส ่ “กลิน่” เข้าไปในแตล่ะห้อง ซึง่มีความแตกตา่งกนัออกไปตามหมวดหมูข่องห้อง เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการ

เข้าชมมากย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการตกแตง่ด้วยแสงไฟ และการใช้เสียงเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสมจริง ย่ิงไปกวา่นัน้ผู้ชม

สามารถเข้าชมหุน่ทกุตวัได้อยา่งใกล้ชิดโดยไม่มีการกัน้ระหวา่งผู้ชมและหุน่ ทําให้ผู้ชมได้ความรู้ความเพลดิเพลินนบัตัง้แต่

ก้าวแรกกระทัง่ก้าวสดุท้ายท่ีออกจากพิพิธภณัฑ์ไปพร้อมกบัรอยยิม้และความประทบัใจท่ีไม่รู้ลืม  

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

Scream in the Dark!  ต้อนรับเหลา่บรรดาคนรักความท้าทายแบบสยองขวญั โดย Scream in the Dark เป็น

สวนสนกุท่ีโดง่ดงัมากในอดีต แตจู่่ๆก็ปิดตวัลงไมท่ราบสาเหต ุ บ้างก็วา่ พบวิญญาณตวัตลก ลอ่งลอย ตอนกลางคืน 

หรือไมก็่ได้ยินเสียงกรีดร้องในความมืด โดยผู้ เลน่จะรอดพ้นออกไปจากสวนสนกุสดุสยองแหง่นีไ้ด้ด้วยความแมน่ยําในการ

ยิงปืนและเสียงกรีดร้องของผู้ เลน่เทา่นัน้ 
 
เกมส์ตะลุยเลเซอร์ (The Vault: Laser Maze) 

 The Vault: Laser Maze เคร่ืองเลน่ใหมข่อง Ripley’s World Pattaya  เพ่ือให้ผู้ เลน่สวมวิญญาณนกัจารกรรม

เหมือนในภาพยนตร์ เข้าสูห้่องปฏิบติัภารกิจสดุแสนจะลกึลบั ดัง่เขาวงกต โดยผู้ เลน่จะต้องผา่นเขาวงกตเลเชอร์ไปให้ได้ไว

ท่ีสดุ โดยไมแ่ตะต้องลําแสงสีเขียวเหลา่นัน้  
 

บอลลูนยักษ์ลอยฟ้า (Sky Rider) 

 Sky Rider เคร่ืองเลน่ใหมล่า่สดุของ Ripley’s World Pattaya เป็นฮีเล่ียมบอลลนู ขนาดยกัษ์ ท่ีนํานกัทอ่งเท่ียว

ลอยฟ้าชมวิวชายหาดพทัยา และอา่วไทยในมมุสงู สามารถขึน้ชมพร้อมกนัได้สงูสดุถงึ 30 คน  

ในงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีอตัราการเข้าชมประมาณ 1,065,972 คน ซึง่เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา 

รายได้รวมของรอยลัการ์เด้น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มาจาก  

• พิพิธภณัฑ์ Ripley’s Believe It or Not! ร้อยละ 18 

• โรงภาพยนตร์ 4 มิติร้อยละ 16 

• โกดงัผีสงิ ร้อยละ 16 

• มหศัจรรย์เขาวงกต ร้อยละ 18  

• พิพิธภณัฑ์หลยุส์ทสุโซด์สแว๊คซ์เวิร์ค ร้อยละ 18 

• สวนสนกุสยองขวญั  สครีม อิน เดอะ ดาร์ค ร้อยละ 13 

• เคร่ืองเลน่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1 
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4.7 ธุรกจิสปา 

4.7.1  ลักษณะธุรกจิ 

ธุรกิจสปา อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร์ 

จํากดั บริษัท เอ็มสปา เอน็เตอร์ไพร้ซ์ แมเนจเม้นท์ (เซ่ียงไฮ้) จํากดั และบริษัท อาราเบียน สปา (ดไูบ) จํากดั โดยดําเนิน

กิจการให้บริการด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอยา่งครบวงจร ปัจจบุนักลุม่บริษัท 

เอม็ สปา เปิดดําเนินการในประเทศจํานวน 14 แหง่และในตา่งประเทศจํานวน 23 แหง่ดงันี ้ 

ธุรกิจสปาในประเทศผา่นบริษัท เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั จํานวน 11 แหง่   

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผา่นบริษัทเอม็ สปา เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 7 แหง่  

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

อนนัตรา ดิห์ก ูรีซอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟส์ Kempinski Ishtar Dead Sea จอร์แดน 

นาลาด ูมลัดีฟส์ เชอราตนั โซล เกาหลี 

JW Marriott Hotel Cairo อียิปต์  

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผา่นบริษัท เอม็ สปา เอน็เตอร์ไพร้ซ์ แมนเนจเม้นท์ (เซียงไฮ้) จํากดั จํานวน 6 แหง่ 

เจดบับลวิ แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา เซ่ียงไฮ้   

เชอราตนั ซนัยา่ ไหหนาน มาโค โปโล เสิน่เจิน้ 

เดอะภริู โฮเตล็ แอนด์ สปา เซ่ียงไฮ้                           Renaissance Hotel – Shanghai  

พลูแมน ลเิจียง รีซอร์ท แอนด์ สปา 

ธุรกิจสปาในตา่งประเทศผา่น Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) LLC จํานวน 5 แหง่ 

ไฮแอท รีเจนท์ซี ดาเรสซาแลม  Emirates Palace 

มีเลีย แซนซิบา เดสเสร์ิท ไอแลนด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา อาบดูาบี 

Qasr Al Sarab Desert Resort อาบดูาบี  

นอกจากนีย้งัมีสปาซึง่เป็นสว่นหนึง่ในสญัญาจ้างบริหารจดัการโรงแรม ในประเทศไทย จํานวน 3 แหง่   

อนนัตรา สเิกา รีซอร์ท แอนด์ สปา ตรัง                                  อนนัตรา ลาวาณา รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ 

อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงนั วิลลา่ รีซอร์ท แอนด์ สปา           

สปาซึง่เป็นสว่นหนึง่ในสญัญาจ้างบริหารจดัการโรงแรม ตา่งประเทศ จํานวน 5 แหง่  

อนนัตรา คีฮาวา วิลลา่ มลัดีฟส์ อนนัตรา มยุเน รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม   

อนนัตรา เซมินยกั บาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา อินโดนิเซีย        

อีสเทิร์น แมนโกรฟ โฮเทล แอนด์ สปาอนนัตรา บาหลี อรุูวาต ูรีสอร์ท แอนด์ สปา อินโดนิเซีย           

พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด์ สปา  รีซอร์ท เจดบับลวิ แมริออท ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา 

อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีซอร์ท แอนด์ สปา   โฟร์ซีซัน่ส์  กรุงเทพฯ 

อนนัตรา หวัหิน รีซอร์ท แอนด์ สปา รอยลั ออร์คิด เชอราตนั 

อนนัตรา สามเหล่ียมทองคํา รีซอร์ท แอนด์ สปา เชอราตนั กระบ่ี บีช รีซอร์ท 

อนนัตรา บอ่ผดุ รีซอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมยุ อนนัตรา ภเูก็ต รีซอร์ท แอนด์ สปา   

 เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ 
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4.7.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัท เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เอม็ สปา เวนเจอร์ จํากดั  บริษัท เอม็สปา เอน็เตอร์ไพร้ซ์ แมเนจ

เม้นท์ (เซ่ียงไฮ้) จํากดั และบริษัท อาราเบียน สปา (ดไูบ) จํากดั ดําเนินกิจการและรับบริหารศนูย์บริการเพ่ือสขุภาพ ให้บริการ

ด้านสถานเสริมความงาม สถานออกกําลงักาย การบําบดัความเครียดอยา่งครบวงจร โดยมีกลุม่เป้าหมายคือลกูค้าท่ีเข้าพกั

ในโรงแรมและกลุม่ลกูค้าท่ีเหน็ความสําคญัในเร่ืองสขุภาพ ธุรกิจการให้บริการเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ได้รับความ

นิยมเป็นอยา่งมากในปัจจบุนั จํานวนผู้ประกอบการได้เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัท ได้เปิดดําเนินการเป็นราย

แรกๆ และปัจจบุนัมีสาขาทัง้หมด 14 แหง่ทัว่ประเทศ และอีก 23 แหง่ในตา่งประเทศ คูแ่ข่งท่ีอาจจดัระดบัเพ่ือการเปรียบเทียบ

คือ (1) บนัยนัทรี สปา และ องัสนา สปา ซึง่ดําเนินการภายใต้กลุม่เจ้าของเดียวกนั (2) ดสุติ เทวารันย์ สปา (3) Centara Spa 

ซึง่จะตัง้อยูต่ามโรงแรมของกลุม่ธรุกิจ Central Hotels and Resort และ (4) Six Senses ซึง่จะตัง้อยูต่ามโรงแรมของกลุม่ธุรกิจ 

Evason และ Soneva 
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5.  ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

  
5.1  ทรัพย์สนิถาวรหลักและทรัพย์สนิที่ไม่มีตัวตนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 
5.1.1  ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สนิถาวรหลัก และลักษณะกรรมสทิธ์ิ 

กลุม่บริษัทมีทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสทิธิการเช่าที่ดิน โดยแยกเป็นธรุกิจได้ดงันี ้

 
ธุรกจิโรงแรม  

 

บริษัท 

ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

 

ที่ตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

11 218/2-3 หมู ่10 เมือง

พทัยา 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าที่ดิน 

238.34 

 

4.36 

206.25 

 

3.74 

-ไมมี่- 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชรเกษม หวั

หิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั  

สิทธิการเช่าที่ดิน 

157.41 

0.14 

143.92 

0.12 

-ไมมี่- 

บจก. บ้านโบราณ  เชียงราย 800 229 หมู ่1 ต.เวียง  

อ.เชียงแสน เชียงราย 

 

499 หมู ่1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน เชียงราย 

สิทธิการเข้าทําประโยชน์ 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561) 

 

 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 2 หลงั มี 

ห้องพกั 90 ห้อง 

 

เต้นท์แคมป์ 15 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

207.95 

 

 

94.63 

7.86 

188.90 

 

 

80.92 

4.34 

-ไมมี่- 

บจก. สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา 14 99/9 หาดบอ่ผดุ สมยุ เป็นเจ้าของ ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้  

ห้องพกั 106 ห้อง 

389.05 377.48 -ไมมี่- 

บจก. หวัหิน รีซอร์ท  21 107/1 ถนนเพชรเกษม  

หวัหิน 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลงั 7 ชัน้ 10.90 - 

 

-ไมมี่- 
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บริษัท 

ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

 

ที่ตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะสว่นของโรงแรม) 

27 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั และ

อาคารที่จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

500.62 

 

270.41 

629.06 

 

297.08 

-ไมมี่- 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2556)  

ในระหวา่งปี 2555 ได้ตอ่

สญัญาเช่าอีก 30 ปี (ปี 2556-

2586) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้ 

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

537.59 

 

864.05 

523.53 

 

1,189.62 

-ไมมี่- 

บจก. แมริ่ม  เทอเรซ  รีซอร์ท  37 อําเภอแมริ่ม เชียงใหม ่

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั และ

อาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

525.97 

 

20.85 

486.15 

 

19.18 

-ไมมี่- 

บจก. เอ็ม ไอ สแควร์  46 

 

37 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 

 

หาดไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ 

 

เป็นเจ้าของ 

ที่ดินและอาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 83 

หลงั  

ที่ดินและอาคารโรงแรม 3 ชัน้ 8 

หลงั และอาคาร 1 ชัน้ 3 หลงั1 

1,476.63 

 

1,151.21 

1,440.69 

 

1,099.40 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. สมยุ วิลเลจ  1 219 หมู ่5 ต.อ่างทอง อ.

เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธานี  

สิทธิการเช่า 5 ปี 

(สิน้สดุปี 2558) 

อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 61 หลงั 594.67 595.41 -ไมมี่- 

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

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวิลลา่  1 ชัน้ 84 หลงั 

322.69 

1,518.94 

305.94 

1,382.61 

-ไมมี่- 

                                                           
1 บริษัท รอยลัการ์เด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้โอนกิจการทัง้หมด(สินทรัพย์ และหนีส้ินทัง้หมด) ให้แก่บริษัท เอ็ม ไอ แสควร์ จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2554 
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บริษัท 

ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

 

ที่ตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สินถาวรหลกั 

มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

Cyprea Lanka (Private) Ltd. 21 

 

 

26 

ประเทศศรีลงักา 

 

 

ประเทศศรีลงักา 

สิทธิการเช่า (สิน้สดุปี 2561) 

 

 

เป็นเจ้าของ 

อาคารโรงแรม 2 ชัน้และ 3 ชัน้ 

จํานวน 6 หลงั  

สิทธิการเช่าที่ดิน 

ที่ดิน (อยู่ระหวา่งการพฒันา) 

83.10 

 

7.68 

144.02 

132.96 

 

5.39 

173.68 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

บจก. ราชดําริลอดจ์จิง้ 3 159 ถ.ราชดําริ  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้ 2,527.40        2,377.67 -ไมมี่- 

 

Oaks Hotels & Resort Limited - ประเทศดไูบ 

ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

สิทธิการเช่า 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ/ สิทธิการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 

หอังพกัอาศยั สํานกังาน  

  ห้องพกัอาศยั สาํนกังาน  

  สว่นปรับปรุงอาคาร และ 

  สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 

 

 13.33 

 109.47 

  

 

745.61 

12.46 

          119.54 

 

 

        1,134.29 

-ไมมี่- 

 

 

 

     1,2862 

บจก. สมยุ บชี คลบั โอนเนอร์ 2 

 

 

หาดบอ่ผดุ สมยุ สิทธิการเช่า 29 ปี 5 เดือน 

(สิน้สดุปี 2582) 

 

อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 14 หลงั 169.87 - -ไมมี่- 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต 68 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 

จ.ภเูก็ต 

  เป็นเจ้าของ   ท่ีดินเปลา่ - 263.68 -ไมมี่- 

           

                                                           
2 ใช้คํา้ประกนัเงินกู้ ยืมจากธนาคารต่างประเทศ 
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ธุรกจิขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท) 

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

 

 

- 

 

 

 

45 ตรว. 

ชัน้ 15 – 17 อาคาร

เบอร์ลีย่คุเกอร์ 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 42 

สาขา 

 

66/71-73 หมูท่ี่ 2 ต.บอ่

ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.

สรุาษฏร์ธานี 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

 

สิทธิการเช่า 3-30 ปี 

 

 

 

  เจ้าของ 

สิทธิการเช่าพืน้ทีแ่ละสว่นปรับปรุง

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าพืน้ที ่

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 188 

สาขา 

  ท่ีดินและอาคาร 4 ชัน้ 

92.35 

 

 

124.00 

415.13 

 

 

70.09 

82.36 

 

 

108.03 

483.60 

 

 

69.95 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

 

 

 

-ไมมี่- 

บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน 15 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-28 ปี สิทธิการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 119 

สาขา 

43.51 

118.98 

 

 

36.23 

151.28 

-ไมมี่- 

บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

หลายแหง่ จํานวน  5 

สาขา 

สิทธิการเช่า 3-22 ปี สิทธิการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 38  

สาขา 

29.76 

226.97 

25.23 

206.88 

-ไมมี่- 

บจก. เบอร์เกอร์ ประเทศไทย - สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 5  สาขา 

 

สิทธิการเช่า 12-15 ปี สิทธิการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหารหลายแหง่ จํานวน 22  

สาขา 

27.12 

69.26 

26.31 

67.00 

-ไมมี่- 
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บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ที่ตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท) 

บจก. ไมเนอร์ ชีส  29 อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 

 

45.09 43.42 -ไมมี่- 

บจก. ไมเนอร์ แดร่ี - อําเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 

เจ้าของ อาคารโรงงาน 123.16 117.87 -ไมมี่- 

บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศ

ไทย) 

- สิทธิการเช่าร้านอาหาร

จํานวน 1 สาขา 

สิทธิการเช่า 2 ปี 11 เดือน สิทธการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

8 สาขา 

2.88 

 

29.78 

1.36 

 

43.83 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว -  เจ้าของ สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 

229 สาขา 

 

64.76 

 

101.89 

 

-ไมมี่- 

ThaiExpress Concepts Pte,Ltd. - ประเทศสิงคโปร์ เจ้าของ สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

114.78 

 

117.84 

 

-ไมมี่- 

The  Minor Food Group (China) 

Limited 

- ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า

ร้านอาหาร 

 

77.75 

 

28.35 

 

-ไมมี่- 

Over Success Enterprise - ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจ้าของ สิทธิการเช่า 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ร้านอาหาร 

- 

- 

28.39 

18.28 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 
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ธุรกจิการจัดจาํหน่ายและผลิตสนิค้า 

บริษัท ขนาดท่ีดิน 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บจก. นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง ที่ดิน และ

อาคาร 

60/185 หมู ่19 ซอย 17 

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ ที่ดินและอาคาร 112.10 107.44 -ไมมี่- 

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

 

 ศนูย์การค้า รอยลั การ์เด้น 

พลาซา่ พทัยา ห้องเลขที่ 

A50 และ A53a 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา่ 

ป่ินเกล้า ห้องเลขที่ 113 

ศนูย์การค้า เซน็ทรัล ซิตี ้

บางนา ห้องเลขที ่117 

สิทธิการเช่า 8 ปี 6 เดือน 

(สิน้สดุปี 2556) 

 

สิทธิการเช่า 9 ปี 4 เดือน 

(สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่า 16 ปี 1 

เดือน (สิน้สดุปี 2558) 

สิทธิการเช่าพืน้ที ่

 

 

สิทธิการเช่าพืน้ที ่

 

สิทธิการเช่าพืน้ที ่

9.99 

 

 

9.53 

 

11.54 

4.98 

 

 

6.67 

 

10.13 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. เอสมิโด แฟชัน่  ศนูย์การค้า เอ็มโพเร่ียม  

ห้องเลขที ่2S23 และ 2P24 

สิทธิการเช่า 24 ปี  

(สิน้สดุปี 2564) 

   สิทธิการเช่าพืน้ที่ 

 

  สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 105 

  แหง่ 

9.75 

 

57.76 

8.76 

 

74.37 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก. อาร์มิน ซิสเทม็ส์  ศนูย์การค้า สยามพารากอน 

ห้องเลขที ่1-23-1-26 

สิทธิการเช่า 3 ปี  

(สิน้สดุปี 2556 

สิทธิการเช่าพืน้ที ่

 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 114 

แหง่ 

2.98 

 

82.58 

2.32 

 

102.61 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

บจก.ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ 

แอนด์ เซอร์วิส  

 ศนูย์การค้า สญัญาเช่า สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 8 แหง่ 2.04 5.32 -ไมมี่- 
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บริษัท ขนาดท่ีดิน 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บจก.เรด เอิร์ธ ไทย   ศนูย์การค้า สญัญาเช่า สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า จํานวน 22 

แหง่ 

3.64 4.08 -ไมมี่- 

บจก.อมอร์แปซิฟิค(ไทย

แลนด์) 

 ศนูย์การค้า สญัญาเช่า สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า  0.81 - -ไมมี่- 

 

ธุรกจิอ่ืน  

บริษัท ขนาดท่ีดิน 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

กองทนุรวมไทยโปรเจ็คท์ 

พร็อพเพอร์ตี ้ฟันส์ 

72 หาดแหลมใหญ่ สมยุ เป็นเจ้าของ ที่ดินให้เช่าเพ่ือสร้างโรงแรม 62.47 65.47 -ไมมี่- 

 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท ขนาดท่ีดิน 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บจก. รอยลัการ์เด้น พลาซา่  8 

 

2 

218 หมู ่10 เมืองพทัยา 

 

889 หมู ่3 หาดไม้ขาว จ.

ภเูก็ต 

สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2561)  

เป็นเจ้าของ 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 3 ชัน้  

 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

327.87 

 

139.76 

261.21 

 

132.84 

-ไมมี่- 
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บริษัท ขนาดท่ีดิน 

(ไร่) 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สนิถาวรหลกั มลูคา่ทางบญัชี (ล้านบาท)  ภาระผกูพนั 

(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะสว่นของพลาซา่) 

(บริเวณเดียวกบัโรงแรม) 

27 

 

ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 

 

 

สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2562) 

อาคารศนูย์การค้า 1 หลงั 2 ชัน้ 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

62.92 

2.99 

1.04 

2.57 

-ไมมี่- 

Oaks Hotels & Resort Limited  ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าของ ห้องพกัอาศยั 57.17 170.26 170.263 

บจก.โคโค ปาล์ม โฮเตล็ 

แอนด์ รี สอร์ท 

60 ต.บางมว่ง อ.ตะกัว่ป่า  

จ. พงังา 

เป็นเจ้าของ ที่ดินเปลา่ 298.41 293.73 -ไมมี่- 

บจก ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  ที่ดิน และ 

อาคาร 

3 ไร่ 30 

ตรว. 

ที่ดิน 2 ไร่ 3 

งาน 64 

ตรว. 

 

101/97 นิคมอตุสาหกรรม 

นวนคร หมู ่20 ตําบลคลอง

หนึง่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 

เป็นเจ้าของ 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

ที่ดินและอาคาร 

 

 

 

ที่ดินเปลา่ 

8.44 

 

 

 

32.87 

8.09 

 

 

 

32.87 

-ไมมี่- 

 

 

 

      -ไมมี่- 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 
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5.1.2  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั สรุปสาระสําคญัของสญัญาเช่าระยะยาว 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

11 สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลงั 4 ชัน้และ 

10 ชัน้  

สิทธิการเช่าที่ดิน 

บริษัทมีภาระผกูพนัในสญัญาเช่าท่ิดินท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าตามอตัราร้อยละคงทีข่อง

รายได้รวม ซึง่จะปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีจนถงึอตัราร้อยละคงทีข่องรายได้รวมตอ่ปี

ตามท่ีกําหนดในสญัญาหรือตามอตัราคา่เช่าขัน้ต่ําตามที่กําหนดในสญัญาแล้วแต่

อย่างใดจะสงูกวา่ 

บริษัทย่อย     

บจก. หวัหิน วิลเลจ  36 สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชัน้ 12 หลงั  

สิทธิการเช่าที่ดิน 

บริษัทมีภาระผกูพนัในสญัญาเช่าท่ิดินท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าตามอตัราร้อยละคงทีข่อง

รายได้รวม ซึง่จะปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีจนถงึอตัราร้อยละคงทีข่องรายได้รวมตอ่ปี

ตามท่ีกําหนดในสญัญาหรือตามอตัราคา่เช่าขัน้ต่ําตามที่กําหนดในสญัญาแล้วแต่

อย่างใดจะสงูกวา่ 

บจก. เจ้าพระยา รีซอร์ท 

(เฉพาะสว่นของโรงแรม) 

27 สิทธิการเช่า 38 ปี 

(สิน้สดุปี 2592) 

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 2 หลงั และ

อาคารที่จอดรถ 7 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

บริษัทมีภาระผกูพนัในสญัญาเช่าทิ่ดินที่จะต้องจ่ายคา่เช่าตามอตัราร้อยละคงทีข่อง

รายได้รวม ซึง่จะปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีจนถงึอตัราร้อยละคงทีข่องรายได้รวมตอ่ปี

ตามท่ีกําหนดในสญัญาหรือตามอตัราคา่เช่าขัน้ต่ําตามที่กําหนดในสญัญาแล้วแต่

อย่างใดจะสงูกวา่ 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 10 สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2556)  

อาคารโรงแรม 7 ชัน้ 1 หลงั 8 ชัน้ 

1 หลงั และ 9 ชัน้ 1 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

ในปี 2555 บริษัทได้ตอ่สญัญาเช่าอีก 30 ปี ตัง้แตปี่ 2556-2586 โดยบริษัทมีภาระ

ผกูพนัในการชําระคา่เช่าตามท่ีระบไุว้ในสญัญา  

บจก. แมริ่ม  เทอเรซ  รีซอร์ท  37 สิทธิการเช่า 30 ปี  

(สิน้สดุปี 2567) 

อาคารโรงแรม 3 ชัน้ 1 หลงั และ

อาคาร 2 ชัน้ 17 หลงั 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

บริษัทมีภาระผกูพนัในสญัญาเช่าทิดิ่นที่จะต้องจ่ายคา่เช่าตามอตัราร้อยละคงที่ของ

รายได้รวม ซึง่จะปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีจนถงึอตัราร้อยละคงทีข่องรายได้รวมตอ่ปี

ตามท่ีกําหนดในสญัญาหรือตามอตัราคา่เช่าขัน้ต่ําตามที่กําหนดในสญัญาแล้วแต่

อย่างใดจะสงูกวา่ 
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บริษัท ขนาดที่ดิน 

(ไร่) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพย์สินถาวรหลกั สรุปสาระสําคญัของสญัญาเช่าระยะยาว 

Minor International (Labuan) Ltd.  สิทธิการเช่า 23 ปี 

(สิน้สดุปี 2573) 

สิทธิการเช่าเกาะ 

  อาคารวิลลา่  1 ชัน้ 84 หลงั 

บริษัทมีภาระผกูพนัที่จะต้องจ่ายคา่เช่าในอนาคตตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญาเช่า  

บจก. ราชดําริลอดจ์จิง้ 3 สิทธิการเช่า 30 ปี 

(สิน้สดุปี 2584) 

อาคารโรงแรม 22 ชัน้ บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดิ่นและอาคารกบัสาํนกังานพระคลงัข้างที่เป็นรายเดือน

ตามอตัราที่ตกลงกนั  

Oaks Hotels & Resort Limited - สิทธิการเช่า 

 

สว่นปรับปรุงสิทธิการเช่า 

  สิทธิการเช่า 

กลุม่ Oaks มีภาระผกูพนัที่ต้องจา่ยคา่เช่าตามสญัญา 

บจก. สมยุ บชี คลบั โอนเนอร์ 2 

 

สิทธิการเช่า 29 ปี 5 เดือน 

(สิน้สดุปี 2582) 

อาคารวิลลา่ 1 ชัน้ 14 หลงั บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดิ่นตามอตัราที่ตกลงกนั  
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ้    หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สนิของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช้งาน* 

 (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 3,201.39 1,901.24 ตามอายสุญัญาเช่า 5 

ปี และ 20 ปี 

2,969.16 1,730.82 

อาคารและอปุกรณ์ประกอบ 12,300.82 13,897.83 ตามอายสุญัญาเช่า 

5,10,20,30,40 ปี 

7,908.27 9,164.58 

สิง่ปรับปรุงอาคาร 4,612.34 5,118.46 ตามอายสุญัญาเช่า 

และ 10 ปี 

2,148.07 2,436.85 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และ

อปุกรณ์สํานกังาน 

6,658.87 6,855.72 5-15 ปี 2,469.42 2,409.93 

อปุกรณ์อ่ืน 2,202.73 2,372.41 5,10,15 ปี 596.29 721.11 

ยานพาหนะ 271.05 285.00 5 ปี 87.93 86.51 

เคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 802.56 1,060.62 - 371.32 536.92 

งานระหวา่งก่อสร้าง 363.48 1,102.31 - 363.48 1,102.31 

รวม 30,413.24 32,593.59  16,913.94 18,189.03 
* ยกเว้นท่ีดินซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่จํากดั 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมีดงันี ้   หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สนิของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันที่ 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 55  31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 356.64 356.64  355.07 354.96 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 1,516.56 1,626.74  573.72 549.84 

รวม 1,873.20 1,983.38  928.79 904.80 

 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสทิธิการเช่ามีดงันี ้     หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สนิของบริษัท 

และบริษัทย่อย 

ราคาทุน ณ วันที่ 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 54  31 ธ.ค. 55  31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

สทิธิการเช่า 3,728.55 4,067.48 อายสุญัญาเช่า 1,840.83 2,150.81 

รวม 3,728.55 4,067.48  1,840.83 2,150.81 

 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัคา่ความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

3 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบต้นทนุการซือ้เงินลงทนุกบัมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีกําหนดได้ ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ อนัมีผลทําให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมลูคา่สทุธิของทรัพย์สนิถาวร

รวมการปรับมลูคา่ยติุธรรมสทุธิ 1,112.29 ล้านบาท และ 1,428.35 ล้านบาท ตามลําดบั  
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กลุม่บริษัทมีท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา เพ่ือจะใช้เป็นทรัพย์สินหลกัในการประกอบกิจการ ดงันี ้
 

 

บริษัท 

ขนาด

ท่ีดิน 

(ไร่) 

 

ท่ีตัง้ 

 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

ทรัพย์สนิระหวา่ง

พฒันา 

มลูคา่ทางบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผกูพนั 

(ล้าน

บาท) 

ณ 31 ธ.ค. 

2554 

ณ 31 ธ.ค. 

2555 

บริษัทย่อย        

บจก. หวัหิน รีซอร์ท 37 ต.เชิงทะเล        

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ ที่ดิน 

 

- 284.90 -ไมมี่- 

บจก. สมยุ บชี คลบั 

โอนเนอร์ 

30 อ.ถลาง             

จ.ภเูก็ต 

เป็นเจ้าของ ที่ดิน 

 

240.49 240.14 

 

 

-ไมมี่- 

5.2  ที่ดนิและโครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัท และบริษัทย่อย 
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ทรัพย์สนิท่ีไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้ หน่วย   ล้านบาท 

ทรัพย์สนิที่ไม่มีตัวตน 
ราคาทุน ณ วันที่ อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 

วันที่ 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 

ต้นทนุการพฒันาแฟรนไชส์ 164.73 165.12 1-3 ปี 3.01 2.86 

คา่ลขิสทิธ์ิ 144.08 138.54 3-20 ปี 42.14 29.77 

คา่ความนิยม 4,825.57 5,316.80 - 4,317.95 4,796.01 

เคร่ืองหมายการค้า 878.63 1,235.88 - 878.63 1,235.88 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 723.98 845.26 3-5 ปี 403.01 449.08 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัง้ 177.59 186.13 - 177.59 186.13 

สทิธิในการบริหารสนิทรัพย์ 3,421.31 3,569.43 40 ปี 2,889.66 2,975.72 

ทรัพย์สนิทางปัญญา 16.50 473.03 - 16.50 473.03 

รวม 10,352.39 11,930.19  8,728.49 10,148.48 

 

5.4  นโยบายการลงทุน 

 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและ

กิจการร่วมค้า ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนรวม 7,983.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

27.39 ของสนิทรัพย์รวม ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายลงทนุผา่นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทจะพิจารณา

ลงทนุในธุรกิจท่ีสนบัสนนุให้บริษัทสามารถพฒันารูปแบบสนิค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้รับ

สนิค้าและบริการในระดบัท่ีสมบรูณ์ เหนือความพงึพอใจของลกูค้า 

สําหรับการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

และผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพ่ือร่วมดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี ้ บริษัทยงั

มอบหมายให้ตวัแทนของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตาม

นโยบายและหลกัการของบริษัท  

 

 

5.3  ทรัพย์สนิที่ไม่มีตัวตนที่สาํคัญในการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 
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7. โครงสร้างเงนิทุน  

 
7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,063.05 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 4,063.05 ล้านหุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 3,686.77 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั  

3,686.77 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 
 
หลักทรัพย์อ่ืน 

 หุ้นกู้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีบริษัทยงัไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 11 รุ่น มียอดหนีค้งค้างรวมจํานวน 

16,360 ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้  มลูคา่ท่ีออก 

(ล้านบาท) 

อาย ุ ครบกําหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 2555 

(ล้านบาท) 

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 5 ปี  17 ธนัวาคม 2558 3.99 500 

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,800 5 ปี 9 สิงหาคม 2560 4.25 1,800 

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

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

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 7 ปี 18 มีนาคม 2561 4.57 1,500 

หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

500 7 ปี 3 ตลุาคม 2561 4.80 500 

หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

300 10 ปื 3 ตลุาคม 2564 5.00 300 

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

2,700 10 ปี 9 สิงหาคม 2565 4.75 2,700 

หุ้นกู้ ระบช่ืุอผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกนั ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1,500 5 ปี 21 ธนัวาคม 2560 4.2 1,500 
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 ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ MINT ESOP 5 MINT-W MINT-W4 

อายโุครงการ (ปี) 4 5 3 

วนัสิน้สดุโครงการ 21 ตลุาคม 2556 12 มิถนุายน 2557 18 พฤษภาคม 2556 

จํานวนหน่วย (ล้านหน่วย) 60.00 2.72 325.43 

จํานวนหน่วยท่ีจดัสรร (ล้านหน่วย) 60.00 2.72 325.43 

วนัท่ีจดัสรร 

- ครัง้ท่ี 1 

- ครัง้ท่ี 2 

 

22 ตลุาคม 2552 

5 มีนาคม 2553 

 

12 มิถนุายน 2552 

 

19 พฤษภาคม 2553 

จํานวนท่ีจดัสรร (ล้านหน่วย) 

- ครัง้ท่ี 1 

- ครัง้ท่ี 2 

 

33.64 

26.36 

 

2.72 

- 

 

325.43 

อตัราการใช้สิทธิ (ลา่สดุ) 1:1.1 1:1.1 1:1.1 

ราคาใช้สิทธิ (บาทตอ่หุ้น) (ลา่สดุ) 6.955 7.346 11.818 

จํานวนหน่วยท่ีใช้สิทธิแล้ว  

ณ 31 ธนัวาคม 2555 (หน่วย) 

36,412,950 1,614,422 51,184,509 

จํานวนหน่วยท่ียงัไม่ใช้สิทธิ  

ณ 31 ธนัวาคม 2555 (หน่วย) 

23,587,050 1,109,355 274,245,419 

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนร้อยละ 

1 กลุม่นายวิลเลีย่ม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 1          1,206,450,766 32.5% 

1.1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั 2 601,460,895 16.2% 

1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 604,985,572 16.3% 

1.3 นางแค๊ทลีน แอนน์ ไฮเน็ค 4,299 0.0% 

1 นาย นิติ โอสถานเุคราะห์          284,987,685  7.7% 

2 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 3          256,632,338  6.9% 

3 UBS AG Singapore Branch 180,603,385 4.9% 

4 SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED 123,519,000 3.3% 

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 99,563,791 2.7% 

6 State Street Bank and Trust Company          98,649,156  2.7% 

7 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 79,717,947 2.1% 

8 บริษัท  ทนุลดาวลัย์ จํากดั 76,692,126 2.1% 

9 HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 68,244,741 1.8% 

       ท่ีมา :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หมายเหต:ุ          

¹ การจดักลุม่นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

เท่านัน้ มิใช่การจดักลุม่ตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข) แตอ่ย่างใด 

²  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั มีดงัตอ่ไปนี ้
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบกับจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 30,000 37.50 

2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 19,997 25.00 

3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 15,200 19.00 

4. นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค 14,800 18.50 

5. อ่ืนๆ 3 0.00 

รวม 80,000 100.00 

³ ผู้ลงทนุใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ เสมือนการลงทนุในหุ้น แต่

จะไมมี่สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอน

หุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึง่จะมีผลให้สิทธิ

ในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นอ่ืนเพ่ิมขึน้ ทัง้นีใ้นการตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีถกูออกเป็น NVDR นัน้ สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.set.or.th/nvdr 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดประจําปี 2555 ของบริษัทและบริษัทยอ่ยดงันี ้

 1)   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ

ลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมถงึความจําเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต ทัง้นี ้ บริษัทไมไ่ด้กําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ี

แน่นอนในแตล่ะปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลกั 

 ในปี 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาของปี 2554 ในอตัรา 0.25 

บาทตอ่หุ้น (เงินปันผล 0.15 บาทตอ่หุ้น และหุ้นปันผล 0.10 บาทตอ่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 28.39 ของกําไรสทุธิของงบ

การเงินรวม 

 2)   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

• สําหรับบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก

ศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัท

และบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต  ทัง้นี ้นโยบายในการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทย่อย

ดงักลา่วจงึพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นหลกั 

• สําหรับบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100 มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดย

พิจารณาจากศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้หรือ

หุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นใน

อนาคต  ทัง้นี ้นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักลา่ว จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อยนัน้ๆ 

เป็นหลกั 

 สําหรับการจ่ายเงินปันผลในปีอ่ืนๆ คณะกรรมการจะได้พิจารณากําหนดนโยบายตอ่ไป 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

สว่นท่ี 1 หน้า 71 

 

8. การจัดการ 

 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 

 
 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 
 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่นดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ 

6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการ 

7. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 

8. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 

9. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

เลขานกุารบริษัทได้แก่ นางสาวสรัญญา สนุทรส 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ และนางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ์ 

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ-

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจอบ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํกับดูแลกิจการ 

นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการ 

นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 

Corporate Chief Financial Officer 

นายชิน วนุ โฮว์ 

VP Office of Strategy Management 

นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ 

VP of Strategic Planning & IR 

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ 

VP Corporate Finance 

นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

 นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการสองในส่ีคนเป็นผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

  สําหรับบริษัทย่อย กําหนดให้กรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทัง้หมดมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท และในกรณีท่ี

กรรมการซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย ก็เป็นการเข้าไปทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุ โดยมิได้เก่ียวข้องกบัการบริหารงานท่ีเป็นธุรกิจปกติประจําวนัของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างใดอย่าง

หนึ่งแทนกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมี

อํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือปฏิบัติกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้

คณะกรรมการมอบอํานาจแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการเห็นเป็นการจําเป็นและ

สมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ 

2. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของบริษัทจึงจะผกูพนับริษัท โดยให้คณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุและตดัสนิใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้

การลงทนุในธุรกิจใหม ่เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้สว่นเสียในสญัญาท่ีทํากบับริษัทหรือถือหุ้นหรือ

หุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

5. กรรมการต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ี

จะมีมติแตง่ตัง้ 

6. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทัง้หมดจํานวน 3 ทา่นดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายพาที สารสิน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

* เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit System) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่

บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

•  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

•  ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

•  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

•  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

•  ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

•  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็สมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกํา� หนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษัท) 
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 คณุสมบติัและแนวทางการคดัเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้

เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 

คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณือ่ืนทํานองเดียวกนั 

ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

8.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ  9ตาํแหน่ง 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท (ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของ

บริษัท) 

 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ  10ตาํแหน่ง 

1.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท์  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นายอานิล ธาดาน่ี  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1. พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนตําแหน่งท่ีวา่งลง  

2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท ต่อท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท 

3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับหลกักํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบติัท่ีดีตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย และมาตรฐานสากล 

4. ดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

5. รายงานการกํากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ

จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงในเว๊บไซด์ของบริษัท) 
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8.1.5 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

 รายช่ือ         ตาํแหน่ง 

1. นายวิลเล่ียม  เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

3. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ 

4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ รองประธานฝ่ายการเงิน 

5. นายวนุ โฮว์ ชิน รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์ 

  
  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 16/2541 เม่ือ

วนัท่ี 13 สงิหาคม 2541 และครัง้ท่ี 10/2548 เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2548) 
              ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทมีอํานาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

1. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีตามหนงัสือมอบอํานาจภายใน 

2. การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

3. การควบกิจการ การแบง่แยกกิจการหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท 

4. การเลกิกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรือโอนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

6. การเร่ิมดําเนินธุรกิจใหม ่หรือยกเลกิการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งแทน 

8. การอนมุติังบประมาณประจําปี 

 

 ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการทํารายการท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ในส่วนของการอนมุติัการทํารายการทัว่ไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 16/2541 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทน โดยมีขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอํานาจในการอนมุติัตามสายงานและมลูคา่ของรายการซึง่ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี10/2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ

นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวการอนมุติัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนมุติัการมอบอํานาจให้กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบคุคลใด ๆ ท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(1) เข้าทํารายการ อนมุติั หรือตดัสินใจในการเข้าทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ซึ่งเป็น

บคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตอ่รายการดงักลา่ว หรือ  

(2) มีความขดัแย้งสว่นตวั ตอ่รายการดงักลา่ว หรือ  

(3) เข้าทํารายการซึง่ไม่ใช่รายการท่ีมีลกัษณะธุรกรรมปกติกบับคุคลใด ๆ เว้นแต่รายการดงักลา่วมีเง่ือนไขท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท  
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8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บคุคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 

68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 โดยการคดัเลือกจะดําเนินการดงันี ้

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทัง้นีท่ี้ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเลือกตัง้กรรมการจะกําหนดให้เลือกเป็นรายบคุคลหรือคราวละหลายคนก็ได้ 

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง

เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง (1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง) ซึง่เป็นวิธีท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีพงึจะมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

เม่ือมีการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจาก

ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้ตามท่ีกลา่วมาแล้วในหวัข้อ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูล

กิจการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งท่ีวา่งลง 

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารและจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินการบัญชีและการ

ตรวจสอบบญัชี 

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นีค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น   

 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 3 ทา่น  

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

สว่นท่ี 1 หน้า 78 

8.3 หลักการกาํกับดูแลกจิการ  

 

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ท่ีจะทําให้บริษัทบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้

บริษัทอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น และกําหนดในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ให้

บริษัทดแูลผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัทกุรายให้ได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และสนบัสนนุให้ผู้

ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธิอนัชอบธรรมภายใต้มาตรฐานการปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

1.1 สทิธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัพงึจะได้รับ ทัง้สทิธิในการออกเสียง สทิธิในการรับ

เงินปันผล สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสทิธิในการได้รับข้อมลู

ข่าวสารอยา่งเพียงพอ เทา่เทียมกนั และในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการพิจารณาตามเวลาท่ีเหมาะสม 

1.2 สทิธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 

1.3 สทิธิในการจดัสรรเงินปันผล 

1.4 สทิธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดการประชมุและวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัททัง้ในภาษาไทย

และภาษาองักฤษ 

1.5 สทิธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชมุ เวลา วาระการประชมุ

กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ และประเดน็ท่ีใช้ในการพิจารณา ทัง้นี ้บริษัทจะจดัวนั เวลา และ

สถานท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ในปี 2555 บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 เม่ือเวลา 14.00 น.ณ 

ห้องแอสเตอร์ บอลรูม ชัน้ 14 โรงแรมเซน็ต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้สง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

1.6 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัสามารถสง่คําถามลว่งหน้าสําหรับการประชมุผู้

ถือหุ้นโดยติดตอ่สง่คําถามผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัอยา่งเป็นธรรมและเท่า

เทียมกนั โดยได้กําหนดนโยบายให้ดแูลและปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสทิธิในฐานะผู้

ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั นอกจากนี ้ นโยบายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และต้องสอดคล้องกบัข้อปฏิบติัตามข้อบงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นโยบาย

หลกัของบริษัทท่ีกําหนดขึน้เพ่ือดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิท่ีเสมอภาค เป็นธรรม และเทา่เทียมกนั ได้แก่ 

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชมุ ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือนําเข้าสูท่ี่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอ

วาระการประชมุและเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท    

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติั

เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ บคุคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือต้องมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

ขัน้ตอนในการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถร่วมประชมุมอบฉนัทะได้ 

2.2.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ บริษัทได้อํานวย

ความสะดวกโดยการเสนอหนงัสือมอบฉนัทะ 3 รูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉนัทะสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้มอบฉนัทะ ทัง้นี ้ หนงัสือมอบฉนัทะทัง้หมด เป็นหนงัสือ

มอบฉนัทะตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2.2.2 อํานวยความสะดวกให้ผู้มอบฉนัทะ โดยผู้มอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่จะ

เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉนัทะ ทัง้นี ้ บริษัทได้แนบรายละเอียดคณุสมบติัของ

กรรมการอิสระดงักลา่วไปพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.3 ความเทา่เทียมกนัในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3.1  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นตอ่หนึง่สิทธิออกเสียง 

2.3.2 ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในท่ีประชมุแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ

และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

2.3.3 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนกุรรมการ เข้าร่วมประชมุเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือบริษัทอยา่งเตม็ท่ี 

2.3.4  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

2.3.5 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องดําเนินตามวาระตามท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทไม่

มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงลําดบัวาระการประชมุ เว้นแตก่าร

เพิ่มหรือการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีเหตผุลอนัสมควร 

2.3.6 เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการ

ประชมุ และเพ่ือเพิ่มความรวดเร็วและแมน่ยํา บริษัทได้มีการนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและ PDA

มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน เพ่ือให้ผลคะแนนมีความชดัเจนและโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มี

บคุคลอิสระมาร่วมในการตรวจนบัคะแนนด้วย 

2.4 ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุตามวาระ พร้อมทัง้มติท่ีประชมุ และจํานวน

เสียงท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง รวมถงึรายละเอียดท่ีสําคญัท่ีใช้ในการพิจารณา ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ และเผยแพร่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท  

2.5 นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ 

สว่นตน โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนําสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ผา่นมายงัสํานกั

เลขานกุารบริษัท ก่อนนําสง่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมี
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การเปล่ียนแปลงการถือครอง นอกจากนี ้บริษัทยงัขอความร่วมมือไปยงักรรมการและผู้บริหารทกุทา่นให้งด

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วงท่ีได้รับข้อมลูท่ีสําคญัและมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัท อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่สาธารณชน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยปฏิบติัตามข้อบงัคบัและกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี 

ผู้ถือหุ้น  บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

อาทิ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี สทิธิในการแสดงความคิดเหน็ในการประชมุผู้

ถือหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าเป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ

อยา่งโปร่งใส สร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

ลูกค้า  บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันามาตรฐานความ

ปลอดภยัของสินค้าและบริการ เพ่ือความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูค้า บริษัทให้วาม

สําคญักบัการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพงึพอใจ 100% ให้กบัลกูค้า และได้ริเร่ิมการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้บริโภคในด้านอ่ืนๆ อาท ิกลุม่ธุรกิจอาหารทกุแบรนด์ ในเครือบริษัทได้ริเร่ิม

การพิมพ์เบอร์โทรศพัท์และอีเมลของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์บนใบเสร็จ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถติดตอ่

พนกังานได้เม่ือต้องการ นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญัในเร่ืองความรับผิดชอบในการส่ือสารกบั

ลกูค้าผา่นส่ือตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ลกูค้าได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและไมก่่อให้เกิดประเดน็ด้านจริยธรรม 

(Non-controversial Content) 

คู่ค้า  บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคํานงึถงึ

ผลประโยชน์ร่วมกนั บริษัทมุง่เน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีจะทําให้ทกุภาคสว่นได้รับประโยชน์สงูสดุ 

เจ้าหนี ้ บริษัทจะปฏิบติัตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะ

ทางการเงินอยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง  บริษัทจะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการ

กลา่วหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

พนักงาน  บริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และต้องได้รับการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส 

ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พร้อมให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต และความปลอดภยัในการทํา 

งาน บริษัทมีการพฒันาทีมงานอยา่งตอ่เน่ืองด้วยการสร้างมาตรฐานระดบัสงู เน้นความเป็นเลศิด้าน

ปฏิบติัการ และการปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรม มีระบบการวดัผลท่ีมีประสทิธิภาพและมีโครงการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง ในขณะเดียวกนัก็สง่เสริมให้พนกังานมีแนวคิดในการทํางานเหมือนดัง่วา่ตวัเองเป็น

เจ้าของกิจการ บริษัทจดัหลกัสตูรอบรมให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองในหลากหลายสาขา อาทิ 

หลกัสตูรการขาย การตลาด การบญัชี ภาวะผู้ นํา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลกัสตูรการพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษ รวมถงึทกัษะอ่ืนๆ อาท ิการพฒันาบคุลิกภาพและการรักษาสขุอนามยั เป็นต้น 
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บริษัทได้จดัสวสัดิการคา่รักษาพยาบาล นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ

ให้กบัผู้บริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ และการดํารงชีพ นอกจากนี ้

บริษัทยงัมีนโยบายจ่ายเงินโบนสัพิเศษแก่พนกังานเม่ือบริษัทสามารถทํากําไรได้ถึงเป้าหมาย  

ในด้านสทิธิมนษุยชน บริษัทปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค ยติุธรรม และให้เกียรติตอ่กนั 

พนกังานจะได้รับสทิธิของการทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีปราศจากการละเมิดสทิธิ

ทางวาจา การกระทําและการละเมิดสทิธิทางเพศ 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความ

เส่ียงและตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุ

การสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม 

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม และให้ความสําคญักบัการดแูล

รักษาสิง่แวดล้อม โดยบริษัทได้จดัตัง้สายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรม

องค์กร และสร้างจิตสํานกึให้กบัทกุคนในองค์กร ในอนัท่ีจะดแูล พฒันาและเสริมสร้างสงัคม 

สิง่แวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวมควบคูก่บัการเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืนผา่นโครงการและ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เพ่ือให้เกิดการพฒันาในองค์รวมอยา่งยัง่ยืน บริษัทเลง็เหน็ความสําคญัในการพฒันาสงัคม โดยได้ริเร่ิม

โครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของเยาวชนและ

ประชาชนท่ีขาดแคลนโอกาส ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อาท ิ การให้โอกาสด้านการศกึษา การอบรม

วิชาชีพ และการให้ความรู้เร่ืองการดแูลสขุอนามยั นอกจากนี ้ บริษัทยงัให้ความช่วยเหลือแก่สงัคมใน

ยามท่ีเกิดวิกฤติภยัทางธรรมชาติ เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัและชมุชน 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม และสนบัสนนุให้พนกังานและลกูค้ามี

จิตสํานกึในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งานมีการใช้ซํา้และแปรรูปมาใช้

ใหม”่ (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) บริษัทได้พฒันากลยทุธ์และดําเนินโครงการตา่งๆ 

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ืออนรัุกษ์พลงังาน ลดปริมาณขยะอนรัุกษ์พนัธุ์พืชและสตัว์ในระบบนิเวศน์ท่ีบริษัทมี

การดําเนินธุรกิจอยู ่และเพิ่มการมีสว่นร่วมของชมุชนในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

รายละเอียดกิจกรรมด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัทในปี 2555 ได้เผยแพร่อยูใ่น “รายงานผลการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน” (Sustainable Development Report) 

 

การรายงานเบาะแส (Whistle-blower Service) 

บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่นสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ

กระทําผิดเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน สทิธิมนษุยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถ

สง่อีเมลถงึกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี complaintMINT@minornet.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

ของบริษัท จะพิจารณาเร่ืองร้องเรียนก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

จะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่

คณะกรรมการต่อไป 
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4. การเปิดเผยข้อมูล 

4.1 นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการได้ให้ความสําคญัเป็นอยา่งย่ิงต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ถกูต้อง แมน่ยํา และตรงเวลา ทัง้

รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไป โดยผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของหน่วยงานวางแผนกล

ยทุธ์ รายงานตรงตอ่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะจดัทําแผนนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจําปี และเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจดัให้มีวีธีการ ช่องทาง และข้อมลูข่าวสารท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้เพ่ือส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ

ผู้จดัการกองทนุ ทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ข้อมลูทางการเงิน การประกอบการ โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัท

ประสบความสําเร็จในการส่ือสารข้อมลูกบันกัลงทนุโดยการใช้ช่องทางการส่ือสารตา่งๆ ได้แก่ การสง่ข่าว การประชมุผา่น

ทางโทรศพัท์ การประชมุชีแ้จงผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุไตรมาส การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุทัง้ในและ

ตา่งประเทศ (Road Show) การเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี ข้อมลูสรุปของบริษัท (Fact 

Sheets) และส่ืออ่ืนๆ รวมไปถงึการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทได้นําเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสม่ําเสมอในรูปของ Analyst 

Meeting, Road Show, Conference Call การเข้าร่วมประชมุ Conference ซึง่จดัโดยสถาบนัตา่งๆ รวมทัง้การร่วม

กิจกรรมซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือพบทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ย นอกจากนี ้ ผู้สนใจสามารถนดัขอ

เข้าประชมุกบัผู้บริหารของบริษัทเพ่ือขอข้อมลูของบริษัทเพิ่มเติมได้ 

โดยสรุปกิจกรรมหลกัท่ีบริษัทได้จดัในปี 2555 มีดงันี ้

กจิกรรม กจิกรรมในปี 2555 (จาํนวนครัง้) 

Road Show ในประเทศ 10 

Road Show ตา่งประเทศ 17 

Analyst Meeting 4 

Company Visit / Conference Calls 88 

ร่วมกิจกรรมของตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพบนกัลงทนุ 7 

การเย่ียมชมกิจการ 2 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการให้ข้อมลู เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการ

ดําเนินงานและโครงการตา่งๆ แก่ส่ือมวลชน รวมทัง้การตอบคําถามและประสานงานกบัส่ือมวลชนและสาธารณชน 

ผู้ดแูลสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท ได้แก่ นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ 

 

4.2 หลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นสิง่สําคญัสําหรับบริษัท การ

สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว โดยได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพิจารณา

ปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการทกุปี หลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทครอบคลมุหลกัการท่ีสําคญั ได้แก่ สทิธิและ

ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลกัการในการ

ดําเนินธุรกิจ การควบคมุและการกํากบัดแูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายท่ีมีตอ่ลกูค้า คูแ่ข่ง ชมุชน ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดล้อม การกําหนด “ข้อพงึปฏิบติัทางจริยธรรม” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานสําหรับ

พนกังาน การเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส รวมถงึกําหนดช่องทางการรายงานกรณีท่ีมีการประพฤติผิดกฎหมาย หรือ

นโยบายท่ีกําหนดไว้  



บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน 

สว่นท่ี 1 หน้า 83 

ในทกุปี บริษัทกําหนดให้มีการจดัทําแบบรายงานมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการกํากบัดแูลด้านการมีสว่นได้สว่นเสียในระดบักรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดย

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจดัทําแบบรายงานดงักลา่วทกุปี และจดัทําแบบรายงานดงักลา่วเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลง และกําหนดให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีจดัเก็บ รวบรวม และนําสง่ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ทกุสิน้ไตรมาสและทกุปี 

 

4.3 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏ

ในรายงานประจําปี บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่งบการเงินได้ถกูจดัทําขึน้อยา่ง

ถกูต้องและเพียงพอภายใต้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแหง่ประเทศไทยและเปิดเผยข้อมลูท่ี

เพียงพอตอ่สาธารณชน   

ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ ให้เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ

เก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปี 

 

4.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได้ โดยอยูใ่นระดบัท่ี

สามารถเปรียบเทียบได้กบัอตุสาหกรรม เพ่ือดงึดดูและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพ โดยคา่ตอบแทนกรรมการ

จะอยูใ่นรูปเบีย้ประชมุ และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสว่นของผู้บริหาร รวมถงึประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะได้รับในรูป

คา่ตอบแทนและโบนสั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีโครงการใบสําคญัแสดงสทิธิสําหรับผู้บริหารและพนกังาน โครงการร่วม

ลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”) มีอายกุารใช้สทิธิเป็นระยะเวลา 4 - 5 

ปี เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กบับริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนซึง่

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทัง้หมดจะพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่ว   

ในปี 2555 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1 คา่ตอบแทนกรรมการ   

กรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เข้าประชุม

คณะกรรมการ 

(ครัง้) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ

กรรม 

การสรร

หา 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย  

รวม 

 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด 

ไฮเน็ค 

6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

2. นายพอล ชาลีส์ เคน

น่ี 

6/6 200,000 - - - - 200,000 

3. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 6/6 1,200,000 440,000 100,000 125,000 - 1,865,000 
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กรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เข้าประชุม

คณะกรรมการ 

(ครัง้) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ

กรรม 

การสรร

หา 

ค่าตอบแทน

กรรมการอ่ืน

จากบริษัท

ย่อย  

รวม 

 

4. นายวีระวงค์ จิตต์

มิตรภาพ 

6/6 1,200,000 - - 125,000 - 1,325,000 

5. นายอานิล ธาดาน่ี 5/6 1,175,000 - 100,000 125,000 180,000 1,580,000 

6. คณุหญิงชฎา 

วฒันศิริธรรม 

6/6 1,200,000 260,000 100,000 - - 1,560,000 

7. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด  

ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

6/6 200,000 - - - 180,000 380,000 

8. นายไมเคิล เดวิด 

 เซลบีย์* 

1/6 25,000 - - - - 25,000 

9.นายพาที สารสิน** 5/6 950,000 140,000 - - - 1,090,000 

10. นางสาวจนัทนา สขุุ

มานนท์*** 

1/6 250,000 40,000 - - - 290,000 

* แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 

** แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2555 

*** ลาออกหลงัจากท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2555 

 
นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชมุแล้ว กรรมการยงัได้รับสทิธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการ

โรงแรมในเครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาท/ปี/โรงแรม 

4.4.2  คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหาร รวมทัง้สิน้ 171 ล้านบาท 

4.5 การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ ณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ ซึง่มีบทบาท หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ   

4.5.1 ตารางสรุปการเข้าร่วมประชมุของคณะอนกุรรมการ 

กรรมการ จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํกับดูแลกิจการ 

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 4/4 1/1 2/2 

2. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 4/4 1/1 - 

3. นายพาที สารสิน* 1/4 - - 

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ - - 2/2 

5. นายอานิล ธาดาน่ี - 0/1 1/2 

6. นางสาวจนัทนา สขุมุานนท์** 1/4 - - 

* แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 เร่ิมประชมุครัง้แรกในการประชมุครัง้ท่ี 3/2555 

** ลาออกหลงัจากท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2555 
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4.6 นโยบายการดแูลด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัของการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม ในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม 

โดยสนบัสนนุนโยบายท่ีจะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูก่บัการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัท บริษัทได้จดัตัง้สายงาน

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขึน้ เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร และสร้างจิตสํานกึให้กบัทกุคนในองค์กร ในอนัท่ีจะดแูล 

พฒันาและเสริมสร้างสงัคม สิง่แวดล้อมและผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวมควบคู่กบัการเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน เพ่ือ

ดําเนินการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ ทัง้นี ้ กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้วในปี 2555 ได้แสดงใน

หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และ “รายงานผลการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” (Sustainable Development 

Report) 

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1 โครงสร้างกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5.1.1 องค์ประกอบและคณุสมบติัของกรรมการ 

5.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น แตไ่มเ่กิน 11 ทา่น โดย

กรรมการมากกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินฐานในประเทศไทย และต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดโดย 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการอิสระ 4 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท) 

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัหลากหลาย ในด้านความรู้เชิง

อตุสาหกรรม บญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ การตลาดระหวา่งประเทศ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การ

บริหารเชิงวิกฤติ การกํากบัดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถงึมีความแตกตา่งในเร่ืองเพศ เชือ้ชาติ ระดบั

การศกึษา สีผิว อาย ุสถานะการสมรส ความคิดเหน็ทางการเมืองและศาสนา 

5.1.1.2 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และมีสดัสว่นไมน้่อย

กวา่หนึง่ในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ  ทัง้นี ้ กรรมการท่ีเป็นอิสระจะต้องมีคณุสมบติัท่ี

บริษัทกําหนด และต้องมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.1.1.3 กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการ จะผา่นกระบวนการสรรหาท่ี

โปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดใน

เบือ้งต้น ก่อนท่ีจะนําเสนอรายละเอียดของบคุคลท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการตอ่

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ บคุคลท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการท่ีผา่นความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการจะได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น บริษัทจะเปิดเผยประวติั คณุวฒุิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการใน

รายงานประจําปี ซึง่ได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ต้องไมดํ่ารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนไทยท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัท 
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5.1.1.5 ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ จะสรรหาบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็น

กรรมการผา่นทางการเสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย และจากแหลง่ข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดย

คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาคดัเลือกเบือ้งต้นและนําเสนอช่ือตอ่

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ การนําเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการจะขึน้อยูก่บั

คณุสมบติัของผู้ถกูเสนอช่ือ ซึง่ต้องเป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

5.1.2 การถ่วงดลุของกรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น โดยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็น

ผู้บริหารมีจํานวน 6 ทา่น ซึง่มีสดัสว่นเกินกวา่กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมด   

5.1.3 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบคุคลคนเดียวกนั  นอกจากนีป้ระธาน

กรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้โครงสร้างดงักลา่วยงัคงเป็นโครงสร้างท่ีมีการถ่วงดลุและ

การสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารมากกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการทัง้หมด  

5.1.4 คณะอนกุรรมการ 

  คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน  โดย

กรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมดต้องมีคณุสมบติัตามท่ีบริษัทกําหนด และต้องมีคณุสมบติั

สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อยกึง่หนึง่ของคณะอนกุรรมการ 

5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ 

หมายเหตุ : รายละเอียดคณะอนกุรรมการ คณุสมบติัของกรรมการอิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของแตล่ะ

คณะอนกุรรมการ ปรากฏอยู่ในสว่นโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

5.1.5 เลขานกุารบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีดําเนินการดงันี ้

5.1.5.1 จดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้แก่  ทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น  รายงานการประชมุคณะกรรมการและผู้

ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัท รวมถงึงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

5.1.5.2 จดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

5.1.5.3 แนะนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1.5.4 ดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.2.1 ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษัททกุทา่นเป็นบคุคลท่ีมีภาวะการเป็นผู้ นํามีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และ

มีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด หรือให้

ความเหน็ชอบ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารจดัการดําเนินแผนการธุรกิจให้มีประสทิธิภาพ อยา่งเป็นอิสระ 

เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5.2.2 การแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ มีการแบง่แยกหน้าท่ีอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดการ

ถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเหน็ชอบใน

นโยบายภาพรวม เช่น วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ และนโยบายกํากบัดแูลกิจการ ในขณะท่ีฝ่าย

จดัการจะมีหน้าท่ีในการบริหารบริษัท ตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ ทัง้นี ้ บทบาท 

หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ   

5.2.3 การกําหนดและการดแูลหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญั สนบัสนนุหลกัการและปฏิบติัตามนโยบาย

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้จดัให้มีนโยบายกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้

กําหนด “ข้อพงึปฏิบติัทางจริยธรรม” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานสําหรับพนกังาน และมี

ช่องทางการรายงานกรณีท่ีมีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายท่ีกําหนดไว้ ทัง้นี ้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ กํากบัดแูลการ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และทบทวน

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัททกุปี เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป และให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบติัสากลท่ีดี 

5.2.4 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดแูลรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยกําหนดขัน้ตอนการอนุมติัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ

ดงักล่าว รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของ

บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนด้วย 

นอกจากนี ้ในระยะเวลา 30 วนั ก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมี

นโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้อง ทําธุรกรรม ซือ้ ขาย และโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

5.2.5 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งย่ิง ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัทโดยรวม และเพ่ือดแูลให้กิจการของบริษัท

สามารถดําเนินการไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สมัฤทธิผล โดยบริษัทได้กําหนดภาระ หน้าท่ี 
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อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการ

ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้

ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่าง

เหมาะสม   

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเตม็ท่ี โดยให้ขึน้ตรง

และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการ

เงินท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสทิธิภาพ รวมถงึตรวจสอบ

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.2.6 ระบบบริหารความเส่ียง 

ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเส่ียงขึน้ตลอดเวลา ไมว่า่จะเกิดจากปัจจยัภายในหรือ

ภายนอกบริษัทได้เลง็เหน็และให้ความสําคญักบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียงดงักลา่ว 

โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียง ในการประเมิน

ความเส่ียง ทกุหน่วยงานของบริษัทจะระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานของ

หน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการผลติ ความเส่ียง

ด้านการบริหารจดัการ ความเส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

กฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เพ่ือท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัหน่วยงานท่ีระบคุวามเส่ียง จะได้

นําข้อมลูมาเพ่ือวิเคราะห์ และหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกนั หรือลดความเสียหายจาก

ความเส่ียงดงักลา่ว อีกทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยงัต้องร่วมกนัเพ่ือ

ติดตามและประเมินความเส่ียงเป็นระยะ ทัง้นี ้ บริษัทได้จดัให้มีนโยบายและขัน้ตอนการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งเป็นทางการ ซึง่นโยบายและขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะถกูทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.7 การประชมุคณะกรรมการ 

เพ่ือให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานกุารบริษัทได้กําหนดตาราง

การประชมุคณะกรรมการสําหรับปี 2555 ลว่งหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทกุท่านรับทราบตาราง

การประชมุดงักลา่ว  

ก่อนการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระประชมุตอ่

ประธานกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) เพ่ือพิจารณาเลือกเข้าเป็นวาระประชมุ ฝ่าย

เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนั ให้คณะกรรมการพิจารณา  

ในปี 2555 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยฝ่าย

เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนั ในการประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 

และในระหวา่งการประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสและจดัสรรเวลาให้กรรมการสอบถาม

จากฝ่ายจดัการ และพิจารณาข้อมลูอยา่งรอบคอบ เหมาะสม และเพียงพอ และได้มีการจดบนัทกึ

การประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจาก

คณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้สรุปผล

ประกอบการของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน  

    ในปี 2556 บริษัทจะดําเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีได้กลา่วข้างต้น  
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ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดๆ กรรมการหรือ

ผู้บริหารทา่นนัน้ จะไมมี่สทิธิเข้าประชมุในวาระนัน้ๆ หรือไมมี่สทิธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

คณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรียนรู้การทํางานของกรรมการและนโยบายในการทํางานอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

5.3  การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจํา 

ทกุปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการทํางานของ 

คณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะวิเคราะห์ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ เพ่ือนํามาพฒันาคณุภาพและเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของแตล่ะคณะ 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานปี 2555 คณะกรรมการมีมติให้ใช้แบบประเมินของปี 2554 ซึง่ประกอบด้วย 

8 หวัข้อ แบง่เป็น 2 ด้าน คือ ความสําคญัของหวัข้อการประเมิน และคณุภาพของคณะกรรมการ ผลการประเมินพบวา่ 

หวัข้อของการประเมินมีความสําคญั และแนวทางการทํางานของคณะกรรมการอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

5.4 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

5.4.1 การพฒันาความรู้ของกรรมการ และผู้บริหาร  

บริษัทสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับ

กรรมการใหมเ่ป็นประจําทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ โดยจดัให้มีเอกสารคูมื่อเก่ียวกบั

กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บทบาท อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือรับรอง ข้อบงัคบัและ

ระเบียบบริษัท วิสยัทศัน์ เป้าหมาย ข้อมลูการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้จดัให้

กรรมการเข้าร่วมประชมุท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดวิสยัทศัน์และแผนธุรกิจร่วมกบัผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัท 

5.4.2 แผนสืบทอดงาน 

คณะกรรมการจะพิจารณาอนมุติั และจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู  โดยจะพิจารณาอนมุติัแผนสืบทอดตําแหน่งดงักลา่วทกุปี 

 

จาํนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการหรือผู้บริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 

   จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือ 

ณ 31 ธ.ค. 2555 

จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ลําดบั ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 

1. นายวิลเลียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 

และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

605,000,572 250,000 47,261,446 242,158,950 (725,800) 24,927,255 

2. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี กรรมการ 7,350,185 250,000 434,627 1,179,107 (1,650,000) - 

3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการ - - - - - - 
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   จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือ 

ณ 31 ธ.ค. 2555 

จํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ลําดบั ช่ือ – สกลุ ตําแหน่ง หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 หุ้นสามญั *ESOP MINT-W4 

4. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ 76,025 - 6,911 6,911 - - 

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ - - - - - - 

6. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 63,457,752 - 2,521,323 5,768,886 - (3,033,834) 

7. คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ - - - - - - 

8. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ 

ราชากาเรีย 

กรรมการ 1,857,630 250,000 37,000 (307,770) (575,000) (30,000) 

9. นายพาที สารสิน กรรมการอิสระ - - - - - - 

10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

สว่นกลาง 

200,000 - 100,000 200,000 - 100,000 

11 นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ รองประธานฝ่าย 

วางแผนกลยทุธ์ 

- - - - - - 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ รองประธานฝ่าย

การเงิน 

41 131,500 - 41 131,500 - 

13 นายวนุ โฮว์ ชิน รองประธานฝ่าย 

บริหารกลยทุธ์ 

- - - - - - 

หมายเหต ุ*ESOP คือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย  

 

8.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

8.4.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ในปี 255 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 4.4.1 คา่ตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากบัดแูลกิจการ 

 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

-  โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 4.4.2 คา่ตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากบัดแูลกิจการ 
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8.8 บุคลากร  

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจํานวนพนกังานรวมทัง้สิน้ 28,943 คน (พนกังานประจํา 

17,455 คน และพนกังาน part time 11,488 คน)  โดยบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปของเงินเดือน โบนสั เงิน

สมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนกังาน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน รวมทัง้สิน้ 

5,007 ล้านบาท 

กลุ่มธุรกจิ 
จาํนวนพนักงาน(คน) 

ประจาํ part time รวม 

 โรงแรม 10,157 1,484 11,641 

ร้านอาหาร 5,916 9,497 15,413 

จดัจําหน่ายและผลติสนิค้า 1,126 507 1,633 

อ่ืนๆ 256 0 256 

รวม 17,455 11,488 28,943 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บริษัทมุง่เน้นการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุ

ระดบัของพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทเน้นการเล่ือนตําแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือให้พนกังานได้รับ

การพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยา่งมัน่คงและแข็งแกร่ง ซึง่นโยบาย

การพฒันาอบรมดงักลา่วสอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้อง

กบัการให้คําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกองค์กร 
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10. รายการระหว่างกัน  

 

10.1  รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เอม็เจท็     

 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมงซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

12,134,644.78 8,094,123.07 บริษัทเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้เดินทางไป

ประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและตา่งประเทศ  โดย

เป็นการให้บริการในราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

  

  

บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ลาบวน) – บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ลาบวน) 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

- 4,262,189.05 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

Lodging Management (Labuan) Limited - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  Lodging Management (Labuan) Limited 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

- 1,403,139.29 บริษัทย่อย เช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

3,042,248.85 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

6,914,360.72 278,336.24 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 95 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

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

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

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

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด   

- 9,523,410.71 บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. เอ็มเอชจี ภเูก็ต  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. เอม็เอชจี ภเูก็ต 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

461,846.71 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 

บจก. ราชดําริ ลอดจิง้-  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ราชดําริ ลอดจิง้ 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

279,512.87 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 96 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นท์  -  บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ:  บจก. เอม็เจ็ท  

ผู้ รับบริการ:  บจก. ราชดําริ เรสซิเด้นท์ 

ความสมัพนัธ์ :  มีกรรมการร่วมกนัคือ   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค          

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่า

เคร่ืองบินในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าเหมาลํา (Charter 

Flight) โดยคิดอตัราคา่บริการเป็นรายชัว่โมง ซึง่เป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

2,567,271.89 - บริษัทย่อยเช่าเคร่ืองบินเหมาลําให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้

เดินทางไปประชมุ/ตรวจเย่ียมกิจการในประเทศและ

ตา่งประเทศ  โดยเป็นการให้ บริการในราคาตลาดและ

เง่ือนไขการค้าปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโล

ย่ี) 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอม็เจ็ท 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,518,813.00 2,093,775.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอม็เจ็ท 

ผู้ ให้เช่า  : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ เช่า          : บจก. เอม็เจ็ท 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค        

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าดงักลา่วเป็นอตัราท่ี บจก. ไมเนอร์ 

โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึง่เป็น

บคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงานจริง 

 

373,704.36 314,017.26 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 97 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ - บจก. เอ็มเจ็ท 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค               

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่  ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงิน การคิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกติทัว่ไป และคิดอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

 

 

- 732,000.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริหารจดัการและด้านการเงิน และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความเหตสุมผลแล้ว 

บจก. ไม้ขาว เวเคช่ัน วลิล่า     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลล่า 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลล่า 

ความสมัพนัธ์ 

1. บจก. ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลล่า เป็นกิจการร่วมค้าซึง่ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ถือหุ้นร้อยละ  50  

2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ 

3. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค        

 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้ บริการด้านบญัชี โดยคิดคา่บริการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

600,000.00 602,400.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์     

 

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

ผู้ขาย     :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป (ประกอบธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

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

Burger King)  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริการดว่นในท่า

อากาศยาน เช่น ดอนเมือง ภเูก็ต เชียงใหม่) 

 ความสมัพนัธ์ 

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

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค    2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี   

    

รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

จําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส 

พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้าร

ซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

8,688,591.29 6,969,873.37 

 

บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติท่ีบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  

  

  

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ผู้ขาย     :     บจก. ไมเนอร์ ดีคิว (ประกอบธุรกิจให้บริการคิออสไอศกรีมภายใต้ย่ีห้อ 

"Dairy Queen")  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

ไมเนอร์ ดีคิว และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี   

    

รายได้จากการขาย :  บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  

จําหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจภุณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์

ท่ีใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขาย

ดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

11,980,828.84 10,106,816.72 บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติท่ีบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 99 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย     :  บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภท  

แฮมเบอร์เกอร์ภายใต้ย่ีห้อ 'Burger King')  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. 

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

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค    2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี      

 

รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศ

ไทย)  จําหน่ายสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. 

ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคา

ตลาด ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ี

ชดัเจน 

  

85,121,003.48 66,104,111.53 บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติท่ีบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ขาย     :  บจก. สเวเซน่ส์  (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภทไอศกรีม 

ภายใต้ย่ีห้อ "Swensen’s")  

ผู้ซือ้      :  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

สเวนเซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี      

 

รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย)  

จําหน่ายสินค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค 

เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด 

ทัง้นีก้ารซือ้ขายดําเนินการภายใต้สญัญาท่ีชดัเจน 

  

1,183,851.17 1,047,823.92 บริษัทย่อยจําหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติท่ีบริษัทย่อยดําเนินอยู่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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

ผู้ ให้บริการ: บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป 

ผู้ รับบริการ: บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

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

2.         มีกรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค    2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี    

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ 

ฟู้ ด กรุ๊ป  ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงิน การคิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกติทัว่ไป และคิดอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

1,564,092.07 1,814,972.60 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 100 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ รับเงินปันผล:  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป   

ผู้จ่ายเงินปันผล: บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

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

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ 1) นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 

 

 

 

 

    

เงนิปันผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  รับ

เงินปันผลจากการลงทนุ  บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ ในอตัราเดียวกบั บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ท

เนอร์ จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

40,798,933.33 40,798,933.33 เป็นผลจากการท่ี บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ปถือหุ้นใน 

บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

  

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

ผู้ ให้เช่า :    บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภท  ไอศกรีม 

ภายใต้ย่ีห้อ "Swensen")  

ผู้ เช่า      :    บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. 

สเวนเซน่ส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค      2) นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี  

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าเช่า : บจก. สเวนเซน่ส์  (ไทย) ให้เช่า

โกดงัแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์  โดยมีการ

กําหนดอตัราคา่เช่าท่ีชดัเจน ทัง้นี ้อตัราคา่เช่า

ดงักล่าว เป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริงบวกคา่ใช้จ่าย

ดําเนินงานอ่ืน 

84,000.00 84,000.00 เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 101 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Eutopia Private Holding Limited     

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้     :    บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้          :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

และ บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

  

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ให้  

Eutopia Private Holding Limited  กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่ว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          205,992,800.00 

การกู้ เพ่ิม                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้              (23,282,475.00) 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน            (6,578,625.00) 

ราคาตามบญัชีปลายปี      176,131,700.00 

176,131.700.00 205,992,800.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  

บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้กู้     :    บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้          :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

และบจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ Eutopia Private 

Holding Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

5,952,869.11 8,338,769.17 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 Lodging Mangement (Labuan) Limited  - Eutopia Private Holding Limited 

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

ผู้ รับบริการ    :    Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement 

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

แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน  Eutopia Private Holding Limited 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging Mangement 

(Labuan) Limited  ให้บริการจดัการด้านการบริหาร

โรงแรม  การคิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

สากลทัว่ไป และอตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มี

การกําหนดอตัราคา่บริการท่ีชดัเจน  

139,172,167.26 136,560,892.06 เน่ืองจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited  มีผู้ ท่ี

มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็น

การใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ    :    บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

ผู้ รับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  อตัราร้อยละ 50 ใน 

Eutopia Private Holding Limited 

 2.        มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค    

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคิด

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

1,185,048.00 363,096.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  มีผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ    :    บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ    :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private 

Holding Limited โดยผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

 2.        มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     

รายได้อ่ืน  : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ให้บริการจดัการหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน

ให้แก่ Eutopia Private Holding Limited  โดยคิด

อตัราค่าธรรมเนียมเป็นสดัส่วนจากจํานวนเงินกู้  ซึง่

เป็นลกัษณะใกล้เคียงกบัการคิดคา่บริการโดยท่ี

ปรึกษาอิสระจากภายนอก 

5,522,588.75 6,427,625.71 การจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินให้แก่ Eutopia 

Private Holding Limited เป็นไปสญัญาร่วมทนุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 103 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - Eutopia Private Holding Limited 

ผู้ ให้บริการ   :    บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทค

โนโลย่ี) 

ผู้ รับบริการ         :     Eutopia Private Holding Limited 

ความสมัพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.  อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  อตัราร้อยละ 

50 ใน Eutopia Private Holding Limited  

 2.        มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited  

การคิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

1,090,190.00 897,964.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ฮาเบอร์ววิ     

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้     :     บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้          :     บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์วิว  

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และ

คิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้

ถือหุ้นและอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

พาณิชย์  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนด

ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี              2,535,29600     

การกู้ เพ่ิม                           10,211,033.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                 (79,568.44) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        12,666,760.85     

12,666,760,85 2,535,296.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้กู้     :     บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  (ธุรกิจลงทนุ) 

ผู้กู้          :     บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์  

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 ใน 

บจก. ฮาเบอร์วิว 

 

ดอกเบีย้รับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ  โดย

คิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ โดยมี

สญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน  

61,460.29 58,029.67 เป็นการให้กู้ ยืมตามสดัส่วนการถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

 บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้ บริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป   

ผู้ รับบริการ: บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ 

1.  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  

และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30.39 

ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล 

กรุ๊ป  ให้บริการจดัการด้านการบริหารโรงแรม  การคิด

คา่บริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป และ

อตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

ใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทัง้นีมี้การกําหนดอตัรา

คา่บริการท่ีชดัเจน  

 

2,179,023.83 2,673,522.21 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป  เป็นผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์มากกวา่ และเพ่ือเป็นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหต ุ   สมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท    

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  - บจก. ฮาเบอร์วิว 

ผู้ ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ    :    บจก. ฮาเบอร์วิว 

ความสมัพนัธ์ 

 1.       บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 

30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว  

 2.        มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค    

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริหาร

จดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติทัว่ไป และคิด

อตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราท่ี

คิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิดกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

66.069.00 59,850.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 105 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.        Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Tanzania Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี          141,300,130,51 

การกู้ เพ่ิม                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

 อตัราแลกเปล่ียน                (4,724,390.94) 

ราคาตามบญัชีปลายปี      136,575,739.56 

     

136,575,739.56 141,300,130.51 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  

Hospitality Investment International Limited  - Tanzania Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้          :    Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.      Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited   

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment 

Limited  กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

3,425,398.35 3,234,175.02 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 106 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ รับบริการ: Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited  

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited.   

 2.       Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited   

ค่าบริการจัดการ : Tanzania Tourism and 

Hospitality Investment Limited ได้รับบริการด้าน

การบริหารงานจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

ทัง้นี ้อตัราค่าบริการจดัการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิด

จากต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีใช้กบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

 

- 45,520.00 บริษัทได้รับบริการจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 

ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2.       Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited  

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Zanzibar Tourism and 

Hospitality Investment Limited 

 กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            14,935,175.20 

การกู้ เพ่ิม                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                (499,359.80) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        14,435,815.40 

 

14,435,815.40 14,935,175.20 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 107 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 

Hospitality Investment International Limited  - Zanzibar Tourism and Hospitality 

Investment Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้          :    Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อย

ละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน  Zanzibar 

Tourism and Hospitality Investment Limited 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

362,314.15 355,273.54 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Rocky Hill Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :    Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน   Rocky Hill 

Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Rocky Hill Limited กู้ ยืม

เงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            8,873,536.00 

การกู้ เพ่ิม                          75,560,750.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                               0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน              (278,438.00) 

ราคาตามบญัชีปลายปี       85,155,848.00 

 

 

85,155,848.00 8,873,536.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 108 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Rocky Hill Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้          :   Rocky Hill Limited 

ความสมัพนัธ์ 

3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

4. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน   Rocky Hill 

Limited 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Rocky Hill Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ โดย

อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดย

ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลา

และอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

569.536.73 111,972.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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 

ความสมัพนัธ์ 

5. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

6. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Sand River Eco Camp 

Limited กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัรา

ดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและ

อตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            51,370,104.17 

การกู้ เพ่ิม                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน            (1,717,567.10) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        49,652,537.07 

 

 

49,652,537.07 51,370,104.17 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 109 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Sand River Eco Camp Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้          :   Sand River Eco Camp Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมใน   Sand River 

Eco Camp Limited  

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Sand River Eco Camp Limited. กู้ ยืมเงินตาม

สญัญาร่วมทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ี

กําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักล่าว

มีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

 

 

2,349,033.47 461,826.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

Elewana Afrika Limited     

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited 

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้         :    Elewana Afrika Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

เงนิให้กู้ยืม : Hospitality Investment 

International Limited  ให้  Elewana Afrika Limited 

กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วมทนุ และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่

เป็นอตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญา

เงินกู้ดงักลา่วมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี            82,366,759.83 

การกู้ เพ่ิม                                            0.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน             (2,753,944.90) 

ราคาตามบญัชีปลายปี        79,612,814.93 

 

 

79,612,814.93 82,366,759.83 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 110 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Hospitality Investment International Limited  - Elewana Afrika Limited  

ผู้ ให้กู้     :    Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) 

ผู้กู้          :    Elewana Afrika Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 

100 ใน Hospitality Investment International Limited   

2. Hospitality Investment International Limited  ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania 

Tourism and Hospitality Investment Limited ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน   

Elewana Afrika Limited 

 

 

 

ดอกเบีย้รับ : Hospitality Investment 

International Limited ได้รับดอกเบีย้รับจากการให้ 

Elewana Afrika Limited. กู้ ยืมเงินตามสญัญาร่วม

ทนุ โดยอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นอตัราท่ีกําหนด

ร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้ดงักลา่วมี

กําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ีชดัเจน 

 

2,551,592.97 501,650.00 เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ซูมา่ กรุงเทพ- บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้ ให้กู้     :    บจก.ราชดําริ ลอดจิง้ 

ผู้กู้         :    บจก.ซูม่า กรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้น ร้อยละ 51 แตมี่สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ่ 35 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ  1) นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค                   

                      2) นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

 

เงนิให้กู้ยืม : บจก. ราชดําริ ลอดจิง้  ให้  บจก.ซูม่า 

กรุงเทพ กู้ ยืมเงินตาม และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็น

อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีส้ญัญาเงินกู้

ดงักล่าวมีกําหนดระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้ท่ี

ชดัเจน 

ราคาตามบญัชีต้นปี                            0.00 

การกู้ เพ่ิม                           73,340,002.00 

จ่ายชําระคืนเงินกู้                                 0.00 

ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาก  

    อตัราแลกเปล่ียน                             0.00 

ราคาตามบญัชีปลายปี        73,340,002.00 

 

 

73,340,002.00 - เป็นการให้กู้ ยืมตามสญัญาร่วมทนุ และมีอตัราดอกเบีย้

ตามอตัราตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 111 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Arabian Spa (Dubai) Limited     

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

ผู้ ให้บริการ    :        บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์ (ศนูย์บริการสปาเพ่ือสขุภาพ) 

ผู้ รับบริการ    :        Arabian Spa (Dubai) Limited 

ความสมัพนัธ์ 

1.       บจก. เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน  

          บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร์  ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai)  Limited 

2.      มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค        

 

รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวน

เจอร์  ให้บริการด้านการจดัการ การบริหารสปา   การ

คิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

6.053,812.25 6,277,069.74 เน่ืองจาก บจก เอ็ม สปา เวนเจอร์ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์มากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

  เงนิปันผลรับ : บจก. เอ็มสปา เวนเจอร์ รับเงิน

ปันผลจากการลงทนุใน Arabian Spa (Dubai) 

Limited ในอตัราเดียวกบั Arabian Spa (Dubai) 

Limited จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

14,895,032.66 - เป็นผลจากการท่ี บจก.เอ็ม สปา เวนเจอร์ ถือหุ้นใน 

Arabian Spa (Dubai) Limited ซึง่ถือเป็นเงินลงทนุ

ประเภทหนึ่ง  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมี

ความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว 

บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด้น     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล- บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น (ธุรกิจลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ความสมัพนัธ์ 

1.   บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือ

หุ้นร้อยละ 16.76 ใน              บมจ.   ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล          

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 

รายได้ค่าบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล ให้ บริการด้านบญัชี ภาษี การบริหาร

การเงินและการขายห้องชดุ การคิดคา่บริหารจดัการ

เป็นไปในลกัษณะสากลทัว่ไป โดยคิดอตัรา

คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการตามลกัษณะและปริมาณ

งาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการดงักลา่วเป็นอตัราท่ีคิดตาม

ต้นทนุจริง และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิดกบั

ผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

- 900,000.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่าและเพ่ือเป็นการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท  - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้เช่า  :   บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั  (ธุรกิจลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์)  

ผู้ เช่า       :   บจก. แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท  

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. 

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่ 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04** ใน บจก. แมริ่ม เทอเรซ รี

ซอร์ท 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค       

ค่าเช่า : บจก. แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท  เช่าท่ีดินของ 

บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้นเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงแรม

โฟร์ซีซัน่ส์ รีซอร์ท เชียงใหม ่ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าพืน้ท่ีคิด

เป็นอตัราร้อยละของรายได้รวม ซึง่เป็นอตัราตลาด 

โดยมีสญัญาท่ีกําหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ี

ชดัเจน 

 

 

 

15,536,807.64 13,683,088.40 การเช่าท่ีดินเพ่ือสร้างโรงแรม และดําเนินกิจการโรงแรม 

เป็นรายการค้าตามปกติ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. ศรีพฒัน์ การ์เด้น 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดยบจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. 

ศรีพฒัน์ การ์เด้น และถือหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่

ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค   

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านบญัชี ภาษี และการเงิน  การ

คิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะธุรกิจปกติ

ทัว่ไป และคิดอตัราค่าธรรมเนียมบริหารจดัการตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัราค่าบริการ

ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และเป็นอตัรา

เดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุราย 

 

600,937.00 632,500.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญมากกว่า และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)     

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

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์  

1.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.         มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค  

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮ

ลดิง้ (ไทย) 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

762,056.50 1,384,494.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ ให้เช่า     : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ เช่า          : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์  

1.  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ 

2.         มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค  

รายได้ค่าเช่า :  บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย)จ่ายค่า

เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าดงักล่าวเป็นอตัราท่ี บจก.

ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการดําเนินงาน

จริง 

 

28,912.72 29,054.76 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบั บริษัทลิสซิ่ง ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ภูเกต็ เวสเซล โฮลดิง้     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. ภเูก็ต เวสเซล โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์  

1.  มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค   

รายได้ค่าบริการจดัการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ภเูก็ต เวส

เซล โฮลดิง้ 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

50,937.50 248,225.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. พลูหลวง     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ -บจก. พลหูลวง 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

ผู้ รับบริการ: บจก. พลหูลวง 

ความสมัพนัธ์  

1.  มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค  

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. พลหูลวง 

โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตามลกัษณะและ

ปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการลกัษณะเดียวกบั

การให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

2,125.50 196,000.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็น

วา่ รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ - บจก. พลหูลวง 

ผู้ขาย    :   บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ 

ผู้ซือ้      :   บจก. พลหูลวง 

ความสมัพนัธ์  

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ ซึง่เป็นผู้

ถือหุ้นใน บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ 

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค  

 

รายได้จากการขายห้องชุด: บริษัทรับรู้รายได้จาก

การขายห้องชดุจาก บจก. พลหูลวง กบั บจก. ราช

ดําริ เรสซิเดนซ์ 

 

 

- 136,457,250.00 บจก. ราชดําริ เรสซิเดนซ์ ดําเนินการด้านการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และการขายอาคารชดุ  ราคาขายเป็นไป

ตามราคาตลาดและเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มี

ความสมเหตสุมผลแล้ว 

บจก. หัวหนิ คอนโดมเินียม     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ -บจก. หวัหิน คอนโดมิเนียม 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ รับบริการ: บจก. หวัหิน คอนโดมิเนียม 

ความสมัพนัธ์ 

1. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. หวัหิน 

คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้อยละ 16.76 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  ซึง่ บมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

2. มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค       

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. หวัหิน 

คอนโดมิเนียม.โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

63,325.00 61,950.00 เน่ืองจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท      

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  

ผู้ รับเงินปันผล:  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้จ่ายเงินปันผล: บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ความสมัพนัธ์ 

1.   บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  

เงนิปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รับเงินปันผลจากการลงทนุ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท ในอตัราเดียวกบั บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

130,547,607.00 83,784,050.00 เป็นผลจากการท่ีบริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความ

สมเหตสุมผลแล้ว  
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

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

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

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

2.      มีกรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลยั รัตนพล             

 

 

ซือ้สินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  ซือ้

ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทัง้นี ้

อตัราค่าสินค้าดงักล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจาก

บคุคลภายนอก 

25,619,488.56 32,174,882.26 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

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

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. สเวนเซน่ส์ (ไทย) 

ความสมัพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  และถือหุ้นใน บริษัทใน   บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย)  

2.       มีกรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลยั รัตนพล             

ซือ้สินค้า : บจก. สเวนเซ่นส์ (ไทย) ซือ้ผลิตภณัฑ์

จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราคา่

สินค้าดงักล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจากบคุคลภายนอก 

11,203,545.00 5,953,500.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. เอสแอลอาร์ที 

ความสมัพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 

ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ที 

2.       มีกรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลยั รัตนพล             

ซือ้สินค้า : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราคา่สินค้า

ดงักล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจากบคุคลภายนอก 

5,432,740.00 7,216,400.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

 บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 

ความสมัพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

บจก. ไมเนอร์ ดีคิว  

2.       มีกรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลยั รัตนพล             

 

ซือ้สินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก 

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทัง้นี ้อตัราคา่สินค้า

ดงักล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกบัการซือ้

ผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจากบคุคลภายนอก 

8,086,065.00 3,396,455.00 เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

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

ผู้ขาย   :   บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ซือ้    :  บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

ความสมัพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32  ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  และถือหุ้นใน  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 

100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

2.       มีกรรมการร่วมกนัคือ 1)    นางปัทมาวลยั รัตนพล 

ซือ้สินค้า : บจก.เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) 

ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทัง้นี ้

อตัราค่าสินค้าดงักล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียง

กบัการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจาก

บคุคลภายนอก 

- 31,050.00 เน่ืองจากบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทเป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายเบเกอร์ร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด

และเง่ือนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และ

มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท 

 บจก.เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)  – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ผู้ ให้บริการ :  บจก.เบอร์เกอร์คิง 

ผู้ รับบริการ :  บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ความสมัพนัธ์ 

1.        บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ  31.32  ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท  และถือหุ้นใน  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 95 

ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย 

2.       มีกรรมการร่วมกนัคือ นางปัทมาวลยั รัตนพล                    

 

รายได้อ่ืน : บจก.เบอร์เกอร์ เรียกเก็บเงินชดเชย

คา่สินค้าหมดอายจุาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิ

เคท โดยเรียกเก็บตามรายการท่ีเกิดขึน้จริง 

133,428.93 - เน่ืองจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ขายสินค้าให้กบั 

บจก.เบอร์เกอร์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 



 บริษทั ไมเนอร์  อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. เอม็เจท็ เมนเทนแนนซ์     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ – บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. เอม็เจ็ท 

เมนเทนแนนซ์โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน ตาม

ลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิดค่าบริการ

ลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของผู้ เช่ียวชาญจาก

ภายนอก 

421,837.50 366,000.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้เช่า     : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ เช่า          : บจก. เอม็เจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค        

รายได้ค่าเช่า :  บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่าย

คา่เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราท่ี 

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

 

129,654.15 99,588.36 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลิสซึง่ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก ใน

ปริมาณท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากวา่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ผู้ ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค               

รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่  ให้บริการด้านการบริหารจดัการและด้าน

การเงิน การคิดค่าบริหารจดัการเป็นไปในลกัษณะ

ธุรกิจปกติทัว่ไป และคิดอตัราคา่ธรรมเนียมบริหาร

จดัการตามลกัษณะและปริมาณงาน ทัง้นี ้อตัรา

คา่บริการดงักล่าวเป็นอตัราท่ีคิดตามต้นทนุจริง และ

เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีคิดกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนทกุ

ราย 

 

- 732,000.00 เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริหารจดัการและด้านการเงิน และ

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความเหตสุมผลแล้ว 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้     

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้เช่า: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ เช่า: บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์  

มีกรรมการร่วมกนัคือ  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 

 

รายได้ค่าเช่า :  บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

จ่ายค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โก

ลบอล โซลชูัน่ส์ ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราท่ี 

บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท

ลิสซ่ิง ซึง่เป็นบคุคลภายนอกบวกด้วยต้นทนุการ

ดําเนินงานจริง 

 

26,275.48 32,188.56 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ เป็นผู้ เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์กบับริษัทลิส ซึง่เป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณ

ท่ีมาก ทําให้ต้นทนุการเช่าท่ีต่ํากว่า   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

 บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโล

ย่ี) 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิง้ 

ความสมัพนัธ์ 

      มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค        

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ 

แอร์คราฟ โฮลดิง้ โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิด

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

79,437.50 442,425.00 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช     

บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ - บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ผู้ ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ (ช่ือเดิม บจก. ไมเนอร์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย่ี) 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  

2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ที

เอช 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล 

โซลชูัน่ส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ บญัชี และกฏหมาย แก่ บจก. ไทยเซล 

ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัราค่าบริการรายเดือน 

ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิด

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

377,906.98 49,835.81 เน่ืองจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์ มีบคุลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 

และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่- บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ผู้ ให้บริการ: บจก. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ รับบริการ: บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  

และบมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท 

ทีเอช 

 

 

 

 

รายได้ค่าบริการจัดการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ ให้บริการด้านบริหารจดัการ แก่ บจก. ไทย

เซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช โดยคิดอตัราค่าบริการราย

เดือน ตามลกัษณะและปริมาณงาน ซึง่เป็นการคิด

คา่บริการลกัษณะเดียวกบัการให้บริการของ

ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก 

1,742,496.00 - เน่ืองจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่  มีบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในด้านการบริการจดัการ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

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. 

ความสมัพนัธ์ 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

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

(Australia) 

2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน The Coffee Club Holdings 

Pty.Ltd. 

 

 

 

 

เงนิปันผลรับ : Delicious Food Holding 

(Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทนุใน 

The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ในอตัรา

เดียวกบั The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. จ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป 

70,664,225.00 73,399,556.71 เป็นผลจากการท่ี Delicious Food Holding (Australia)ถือ

หุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.ซึง่ถือเป็น

ลงทนุประเภทหนึ่ง  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล

แล้ว  
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

Tidal Swell Pty.Ltd     

Oaks Hotels & Resorts Limited – Tidal Swell Pty.Ltd 

ผู้ รับเงินปันผล:  Oaks Hotels & Resorts Limited 

ผู้จ่ายเงินปันผล: Tidal Swell Pty.Ltd 

ความสมัพนัธุ์ : . 

1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด 

กรุ๊ป  และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy 

Investment Limited 

2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding 

(Singapore) Pte.Ltd  

3. Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MHG 

Hotel Holding Australia Pty.Ltd ซึง่ถือหุ้นใน Oaks Hotels & Resorts Limited 

ร้อยล 100 

 

 

เงนิปันผลรับ : Oaks Hotels & Resorts Limited 

รับเงินปันผลจากการลงทนุใน Tidal Swell Pty.Ltd 

ในอตัราเดียวกบั Tidal Swell Pty.Ltd จ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นทัว่ไป 

18,012,201.50 - เป็นผลจากการท่ี Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้น

ใน Tidal Swell Pty.Ltd.ซึง่ถือเป็นลงทนุประเภทหนึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผลแล้ว  

 

บริษัท อนิชัวร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อนิชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จาํกัด     

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบ

รกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ ให้บริการ:  บริษัท อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั 

ผู้ รับบริการ: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย  

ความสมัพนัธ์ 

                  มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค       . 

 

 

 

ค่าประกันภยั: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

และ บริษัทย่อย จ่ายคา่ประกนัภยั ให้ บริษัท อินชวัร์

เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั ราคา

ประกนัภยัดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคา

ตลาด  

15,007,578.00 14,007,356.00 เน่ืองจาก บริษัท อินชวัร์เอก็ซ์เซลเลนซ์ อินชวัร์รันซ์ โบรก

เกอร์ส จํากดั มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการ

ประกนัภยั และยงัเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะรายการ / การคดิอัตราสินค้าและ

บริการ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

(บาท) 

สาํหรับปีสิน้สุด 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2554 

 (บาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

นายวลิเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค     

 นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ผู้ ให้บริการ   :   บจก. สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ 

ผู้ รับบริการ  :   นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ความสมัพนัธ์ 

1.      นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค ถือหุ้นร้อยละ  11.03 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

2.      นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการ ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

รายได้ค่าบาํรุงรักษา : บจก.สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ 

ได้รับรายได้คา่บํารุงรักษารายปี จากนายวิลเล่ียม 

เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค ซึง่เป็นผู้ซือ้โครงการท่ีพกัอาศยัท่ี

บริษัทสร้างเพ่ือขาย ทัง้นี ้อตัราค่าบริการดงักล่าวเป็น

อตัราเดียวกบัท่ีเรียกเก็บจากบคุคลภายนอก 

1,101,600.00 1,101,600.00 การจ่ายคา่บํารุงรักษารายปี เป็นการจ่ายตามราคาตลาด 

(อตัราเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป) และเง่ือนไขปกติ สําหรับผู้ซือ้

โครงการท่ีพกัอาศยัของ  บจก. สมยุ บีช เรสซิเด้นท์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้เป็นธรรม และมีความสมเหตสุมผล 

 บริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จาํกัด     

 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย - บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 

จํากดั 

ผู้ ให้บริการ    :   บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

ผู้ รับบริการ    :    บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย 

ความสมัพนัธ์ 

     มีกรรมการร่วมกนัคือ นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 

ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล และ บริษัทย่อย จ่ายค่าท่ีปรึกษาด้าน

กฎหมายให้ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 

จํากดั ราคาค่าท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ดงักลา่วเป็น

อตัราท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

2,818,717.18 - เน่ืองจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั มี

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ 

รายการท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัท 

หมายเหตุ :  * บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล นัน้ รวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท มาเวลลสัเวลธ์ ร้อยละ  1.65  และได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในวนัท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2552 ทําให้ บมจ. ไมเนอร์ คอร์

ปอเรชัน่ เปล่ียนมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

                     ** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุ้นร้อยละ 71.04 บจก. แมริ่ม  เทอเรซ รีซอร์ท ซึง่เป็นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดําริ  เป็นร้อยละ  25.74
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10.2  ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดงักลา่วในขัน้ต้น โดยจะจดัหาข้อมลูและทําการวิเคราะห์ว่า รายการ

ดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท และมีราคายติุธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรัพย์สิน ฝ่ายการ

ลงทุนจะต้องทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพ่ือให้ความเห็นเพิ่มเติม 

จากนัน้จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนมุติั โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่มีสว่นในการอนมุติัรายการ

ดงักล่าว นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการท่ีมีความจําเป็น

และเป็นไปในราคาท่ียติุธรรมหรือไม ่

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการ

ดําเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ ถือหุ้น การโฆษณาลง

หนงัสือพิมพ์ จนถงึการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัรายการ  

และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การทํารายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย มีการดําเนินการท่ีถกูต้อง เป็นไปตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบงัคบัของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศมี

ข้อความท่ีระบุถึงการปฏิบติัให้การทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และในระหว่างท่ีการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทย่อยบางบริษัทเพ่ือให้มีข้อความ

ดงักลา่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ

วา่จะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากบั บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รายการค้า

ดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าตามปกติรายการ

ค้าท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

10.3  นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

   

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่าจะเป็นรายการท่ีมีความ

จําเป็นและให้เป็นไปในราคาท่ียติุธรรม ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวา่งกนั ดงันี ้

 
 นโยบายการคดิราคา 

รายได้จากการขายและการซือ้สินค้า ราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้จากการขายในธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

คา่สิทธิแฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

รายได้ค่าบริการจดัการและรายได้อ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้รับ อตัราท่ีกําหนดร่วมกนัโดยผู้ ถือหุ้นและอตัราซึง่อิงจากอตัรา 

 ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

คา่บริการจดัการจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัซึง่เป็นราคาต้นทนุบวกกบัคา่ดําเนินการ 

คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

ดอกเบีย้จ่าย อตัราซึง่อิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ 

คา่บริการทางวิชาชีพ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ราคาท่ีตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัราคาปกติท่ีคิดโดยบคุคลภายนอก 

 



 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

 สว่นท่ี 1 หน้า 142 

 

12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   

ไมมี่ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 2  

  ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ   

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556  ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบั

เอกสารนี ้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้และ นางสาวไตรทิพย์ 

ศิวะกฤษณ์กลุ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ตําแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี               กรรมการ       

2. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลลปิรัจ ราชากาเรีย กรรมการ  

 

ผู้ รับมอบอํานาจ       

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ  Corporate Chief Financial Officer  

2. นายสตีเฟ่น แอนดริว วอนนาวสกี ้           Chief Commercial Officer  

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

- 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทั 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

 

  

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2555 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  (แตง่ตัง้ 2522) 

 อาย ุ63 ปี 

 -  ไม่มี - 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา

การจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก ลําปาง 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนัไทย

กรรมการบริษัทไทย 

362,841,622 ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2540 - 2555 

2550 - 2553 

2531 - 2544 

2516 - 2523 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

-  กลุม่ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  กลุม่ บมจ.  ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

-  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และบริษัทในเครือ 

-  บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ 

- บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

- บจก. เอเวอร์เรสต์ เวิร์ดไวด์ 

-  บมจ. เสริมสขุ 

- บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

- บจก.  ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ  

- บจก.  โอกิลวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)  

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (แตง่ตัง้ 2541) 

 อาย ุ66 ปี 

 - ไม่มี - 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

Puget Sound Tacoma 

- หลกัสตูร Director Certification Program & 

Chairman 2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย  

76,025 ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2529- 2535 

- กรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการ  

- ผู้จดัการใหญ่ 

-  บจก.  แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซลัติง้   

-  บมจ.  ฟินนัซา่ 

-  บลจ. ฟินนัซา่ จํากดั 

- บริษัท กู๊ดเยียร์ จํากดั (มหาชน) 

- หอการค้าอเมริกนัในประเทศไทย 

- ธนาคารเชส แมนแฮตตนั (สาขากรุงเทพฯ) 

3. คณุหญิงชฏา วฒันศิริธรรม 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตง่ตัง้ 2551) 

อาย ุ68 ปี 

-ไม่มี - 

- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

   วิลเลี่ยมส์ สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

   เคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 

-  ปริญญาตรี B.A. (เศรษฐศาสตร์) จาก

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ  

-  หลกัสตูร Director Certification Program   

(DCP) 2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

- ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือ

สงัคม และกรรมการสรรหา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชีวิต 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ สามคัคีประกนัภยั  

- บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์  

- บจก.สยามพิวรรธน์ 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

บริษัทไทย 

 

 

 

2542-2550 

2552-2554 

 

2550-2553 

 

2549-2553 

 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ และประธาน

อนกุรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการผลตอบแทน 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการและประธานอนกุรรมการ  

 ตรวจสอบ 

- กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

- บมจ. ปตท.  

 

- ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

4. นายพาที สารสิน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(แตง่ตัง้ 2555) 

อาย ุ51 ปี 

- ไม่มี - 

- ปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนด้าน

ภาพยนตร์และวิดีโอ อเมริกนั ยนิูเวอร์ซิตี ้

กรุงวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจและวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัคลาร์ก มล

รัฐแมสซาซเูซตส์ สหรัฐอเมริกา 

- ปัจจบุนั 

2535-2547 

2534-2535. 

2532-2534 

2530-2532 

2526-2528 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- ผู้จดัการใหญ่ 

- กรรมการฝ่ายบริหาร 

- ครีเอทีฟและฝ่ายผลิตรายการ 

- ผู้จดัการฝ่ายการวิจยัค้นคว้า 

- บจก. สายการบินนกแอร์ 

- บจก. เบสท์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ประเทศไทย 

- บจก. มลัติมีเดีย ออร์บิท 

- บจก. สปา แอดเวอร์ไทซ่ิง  

- เครือข่ายโทรทศัน์เอ็นบีซี 

- บจก. ลินตสั 

5.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้ 2554) 

อาย ุ55 ปี 

    -ไม่มี - 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LLM.) 

มหาวิทยาลยั เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

- 2551- ปัจจบุนั 

2555- ปัจจบุนั 

 

2554- ปัจจบุนั 

2554- ปัจจบุนั 

2549- ปัจจบุนั 

2552-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั 

- ประธานบริษัท 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- บจก.วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 

- บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

- บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 

- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกนัชิวิต  

- บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี  

- บมจ. การบินไทย 

- บจก. เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย  

6. นายไมเคิล  เดวิด เซลบีย์ 

กรรมการ (แตง่ตัง้ 2555) 

อาย ุ59  ปี 

- ปริญญาโท การเงินและกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยั George 

Washington University สหรัฐอเมริกา 

- ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ  

- กรรมการผู้จดัการ  

- กรรมการ 

- บจก. ทนุลดาวลัย์  

- บจก. วงัสินทรัพย์  

- บจก. เคมปิน สยาม 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

    -ไม่มี -  - ปริญญาตรี (Bachelor of Art) 

มหาวิทยาลยั.George Washington 

สหรัฐอเมริกา 

- Associate Electrical Engineering 

มหาวิทยาลยั Cornell สหรัฐอเมริกา   

- กรรมการ 

- ประธานคณะกํากบัดแูล 

- กรรมการบริหาร 

 

- บจก. สายการบินนกแอร์ 

- Kempinski AG 

- AEA-SOS International 

 

 

7. นายอานิล ธาดาน่ี 

 2 Bกรรมการ  (แตง่ตัง้ 2541) 

อาย ุ66 ปี 

-ไม่มี- 

- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of 

California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ University of 

Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 

63,457,752 ปัจจบุนั - ผู้ ก่อตัง้และประธานกรรมการ 

- ผู้ ก่อตัง้และกรรมการ  

 

- กรรมการ  

- กรรมการ และสมาชิกของ 

คณะกรรมการการลงทนุ  

- สมาชิก 

- บจก.  ชิมโฟนี อินเวสเม้นท์ แมเนจเจอร์  

- บจก.  เอสไอเอชแอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ลอนดอน) 

- บมจ.  โรงแรม ราชดําริ 

- มหาวิทยาลยัการบริหาร สิงค์โปร์ (Singapore  

Management University) 

- International Institute for Strategic Studies 

8. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 

 0 Bกรรมการ (แตง่ตัง้ 2540) 

 อาย ุ64 ปี 

 - ไม่มี - 

- General Management Program, 

Ashridge Management College ประเทศ

องักฤษ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนัไทย

กรรมการบริษัทไทย 

7,350,185 ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

- กรรมการ 

 

 

- บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

- บริษัทในเครือ บมจ.  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป  

 

9. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย 

กรรมการ (แตง่ตัง้ 2551) 

อาย ุ48 ปี 

    -ไม่มี - 

- ปริญญาไท สาขาบริหารธรุกิจ ประเทศ

องักฤษ 

- ปริญญาตรี สาขา Computer Systems 

Analysis & Design ประเทศศรีลงักา 

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) 2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

1,857,630 

 

 

 

ปัจจบุนั 

2544 - 2547 

2543 – 2544 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร     

- รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าท่ีการเงิน  

- หวัหน้ากลุม่ผู้ตรวจสอบการเงิน 

 

 

- บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  

-  โรงแรม ออเร่ียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสําราญ 

- บมจ. อีซิ โซลชูัน่  

 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินสว่นกลาง 

(แตง่ตัง้ปี 2554) 

อาย ุ46  ปี 

    -ไม่มี - 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบนั

บณัฑิต บริหารธรุกิจศศินทร์ แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท. รุ่นท่ี 9) 

- หลกัสตูร  Successful Formulation and 

Execution the Strategy รุ่นท่ี 3/2009 

(SFE3), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

Program รุ่นท่ี 2 (EDP 2), สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Corporate Secretary 

Development Program, สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร DAP รุ่น 31/2005, สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

200,000 2554 

2552-2554 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน 

- ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน

การเงิน  

 

- บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้  

- บมจ. ไออาร์พีซี  

11. นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย์ 

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ 

อาย ุ42 ปี (แตง่ตัง้ 2553) 

-ไม่มี- 

- ปริญญาโท สาขา Finance and 

International Business, University of 

Notre Dame, Indiana สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2552-2553 - Senior Vice President-Division 

Head-Investor Relations; และ 

Division Head-Equity Investment 

Management 

- Investment Representative 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

- Morgan Stanley 

12. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กลุ 

รองประธานฝ่ายการเงิน 

อาย ุ48 ปี (แตง่ตัง้ปี 2555) 

-ไม่มี- 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 

41 2536  - 2541 

2533  - 2536 

2531 - 2533 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- หวัหน้าแผนกบญัชี 

- หวัหน้าสว่นบญัชี 

- บมจ. เซน็ทรัลพฒันา 

- บจก. อีริคสนั ไทยเนทเวอร์ค 

- บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(หุ้น) 

1Bประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 Program (EDP) รุ่นท่ี 7, ปี 2554 ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทยและสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 

Certification Program รุ่นท่ี 10, ปี 2552 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

13. นายวนุ โฮว์ ชิน 

รองประธานฝ่ายบริหารกลยทุธ์ 

อาย ุ39 ปี (แตง่ตัง้ปี 2555) 

-ไม่มี- 

 

 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจManchester 

Business School, University of 

Manchester, UK 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Nanyang 

Technological University สิงคโปร์ 

-  - ประสบการณ์ทํางานด้าน IT การ

บริหารธรุกิจ การวางแผนกลยทุธ์ และท่ี

ปรึกษาด้านการวางแผนและการจดัการ

กวา่ 15 ปี 

 

 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1.1 หน้าท่ี 1 

 

Uเอกสารแนบ 1.1 ตารางสรุปการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

 บริษัท/รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร 

 น
าย

วิล
เลี่

ยม
 เอ

ล็ล์
วู๊ด

 ไฮ
เน็
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ลิป
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นา
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 ว
ฒั

นศิ
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ค์ 
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ภา
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าที
 ส

าร
สิน

 

นา
ยไ

มเ
คิล

 เด
วิด

 เซ
ลบี

ย์ 

นา
งส

าว
ไต

รทิ
พย์

 ศิ
วะ

กฤ
ษ

ณ์
กลุ

 

นา
ยช

ยัพ
ฒั

น์ 
ไพ

ฑ
รูย์

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)            

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
        

  

บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน)   
 

 
     

  

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
 

 
      

  

Arabian Spa (Dubai)   
                 

Eutopia Private Holdings                     
Harbor View                     
Tanzania Tourism and Hospitality Investment   

                 
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment   

                 
บริษัท ซูมา่ กรุงเทพ จํากดั   

                 
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จํากดั 

  
                 

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั 
  

                 
Sizzler China 

  
                

The Coffee Club Holding   
 

                 
บริษัท ไทยเซลดอทซีโอดอททีเอช จํากดั 

                   
บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จํากดั 

 
 

                 
บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จํากดั   

                

บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเตล็ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 
 

 
                 

บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จํากดั 
 

 
                 

บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากดั 
 

 
                 

Jada Resort and Spa (Private) Limited   
                 

บริษัท แมริ่ม เทอเรซ รีซอร์ท จํากดั   
                 

บริษัท ไม้ขาว เวเคชัน่ วิลล่า จํากดั   
                 

บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากดั 
 

 
                 

MSpa Enterprise Management   
                 

บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั   
 

 
                 

Mspa Venture   
                 

Oaks Hotels and Resorts 
 

                 
บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จิง้ จํากดั   

                 
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดน็ซ์ จํากดั   

                 
บริษัท รอยลั การ์เด้น พลาซา่ จํากดั 

 
 

                 
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปา จํากดั 

 
 

                 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จํากดั 

 
 

                 
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  
                 

บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากดั 
  

                 



 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จํากดั 
  

                 
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จํากดั 

  
                 

บริษัท เอสแอลอาร์ที จํากดั 
  

                 
บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จํากดั 

  
                 

บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากดั 
                  

บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จํากดั 
                  

บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 
                  

บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 
                  

บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จํากดั 
                  

บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั   
                 

บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จํากดั 
 

 
                

บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จํากดั 
 

 
                

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั   
                

บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จํากดั 
  

                
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 

 
 

                
RGE (HK)                     
บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั 

                  
บริษัท อาร์เอ็นเอส โฮลดิง้ จํากดั 

                  
บริษัท สมยุ บีช คลบั โอนเนอร์ จํากดั 

 
 

                
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จํากดั 

 
                  

Thai Express Concepts  
 

                 
บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จํากดั 

  
                

The Minor Food Group (China) 
  

               

บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
                  

บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  จํากดั                      
บริษัท แอร์ชาร์เตอร์ไฟร์ท จํากดั  

                  
บริษัท จี ไฟว์ เจ็ท จํากดั  

                  
บริษัท หวัหิน คอนโดมิเนียม จํากดั  

                  
บริษัท เลเช่อร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  

                  
บริษัท เอ็มดีเจ็ท จํากดั  

                  
บริษัท เอ็มเจ็ท จํากดั  

                  
บริษัท เอ็มเจ็ท แมนเทนแน้นซ์ จํากดั  

                  
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิง้ (ไทย) จํากดั  

                  
บริษัท พนาราม จํากดั  

                  
บริษัท พลหูลวง จํากดั  

                  
บริษัท ศรีพฒัน์ การ์เด้น จํากดั  
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